
ลำดับ 2564 เจาของโครงการ 

1 โครงการบริการใหคำปรึกษาและขอมูลเทคโนโลยีดานการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรพลังงานทดแทนและสิ่งแวดลอม แกชุมชน ผศ.ดร.กฤษดา  พงษการัณยภาส 

2 สมอำเภอวังชิ้น สมเขียวหวานปลอดภัย ดร.อนุวัฒน  จรัสรัตนไพบูลย 

3 การพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปจากลำไยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมูบานตึ๋ดใหม ตำบลเชียงคาร อำเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน ดร.วัชร ี เลขะวิพัฒน 

4 หมูบานวาซาบิไทย บานดอนน้ำครก ดร.สมบัต ิ กันบุตร 

5 เที่ยวแพรแวะนาคูหา ตามหาสาหรายเตา ดร.พิชญาพร  อายุมั่น 

6 หมูบานขาวก่ำลืมผัว บานน้ำปาก ผศ.ดร.อิศรา  วัฒนนภาเกษม 

7 หมูบานเพ่ิมมูลคาสมุนไพรพ้ืนบานลานนา ปที่ 3 ผศ.ดร.กฤษดา  พงษการัณยภาส 

8 หมูบานทอมือไตลื้อบานถิ่นเพ่ือการทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค ดร.วิลาสิน ี บุญธรรม 

9 ฐานเรียนรปูุยมูลใสเดือน เพ่ือการผลิตพืชอินทรีย นางกาญจนา  โกะสูงเนิน 

10 ศูนยเรียนรปูจจัยสนับสนุนการผลิตพืชอินทรีย อาจารย ดร.ประกิตติ์  โกะสูงเนิน 

11 ฐานเรียนรกูารผลิตน้ำนมโคอยางครบวงจร อาจารยมรกต  วงศหนอ 

12 โครงการสงเสริมและพัฒนาการเพ่ิมผลผลิตหอมดวยจุลินทรียตรึงไนโตรเจน รศ.ดร.ณัฐพร  จันทรฉาย 

13 โครงการพัฒนาและการแปรรูปผลิตถัณฑขาวอินทรียบานนาตมเพ่ือเพิ่มมูลคา อาจารย ดร.สมบัติ  กันบุตร 

14 โครงการการเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของกลุมวิสาหกิจชุมชนบานนาคหูา อาจารย ดร.เกศินี  วีรศลิป 

15 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑจากไมไผและกลยุทธการตลาดเพ่ือมงุสูตลาดสีเขียว อาจารย ดร.น้ำฝน  รักประยูร 

16 โครงการการสรางการรับรูเก่ียวกับกฎหมายที่ดินทำกินเพื่อยกระดับความเขมแข็งของชุมชนบานนาคูหา อาจารย ดร.นิติกาญจน  นาคประสม 

17 โครงการไมโครกรีนพืขจิ๋วแตแจว อาจารย ดร.ละออทิพย  ไมตร ี

18 โครงการการบริหารการผลิตและกลยุทธการตลาดผลิตภัณฑแปรรูปจากสาหรายเตาออรแกนนิค บานนาคหูา อาจารย ดร.วิลาสินี  บุญธรรม 

19 โครงการการวางแผนตนทุนทางการเกษตร สำหรับกลุมผลิตขาวอินทรียบานนาตม  อำเภอสูงเมน จังหวัดแพร อาจารยสรียา  ทรัพยสิริ 

20 การอนุรักษความหลากหลายพืชทองถิ่น ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรต ิ ผศ.ดร.ธนากร  ลัทธิ์ถีระสุวรรณ 

21 การสรางตนแบบผลิตภัณฑมะเก๋ียงและสรางการรับรูผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพเชิงพาณิชย ผศ.ดร.อิศรา  วัฒนนภาเกษม 

22 การพัฒนาทกัษะการผลิตปุยหมัก ปุยมูลไสเดือน กาซชีวภาพ เพ่ือใชในการผลิตพืชปลอดภัย  และเสริมสรางอาชีพใหมของเกษตรกร ต.ศรีดอน

ไชย อ.เทิง จ.เชียงราย 

อาจารย ดร.ประกิตติ์  โกะสูงเนิน 
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23 โครงการฟนฟูและพัฒนาอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ต.ตาลชุม อ.ทาวังผา จ.นาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนอยางย่ังยืน ผศ.ดร.อิศรา  วัฒนนภาเกษม 

24 โครงการพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพดานการผลิตผักพ้ืนบานอินทรีย เพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิต เชื่อมโยงการแปรรูปและพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชนทีส่รางมูลคาอยางมั่นคงและยั่งยืน 

นายอนุกูล  จันทรแกว 

25 โครงการพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพดานการผลิตผักพ้ืนบานอินทรีย เพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิต เชื่อมโยงการแปรรูปและพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชนทีส่รางมูลคาอยางมั่นคงและยั่งยืน 

นางธนันธรณ  วุฒิญาณ 

26 โครงการฟนฟูและพัฒนาอาชีพการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ ต.อายนาไลย อ.เวียงสา จ.นาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนอยางย่ังยืน นายกิตพงษ  วุฒิญาณ 

27 การพัฒนาและยกระดับเกษตรกรผปูลูกขาว เพ่ือเพ่ิมผลผลิต และเพ่ิมรายไดใหกับครอบครัว ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย นายวงศวริศ  วงศนาค 

28 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพการผลิตสินคาชุมชนและผลิตภัณฑทองถ่ินสชูองทางการจำหนายในระบบอีคอม

เมิรช (E-commerce) 

ผศ.ดร.รัฐพงศ  ปกแกว 

29 การยกระดับวิสาหกิจทองเที่ยวโดยชมชนบานฐานอัตลักษณชาติพันธุไทยวน ผศ.ดร.ศิริพร  พันธุลี 

30 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินคาแปรรูปผลิตภัณฑจากเนื้อสัตวและวัตถุดิบในทองถิ่น อาจารย ดร.พัตรเพ็ญ  เพ็ญจำรัส 

31 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยสเูกษตรอินทรียของ ต.ชอแฮ อ.เมืองแพร จ.แพร อาจารย ดร.สมบัติ  กันบุตร 

33 โครงการเพ่ิมศักยภาพและพัฒนากระบวนปลูกและการยอมหอมธรรมชาติดวยชีวนวัตกรรมเพ่ือยกระดับเศษฐกิจใหสอดคลองกับการดำเนินชีวิต

ในรูปแบบวิถีใหม (New Normal) ในชุมชนพ้ืนที่ตำบลทุงโฮง  อ.เมือง จ.แพร 

รศ.ดร.ณัฐพร  จันทรฉาย 

34 โครงการสงเสริมและพัมนาสินคาปลอดภัย (OTOP) เพ่ิมชองทางการซื้อขายทางออนไลน และสรางความมั่นใจในการเดินทางทองเที่ยวเพ่ือ

ยกระดับเศรษฐกิจและจิตใจใหสอดคลองกับการดำเนินชีวิตในรูปแบบวิถีใหม (New Normal) ในชุมชนพ้ืนที่ ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร 

อาจารยศรีสุดา  ทาหาร 

35 การพัฒนาตลาดผาทอไทลื้อเครื่องเงนิและของเกาเพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบานถิ่น จังหวัดแพร อาจารยอุบลวรรณ  สุภาแสน 

36 การพัฒนาทกัษะการผลิตปุยหมักและปุยมูลไสเดือน  ในการปรับปรุงดินผลิตพืช และพัฒนาเพ่ือสรางอาชีพใหม ต.แมหลาย อ.เมืองแพร จ.แพร นางกาญจนา  โกะสูงเนิน 

37 การพัฒนาอาชีพการผลิตเห็ดเศรษฐกิจแบบครบวงจร ต.วังหงส อ.เมือง จ.แพร อาจารย ดร.พัชรณัฐ  ดาวดึงส 

38 การพัฒนาและยกระดับสินคาเกษตรและอาหารพื้นเมือง ต.ทุงศรี อ.รองกวาง จ.แพร ผศ.ดร.ประดุง สวนพุฒ 

39 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพปุยหมักชีวภาพแบบครบวงจร และการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงกระบือพ้ืนบานดวยเทคโนโลยี ผศ.ดร.กฤษดา  พงษการัณยภาส 

40 โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรเพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตแกชุมชนในการพัฒนา การแปรรูปผลิตภัณฑชุมชน การขยายตลาด

ออนไลนและระบบบัญชีธุรกิจ 

นางสาวจุฬาลักษณ  เครื่องดี 
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41 โครงกาพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนและสงเสริมใหเกิดการฟนฟูและพัฒนาทองถิ่นตนเอง ถ้ำผานางคอย อ.รองกวาง จ.แพร อาจารย ดร.มณฑล นอแสงศร ี

42 โครงการสงเสริมการแปรรูปสัก ไผและวัสดุเหลือทิ้งจากขาวโพดเปนผลิตภัณฑของชุมชน อาจารย ดร.จิรพงศ  ศรศกัดานุภาพ 

43 โครงการสงเสริมและพัมนาการผลิตเตาเผาถายชีวมวลไรควันเพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน วาที่รอยตรีสุรศักดิ  ชัยวิเศษ 

44 โครงการสงเสริมการผลิตสุกรปลอดภัยเพื่อเพ่ิมูลคาสินคาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร อาจารย ดร.ศุกรี  อยูสุข 

45 การพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตขาวอินทรียโดยใชระบบ GPS และการพัฒนาผลิตภัณฑจากขาวอินทรียมูลคาสูง ตามหลักทฤษฏีปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 

ผศ.ดร.ปวีณา  ฉัตรสูงเนิน 

46 การจัดการความรใูนการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรเกษตรโดยชุมชนในฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากสถานณการณการ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ ต.แมเก๋ิง อ.วังชิ้น จ.แพร 

อาจารย ดร.ปณิธี  บุญสา 

47 โครงการสงเสริมการผลิตโคเนื้อปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาและยกระดับคณุภาพชีวิตของเกษตรกร อาจารย ดร.มรกต  วงศหนอ 

48 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑและสงเสริมการตลาดเพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมชุมชน ต.ทุงนาว อ.สอง จ.แพร อาจารย ดร.จันทรจิรา  นันตา 

49 ศูนยฝกอบรมและสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุพืช (พ้ืนบาน) ไวใชเองทักษะการผลิตตนกลา และปจจัยการผลิตพืช เพ่ือยกระดับมาตรฐานการ

ผลิตพืชของชุมชน 

อาจารย ดร.ละออทิพย  ไมตร ี

50 โครงการเกษตปลอดภัยสรางอาชีพ สรางรายไดอยางยั่งยืน ต.บานหนุน อ.สอง จ.แพร นายศตพล  กัลยา 

51 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร เพื่อใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในสถาณการณโลกศตวรรษที่ 21 และฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) 

ผศ.ดร.ตะวัน  ฉัตรสูงเนิน 

52 การพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจชุมชน ต.หวยหมาย อ.สอง จ.แพร /การพัฒนาสุราพื้นบาน และยกระดับการเลี้ยงสุกรในชุมชน อาจารย ดร.ปยะพืศ  ขอนแกน 

53 โครงการฟนฟูและพัมนาอาชีพการผลิตพืชลมลุกหมุนเวียน ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนอยางย่ังยืน นายสิทิไวกูล ทิราวงศ 

54 การจัดการความรแูละภูมิปญญาทองถิ่นในการผลิตผักพ้ืนบานเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและเพ่ิมศักยภาพในการผลผลิตของกลุมเกษตรก

ผูสูงอายุตองการทำการ 

อาจารยดวงพร  เพิ่มสุวรรณ 

56 โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไกชนเพ่ือการคา ต.สูงเมน อ.สูงเมน จ.แพร อาจารย ดร.พิชิตร  วรรณคำ 

57 โครงการพัฒนาและยกระดับผเูลี้ยงสุกรรายยอย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต มูลคาสินคาและปลอดภัยตอผบูริโภค  ต.น้ำรัด อ.หนองมวงไข 

จ.แพร 

ผศ.สุรพงษ  ทองเรือง 

58 การผลิตอาหารหยาบคุณภาพดีเพ่ือลดตนทุนในการผลิตโคเนื้อ ผศ.ดร.ดุจดาว  คนยัง 
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59 โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสุกรเพ่ือการสรางอาชีพในสภาวะโควิด-19 ต.น้ำหมัน อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ ผศ.สุรพงษ  ทองเรือง 

 


