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The Operation Green University Report of Maejo University 2018
--------------------------------------------------------

Maejo University (MJU) is one of the 28 state universities under the Commission on
Higher Education of the Ministry of Education. It is located in Chiang Mai, considered the
capital of the northern region of Thailand.
Part of MJU’s prestigious past was its establishment in 1934 based on a major
concept of HM The King, thus becoming one of the oldest degree-granting agricultural
institutions in the country. Since then, it has rapidly progressed from being a teachers’
training school to becoming one of the most prominent state universities in Thailand.
MJU’S STRATEGIC ROADMAP
2012-2017 Organic University

Organic Agriculture
Food security
Food safety

2018-2023 Green University

Green Tech & Innovations
Green Society
Balanced Development

2024-2029 Eco-University

Zero waste & Zero carbon
Reduce-Reuse-Recycle
Climate Smart Agriculture

Organic University Strategies (2012-2017)
For the first five-year plan of Maejo University (MJU), the university is strategizing to
be a leading university, especially in organic agriculture. Within the year 2017, MJU aims to
become an organic university with strategies as follow:
Having an Organic Agriculture Database
Development of Organic Agriculture Researchers and Experts
Creation of Organic Agriculture Curriculums
Organic Food and Goods on/around Campus
Production of Graduates Knowledgeable in Organic Agriculture
Creation of Organic Agriculture-based Knowledge and Innovation
Research Center for Organic Agriculture
Networking & Leading in Organic Agriculture in ASEAN.
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Green University Strategies (2018-2023)
By the year 2023 or the next five years after being considered as an organic university,
Maejo University (MJU) will further develop into and become a green university as strategized
below:
Development of Renewable Energy Researchers and Specialists
Developing & Sharing Knowledge of and Innovation in Renewable Energy
Promotion of Renewable Energy
Reduction of waste disposal
Raising Awareness of Environmental Conservation among Staff and Students
Reduction of Carbon Emission
Transformation of MJU to a Green University.
Eco-University Strategies (2024-2029)
At the end of the fifteen-year master plan or by the year 2029, Maejo University (MJU)
will receive the status of an eco-university with the strategies as follows:
Application of Sustainable Development in Each Link of Operation
Introduction of Eco-Zone: Building/Spaces
Promotion of 3Rs: Reduce/Reuse/Recycle
Promotion of Renewable Energy
Sharing Knowledge & Collaboration with the Community
Fostering Social Conscience and Morality among Staff and Students
Discipline, Morality, and Ethics.
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Setting and Infrastructure
MJU is the academic institution in Chiangmai with the area of 2,268 hectares
divided into 3 campuses:
Main campus (128 has/800 rai) and Wat Wiwek sub-campus (73 has) Ban Pong
Royal Project (770 has) MJU Farm (427 has) Phrae campus (377 has/2,357 rai)
Chumphon campus (321 has/2,004 rai)
Highland Development Stations (5 sites):
Sa Ngo (25 has) Mae Poon Luang (19 has) Mae Sa Mai (19 has) ThungLuang (40
has) Mok Jam (8.3 has)

MJU Chiangmai campus (Main Campus) 1,280,000 m2
building, farm, garden and forest
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MJU Farm at Sansai District; area 1,451,200 m2 consist of agriculture farm, nursery
and conservation forest
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MJU Farm at Phrao Distric; area 1,328,000 m2 with agriculture and conservation
Forest
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MJU Phare Province Campus 3,200,000 m2 consist of Building, Farm, Garden and
Forest
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MJU Chumporn Province Campus; area 3,217,600 m2; consist of building,
farm, beach and forest
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Wooded and forest planted area in Chiangmai campus, the trees planted more than 40 years
ago and use for recreation area at present.

The agricultural field crop, one of vegetation planted area in Chiangmai campus.
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Thai orchid garden, one of green area with ornamental plants.
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This year the area that was evaluated for UI green issues composed of the main campus
of Chiang Mai and agricultural farm. The land in the campus as follows:
The areas in Maejo campus
Area description
Total main campus area
Main campus 800 rai
Faculty of Animal Science and Technology 275 rai
School of Renewable Energy 23 rai
Agricultural farm 907 rai
total area = {(800+907+23+275 rai) X 1,600} = 3,208,000 m²
Total main campus ground floor area of buildings
Total main campus buildings area
Main campus = 348,655
The ratio of open space towards total area
{(3,208,000-185,200)/ 3,208,000 x 100}

Total area
(m²)
3,208,000

185,200
348,655

94.23%

Total main campus smart building area (meter square)
Total parking area
Total area on campus covered in forest (percentage)
6.82% of 1,280,000 m² (main campus) = 87,296 m²
30.94% of 1,451,200 m² (farm) = 449,001.28 m²
% total area campus covered in forest is
{(87,296+449,001.28)/ 3,208,000} x 100= 16.72%

16.72%

Total area on campus covered in planted vegetation
(percentage)
Total area on campus for water absorption besides forest and
planted vegetation (percentage)

11

The total number of students of Maejo University (October 2018)
Undergra Graduate
students
duate
students

No. Faculty

Total

Master Doctoral
degree degree Diploma
1

Faculty of Agricultural Production

2,477

161

14

2,652

2

Faculty of Engineering and Agro-industry

856

31

17

904

3

Faculty of Science

1,365

60

19

1,444

4

School of Administrative Studies

1,026

13

32

1,071

5

Faculty of Business Administration

3,484

104

16

3,604

6

Maejo University Chumpon campus

468

0

0

468

7

Maejo University Phrae campus

1,466

0

0

1,466

8

School of Tourism Development

682

19

33

734

9

Faculty of Fisheries Technology and
Aquatic Resources

646

22

11

679

10

Faculty of Economics

1,145

15

23

1,183
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Faculty of Liberal Art

599

0

0

599
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School of Energy and Renewable

390

109

0

499
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Faculty of Information and
Communication
Faculty of Architecture and

302

19

0

321

22

0

714

22

4

740

0

12

8

20

16,085

609

14
15
16

Environmental Design
Faculty of Animal Science and
Technology
Graduate School
Total

465

177

487

381

1,752

Staff Classification (October 2018)
Staff Classification

Academic staff

Official staff

Total

Government officials

45

10

55

Permanent employee

0

33

33

University employee

620

693

1,313
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Staff Classification

Academic staff

Official staff

Total

Government employee

0

93

93

- Service group

0

73

73

- Technician group

0

12

12

- General Management group

0

3

3

- Professional group

0

0

0

- Specialized group

0

5

5

University employee เงินรายได้

0

8

8

Temporary employee (เงินงบประมาณ)

0

2

2

Temporary employee (เงินรายได้)

7

202

209

672

1,041

1,713

Total

Maejo university has an annual budget 2,464,155,786 Baht (74,065,397.84 USD$) and
has invested 777,207,159 Baht (23,360,599.9 USD$) in sustainability which is 31.54 percent of
the total budget and can be classified as follows:
List of Environment and Sustainable Budget
No.
1
2
3
4
5
6
7

List

Budget
(Baht)

Budget
(USD$)

Budget for sustainable social engagement projects
Budget for sustainable development research
projects
Budget for strategic project to drive MJU GO Eco.
University
University plan
plan
Budget for green infrastructure development
Budget for organic and green agriculture
development project

186,548,240
163,777,683
3,800,000

5,607,100.69
4,922,683.59

183,576,936
207,278,100

5,517,791.88

Plant genetics and natural resource conservation
project
Budget for garbage recycling and organic waste
Management project

4,879,500
26,841,700

146,663.661

777,207,159

23,360,599.9

Total

114,217.012

6,230,180.34

806,783.889

Note; 1 USD= 33.27 baht (30 October 2018)
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Energy & Climate Change (EC) Saving energy plans as follows:
1. The Saving Energy Policy
1.1 The University Announcement about environment, green university, and
green office
1.2 The University Announcement about saving energy and resources
2. Saving Energy Signs and Notices

Replacing air-conditioning high efficiency (Label
No.5) about 454 units MJU

Replacing LED + T5 lighting fluorescents
about 43,803 units in MJU
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Some example of energy certified on electronic devices in MJU
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Energy and Climate Change (EC)

Biodiesel production system capacity of 150 liter from wastes
cooking oil and oil plant

Biogas production system capacity of 300 m3 for electricity

Solar Rooftop

Solar rooftop station 1 capacity electricity of 20 kW

Solar rooftop station 3 capacity electricity of 40 kW

Solar rooftop station 2 capacity electricity of 40 kW

Solar rooftop station 4 capacity electricity of 90 kW
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Solar rooftop station 5 capacity electricity of 300 kW

Solar water heating station 1, area installed of 1,313 m2 at
Student Dorm Building

Solar rooftop station 6 capacity electricity of 20 kW

Solar water heating station 2, area installed of 84.79 m2 at
MJU Green hotel

Solar and wind turbine hybrid system for street lighting about 35 Solar and wind turbine hybrid system for street lighting about 35
units
units

Wind turbine power generation, total capacity of 7.5 kW at MJU

Wind turbine power generation, total capacity of 7.5 kW at MJU
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Regarding renewable energy, Maejo University has installed and employs four types of
renewable energy including biomass, solar power, wind power, and biodiesel. For biomass, the
university has installed and produces electricity by eletricity generator. In terms of solar power,
the solar power station has been installed and produces eletricity for Office of the President,
sports stadium, School of Renewable Energy, and Faculty of Economics. Moreover, 1313 m2 solar
water heater has been used to provide hot water for student dormitories and 84.79 m2
International Education and Traininng Center. Wind solar hybrid for street lighting has been
installed at school of renewable energy about 35 units, and wind turbine for electricity for used
office, the total capacity installed of 7.5 kW. Lastly, an average of 2,000 liters/year of biodiesel
production from wastes cooking oil and oil plants. The total energy produced by the university
is 1,890,283.29 kWh /year.

Renewable energy produced on campus per year

45,000

2,000,000
39,814

1,800,000

40,000

1,600,000

Energy Production (kWh)

35,000

Energy Production (kWh)

1,826,546

30,000
25,000
20,000
15,164
15,000
8,760

10,000

1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000

5,000

-

[2] Biodiesel

[3] Clean biomass

[6] Wind Power

[4] Solar Power

Renewable energy produced on MJU show total of 1,890,283.29 kWh on 2017
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The total electricity consumption of Mae Jo University in 2560 is 12,227,680 kWh
(January to December 2017). During June to September 2017 was occurred highest electricity
consumption while during October to February was lowest electricity consumption.

Aug

Sep

810,626.01

1,193,326.01

Jul

977,296.00

1,175,307.00

Jun

879,725.00

1,128,008.01

Feb

1,086,730.00

Jan

1,170,654.99

1,000,000

1,003,465.00

1,200,000

840,399.99

1,400,000

811,157.00

Electric usage comsumption (kWh)

1,600,000

1,150,985.00

Electricity usage per year (in kilo watt hour)

800,000
600,000
400,000
200,000
Mar

Apr

May

Oct

Nov

Dec

Monthly (2017)

Electricity usage per year of MJU on 2017 show total result of 12,227,680.01 kWh

The total electricity consumption of Mae Jo University in 2560 is 12,227,680 kWh
(January to December 2017). During June to September 2017 was occurred highest electricity
consumption while during October to February was lowest electricity consumption.
The total electricity usage divided by total campus population (kWh per person)
• Electricity usage per year of MJU on 2017
• Total campus population
• The total electricity usage divided by total campus
population

= 12,227,680.01 kWh/year
= 18,093
persons
= 675.82

kWh/person
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Ratio of renewable energy produce/production towards total energy usage per year
• The total renewable energy production in MJU
• Electricity usage per year of MJU on 2017
• Ratio of renewable energy produce/production
towards total energy usage per year

= 1,890,283.29 kWh/year
= 12,227,680.01 kWh/year
= 0.15 x 100
= 15%

Elements of green building implementation as reflected in all construction and
renovation policy
There are 3 organizations in the university, namely the Office of the President, the Central
Library and the Faculty of Economics that have already been reached the standards of “Green
Offices.” They all have explicit and practical policies on environment management to make their
surroundings green offices. For example, they ask their personnel and students to keep their
environment clean and green and to consume less energy and water as much as possible. They
also ask them to produce less waste. They are 3 leading organizations to make the rest follow in
the near future.
Elements of green building implementation as reflected in all construction and renovation policy

Natural Ventilation in building
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Full natural daylight in building

Existence of building energy management

The Faculty of Economics MJU Attend green office activities.
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MJU Library Attend green office activities

สานักหอสมุดได้เข้าร่วม โครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ
ภายในประเทศปีที่ 5 และได้จัดทารายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
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Existence of green building

There are 3 organizations in the university, namely the Office of the President, the
Central Library and the Faculty of Economics that have already been reached the standards
of “Green Offices.” They all have explicit and practical policies on environment management
to make their surroundings green offices. For example, they ask their personnel and students
to keep their environment clean and green and to consume less energy and water as much
as possible. They also ask them to produce less waste. They are 3 leading organizations to
make the rest follow in the near future.
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Greenhouse gas emission reduction program

Car free day activity from every sector in MJU
Car free day activity is held annually with the great cooperation from every sector,
especially from the administrators of the university. We also have the bicycles for the staffs
to use inside the university in order to help reduce the air pollution.
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Scope 1: stationary combustion to burning of fuels to produce electricity by Organic
Rankine cycle (ORC) technology using solid wastes at MJU

Scope 2: Purchased electricity from Solar PV module at solar rooftop of MJU
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Scope 3 : Organic waste and solid wastes management at MJU by Degradation by
earthworms.
Moreover, we have program to reduce greenhouse gas emission reduction such as
stationary combustion to burning of fuels to produce electricity by Organic Rankine cycle
(ORC) technology using solid wastes, Purchased electricity from Solar PV module at solar
rooftop of MJU, and Organic waste and solid wastes management at MJU by Degradation by
earthworms.

Total carbon footprint (CO2 emission) in the last 12 months, in metric tons
Carbon Footprint Per Year
Data : - Electricity usage per year
= 12,227,680.01 kWh/year
- Number of car entering university = 4,423
- Approximate travel distance of vehicle each day inside campus (car) = 1.049 km
- Number of motorcycle entering university = 9,098
- Approximate travel distance of vehicle each day inside campus (motorcycle) =
1.189 km
- Population in MJU = 18,093 persons
• Electricity Usage Per Year
CO2 emission from electricity
= (12,227,680.01 / 1000) x 0.84
= 10,271.25 metric ton
• Transportation per year (Car)
CO2 emission from car
= (Number of cars entering your University * 2 * approximate
travel distance of a vehicle each day inside campus only (in
kilometers) * 240/100) * 0.02
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= (4,423 x 2 x 1.049 x 240/100) x 0.02
= 445.41 metric ton
• Transportation per year (Motorcycle)
CO2 emission from motorcycle
= (Number of motorcycles entering your University * 2 *
approximate travel distance of a vehicle each day inside campus only
(in kilometers) * 240/100) * 0.01
= (9,098 x 2 x 1.189 x 240/100) x 0.01
= 519.24 metric ton
Total Emission per year = 10,271.25 + 445.41 + 519.24 = 11,235.91 metric ton
The total carbon footprint divided by total campus population (metric ton per person)
Carbon Footprint Per Year
Total emissions divided total people
Data : - Population in MJU = 18,093 persons
- Total Emission per year = 11,235.91 metric ton
Total Carbon footprint per population = 0.62 metric ton / person
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Waste
MJU has the waste management plan using color coded recycling bins
such as general, glass, metal, paper, etc. The plan includes the following methods:
1. Providing the steps of purchasing environmentally friendly products in
the university purchasing system.
2. Reducing waste and using the recycled litter.
3. Water fermented
4. Non-chemical compost fertilizer
Program to reduce the use of paper and plastic in campus
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1. Waste minimization and recycling program policy to reduce usage paper and plastic
have applied on campus. The administrators of Maejo University focus and take a
lead driven campaign to stop using plastic and foam in the office. The pilot project
starts from the Office of the President and Central Libraries. The campaign including
using cloth bags instead of plastic bags and give a borrowing service point of cloth
bags.
2. The campaign promotes using glass, water glass instead of plastic. The participated
stores will offer discounts to customers who bring a glass of water used. To be
eligible for raffle prizes each month.
3. Policies and measures to conserve paper resources are using on both sides of the
paper, reading and collecting documents as digital files. The program was prior
implemented in the President's office building, Student Affairs, Faculty of
Economics, and Central Library.
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Recycling Program for University Waste

Separate bins point expanded. The implementation of waste separation at source
concerned to recycle waste efficiently. The further development projects of artifacts from
recycled materials will be in the plan.
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Toxic Waste Handled

Last year, the hazardous waste collected from the laboratory's chemical used
approximately 1,500 kg. All of them were disposal management by qualified and valid license
agent.
Organic Waste Treatment
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Organic waste disposal consisting of the knowledge from the research of our staffs and
students. The greenhouse was established for worm’s cultivation to decompose organic waste
(from activities on campus). The organic fertilizer from waste decomposer transferred to the
farmer. Another way is to set up a factory to produce organic fertilizer as industrial level. MJU
has policies to support organic agriculture strategy, and one of this is the organic fertilizer
production project.
Inorganic Waste Treatment
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Inorganic waste management starting from set the separation and gathering points. Then
moved to the university collection point. There are two projects of waste separation which has
exceeded 50%. Some of them recycled as materials and the remaining collected and purchased
every month.
Sewerage Disposal
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Maejo university uses SBR wastewater treatment system (Sequencing Batch Reactor, SBR)
controlled by a computer program (PLC). Serves both to decompose organic substances and
separate sludge sedimentation tank with internal-only. The system of water treatment plant has
a maximum storage volume at 2,400 cubic meters. At present, wastewater input is approximately
1,600 cubic meters/day. The system effective more than 90 percent and the treated water can
use in the university farms.
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Water Conservation Program Implementation

Water source in Maejo University map

Raw water pond that supplies water for Treatment Plant 1 and Plant 2.
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Weir in the natural canal
Maejo University has a 75,000-cubic meter raw water pond that supplies water for
Treatment Plant 1; a 20,000-cubic meter pond that provides water for Treatment Plant 2; a
32,200-cubic meter pond that supplies water for Treatment Plant3; a 60,000-cubic meter
pond that is used for agricultural purposes; as well as the Mae Faek-Mae Ngat Somboonshon
Operation and Maintenance Project and natural canals running through the university.
Currently, there are sufficient surface-water ponds for both the water supply system and
agriculture.
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Water Recycling Program Implementation
The data of treated wastewater in Maejo University.
Month - Year
OCT-17
NOV-17
DEC-17
JAN-18
FEB-18
MAR-18
APR-18
MAY-18
JUN-18
JUL-18
AUG-18
SEP-18
Total

Waste water (m3)
44,051
41,844
43,410
40,159
38,445
38,529
37,834
35,580
42,116
39,522
36,630
36,929
430,998

The map showed the point of treated wastewater release (R1 – R11)
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Treated wastewater released to the pond

Treated wastewater released to the pond
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Treated wastewater released to the natural canal

Treated wastewater used for agriculture
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Treated wastewater used for the garden

Treated wastewater used for the forest garden
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Maejo University has a pipe system that sends wastewater from all buildings to treatment
plants and send the treated water by pipe system to 11 distribution points (as illustrated by the
R1-R11 dots on the map). Three of the distribution points further move the water to ponds at
seven different points, which are regulated by valves, and one additional point into the natural
canal in the university. The 11 distribution points supply water for usage in agriculture and in the
forest garden. Virtually all of the wastewater that undergoes treatment in the dry season is used.
Meanwhile, approximately 60% of the treated wastewater is used in the rainy season (around 4
months), since there is sufficient rainfall in cultivated areas— resulting in some treated
wastewater flow to the natural canal.
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Water efficient appliance usage

Washbasins water-saving push taps

Urinals water-saving manual

Washbasins water-saving sensor taps

Urinals water-saving sensor

Water-saving toilets
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Sanitary ware at the university buildings include:
-2,142 washbasins, including 46 with water-saving sensor taps and 64 with water-saving
push taps
-2,155 toilets, including 512 water-saving ones
-1,073 urinals, including 44 with water-saving sensor flushing system and 922 with the
water-saving manual flushing system
In total, there are 5,370 sanitary ware products, including 1,588 water-saving ones—
constituting 29.6% of the products.
Treated water consumed
The data of treated water in Maejo University.
Month - Year
OCT-17
NOV-17
DEC-17
JAN-18
FEB-18
MAR-18
APR-18
MAY-18
JUN-18
JUL-18
AUG-18
SEP-18
Total

Treated water (m3)
81,465
83,011
105,651
103,400
104,176
102,229
81,713
81,443
98,664
107,838
110,009
99,787
1,159,386

treated water—averaging 3,220 m3 /day
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Water source of Maejo Unversity map

Maejo has a 75,000-cubic meter raw water pond that supplies water for Treatment Plant
1, 20,000-cubic meter pond that supplies water for Treatment Plant 2 and 33,200-cubic meter
pond that supplies water for Treatment Plant 3. An irrigation canal under the Mae Faek-Mae Ngat
Somboonshon Operation and Maintenance Project consistently distributes water to three
ponds—enabling the storage of 128,200 cubic meter of water for the treatment plants. In this
year Maejo University is thus able to produce 1,159,386 cubic meter of treated water—averaging
3,220 cubic meter per day—and an additional irrigation system that consistently supplies water
into the three ponds. Therefore, the ratio of treated water usage to the amount of water available
for treatment is treated water a year divide by water available for treatment a year. So that
Percentage of treated water consumed =

1,159,386
128,200+3,220×365

×100

=88.9%
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Transportation
Number of cars actively used and managed by University
Number of cars actively used and managed by University = 87 vehicles

Number of cars entering the university daily
ADT = 7,574 PCUs per day (Motorbike = 0.33, Personal Car = 1.00, Bus/Truck = 1.50)
Number of cars = 4,423 cars
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Number of motorcycles entering the university daily
ADT = 7,574 PCUs per day (Motorbike = 0.33, Personal Car = 1.00, Bus/Truck = 1.50)
Number of motorcycles = 9,098 motorcycles
The ratio of total vehicles (cars and motorcycles) divided by total campus population
(87 + 4,423 + 9,098) / (16,607 + 1,486) = 0.75
Shuttle service
Shuttle service is possible but not provided by University
Number of shuttles operated in your university
Number of shuttles = 0
Average number of passengers of each shuttle
Average number of passengers of each shuttle = 0
Total trips of shuttle services each day
Total trips of shuttle services each day = 0
Zero Emission Vehicles (ZEV) policy on campus
Zero Emission Vehicles are available, and provided by university for free
Meajo university provided the shared bicycles operated by Mobike (Thailand) and supported its
cost for students and staffs to register a free ticket.
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The registered point for free tickets for students and staffs and 500-mobike distributed to the
major activities point in campus
Average number of Zero Emission Vehicles (ZEV) on campus per day
Average number of ZEVs = 942 ZEVs per day
The ratio of Zero Emission Vehicles (ZEV) divided by total campus population
(942) / (18,093) = 0.05
Total parking area (m2)
Total parking area = 34,744.03 m2
1.
2.
3.
4.
5.

Parking Types
Softscape with Compacted Soil
Softscape with Concrete Block
Hardscape with Asphalt Pavement
Hardscape with Concrete Pavement
In Building Parking or Structure
Total Parking

Area (sq.m.)
2,435.02
3,669.13
300.00
11,046.63
17,293.25
34,744.03
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Softscape parking with compacted soil

Softscape parking with concrete block

Hardscape parking with asphalt pavement
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Hardscape parking with concrete pavement

In building parking or structure
Ratio of parking area to total campus area
(34,744.03) / 2,878,281) * 100% = 12.06 %
Transportation program designed to limit or decrease parking area on campus over the
last 3 years (from 2015 to 2017)
Program resulting in between 10% - 30% decrease in parking
The committees of Maejo university master plan (2016-2017) approved the traffic and
parking restriction plan to control the number of motor-vehicles traveling in the campus and to
reduce the previous on-street parking in Intanin road, Prapiroon road, and Zompor road as
shown below;
The result found that the present parking area reduced from 40,902.43 m2 to 34,744.03 m2
(approx. = 15.06%)
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Maejo university on-street parking restriction plan

On-street parking restriction on Zompor Rd.
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On-street parking restriction in front of the main library building and the central academic
building

On-street parking restriction on Intanin Rd.
Number of transportation initiatives to decrease private vehicles on campus
2 initiatives comprising (1) free bike sharing operated by Mobike (Thailand) parking
restriction on Intanin Rd., Prapiroon Rd. and Zompor Rd.
Pedestrain path policy on campus
Pedestrain paths are available, design for safety and convenient
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The pedestrian path on the main road of the campus (Intanin Rd.) has separated from road,
leveling up platform, enough space, channelized control at intersection, and surrounding
with nature
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The pedestrian path on the minor road of the campus has separated from road, leveling up
platform, enough space, covered by metal sheet roof structure, and surrounding with nature
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The pedestrian path on some area has separated
from road with guard rail

Information, direction signs and map
installed at major activites area and
intersection

Approximate daily travel distance of vehicle inside campus only
Approximate daily travel distance of vehicle (VKT) inside campus was calculated from
transportation 4-step model and calibrated with traffic surveying data as following;
Vehicle type
Motorbike
Personal Car
Bus and Truck
Total

Vehicle Kilometer of Travel (VKT)
10,820 km/day
4,640 km/day
99 km/day
15,559 km/day
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Education
Number of courses related to environment and sustainability of Maejo university
offered in 2018= 893 courses

Annual Fund Report 2015
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ
(บาท)
300,000

1

การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม: ศักยภาพในการให้บริการเพือ่ การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาชุมชนบ้านโปง จ.เชียงใหม่

2

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงของสารสกัดสมุนไพรที่เหมาะสมสาหรับสัตว์นา

273,000

3

การศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบพืนที่สาหรับการพัฒนาโครงข่าย
ขนส่งแบบไร้เครื่องยนต์และการขนส่งสีเขียวในมหาวิทยาลัย

253,500

4

การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการธาตุอาหารเพื่อการผลิต
มะม่วงโชคอนันต์อินทรีย์

272,200

5

การพัฒนาการให้บริการด้านวิชาการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของสถานี
เกษตรหลวงอ่างขาง

155,000
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งบประมาณ
(บาท)
117,000

6

การพัฒนาเครื่องเคลือบฟิล์มบางบนผิวชินงานภายใต้ความดันสุญญากาศ
โดยใช้ไมโครเวฟพลาสมา

7

การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอาเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร

199,700

8

การพัฒนาสมบัติเชิงกลของปูนซีเมนต์ปอซโซลานโดยมีนายางธรรมชาติเป็น
สารเติมแต่ง
ศึกษาจุลินทรีย์ที่ตรึงไนโตรเจนอิสระและจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายฟอสฟอรัส
และโพแทสเซียมบริเวณรากปาล์มนามัน

234,000

พฤติกรรมสุขภาพและความต้องการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุ
จังหวัดแพร่
การศึกษาอิทธิพลของสารแม่เหล็กชนิด M-Hexaferrite ต่อสมบัติของเซรา
มิกไฮดรอกซีอะพาไทต์

78,000

9
10
11

257,400

234,000

12

เครื่องย่อยมูลฝอยติดเชือแนวตัง

257,400

13

การวิเคราะห์เนือหาความรูง้ านวิจัยเพื่อท้องถิ่น

187,200

14

การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรเพื่อพร้อมรับการเข้า
ร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

234,200

15

โครงการศึกษาวิธีการใช้ดัชนีทางสรีรวิยาเพื่อประเมินความสามารถในการ
ทนร้อนของพืช
การศึกษาพันธุ์ขันต้น และการทดสอบผลผลิตของข้าวเหนียวหอมจากข้าว
เจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี 1 และชัยนาท 80 ที่ได้จากวิธีผสมกลับโดยใช้
เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก

141,600

17

การเตรียมเยื่อเลือกผ่านพอลิซัลโฟนและพอลิไอไมด์ที่ปรับปรุงด้วยท่อนาโน
คาร์บอนสาหรับการแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากก๊าซมีเทน

273,000

18

การทาข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โคดิงของลาไยในประเทศไทย

117,000

19

การเก็บกักสารต้านอนุมูลอิสระจากสาหร่ายเตาในรูปแบบอนุภาคไขมันแข็ง
ขนาดนาโนเพื่อใช้ในการผลิตเครื่องสาอาง

271,400

20

การผลิตโพลิแซคคาไรด์ Nigeran จากซีรัมของนายางพาราสดด้วยเชือรา
ปนเปื้อนจากแผ่นยางดิบ

218,400

16

273,000

56

Annual Fund Report 2015
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

21

การประดิษฐ์อุปกรณ์มีโซฟลูอดิ ิกส์แบบใช้แล้วทิง สาหรับการวิเคราะห์สาร
ต้านจุลชีพบางชนิดโดยการตรวจวัดการเปล่งแสงเคมิลูมิเนสเซนต์ชนิด
เหนี่ยวนาด้วยไฟฟ้า
ประสิทธิภาพการผลิตและระยะเวลาคืนทุนการปลูกลาไยในจังหวัดเชียงใหม่

22

งบประมาณ
(บาท)
236,300
234,000

23

หน้าที่ใช้สอยและสุนทรียภาพของพืนที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่

273,000

24

ปัจจัยด้านการตลาดและพฤติกรรมการเลือกชือกล้วยไม้ของผูบ้ ริโภคในเขต
จังหวัดภาคเหนือ
เปรียบเทียบการให้ผลผลิตของปาล์มนามันลูกผสม Elaeis guineensis X
Elaeis oleifera
การประเมินภาวะเสี่ยงด้านอุทกภัยและความแห้งแล้งเพื่อบริหารจัดการนา
แบบบูรณาการ ในพืนที่อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

234,000

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของราคาสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า และ ความสัมพันธ์ของราคาในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ง
ประเทศไทย
แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาภูมิทัศน์พืนที่รมิ นาห้วยโจ้ อ. สัน
ทราย จ. เชียงใหม่
การโคลนและศึกษาคุณสมบัตขิ องยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โพรแอน
โทไซยานิดินในเมล็ดข้าวเพื่อใช้เป็นยีนเครื่องหมายในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว

130,600

30

การศึกษาการผลิตสารประกอบโพลีฟีนอลในเนือเยื่องาขีม้อน ที่เพาะเลียง
ร่วมกับแบคทีเรียเอนโดไฟท์

234,000

31

การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการธาตุอาหารเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์
พริกอินทรีย์
การศึกษาลักษณะละอองเรณูของพืชหายากของประเทศไทย

273,000

การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของกลุ่ม
แรงงานนอกระบบ ภาคการเกษตร เทศบาลตาบลต้นธงอาเภอเมือง จังหวัด
ลาพูน
การศึกษาสารสาคัญ Shikimic acid ในพืชสมุนไพรไทย

193,000

แนวทางการพัฒนาการตลาดของวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

234,000

25
26
27
28
29

32
33
34
35

202,200
312,400

105,300
273,000

272,800

300,000
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36

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและเปปไทด์ต้านมะเร็งที่ได้จากการหมักราข้าวด้วย
Bacillus subtilis MP9 ที่มีประสิทธิภาพในการยับยังการเจริญของ
เซลล์มะเร็งตับและลาไส้
อิทธิพลของการเพิม่ ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปริมาณผลผลิตและสาร
ต่อต้านอนุมูลอิสระของสตรอเบอรีในระบบปลูกเกษตรอินทรีย์

37
38

งบประมาณ
(บาท)
273,000
273,000

การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากสมุนไพรไทยบางชนิดในการกาจัด
หอยเชอร์รี่
การจัดการดินและธาตุอาหารพืชเพื่อลดระยะเวลาปรับเปลี่ยนสู่ระบบ
เกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน

264,700

40

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มนามันที่ได้จากการ
เพาะเลียงเนือเยื่อ 6 สายพันธุ์ ในช่วงอายุปีที่ 7 – 8 ปี ในสภาพดินทราย
ชายฝั่งทะเลและในสภาพดินร่วนปนเหนียว

272,400

41

การพัฒนาไบโอเซนเซอร์โดยใช้ทองนาโนไวร์ร่วมกับไคโตซาน-คาร์บอนนา
โนทิวบ์สแคฟโฟลด์สาหรับตรวจวัดโคเลสเตอรอลในตัวอย่างเลือด

255,800

42

รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดาเนินงานขององค์กรทางการเงิน
ชุมชนในด้านการออมและการเข้าถึงแหล่งทุนที่เป็นธรรม

140,400

43

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพรในตารับยาหมอพืนบ้านในภาคเหนือ
ตอนบน
การศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตพืนที่การค้า
ชายแดนภาคเหนือเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

179,400

45

การเพิ่มความจาเพาะสาหรับตัวตรวจจับทางสิ่งแวดล้อมในการตรวจจับแก๊ส
พิษโดยใช้ฟิล์มทังสเตนออกไซด์ที่เพิ่มประสิทธิภาพด้วยนิเกิลและรูติเนียม

273,000

46

การเตรียมและสมบัติการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของวัสดุผสม CuTiO2/MWCNT
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกวิธีการจาหน่ายผลผลิตผักของเกษตรกรที่มีการ
ยอมรับ เทคโนโลยีการเกษตรดีที่เหมาะสม ในจังหวัดเชียงใหม่

273,000

ผลของพลาสติไซเซอร์ที่มีต่อสมบัตทิ างกายภาพและสมบัติเชิงกลของฟิล์ม
เซลลูโลสเอสเทอร์จากฟางข้าวและเปลือกข้าวโพด

210,600

39

44

47
48

734,000

300,000

234,000
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การพัฒนาระบบฐานข้อมูลชนิดพันธุ์นกในเขตภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย
การใช้ประโยชน์จากเปลือกมังคุดในการเลียงปลาดุกลูกผสมด้วยระบบนา
หมุนเวียนโดยผ่านการบาบัดด้วยผักบุ้งไฮโดรโพนิกส์

งบประมาณ
(บาท)
187,200
266,000

51

การวิจัยและพัฒนาระบบชีววิถเี พื่อผลิตทรัพยากรทางนาเป็นอาหาร
ปลอดภัยและสอดรับกับการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน

52

แก้วเชื่อมประสานในเซลล์เชือเพลิงออกไซด์ของแข็งแบบแผ่น

266,000

53

ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์กล้วยไม้สมุนไพรในสภาพ
ปลอดเชือ
ผลกระทบของระบบการคงรูปยางด้วยกามะถันที่มีต่อสมบัติทางกายภาพ
ของวัสดุผสมระหว่างดินและนายางคอมปาวด์

114,000

55

การวางแผนพัฒนาชุมชนเกษตรอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา
เทศบาลตาบลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

265,800

56

การจัดการการเขตกรรมและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตมะเกี๋ยง

265,200

57

การพัฒนาประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเส้นใยนาโน
แบเรียมออธอไทเทเนต

266,000

58

ศึกษาการทาข้าวกล้องพองโดยไม่ต้องใช้นามันทอด

266,000

59

การประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกลและข้อมูภาคสนามเพื่อประเมินสภาวะการ
ขาดนาของลาไย
การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของข้าวในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย
และพะเยา ผ่านกระบวนการผลิตและวิถีชาวนา การกาหนดเขตเหมาะสม
ของการใช้พืนที่ ระบบโลจิสติกส์ (งบบริหาร)

265,700

54

60

61
62
63

แนวทางเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ใน
จังหวัดเชียงใหม่
ระบบการปลูก การเจริญเติบโต และการผลิตมะกลิง
การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพในการผลิตข้าวอินทรีย์
เพื่อประยุกต์ใช้ในระบบการปลูกข้าวแบบประณีต

1,196,500

228,000

850,000

79,800
255,400
265,600
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64

การพัฒนารูปแบบตลาดเกษตรอินทรีย์ที่เหมาะสมกับพืนที่ในท้องถิ่น อาเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่

65

การเพิ่มประสิทธิภาพในการฟักไข่ปูม้าจากโรงงานแปรรูป

228,000

66

การผลิตวัสดุปรับปรุงดินจากแหนแดงที่เลียงด้วยนาทิงจากถังย่อยไร้อากาศ
จากฟาร์มเลียงสุกร

114,000

67

การศึกษาคุณสมบัติในการต้านเชือแบคทีเรียที่ก่อโรคที่มาจากอาหารและ
แอนติออกซิแดน ของสมุนไพรและเครื่องเทศของไทย

266,000

68

การสกัด การทาให้บริสุทธิ์ และการวิเคราะห์เอกลักษณ์ของโพลิโคซานอล
จากไขผึง
การศึกษาหาปริมาณสารแอนโทไซยานินในข้าวก่าและการจาแนกสายพันธุ์
โดยเทคนิควิสิเบิลและเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี

266,000

แนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตรอินทรีย์
จังหวัดเชียงใหม่
การศึกษาการตกค้างของซัลเฟอร์ในผลลาไย หลังการรรมด้วยก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ร่วมกับการ
วิเคราะห์การกระจายตัวและหาตาแหน่งของธาตุด้วยรังสีเอ็กซ์

224,200

72

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงอินทรีย์สาหรับผู้ประกอบการตาบลเทพสเด็จ
อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

76,000

73

265,800

74

การยับยังอย่างจาเพาะเจาะจงต่อการแสดงออกของยีน Rubber
Elongation Factor (REF) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนก่อภูมิแพ้ใน
ยางพาราด้วยเทคโนโลยีแอนติเซน
การผสมผสานการให้ปุ๋ยในระบบนาและภูมิอากาศเฉพาะแห่ง

75

ความยาววันและกรดจิบเบอเรลลิกต่อการออกดอกของหวายสวีทดอน

221,200

76

องค์ความรู้ด้านการแพทย์พืนบ้านและภูมิปัญญาของคนพืนถิน่ ตาบลเทพส
เด็จ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

60,000

77

การพัฒนาการหมักร่วมระหว่างวัสดุเหลือทิงทางการเกษตรกับสาหร่ายและ
การศึกษาการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพด้วยสาหร่าย

350,000

69
70
71

งบประมาณ
(บาท)
228,000

266,000

113,800

266,000
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78

การเร่งระยะเวลาการให้ผลผลิตกล้วยหอมทองส่งออกให้ออกผลเร็วขึนใน
กรณี: การเตรียมต้นกล้าให้สมบูรณ์ในอายุที่แตกต่างกันก่อนการนาลงปลูก
ทดแทนการให้หน่อโดยตรง
ฐานข้อมูลงานวิจัยเกษตรอินทรีย์ของไทย : การวิเคราะห์ปัญหาการเข้าถึง
สารสนเทศ และการพัฒนาฐานข้อมูลอ้างอิง

79
80
81
82

งบประมาณ
(บาท)
255,500
115,200

การพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่ เพื่อส่งเสริม
สุขภาวะของชนเผ่ามปีในชุมชนบ้านดง ตาบลสวนเขื่อน อาเภอเมือง จังหวัด
แพร่
การใช้กากเหลือไบโอแก๊สเป็นแหล่งทดแทนโปรตีนสาหรับอาหารเลียงกุ้ง
ก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) และผลิตปุ๋ยอินทรีย์

219,000

วิเคราะห์สังเคราะห์

300,000

350,000

Total

20,759,800.00

In US Dollar (NTD 20,759,800/33)

629,085
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งบประมาณ

1

เปรียบเทียบการให้ผลผลิตของปาล์มนามันลูกผสม Elaeisguineensis X
Elaeisoleifera ในปีที่ 3 และ 4

260,500

2

โฟมยางรองกันกระแทกจากยางธรรมชาติผสมราสกัดนามัน

167,000

3

ความหลากหลายและปัจจัยจากัดการสืบต่อพันธุ์ตามธรรมชาติของไม้ยืนต้น
ในป่าเขาหินปูนเขตร้อน บริเวณท้องที่ จังหวัดแพร่

118,600

4

การศึกษาพิษวิทยาพันธุกรรมของสารกาจัดศัตรูพืชในปลานาจืดบางชนิด

289,700

5

ศักยภาพของนามันสบู่ดาเป็นสารช่วยกระบวนการผลิตในยางวัลคาไนซ์

264,700

6

ละอองเรณูพืชถิ่นเดียวและพืชหายากของวงศ์ขิง-ข่าในประเทศไทย

289,700
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7

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเกษตรกรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเกษตรอินทรีย์กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ผลิต
เกษตรอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่

122,700

8

การสร้างลูกผสมปทุมมาทริพลอยด์

281,400

9

การเพิ่มประสิทธิภาพเคมิลมู ิเนสเซนต์เซนเซอร์ด้วยอนุภาคควอนตัมดอท
ชนิดปราศจากโลหะแคดเมียมสาหรับการประยุกต์ใช้ตรวจวัดโลหะหนักบาง
ชนิดที่ตกค้างในพืนที่เกษตรกรรม

260,500

10

การลดการแสดงของสารก่อภูมิแพ้ (Hev b5 และ Hev b6) จากนายาง
ธรรมชาติโดยเทคนิคแอนติเซน

263,900

11

การประดิษฐ์วัสดุผสมเชิงโครงสร้างระหว่างจีโอพอลิเมอร์และตัวเสริมแรง
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในงานโครงสร้างแบบ Green Building

289,700

12

การพัฒนานามันหล่อลื่นชีวภาพจากมะเยาหินสาหรับเครื่องยนต์เกษตร

289,700

13

กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการจาหน่ายข้าวอินทรีย์และการ
วิเคราะห์เส้นทางที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัด
เชียงใหม่
การศึกษาพันธุ์ขันต้นและการทดสอบผลผลิตของข้าวเหนียวหอมจากข้าว
เจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี 1 และชัยนาท 80 ที่ได้จากวิธีผสมกลับโดยใช้
เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก

164,100

15

การพัฒนาระบบการให้แสงแบบ LED สาหรับการเพาะเลียงเนือเยื่อพืชด้วย
ระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว

114,400

16

การประเมินภาวะเสี่ยงด้านอุทกภัยและความแห้งแล้งเพื่อบริหารจัดการนา
แบบบูรณาการในพืนที่อาเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่

221,800

17

วัสดุผสมพอลีเอทิลีนและท่อนาโนคาร์บอนสาหรับเป็นขัวเคาน์เตอร์สาหรับ
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง

289,700

18

ผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรที่มีผลต่อความมั่นคง
ทางด้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่

174,600

14

งบประมาณ

275,100
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งบประมาณ

19

การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผูผ้ ลิตลาไยเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยแนวคิดสีเขียว

20

การศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักหญ้าเนเปียร์ร่วมกับของเสียจาก
ฟาร์มสุกรด้วยกระบวนการหมักแบบไร้ออกซิเจน 2 ขันตอน

235,500

21

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครือ่ งดื่มสมุนไพร
ชา และสีผสมอาหารจากฝาง :พืชสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ

940,600

22

การจัดการองค์ความรู้ในสวนสมุนไพรโดยประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ด

197,900

23

การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรายย่อยปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงรายและ
พะเยา
การศึกษาการทาแท่งเชือเพลิงขยะจากมูลฝอยติดเชือ

941,900

25

ผลของเปปไทด์ต้านมะเร็งจากราข้าวอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตต่อ
ประสิทธิภาพการยับยังการเจริญของเซลล์มะเร็ง

289,700

26

การศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ต้นแบบไมโครเอนแคปซูเลทนามันหอม
ระเหยจากผลมะแขว่นที่ถูกห่อหุ้มโดยใช้เทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชั่น

281,400

27

การพัฒนาต้นแบบการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจสังคมและ
สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาเทศบาลตาบลบุญเรือง อาเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย
อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงเบสของยีนSSIIaและสภาพแวดล้อมต่อ
อุณหภูมิแป้งสุกของข้าวไทย

214,600

29

ระบบสถานีอากาศและการแจ้งเตือนฟาร์มเห็ดฟาง

260,500

30

การศึกษารูปแบบการออกแบบวางผังภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาระบบกักเก็บนา
ด้วยพืชพรรณ
การพัฒนาประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเซรามิกพรุน
แบเรียมออธอไทเทเนต

248,000

การพัฒนาเครื่องกัดผิวชินงานภายใต้ความดันสุญญากาศโดยใช้ไมโครเวฟ
พลาสมาสาหรับผลิตอุปกรณ์เครื่องกาเนิดไฟฟ้าจากความร้อนเทอร์โมอิเล็ค
ตริก
ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใน
จังหวัดแพร่

122,700

24

28

31
32
33

1,042,100

273,700

289,700

275,100

81,000
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34

ผักพืนบ้าน:มูลค่าการใช้ประโยชน์ทางตรงและการพึง่ พาตนเอง กรณีศึกษา
ตาบลแม่แฝก อาเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่

248,000

35

การโคลนและศึกษาคุณสมบัตขิ องยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โพรแอน
โทไซยานิดินในเมล็ดข้าวเพื่อใช้เป็นยีนเครื่องหมายในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว

275,100

36

การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่เฉพาะกับยีนแก้ความเป็นหมันของเรณูใน
ข้าวไทยเพื่อใช้ในการผลิตข้าวลูกผสม

275,100

37

อาคารเรียนต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน
อาคารเขียวและสภาวะน่าสบายของมนุษย์กรณีศึกษา:อาคารเรียนคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

289,700

38

แบบจาลองการพัฒนาประสิทธิภาพการขอจัดสรรงบประมาณการก่อสร้าง
สาหรับอาคารการศึกษาและวิจัยเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยAEC

122,700

39

การประยุกต์ใช้เทคนิค genome in situ hybridization (GISH) เพื่อศึกษา
โครงสร้างจีโนมและตรวจสอบการเป็นลูกผสม ข้ามชนิดของดอกปทุมมา
และดอกกระเจียว
การพัฒนาแก้วเชื่อมประสานอุณหภูมิต่าสาหรับเซลล์เชือเพลิงออกไซด์
ของแข็งแบบแผ่น
การเปรียบเทียบยุทธศาสตร์การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมี
ส่วนร่วมของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติบ้านทุ่ง
จาเริง อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่และศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
ชุมชนแม่ระวาน อาเภอสามเงา จังหวัดตาก

122,700

42

ผลของอามิเมทต่อการเจริญเติบโตของกิ่งตายางพาราพันธุ์ RRIM 600 ที่
ปลูกในพืนที่ดินทราย

206,200

43

การเตรียมฟิล์มพอลิไวนิลคลอไรด์ย่อยสลายได้ด้วยเส้นใยนาโนไททาเนียม
ไดออกไซด์
การศึกษาปริมาณและองค์ประกอบของโพลิโคซานอลในฟางข้าวสาลี

297,000

การบาบัดนาเสียจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรโดยใช้ข้าวเป็นพืช
โผล่พ้นนาในระบบบึงประดิษฐ์

289,700

40
41

44
45

งบประมาณ

289,700
248,000

289,700
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46

ประสิทธิภาพการเข้าถึงของโครงข่ายคมนาคมขนส่งกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในบริบทผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่เพื่อการเติบโตเชิงพืนที่อย่างชาญฉลาด
และยั่งยืน
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทย

148,500

48

การประเมินตัวบ่งชีโปรตีนสาหรับการระบุกลุ่มอาการความผิดปกติทาง
สรีรวิทยาของผลลาไย

286,800

49

การจัดการดินและธาตุอาหารพืชเพื่อลดระยะเวลาปรับเปลี่ยนสู่ระบบการ
ผลิตแบบเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน

748,200

50

ตัวตรวจจับแก๊สจากวัสดุผสมกราฟีน/ทังสเตนออกไซด์ที่เจือด้วยรูติเนียม
สาหรับตรวจจับแก๊สที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

275,100

51

การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าจากพืชนาในกว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน

1,108,000

52

การวิจัยและพัฒนาระบบชีววิถเี พื่อผลิตทรัพยากรทางนาเป็นอาหาร
ปลอดภัยและสอดรับกับการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน

1,562,600

53

การพัฒนาอิมมูโนเซนเซอร์สาหรับตรวจวัดสารบ่งชีมะเร็งโดยการฟังก์ชัน
ทองนาโนไวร์ร่วมกับไคโตซานเชื่อมไขว้คาร์บอนนาโนทิวบ์

256,300

54

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมาอุณหภูมิต่าต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์และ
สรีรวิทยาของพืช

289,700

55

การใช้อัลตราโซนิกช่วยสกัดสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากกระเทียมเพื่อยับยังการ
เจริญของเชือ Escherichia Coli

272,500

56

การศึกษาลักษณะประจาพันธุ์และระบบการผลิตกล้วยนาว้าบางสายพันธุ์ที่
ปลูกเป็นการค้าในเขตพืนที่จังหวัดเชียงใหม่

253,900

57

การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตผักปลอดสารพิษกับการ
ผลิตผักโดยใช้สารเคมีของเกษตรกรชุมชนวังตะกออาเภอหลังสวนจังหวัด
ชุมพร
การเพาะเลียงสาหร่ายNostoc commune เพื่อเป็นอาหารปลอดภัยโดย
ระบบอัจฉริยะ
แนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าสีเขียวในทัศนคติของผู้บริโภคเจนวายในจังหวัด
เชียงใหม่

97,000

47

58
59

งบประมาณ

711,400

287,000
177,000
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60

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและความยั่งยืนของการผลิตผักสดที่
ผ่านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรดีที่เหมาะสมในเขตภาคเหนือตอนบน

245,700

61

การจัดการการเขตกรรมและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตมะเกี๋ยง

256,800

62

ระบบการปลูกการเจริญเติบโต และการผลิตมะกลิง

257,200

63

การผลิตสารชีวภัณฑ์จากจุลินทรีย์ลาไส้ปลวกเพื่อการเกษตรพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
การวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรมและแรงงานภาค
บริการจังหวัดเชียงใหม่หลังการประกาศใช้มาตรฐานสมรรถนะขันพืนฐาน
ของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียนปี 2558

245,700

65

ศึกษาเปรียบเทียบผลการยับยังเชือจุลินทรีย์ก่อโรคผิวหนังและปริมาณสี
อินดิโกในต้นฮ่อมที่เพาะปลูกต่างพืนที่ในจังหวัดแพร่

263,100

66

การศึกษาการเลียงปลานิลด้วยความหนาแน่นสูงในบ่อคอนกรีตที่มีระบบนา
ไหลเวียนแบบปิดโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์

212,900

67

การแยกและการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของเชือแบคทีเรียที่อยู่ร่วมกับไล
เคนซึ่งเก็บจากพืนที่การเกษตร

220,800

68

การผลิตเชือเพลิงอัดแท่งจากเศษวัสดุข้าวโพด

287,000

69

ระบบไฮบริดจ์แบบใหม่

70

การวิเคราะห์ความหลากหลายและชนิดของจุลินทรีย์ในเครื่องดื่มสกัดจาก
เยื่อหุ้มเมล็ดข้าวกล้องอินทรีย์

121,600

71

การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดไซยาโนแบคทีเรียในการควบคุมโรค
เหี่ยวของพริก
การลดพลังงานของระบบปรับอากาศโดยการสะสมพลังงานความร้อน

162,900

แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารในจังหวัด
เชียงใหม่สู่การค้าระดับประเทศ(กรณีศึกษา:ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีระดับต่ากว่า
3 ดาว)
การจัดการภัยพิบัติในพืนที่เสี่ยงภัยธรรมชาติจังหวัดชุมพร

218,200

การใช้ประโยชน์จากยางพาราที่ปราศจากโปรตีนภูมิแพ้ในการผลิตเป็นแผ่น
วัสดุปิดแผล

283,500

64

72
74
75
76

งบประมาณ

80,300

40,700

282,200

230,400
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77

การพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาวะของเกษตรกรจังหวัดลาพูน

297,000

78

ความยาววันและกรดจิบเบอเรลลิกต่อการออกดอกของหวายสวีทดอน

198,600

79

แนวทางพัฒนาความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชนกับการดารงอยู่ของ
ทรัพยากรธรรมชาติการผลิต วัฒนธรรม และการค้า จังหวัดเชียงใหม่

79,300

80

การสังเคราะห์วรรณกรรมเรื่องมหาสติปัฏฐาน๔

120,100

81

ความเชื่อมโยงของกิจกรรมการท่องเที่ยวในเมืองเชียงของจังหวัดเชียงราย
เพื่อการพัฒนาเมืองสีเขียวอย่างยั่งยืน

283,500

82

การฟื้นฟูต้นยางนาในเขตเทศบาลตาบลยางเนิงเพื่อการอนุรกั ษ์
สภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน

283,500

83

การพัฒนากระบวนการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปนาพริกแกง
ชุมชนบ้านทอน – อม อาเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

881,600

84

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินเปรียบเทียบของการขาย
สินค้าเกษตรอินทรีย์ก่อนแปรรูปผลิตภัณฑ์และหลังแปรรูปผลิตภัณฑ์

242,700

85

ผลของความเข้มแสงต่อปริมาณคลอโรฟิลล์และสาร 2-Acetyl-1-pyrroline
ของใบเตยหอม

283,500

86

การศึกษาและพัฒนาคอนกรีตโปร่งแสงสู่เทคโนโลยีสีเขียว

283,500

87

ศักยภาพการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพืนที่จังหวัดชุมพร

218,200

88

ความต้องการใช้นาของข้าวและงบดุลนาภายใต้การจัดการนาแบบเปียกสลับ
แห้ง
การศึกษาภูมิปัญญาการย้อมสีผ้าพืนบ้านด้วยวัตถุดิบธรรมชาติของกลุ่มสตรี
ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติตาบลกองแขกอาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

269,200

89
89

161,000

การผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและเมล็ดพันธุ์หลัก ข้าวพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2
242,000

90

โครงการตรวจประเมินร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ประจาปี 2559
357,000

91

โครงการวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัย
400,000
67
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1

การทดสอบผลผลิตภายในสถานี ของสายพันธุ์ข้าวเหนียวหอมจากข้าวเจ้าพันธุ์
สุพรรณบุรี 1 และชัยนาท 80 ที่ได้จากวิธีผสมกลับโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล
ช่วยในการคัดเลือก
การเตรียมความพร้อมของประชากรผู้สูงอายุต่อการเปลี่ยนแปลงแรงงานภาค
การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่

350,000

การศึกษาเปรียบเทียบการปลูกกัญชงทดแทนข้าวโพดในเขตพืนที่สูงภาคเหนือ
ตอนบน
การเปรียบเทียบปริมาณขยะ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ

300,000

5

สมาร์ทฟาร์มเห็ดแม่โจ้

315,000

6

350,000

7

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรไทยต่อต้านเชือรานาทดแทนยาปฏิชีวนะ
ในสัตว์นา
การจัดการดูแลสวนกล้วยไม้แนวตังเชิงธุรกิจด้วยระบบอัจฉริยะ

8

การพัฒนาเคมิคอลเซนเซอร์สาหรับตรวจวัดสารหนูในตัวอย่างข้าว

350,000

9

การศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้ปา่ ชายหาดเพื่อพัฒนาคู่มือศึกษาพืช
พรรณป่าชายหาดจังหวัดชุมพร

346,500

10

การสร้างลูกผสมปทุมมา ทริพลอยด์

350,000

11

การเพิ่มคุณภาพชีวมวลเหลือใช้ทางการเกษตรโดยกระบวนการเพิ่มความ
หนาแน่นและทอร์รีแฟคชั่นสาหรับการผลิตไฟฟ้าเพื่อชุมชน

350,000

12

การผลิตกลาสเซรามิกจากส่วนผสมของเศษแก้ว เปลือกไข่ และ เพอร์ไลต์

330,000

13

ประสิทธิภาพในการตรวจจับแก๊สของโครงสร้างนาโนนิเกิลออกไซด์ที่เจือด้วยรู
ติเนียมจากการสังเคราะห์โดยวิธีตกตะตอน/อิมแพคเนชัน

350,000

2
3
4

งบประมาณ

210,100

150,000

337,600
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การศึกษาผลของระดับกรดอะมิโนไลซีนและเมทไธโอนีนในอาหารต่อ
สมรรถภาพการเจริญเติบโต ลักษณะซาก และคุณภาพเนือของไก่กระดูกดา
ช่วงอายุ 0-12 สัปดาห์
การปรับปรุงความแข็งแรงรอยต่อระหว่างแก้วเชื่อมประสาน-โลหะอินเตอร์
คอนเนค-อิเล็กโทรไลต์ของแข็ง ในเซลล์เชือเพลิงออกไซด์ของแข็งแบบแผ่น

350,000

การวิเคราะห์ราคายางพาราในตลาดปัจจุบันและตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
ของประเทศไทย
แนวทางพัฒนาทางกายภาพวัดร้างใน 11 ตาบลนอกเขตกาแพงเมืองเชียงใหม่

130,000

18

การเปรียบเทียบต้นทุนสุขภาพและต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวโดยใช้
สารเคมีและแบบอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตพืนที่ภาคเหนือตอนบน
กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยใช้สารเคมี อาเภอดอกคาใต้และกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ทุ่งลอ อาเภอจุน จังหวัดพะเยา

265,800

19

การศึกษาศักยภาพเชิงพืนที่เพือ่ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมของชุมชนบุญ
เรือง อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

350,000

20

การประดิษฐ์วัสดุไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่มีซิลิกอนแบบเนือพรุนจากเปลือกไข่ 3
ชนิด สาหรับกระดูกเทียม

350,000

21

การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอ SCAR สาหรับตรวจสอบลาไยลูกผสม

150,000

22

การผลิตไบโอดีเซลจากนามันเมล็ดมะเยาหินโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาร่วมกับ
ถ่านกัมมันต์ด้วยเทคนิคไมโครเวฟ

350,000

23

ความเป็นไปได้เชิงเศรษฐกิจในการผลิตผักพืนบ้านในจังหวัดเชียงใหม่

300,000

24

การเตรียมเอนไซม์อาหารสัตว์จากก้อนเพาะเห็ดเก่าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใช้ประโยชน์ได้ของอาหารสัตว์เศรษฐกิจในท้องถิ่น

280,000

25

การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่งเสริมความสาเร็จด้านการผลิตและการตลาด
ในการผลิตพืชเกษตรอินทรีย์ระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับเกษตรกรรายย่อยใน
จังหวัดเชียงใหม่
การทดสอบสูตรธาตุอาหารพืชและการจัดการที่เหมาะต่อการปลูกผักผลและไม้
ผลขนาดเล็กอินทรีย์ในระบบเคลื่อนย้ายได้

300,000

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนจังหวัดชุมพร

300,000

15
16
17

26
27

350,000

300,000

350,000
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งบประมาณ

28

การพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อ
รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

300,000

29

การเพิ่มค่าความร้อนของโปรดิวเซอร์แก๊สที่ผลิตจากวัสดุเหลือทิงทาง
การเกษตรผ่านกระบวนการแก๊สซิฟิเคชันโดยใช้ไอนา

300,000

30

การผลิตวัสดุผสมซีเมนต์ปอซโซลาน/เซรามิก/พอลิเมอร์เพื่อประยุกต์ใช้ ในการ
ตรวจสอบโครงสร้าง

350,000

31

การสร้างและออกแบบเครื่องเร่งอนุภาคขนาดเล็ก พลังงาน 50 กิโลอิเล็กตรอน
โวลต์ เพื่อใช้การปรับปรุงพันธ์พืช

350,000

32

ผลของเปปไทด์ต้านมะเร็งจากราข้าวอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตต่อ
ประสิทธิภาพการยับยังการเจริญของเซลล์มะเร็ง

350,000

33

แนวทางการทาตลาดสุกรอินทรีย์ (หมูหลุม) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในเขต
ภาคเหนือ
การศึกษาการเจริญเติบโต การออกดอก ติดผล ปริมาณ และคุณภาพลาไย
ลูกผสม
การศึกษาการให้ผลผลิตและคุณค่าทางอาหารของหญ้า 4 ชนิดและถั่วอาหาร
สัตว์เขตร้อน 2 ชนิด ภายใต้การจัดการในระบบอินทรีย์

295,000

แนวทางการพัฒนาทางกายภาพ 1 พืนทีร่ อบไม้ยืนต้นที่มีคุณค่าต่อชุมชน 2 ใน
ระดับย่าน 3 กรณีศึกษา ย่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่
การคัดแยกเชือแบคทีเรียบริเวณรากพืชของข้าวเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต
และเพิ่มปริมาณสารแกมมา ออไรซานอล ของข้าวไรซ์เบอรี่

150,000

38

การศึกษาอิทธิพลของจานวนใบพัดและชนิดแพนอากาศของกังหันลมแกนตัง
ขนาดเล็กต่อสัมประสิทธิ์กาลัง

350,000

39

การเตรียมฟิล์มคอมพอสิตทางชีวภาพของแป้งมันสาปะหลังเสริมแรงด้วยไม
โครคริสตัลลีนเซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพด

203,000

40

การประมวลผลสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเพื่อคาดการณ์โรคสาคัญในพืนที่
ปลูกพริก อาเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

350,000

34
35
36
37

337,700
183,200

350,000
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41

การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่เฉพาะกับยีนแก้ความเป็นหมันของเรณูในข้าว
ไทยเพื่อใช้ในการผลิตข้าวลูกผสม

350,000

42

ความหลากหลายของกล้วยไม้ในป่าชุมชนบ้านปางเปา ตาบลขีเหล็ก อาเภอ
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

223,300

43

การพัฒนาศักยภาพการจัดการเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด
ลาพูนด้วยเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธธรรมที่สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน กรณีย์ศึกษา เกษตรอินทรีย์วิถีพุทธธรรม
ของมูลนิธิสวนพุทธธรรม จังหวัดลาพูน
การเตรียมพอลิเมอร์ย่อยสลายได้จากพอลิเอทิลีน และโปร-ออกซิเดนท์เพื่อ
ผลิตวัสดุคลุมแปลงเกษตร

150,000

45

ผลของระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบทาง
เคมี คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ และคุณค่าทางโภชนาการของจิงจูฉ่าย

350,000

46

สมบัติบางประการทางกายภาพ คุณสมบัติเคมีและสารต้านอนุมูลอิสระของใบ
และผลมะกิ๊ง
การเพิ่มสมรรถนะการทางานของระบบทานาร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ของ
ไหลนาโนเป็นสารทางานโดยการแก้ปัญหาการตกตะกอน

315,000

48

การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
สมุนไพรในจังหวัดเชียงใหม่

300,000

49

การพัฒนาเครื่องกัดผิวชินงานภายใต้ความดันสุญญากาศโดยใช้ไมโครเวฟ
พลาสมาสาหรับผลิตอุปกรณ์เครื่องกาเนิดไฟฟ้าจากความร้อนเทอร์โมอิเล็ค
ตริก
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

150,000

51

การสังเคราะห์แคลเซียมออกไซด์จากขยะเปลือกหอยแครงสาหรับการ
ประยุกต์ใช้งานดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์

350,000

52

การประเมินตัวบ่งชีโปรตีนสาหรับการระบุกลุ่มอาการความผิดปกติทาง
สรีรวิทยาของผลลาไย

346,500

44

47

50

งบประมาณ

350,000

350,000

300,000
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53

การพัฒนาวัสดุผสมซีเมนต์/ซิงค์ออกไซด์/เส้นใยแก้วเพื่อทาความสะอาดตัวเอง
และเป็นฉนวนกันความร้อนสาหรับสิ่งก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

350,000

54

การควบคุมทางชีวภาพจากแอคติโนมัยซีสที่แยกได้จากบริเวณรากพืช ในการ
ยับยังเชือราก่อโรคใบไหม้ ในข้าวสายพันธุ์เศรษฐกิจของไทย

350,000

55

ความรูแ้ ละการปฏิบัติของเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้สารธรรมชาติทาง
การเกษตรในการผลิตผัก ในเขตอาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

150,000

56

ประสิทธิภาพการเข้าถึงของโครงข่ายคมนาคมขนส่งกับการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
บริบทผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ เพื่อการเติบโตเชิงพืนที่อย่างชาญฉลาดและ
ยั่งยืน
การผลิตเอนไซม์สาหรับรักษาโรคโดยจุลินทรีย์ที่อยู่ร่วมกับพืช

209,000

การศึกษาการทางานร่วมกันของยีนควบคุมการสังเคราะห์แอนโทไซยานินสอง
ชนิดในข้าวเพื่อการสร้างแอนโทไซยานินและการใช้เป็นยีนเครื่องหมายในการ
ปรับปรุงพันธุ์ข้าว
บทบาทของสารประกอบที่ว่องไวปฏิกิริยาต่อการเจริญและเปลี่ยนแปลงของ
เซลล์เชือราก่อโรคแอนแทรคโนสในพริก

350,000

การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของลินจี่ในแปลงรวบรวมพันธุ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การผลิตสัตว์นาเศรษฐกิจในชุมชนต้นแบบเพื่อความปลอดภัยด้านอาหารและ
สิ่งแวดล้อม
การผลิตสารชีวภัณฑ์จากจุลินทรีย์ลาไส้ปลวกเพื่อการเกษตร พลังงาน และ
สิ่งแวดล้อม (ต่อเนื่อง ปีที่ 2)

350,000

57
58
59
60
61
62

งบประมาณ

300,000

349,800

1,440,500
300,000

63

การกระจายพันธุ์ของพืชต่างถิน่ ที่รุกราน ในพืนที่ป่าอนุรักษ์บ้านโปง อาเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่

250,000

64

การพัฒนาระบบให้แสงเลียงสาหร่ายแบบแอลอีดีหลายย่านโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าร่วม

330,000

65

ผลของวัสดุรองรับประเภทโลหะในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงแบบโค้ง
งอได้
การดาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในเขตพืนที่อาเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่

350,000

66

184,800

72

Annual Fund Report 2017
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

67

ความเป็นไปได้ในการพัฒนาการใช้สมุนไพรพืนบ้านของชุมชนตาบลแม่ยางตาล
อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

100,000

68

นิเวศวิทยา และศักยภาพการสืบต่อพันธุ์ของผักหวานป่า บริเวณโครงการ
พัฒนาบ้านโปง อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเชียงใหม่

350,000

69

การศึกษาความเป็นไปได้และการออกแบบระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมเพื่อ
สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

350,000

70

ศึกษาการลดปริมาณแอมโมเนียในมูลไก่ด้วยวิธีทางเคมีเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ผลิตก๊าซชีวภาพ
กลยุทธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สง่ ผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพืนที่ภาคใต้เพื่อยกระดับ
คุณภาพการแข่งขันเชิงพาณิชย์
การประเมินการใช้พลังงานและคาร์บอนฟุตพรินท์สาหรับการผลิตข้าวไรซ์
เบอร์รี่อินทรีย์
การประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลียงปลานาจืดอินทรีย์ในประเทศ
ไทย
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมกระดังงาไม่ไวแสง ชั่วที่1 โดยการใช้เครื่องหมาย
โมเลกุลระบุตาแหน่งยีนในการคัดเลือก

350,000

75

การศึกษาการเลียงปลานิลด้วยความหนาแน่นสูงในบ่อคอนกรีตที่มีระบบนา
ไหลเวียนแบบปิดโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์

286,800

76

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ไคโตซานและไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากกาก
เห็ดหลินจือในการยับยังแบคทีเรียก่อโรค ยืดอายุการเก็บรักษานามันถั่วเหลือง
และในการผลิตต้นอ่อนทานตะวันที่มีพฤกษเคมีสูง

283,800

77

แนวทางตัดสินใจการวางแผนผลิตสินค้าเกษตรเพื่อบรรลุเป้าหมายเศรษฐกิจสี
เขียว
การผลิตไบโอไฮโดรเจนจากกากมันสาปะหลังโดยการหมักแบบไม่ใช้แสง

300,000

79

การศึกษาสารพิษตกค้างทางการเกษตรในดินสวนทุเรียน เพื่อเข้าสู่การ
ปรับเปลี่ยนการผลิตแบบอินทรีย์

330,000

80

ผลของปุ๋ยอินทรีย์เคมี อามิเมท สูตร 5-3-5 ต่อการให้ผลผลิตในยางพารา

171,500

81

การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะชุมชนโดยวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์

344,300

71
72
73
74

78

งบประมาณ

300,000
330,200
286,000
330,000

300,000
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งบประมาณ

82

การลดความชืนนาผึงลาไยด้วยไมโครเวฟภายใต้สภาวะสุญญากาศ

350,000

83

การเลียงสาหร่าย Anabaena sp. เพื่อเป็นวัสดุปรับปรุงดินสาหรับส่งเสริมการ
เจริญของข้าว
ศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชโผล่เหนือนาที่เก็บเกี่ยวจากระบบบึง
ประดิษฐ์
การผลิตก๊าซเชือเพลิงจากกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นชีวมวลจากปาล์มนามัน
และการลดทาร์ด้วยเทคนิคทางพลาสมาความร้อนต่า

200,000

การใช้กากเหลือจากบ่อแก๊สชีวภาพทดแทนราละเอียดเพื่อเป็นอาหารปลาหมอ
ไทย
การผลิตนาส้มสายชูหมักจากลาไยโดยใช้เซลล์vอิสระและเซลล์ตรึงใน
กระบวนการหมักแบบ 2 ขันตอน

350,000

ระบบสารสนเทศสาหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารเคมีเพื่อ
การส่งออก
การศึกษาประสิทธิภาพในการผสมเกสรของชันโรง (Tetragonula pagdeni)
เพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มนามัน

280,000

90

ประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานตามแบบประเมินอาคารของ LEED ร่วมกับ
การระบบการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

350,000

91

ระบบปรับสภาพอากาศในโรงเรือนเพาะเห็ดฟาง

315,000

92

การศึกษาระบบห่วงโซ่อุปทาน และความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ ห่วงโซ่
อุปทานกับการวัดสมรรถนะในห่วงโซ่ของอุปทานของทุเรียน ในภาคใต้

294,800

93

การฟื้นฟูต้นยางนาในเขตเทศบาลตาบลยางเนิง เพื่อการอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกชือกล้วยไม้ของผู้บริโภคใน
เขตจังหวัดภาคเหนือ

350,000

เสถียรภาพและการทาให้เสถียรของระบบพลวัตสลับที่มีตัวหน่วงแปรผันตาม
เวลาแบบช่วง
การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการเลียงสุกรขุน (หมูดา
เชียงใหม่)

99,000

84
85
86
87
88
89

94
95
96

350,000
350,000

280,000

350,000

300,000

135,000
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ลาดับที่

ชื่อโครงการ

97

การศึกษาความพร้อมในการดาเนินงานด้านสวัสดิการทางการเงินสาหรับ กลุ่ม
ชุมชนเกษตรอินทรีย์

108,000

98

ระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะเพื่อตรวจสอบการทางานของพัดลมในระบบฟาร์มไก่
แบบปิด
การใช้ประโยชน์ของสารสมุนไพรในการกาจัดศัตรูพืชผัก

500,000

100

ระบบนาร่องในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมออนไลน์มาใช้ในการ
จัดการและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

420,000

101

การพัฒนาชุมชนต้นแบบข้าวอินทรีย์ กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพืนที่
จังหวัดเชียงราย
วิธีวิทยาการบริหารงานวิจัยท้องถิ่นที่เหมาะสมต่อการพัฒนารูปแบบการ
จัดการที่ดินและทรัพยากรโดยชุมชนของภูมินิเวศวัฒนธรรมภาคเหนือ

300,000

99

102

งบประมาณ

350,000

1,800,000

103

การพัฒนาต้นแบบผู้นาการเมืองสีเขียวภายใต้หลักการกระจายอานาจ

570,000

104

500,000

105

การพัฒนาตัวบ่งชีภาวะผู้นาสีเขียวของเยาวชนไทยรุ่นใหม่ในชุมชน
เกษตรกรรมยุคศตวรรษที่ 21
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

106

การพัฒนานโยบายสาธารณะที่มีแนวปฏิบัติที่ดีใสสะอาดสู่ท้องถิ่นสีเขียว

370,000

107

การสร้างและพัฒนาระบบติดตามการแจ้งเตือน การบริหารจัดการ
โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์

100,000

Total
In US Dollar (NTD 35,017,200/33)

350,000

35,017,200
1,061,127

Total research fund in 2015 = 629,085 US Dollars
Total research fund in 2016 = 826,348 US Dollars
Total research fund in 2017 = 1,061,127 US Dollars
The averaged annum last 3 years of research fund = 838,854 US Dollars
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Student organization related to sustainability
No.
1
2
3
4
5
6

Name
ชมรมนกเสรีเพื่อโรงเรียนในชนบท
Free Bird club for Rural Schools
สโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
Student Union, Faculty of Economics
ชมรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม
Art and Culture Promotion Club
ชมรมศิลปวัฒนธรรมชาวไทยเขา
Hilltribe Arts and Culture Club
ชมรมอาสาพัฒนาและบาเพ็ญประโยชน์
Development volunteer and Humanitarian activity Club
ชมรมรากแก้ว
Rak kheaw Club

มหาวิทยาลัย
University
คณะเศรษฐศาสตร์
Faculty of Economics
มหาวิทยาลัย
University
มหาวิทยาลัย
University
มหาวิทยาลัย
University
มหาวิทยาลัย
University

เว็บไซต์เกี่ยวกับความยั่งยืน
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Website

Host
www.green.mju.ac.th
Maejo university
www.mju.ac.th มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo university
https://library.mju.ac.th/greenlibrary/greenoffice/page1.p Central Library
hp
Green Office Green Library
http://www.psdgreenoffice.mju.ac.th/ สานักงานสีเขียว
Office of the President
http://www.econ.mju.ac.th/greenoffice/ สานักงานสีเขียว Faculty of Economics
http://www.it.mju.ac.th/ Green Office
Information
Technology Center
http://www.engineer.mju.ac.th/wtms_webpageDetail.asp Faculty of Engineering
x?wID=309
and Agro-industry
หน่วยอนุรักษ์พลังงาน
http://www.as.mju.ac.th/ เอกสาร Green Office
Faculty of Animal
Science and
Tachnology

76

Project/ Event related to sustainability
Key words; 1.sustainability 2. Environment 3. Green 4. Organic 5. Eco 6. Conservation 7.
Resources
project

Name

Budget (bath)

09473 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเลียงปลาหมอในร่องสวนและ งบประมาณแผ่นดิน :
แหล่งนาในสวนลาไยตามแนวทางการลดต้นทุนและลดผลกระทบ
80,000.00 บาท
ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าสู่ระบบการเลียงสัตว์นาอินทรีย์
09381 โครงการพัฒนาชุมชนป่าต้นนาต้นแบบเพื่อความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน นา ป่า ปัญญา และอาชีพ)

งบประมาณแผ่นดิน :
10,126,300.00 บาท

09602 ฐานการเรียนรู้การอนุรรักษ์และใช้ประโยชน์ไก่พืนเมืองไทยอย่าง งบประมาณแผ่นดิน :
ยั่งยืน
80,000.00 บาท
09472 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการผลิตสัตว์นาจืดเศรษฐกิจ งบประมาณแผ่นดิน :
ให้ได้มาตรฐานสัตว์นาอินทรีย์ตามแนวพระราชดาริของการทา
100,000.00 บาท
เกษตรเชิงนิเวศอย่างพอเพียงและยั่งยืน
09568 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จ งบประมาณแผ่นดิน :
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(ศูนย์รวบรวมและ
158,000.00 บาท
อนุรักษ์พันธุกรรมไม้ผลเศรษฐกิจแม่โจ้)
10583 โครงการบริการวิชาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
และการใช้พลังงานทดแทนในโรงเรียน ภายใต้โครงการสื่อสาร
สร้างความเข้าใจการอนุรักษ์พลังงานทดแทน “มีพลังงาน มี
ความสุข”

งบประมาณเงินรายได้ :
94,000.00 บาท

10788 โครงการอบรมเยาวชนนาเที่ยวท้องถิ่นสามภาษา (Three
งบประมาณเงินรายได้ :
Languages) ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่าต้นนาบนความหลากหลาย
30,000.00 บาท
ของกลุ่มชาติพันธุ์
09514 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ:
งบประมาณแผ่นดิน :
การศึกษาโคมลอยในวัฒนธรรมล้านนา: ประวัติ ภูมิปัญญา ความ
92,000.00 บาท
เชื่อและประเพณี
09643 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

งบประมาณแผ่นดิน :
69,000.00 บาท
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project

Name

Budget (bath)

09480 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของเยาวชนชุมชนป่าไผ่กับการ งบประมาณแผ่นดิน :
อนุรักษ์ทรัพยากรประมงเพื่อการนาใช้และเป็นรากฐานการบูรณา
90,000.00 บาท
การองค์ความรู้ทางการประมง
09730 โครงการศูนย์รวบรวมอนุรักษ์เรียนรู้ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพืนบ้าน งบประมาณแผ่นดิน :
แม่โจ้ (ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
151,300.00 บาท
(60-3.2.1)
09494 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
งบประมาณแผ่นดิน :
(โครงการ การศึกษาขนาดเชือเพลิงและการใช้พลังงานที่เหมาะสม
92,000.00 บาท
สาหรับโคมไฟ)
09969 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ

งบประมาณแผ่นดิน :
791,200.00 บาท

09446 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ งบประมาณแผ่นดิน :
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2,149,300.00 บาท
09827 โครงการพัฒนาอาคารต้นแบบสานักงานสีเขียว (Green office)

งบประมาณแผ่นดิน :
1,448,300.00 บาท

09535 โครงการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรและเศษอาหาร งบประมาณแผ่นดิน :
เพื่อผลิตพลังงานสีเขียวและปุ๋ยสาหรับเกษตรอินทรีย์
70,000.00 บาท
09536 โครงการผลิตพลังงานสีเขียวจากซังข้าวโพดและอินทรีย์สารสาหรับ งบประมาณแผ่นดิน :
เกษตรอินทรีย์
70,000.00 บาท
10033 Grow Green Up : GGU ปลูกดวงใจสีเขียว (60-3.2.4)

งบประมาณแผ่นดิน :
90,000.00 บาท

10948 การตีพิมพ์บทความองค์ความรูด้ ้านเกษตรอินทรีย์เพื่อเผยแพร่

งบประมาณเงินรายได้ :
40,000.00 บาท

10186 ฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการ การผลิตของเกษตรอินทรีย์

งบประมาณเงินรายได้ :
4,500.00 บาท
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Name

11050 โครงการกระบวนการผลิตพืชและสัตว์ระบบเกษตรอินทรีย์

Budget (bath)
งบประมาณเงินรายได้ :
175,000.00 บาท

11516 เมืองสมุนไพรอินทรีย์ สมุนไพรคุณภาพครบวงจร

งบประมาณแผ่นดิน :
570,000.00 บาท

11467 พัฒนาผลิตภัณฑ์ปลอดภัยฟ้าทะลายโจรอินทรีย์อัดเม็ด

งบประมาณแผ่นดิน :
550,000.00 บาท

09455 โครงการการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรอินทรีย์เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

งบประมาณแผ่นดิน :

09526 ฐานเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง

งบประมาณแผ่นดิน :

60,000.00 บาท

100,000.00 บาท
09530 โครงการแปรรูปนาผลไม้อินทรีย์พร้อมดื่ม

งบประมาณแผ่นดิน :
80,000.00 บาท

10150 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อสร้างชุมชน งบประมาณเงินรายได้ :
ปลอดขยะ"
600,000.00 บาท
งบประมาณเงินรายได้ :
720,000.00 บาท
09468 โครงการผลิตกาลังคนด้านเกษตรอินทรีย์ (หลักสูตรการพัฒนาผู้นา งบประมาณแผ่นดิน :
เกษตรกรเกษตรอินทรีย์รุ่นใหม่)
5,000,000.00 บาท
09687 โครงการต้นแบบการแปรรูปอาหารอินทรีย์

งบประมาณแผ่นดิน :
16,327,600.00 บาท

09481 การพัฒนาฐานเรียนรู้และฝึกอบรมการเลียงกุ้งก้ามกรามด้วยระบบ งบประมาณแผ่นดิน :
อินทรีย์
100,000.00 บาท
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Name

09479 ฐานเรียนรู้การจัดการการเพาะเลียงสัตว์นาอินทรีย์ในศตวรรษที่
21

Budget (bath)
งบประมาณแผ่นดิน :
90,000.00 บาท

09482 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้พรีและโพรไบโอติกใน งบประมาณแผ่นดิน :
ฟาร์มเพาะเลียงสัตว์นา และการจัดการฟาร์มเพาะเลียงสัตว์นา
90,000.00 บาท
อินทรีย์
09475 ฐานเรียนรู้สาหร่าย และแพลงก์ตอน: การเพาะเลียงสาหร่าย แพ งบประมาณแผ่นดิน :
ลงก์ตอน และพืชนาในระบบปิด เพื่อนาไปผลิตสัตว์นาอินทรีย์
80,000.00 บาท
09474 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานอาหารสัตว์นาอินทรีย์

งบประมาณแผ่นดิน :
80,000.00 บาท

09636 ต้นแบบและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักสดด้วยระบบ
เกษตรอินทรีย์

งบประมาณแผ่นดิน :
80,000.00 บาท

09672 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลาไยในระบบเกษตรอินทรีย์ งบประมาณแผ่นดิน :
เพื่อชุมชน
100,000.00 บาท
09620 การผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในฟาร์ม งบประมาณแผ่นดิน :
80,000.00 บาท
09644 โครงการแปลงสาธิการผลิตมะม่วงอินทรีย์เพื่อการค้า

งบประมาณแผ่นดิน :
100,000.00 บาท

10030 โครงการส่งเสริม และถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
อินทรีย์

งบประมาณแผ่นดิน :

09970 โครงการการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์

งบประมาณแผ่นดิน :

2,590,000.00 บาท

6,666,080.00 บาท
10037 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสปอร์เห็ดหลินจือและเห็ด
สมุนไพร

งบประมาณแผ่นดิน :
1,498,000.00 บาท
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Name

10072 โครงการส่งเสริมการผลิตเก๊กฮวยอินทรีย์

Budget (bath)
งบประมาณแผ่นดิน :
1,319,400.00 บาท

10439 โครงการการขยายผลและพัฒนาระบบการผลิตสตรอเบอรีอินทรีย์ งบประมาณแผ่นดิน :
ในโรงเรือน
1,100,000.00 บาท
10452 โครงการระบบการผลิตลูกปลานิล และการสร้าง Brand ปลานิล งบประมาณแผ่นดิน :
อินทรีย์ต้นแบบ เพื่อวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
1,643,600.00 บาท
10692 โครงการพัฒนาต้นแบบฟาร์มแพะอินทรีย์

งบประมาณแผ่นดิน :
1,278,000.00 บาท

10703 โครงการสร้างเครือข่ายใยแมงมุมเกษตรสะอาดจากผลผลิตเกษตร งบประมาณแผ่นดิน :
อินทรีย์สู่ผู้บริโภค
1,836,000.00 บาท
10704 โครงการการผลิตปุ๋ยอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาร่วมกับเชือไตรโคเดอร์ งบประมาณแผ่นดิน :
มาสาหรับระบบเกษตรอินทรีย์
266,000.00 บาท
10705 โครงการการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนสู่การผลิตสัตว์นา งบประมาณแผ่นดิน :
แบบอินทรีย์เพื่อระบบอุตสากรรมประมงอินทรีย์ในจังหวัด
2,511,600.00 บาท
เชียงใหม่ (CHIANGMAI FISH VALLEY)
09379 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหาร
ระบบอินทรีย์

งบประมาณแผ่นดิน :
10,640,000.00 บาท

09664 ฐานเรียนรู้โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรมแบบครบวงจร งบประมาณแผ่นดิน :
100,000.00 บาท
11001 ถ่ายทอดการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ วิธี “วิศวกรรมแม่โจ้ 1” สู่ชุมชน

งบประมาณเงินรายได้ :
10,000.00 บาท

09618 การพัฒนาชุมชนต้นแบบการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับครัวเรือน งบประมาณแผ่นดิน :
และระดับหมู่บ้าน จากการหมักร่วมระหว่างขยะอินทรีย์ ฟางข้าว
100,000.00 บาท
และมูลสัตว์ อาเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่
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09627 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์เพื่อ งบประมาณแผ่นดิน :
สร้างต้นแบบการใช้พลังงานหมุนเวียนในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
100,000.00 บาท
การศึกษา
09609 โครงการนาร่องพืนที่อินทรีย์ต้นแบบมหาวิทยาลัยแม่โจ้

งบประมาณแผ่นดิน :
80,000.00 บาท

09498 การเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ

งบประมาณแผ่นดิน :
90,000.00 บาท

09559 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์สู่กลุ่มเยาวชนใน
โรงเรียน

งบประมาณแผ่นดิน :
80,000.00 บาท

09484 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการอนุบาลลูกอ๊อดกบ งบประมาณแผ่นดิน :
นาด้วยอาหารผสมเกลือไอโอดีนและสาหร่ายสไปรูลิน่าอินทรีย์เพื่อ
70,000.00 บาท
เป็นอาหารปลอดภัย
11153 โครงการการพัฒนาแผนแม่บทชุมชนด้านการจัดการการท่องเที่ยว งบประมาณเงินรายได้ :
เชิงเกษตร-นิเวศ บ้านเกษตรพัฒนา
20,000.00 บาท
09604 โครงการบริการวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ งบประมาณแผ่นดิน :
ตาบลแม่แฝกและตาบลแม่แฝกใหม่ อาเภอสันทราย จังหวัด
80,000.00 บาท
เชียงใหม่
Events/ Projects

Date

1

กิจกรรมสนับสนุนมล็ดพันธ์ผักอินทรีย์ให้กับมณฑลทหารบกที่ 33 วันที่ 11/09/2561

2

การเสวนาวิชาการ “ย้อนอดีต ไม้ใหญ่กรุงเก่าริมนาเจ้าพระยา
เรียนรู้และอนุรักษ์อย่างยั่งยืน”

3

โครงการอบรมปศุสัตว์อินทรีย์สัญจร ภายใต้โครงการผลิตอาหาร วันที่ 25 สิงหาคม 2561
สัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์ เรื่อง "การผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์
สัญจรครังที่ 2”

วันที่ 3 ตุลาคม 2561
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4

โครงการพัฒนาอาคารต้นแบบสานักงานสีเขียว (Green Office) วันที่ 12 กันยายน 2561
กิจกรรม “MJU Car Free Day 2018 : ปั่นลดมลพิษ ชวนพิศแม่
โจ้”

5

โครงการสานักงานน่าอยู่ น่าทางาน (Healthy Workplace)
กิจกรรม 5ส, Big Cleaning Day ครังที่ 2

6

โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “เมล็ดพันธุ์อินทรีย์ : จุดเริ่มต้นของ วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2561
ความสาเร็จบนเส้นทางเกษตรอินทรีย์” ภายใต้โครงการขยายผล
การผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์อินทรีย์แก่เกษตรกร ภายใต้
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ 2561

7

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น “วัฒนธรรม
ประเพณี ดนตรี วิถีชีวิต”

วันที่ 22 สิงหาคม 2561

8

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.
คุ้มครองพันธุ์พืช มาตรา 52 และ 53 และแนวทางการปฏิบัติ
ภายใต้มหาวิทยาลัยแม่โจ้”

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

9

พิธีซ่อมฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ ณ ฝายตัวที่ 500 สวนป่าบุญศรี วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
วังซ้าย

วันที่ 4 กันยายน 2561

10 การบรรยายพิเศษหัวข้อ ""พระราชปรัชญาด้านเศรษฐกิจพอเพียง" วันที่ 21 กรกฎาคม 2561
11 กิจกรรมสัตวศาสตร์จิตอาสาครังที่ 2

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

12 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์
สมุนไพรแก่ชมุ ชน

วันที่ 11 กรกฏาคม 2561

13 โครงการอบรมปศุสัตว์อินทรีย์สัญจร ภายใต้โครงการผลิตอาหาร วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
สัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์ เรื่อง "การจัดการเลียงแพะนม สูม่ าตรฐาน
ปศุสัตว์อินทรีย”์
14 โครงการสานักงานน่าอยู่ น่าทางาน (Healthy Workplace)

วันที่ 26 มิถุนายน 2561

15 กิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับการดาเนินการสานักงานสีเขียว (Green
Office) และแนวทางการพัฒนาการดาเนินการสานักงานสีเขียว

วันที่ 19 มิถุนายน 2561

16 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันที่ 5 มิถุนายน 2561
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17 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน
18 โครงการอบรมหลักสูตรผู้นาการเกษตรยุคใหม่ รุ่นที่2 (The
2nd Modern Agricultural Leadership Program) ระหว่าง
วันที่ 17 พฤษภาคม – 15 มิถนุ ายน 2561 เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย GO Eco U

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

19 โครงการสานักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอานวย ยศสุข วันที่ 16 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมด้านความปลอดภัย : การฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย
ในอาคารสูง (อัคคีภัย แผ่นดินไหว)
20 กิจกรรมวันคุ้มครองโลก "Earth Day 2018"

วันที่ 20 เมษายน 2561

21 คณะผู้ศึกษาดูงานสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้า วันที่ 23 เมษายน 2561
ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "สานักงานสีเขียว (Green Office)"
ณ การไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์
22 โครงการ สานักงานน่าอยู่ น่าทางาน (Healthy Workplace)
กิจกรรม Big Cleaning Day อาคารสานักงานอธิการบดี

วันที่ 20 เมษายน 2561

23 กิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในโครงการปลูกผักแลก วันที่ 16 มีนาคม 2561
ค่าเทอม “เด็กปลูกผัก” ในหัวข้อ “84ปีแม่โจ้ สร้างคนเกษตร รุ่น
ต่อรุ่น” จากนักเรียน โครงการ เกษตรกรในอนาคตประเทศไทย
หรือ FFT(Future Farmer of Thailand)
24 งานเสวนา “ สร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน ” วันที่ 12 มีนาคม 2561
25 งานสัมมนาวิชาการ “การจัดการพืนที่ลุ่มนาอย่างยั่งยืนตามศาสตร์ วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561
พระราชา ภูมิปัญญา ภูมิสังคม: กรณีลุ่มนาแม่กวง อาเภอดอย
สะเก็ด – อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่”
26 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาระบบสารสนเทศ วันที่ 9 มกราคม 2561
การจัดการทรัพยากรชุมชน ตาบลขีเหล็ก อาเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่
27 มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมการเปิดจุดตรวจบูรณาการ ป้องกัน
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

วันที่ 28 ธันวาคม 2560

84

project

Name

Budget (bath)

28 กิจกรรมต้อนรับผู้ตรวจประเมินมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลจาก วันที่ 13-15 ธันวาคม 2560
บริษัท OneCert Asia Agri Certification Pvt.Ltd.
29 การถวายรายงานสรุปความก้าวหน้า “งานรักษาพันธุกรมกรม วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
พืชผัก” แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อ
ใช้เป็นแหล่งพันธุกรรมในการพัฒนาพันธุ์พืชผัก การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชผักต่างๆ และใช้ศึกษาเรียนรู้ด้านการเก็บรักษา
พันธุกรรมพืชผัก
30 กิจกรรมโครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจาปี
2560

วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560

31 การเข้าร่วมการสัมมนาและเปิดตัวเทคโนโลยี “การผลิตและการ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
แปรรูปลาไยคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ตลาดโลก” จัด
โดยสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
32 กิจกรรมการลงพืนที่ทาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและ วันที่ 23 กันยายน 2560
แมว ณ บริเวณพืนที่รอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้โครงการแป๋ง
บ้านสร้างเมือง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
33 โครงการวันวัฒนธรรมเกษตร “สืบสานวัฒนธรรมการปลูกข้าวและ วันที่ 19 สิงหาคม 2561
การมัดมือควาย”
34 โครงการอบรมความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และการรับรองมาตรฐาน วันที่ 15 สิงหาคม 2561
เกษตรอินทยรีย์ ภายใต้โครงการบริการวิชาการของคณะ
บริหารธุรกิจ
35 กิจกรรม เกี่ยวข้าวส่งฟ้า สืบสานปณิธาน ตามรอยเท้าพ่อ กษัตริย์ วันที่ 13 ธันวาคม 2560
เกษตร
36 กิจกรรม การฝึกการขายผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ สู่ตลาดในตัว วันที่ 26 สิงหาคม 2560
เมืองจังหวัดเชียงใหม่ ตามกรอบการกาหนดมูลค่าประเมินของ
สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ภายใต้โครงการ ผลิต
กาลังคนด้านเกษตรอินทรีย์ (หลักสูตรการพัฒนาผู้นาเกษตรกร
เกษตรอินทรีย์รุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 ภายใต้กิจกรรม“อินทรีย์แม่โจ้ สู่โฮงครัวเจียงใหม่”
37 โครงการปลูกข้าวส่งฟ้า เพื่อถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จ วันที่ 14 สิงหาคม 2560
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่ 9
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38 โครงการลดขยะเพื่อมุ่งสู่ Green Faculty

Budget (bath)
วันที่ 20 กันยายน 2561

39 โครงการ “สืบสานวัฒนธรรมล้านนา ด้านภูมิปัญญาปราชญ์
วันที่ 12 กันยายน 2560
ท้องถิ่น สู่ถิ่นเกษตรล้านนา” ภายใต้หัวข้อ “สืบสานสิ่งที่พ่อคิด ต่อ
ชีวิตให้ผืนป่า”
40 โครงการ Big Cleaning day ประจาปีการศึกษา 2561

วันที่ 8 สิงหาคม 2561

41 HICRAS: กิ จ กรรมการบู ร ณาการวิ ช าการสู่ ค วามยั่ ง ยื น ของ วั น ที่ 29-30 กั น ยายน 2560
เศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม ภายใต้ วิ ช านิ เ วศวิ ท ยา
แหล่ ง นา
42 กิ จ กรรมถ่ า ยทอดความรู้ หัว ข้ อ "กฎหมายประมงกั บ การ
บริ ห ารทรั พ ยากรทางนาอย่ า งยั่ ง ยื น "

วั น ที่ 29 สิ ง หาคม 2561

43 งานพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาประมงแม่ โ จ้ งานวั น หยุ ด สุ ด ขี ด .....ไปทุ ก วั น ที่ 18 สิ ง หาคม 2561
รอบ ไปต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี สาหรั บ กิ จ กรรมพั ฒ นาสวนสั ต ว์ จ าก
น้ อ งนั ก ศึ ก ษา
44 กิ จ กรรมปลู ก ป่ า บวชป่ า ปล่ อ ยปลา และคื น กล้ ว ยไม้ สู่ ป่ า ณ วั น ที่ 9 สิ ง หาคม 2561
โครงการพระราชดาริ (ค่ า ยแทนคุ ณ )
45 โครงการส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นการบริ หารจั ด การและ
การทางานหั ว ข้ อ “การฝึ ก ซ้ อ มดั บ เพลิ ง และอพยพหนี ไ ฟ”

วั น ที่ 8 สิ ง หาคม 2561

46 กิ จ กรรมบวชป่ า และสาธิ ต การเพาะกบพื นบ้ า น (เขี ย ดแลว) วั น ที่ 19 พฤษภาคาม 2561
ณ บ้ า นแม่ เ ป่ ง ทะ อ.ท่ า สองยาง จ.ตาก
47 กิ จ กรรมปั ญ ญาอาสา : วิ ช าการรั บ ใช้ สั ง คม โดยนั ก ศึ ก ษา
โครงการแม่ โ จ้ แ ป๋ ง บ้า นสร้ า งเมื อ ง ตอนประมงแม่ โ จ้ ส ร้ า ง
เมื อ ง ปี ที่ 5 : รั ก ษ์ คู เ มื อ งเชี ย งใหม่ บู ร ณาการร่ ว มกั บ
รายวิ ช านิ เ วศวิ ท ยาแหล่ ง นา
48 โครงการแม่ โ จ้ แป๋ ง บ้ า นสร้ า งเมื อ ง ตอนประมงแม่ โ จ้ แ ป๋ ง
บ้ า น : รั ก ษ์ ลาห้ ว ยแม่ โ จ้

วั น ที่ 2 มี น าคม 2561

49 โครงการปั ญ ญาอาสา: สร้ า งความมั่ นคงด้ า นอาหาร อาชี พ วั น ที่ 7-11 ธั น วาคม 2560
และอาวุ ธ (ปั ญ ญา)
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50 กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ MJU Go Green - Go วันที่ 29 สิงหาคม 2561
Talk ในหัวข้อ “Smart Green Smart Life”
51 กิจกรรมการแข่งขันประกอบอาหารเกษตรรักษ์วิถพี อเพียง : เซฟ วันที่ 15 สิงหาคม 2561
จอบเหล็ก MJU Iron Chef โดยใช้วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ Organic
ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน
เพื่อการศึกษาตลอดชีวิตด้านการเกษตร
52 โครงการล้านนาศิลปาชีพ อบรมและเรียนรู้การทาอาหารท้องถิ่น วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
เพื่อการประกอบอาชีพ
53 โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ณ วันที่ 12-21 มีนาคม 2561
โรงเรียนบ้านเมืองกืด ตาบลกืดช้าง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
54 กิจกรรมปลูกป่าร่วมกับชุมชนดอนแก้วแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 วันที่ 22 กันยายน 2560
กรมอุททยานแห่งชาติ และโครงการมือเย็นเมืองเย็น
55 โครงการเสริมสร้างผู้นา รู้เท่าทันยาเสพติด

วันที่ 30 สิงหาคม 2560

56 โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สานศิลป์ที่ศิลป์ศาสตร์

วันที่ 23 สิงหาคม 2560

57 โครงการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนชีวิต

วันที่ 18 มกราคม 2560

58 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรสู่การเป็น
สานักงานสีเขียว

วันที่ 4 ตุลาคม 2561

59 จัดโครงการบริการวิชาการด้านการบริหารจัดการชุมชน เรื่อง "การ วันที่ 18 กันยายน 2561
บริหารจัดการวัด บ้าน โรงเรียน
60 โครงการ "ปั่น ปันรัก สันทราย ครังที่ 1" ภายใต้การสนับสนุนของ วันที่ 8 กรกฎาคม 2561
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเชิง
บูรณาการอย่างเป็นระบบบนฐานพืนที่อาเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่
61 กิจกรรม “สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Green & Clean
Office”

วันที่ 14 มีนาคม 2561

62 โครงการจิตอาสาสร้างฝายต้นนาลาธาร และทาแนวกันไฟป่า เพื่อ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
ฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศต้นนาลาธาร
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63 โครงการเพิม่ ทักษะในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยฯ

วันที่ 18 มกราคม 2561

64 จัดฝึกอบรมและซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย )

วันที่ 27 พฤษภาคม 2560

65 โครงการจิตอาสาสร้างฝายต้นนาลาธารและทาแนวกันไฟป่า เพื่อ วันที่ 11-12 มีนาคม 2561
ฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศต้นนาลาธาร
66 การอบรม Green Office

วันที่ 9 มิถุนายน 2561

67 โครงการ "การผลิตปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์จากขยะแห้งและ วันที่ 19 สิงหาคม 2561
ขยะเปียกอย่างครบวงจร"
68 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์
สมุนไพร

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

69 โครงการแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมือง ประจาปีการศึกษา 2560

วันที่ 13 กันยายน 2560

70 จิตอาสาสร้างฝาย ณ วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม

วันที่ 9-10 กันยายน 2561

71 โครงการ “การจัดการของเสียจากเศษวัสดุทางการเกษตรและการ วันที่ 22 กรกฎาคม 2561
ใช้พลังงานสะอาด” ใ
72 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Green and Eco city

มีนาคม-พฤษภาคม 2560

73 กิจกรรม Big Cleaning day ในชุมชนในพืนที่เทศบาลตาป่าไผ่

วันทื่ 16 มิถุนายน 2561

74 โครงการ พัฒนาความเป็นผู้นาและจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

75 ศึกษาดูงาน “Green Office”

วันที่ 13 กันยายน 2561

76 กิจกรรม “ความปลอดภัยจากสภาพแวดล้อมในการทางานและอา วันที่ 12 กันยายน 2561
ชีวอนามัย”
77 ศึกษาดูงาน “Green Office”

วันที่ 10 กันยายน 2561

78 การตรวจประเมินตามมาตรฐานสานักงานสีเขียว (Green Office) วันที่ 28 สิงหาคม 2561
79 กิจกรรมสัตวศาสตร์ร่วมใจ เลือกใช้พลังงานอย่างเหมาะสม

วันที่ 30 สิงหาคม 2561

80 กิจกรรมฝึกอบรมด้านพลังงาน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

81 ฝึกอบรมเรื่อง “สานักงานสีเขียว (Green Office)”

วันที่ 8 มิถุนายน 2561
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82 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นานักศึกษากลุ่มคณะเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

83 ค่ายสัตวศาสตร์จิตอาสา

วันที่ 9-11 กันยายน 2560
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Scholarly publications on sustainability published
Key words; 1.sustainability 2. Environment 3. Green 4. Organic 5. Eco 6. Conservation
7.Resources
No.
1
2
3

4

5

6
7

Title
ศักยภาพชุมชนต้นแบบการท่องเทีย่ วเชิง
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

Author
รศ.ดร.สุรชัย กังวล
ผศ.ดร.วราภรณ์
นันทะเสน
เฉลิมชัย ปัญญาดี
และคณะ.

Journal
Electronic Journal of open and
distance innovative learning ฉบับ
ที่ 2560 (31 ธ.ค. 60)
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การมหาชน).

นางสิริฉัตร สุนทร
วิภาต
ผศ.ดร.ประจวบ
ฉายบุ
ปานแพร เชาวน์
ประยูร
เฉลิมชัย ปัญญาดี
อภิชาติ ไตรแสง
อรุณโรจน์ พวง
สุวรรณ
อดิศร คันธรส
ปกกสิน ชาทิพฮด
วินิธา พานิชย์
ชาคริต ชาญชิต
ปรีชา
ห้าวหาญ ทวีเส้ง
จริยา โกเมนต์
ความรูส้ ึกเป็นสถานที่ของชุมชนละแวกบ้านใน ปรานอม ตัน
เขตเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่
สุขานันท์
A ‘Sense of Place’ of the
วิทยา ดวงธิมา
Neighbourhoods in Historic Cities: The
Case of Chiang Mai, Thailand
บทความวิจัย เรื่อง วรรณคดีสีเขียว กระบวน อ.สุนทร คายอด
ทัศน์และวาทกรรมธรรมชาติในวรรณคดีไทย

วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ปีที่
11 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
หน้า 111-121
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ

โครงการพืนที่ต้นแบบการใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน.
ความเป็นไปได้ในการนาไส้เดือนนาจืดมา
กาจัดของเสียที่พืนก้นบ่อเลียงปลา ภายใต้
เงื่อนไขระบบการเลียงสัตว์นาที่ยั่งยืนและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
โครงการพืนที่ต้นแบบการใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมสาหรับช่อง
ทางการจัดจาหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ใน
จังหวัดเชียงใหม่

วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย
: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น Volume. 16
No. 1: January-June 2017 pp.85107.
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ (TCI2) ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุภา วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
พันธ์
ฉบับพิเศษจากงานประชุมวิชาการ
ผศ.ดร.รภัสสรณ์
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครังที่
คงธนจารุอนันต์
27 ประจาปี 2560 และการประชุม
วิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ
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8

ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวอินทรีย์
และการวิเคราะห์เส้นทางที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่
ปัญหาและแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมการนา
นโยบายเกษตรอินทรียส์ ู่การปฏิบตั ิในประเทศ
ไทย.
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนานโยบายเกษตร
อินทรีย์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น:
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ทา
อาเภอแม่ออน และเทศบาลตาบลลวงเหนือ
อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.
กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมสาหรับช่อง
ทางการจัดจาหน่ายสินค้าการเกษตรอินทรีย์
ในจังหวัดเชียงใหม่.

รศ.ดร.สุรชัย กังวล

9
10

11

12

13
14

15

16

คุณภาพชีวิตของเกษตรกรอินทรีย์ จังหวัด
เชียงใหม่.

ปรารถนา ยศสุข
พงศกร กาวิชัย.
พงศกร กาวิชัย
สมคิด แก้วทิพย์
ปรารถนา ยศสุข
ชมชวน บุญระหงส์.
พัชรินทร์ สุภาพันธ์
รภัสสสรณ์ คงธน
จารุอนันต์ จาเนียร
บุญมาก
ทัดพงศ์ อวิโรธนา
นนท์
พัชรี อินธนู
กัญญ์พัสวี กล่องธง
เจริญ.

Journal
และเศรษฐศาสตร์ ครังที่ 3
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)
วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
ฉบับที่ พิเศษ 2560 (วันที่พิมพ์ : 31
ธันวาคม 2560)
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคมเมษายน 2560: 129-141.
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคมเมษายน 2560: 142-154.
วารสารปาริชาติ. ปีที่ 30 ฉบับที่ 3
(กรกฎาคม – กันยายน 2560), หน้า
34-42

วารสารวิชาการวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. ปีที่ 12
ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน
2560), หน้า 59-90
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