
ที่  ชื่อวจิยั/สร้างสรรค์  ผู้วจิยั/สร้างสรรค์  สาขาพืชศาสตร์  สาขาวทิยาศาสตร์  สาขาอุตสาหกรรม  งบประมาณทัง้หมด  ระบุแหล่งทุน
 งบ

ผลประโยชน์

 งบแผ่นดิน  งบภายนอก

ข้อมูลโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2562 พ้ืนทีล่ าปาง

งบประมาณภายใน

1 1,731,240.00       1,731,240.00           1,731,240.00       วช.

2 โครงการเทคนิคการจดัการฟาร์มเพาะเล้ียงกบใหป้ลอดจากเชื้อ

แบคทีเรีย (Mycobacterium spp.)

นายสมเกียรติ  ตันตา (100) 557,480 557,480 557,480 วช.

3 ผศ.นภาพร   ดีสนาม (80) 112,824.00          112,824.00             112,824.00         
ผศ.ดร.นิอร   โฉมศรี (20)

-                    -                   557,480.00           1,844,064.00     2,401,544.00         -            2,401,544.00     -              

งบประมาณภายนอก

ผศ.เพียงพิมพ์   ชิดบุรี (60) 220,000.00           132,000.00             132,000.00     

ผศ.วรัญญา   ธาราเวชรักษ์ (20) 44,000.00               44,000.00       

ผศ.อภชิาติ    ชิดบุรี (20)

2  การพัฒนากลุ่มเกษตรกรข้าวอินทรีย์ในเขตภาคเหนือตอนบนเพือ่

ผู้ผลิตข้าวเหนียวธญัสิรินอินทรีย์สู่ภาคอุตสาหกรรม

 ดร.สุรพล   ใจวงค์ษา (100) 2,360,000.00         4,682,720.00           2,360,000.00   สวทช.

ดร.สุรพล   ใจวงค์ษา (80) 1,858,176.00        1,858,176.00   

นางสาวชณิชา   จนิาการ (10) 232,272.00          232,272.00     

นายธรีวฒัน์   เทพใจกาศ (10) 232,272.00          232,272.00     

ดร.สุรพล   ใจวงค์ษา (50) 2,117,360.00         1,876,000.00           768,680.00     

ดร.ศักด์ิดา   สุขวฒันากร 

ผศ.ดร.ไกรสีห ์  พิสิษฐ์กุล

นายภพูิงค์   ศรีภมูินทร์ 

นางสาวชณิชา   จนิาการ 

นายประเทือง   ฝ้ันแก้ว

 ดร.สุรพล   ใจวงศ์ษา   (75.1)           

   

11,052,128.00       14,736,728.00         11,052,128.00 สกอ.

 ผศ.ดร.ไกรสีห ์  พิสิษฐ์กุล

 ดร.ปัทม์   ปราณอมรกิจ (4.2) 620,000.00           620,000.00     

ดร.ญาณี   คีรีต๊ะ
ผศ.วรัญญา   ธาราเวชรักษ์

 ดร.ธติิวฒัน์   ตาค า (9.6)

 นางสาวเกษชไม   บุญโสม

ผศ. กนกวรรณ เวชกามา  (2.3)

นางณัชธาร ประดาอินทร์

นายคงศักด์ิ ตุ้ยสืบ

 การพัฒนาหว่งโซ่การผลิตผลไม้อินทรีย์สู่ภาคอุตสาหกรรมอาหาร

ในเขตภาคเหนือ ตอนบน

4

 การวจิยัพัฒนาเอกลักษณ์และการเสริมคุณค่าของหมู่บ้าน OTOP

 หตัถกรรมส่ิงทอในเขตภาคเหนือตอนบนเพือ่เพิม่ขีดความสามารถ

ในการตลาดด้วยนวตักรรมและวฒันธรรมสร้างสรรค์ตลอดหว่งโซ่สู่

การเชื่อมโยงการพัฒนาการท่องเทีย่วท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วม

ของชุมชน

5

 ตารางข้อมูลโครงการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีงบประมาณ 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

3 สกอ.

 สาขาสัตวศาสตร์และ

ประมง

 แหล่งงบประมาณ (หกั%สัดส่วนนักวจิยั คณะ

1

รวมงบประมาณภายในทัง้หมด

 การพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์พันธุ์ข้าวพืน้ทีสู่ง

กระทรวงวทิยาศาสตร์โครงการหมู่บ้านผลิตภณัฑ์ลูกประคบเซรามิกสู่การท่องเทีย่วเชิงสุขภาพปีที ่3

สวก.

วช.โครงการผลของการใช้พลาสมาแรงดันไฟฟ้าสูงเป็นแหล่งไนโตรท์ใน

เนือ้หมูในการผลิตแหนม

โครงการการพัฒนาผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมเชิงสุขภาพทีม่ีฤทธิ์ในการ

ป้องกัน DNA damage และมีฤทธิ์ prebiotic จากพันธุ์ข้าวพืน้ทีสู่ง

นายธรีวฒัน์  เทพใจกาศ (100)



ที่  ชื่อวจิยั/สร้างสรรค์  ผู้วจิยั/สร้างสรรค์  สาขาพืชศาสตร์  สาขาวทิยาศาสตร์  สาขาอุตสาหกรรม  งบประมาณทัง้หมด  ระบุแหล่งทุน
 งบ

ผลประโยชน์

 งบแผ่นดิน  งบภายนอก

ข้อมูลโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2562 พ้ืนทีล่ าปาง

 ตารางข้อมูลโครงการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีงบประมาณ 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 สาขาสัตวศาสตร์และ

ประมง

 แหล่งงบประมาณ (หกั%สัดส่วนนักวจิยั คณะ

นางสายนที ทรัพย์มี
นางพวงทอง วงัราษฎร์
นางชานิกา  ฉัตรสูงเนิน  (8.8)

นายไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น

นางสาวเพียงกานต์ นามวงศ์

นางศิริขวญั ปัญญาเรียน

นายสิริวฒัก์ สัมมานิธิ

 ดร.สุรพล   ใจวงค์ษา(21.92) 178,000.00            811,900.00             178,000.00     

ดร.สุนทร   วทิยาคุณ (27.83) 226,000.00             226,000.00     

นายเรืองพันธุ์   ทรัพย์มี (50.24) 407,900.00             407,900.00     

7  สร้างชุดความรู้การบริหารจดัการน้ าและป่าต้นน้ าโดยการมีส่วน

ร่วมของชุมชนต าบลทุง่ผ้ึง อ าเภอแจห้ม่ จงัหวดัล าปาง

นายเรืองพันธุ์   ทรัพย์มี (100) 664,410.00             664,410.00     สกว.ท้องถิ่น

8  โครงการผลิตและพัฒนาบรรจภุณัฑ์แหนมเหด็ปลอดภยัเสริมข้าว

ไรซ์เบอร์ร่ีตามมาตรฐาน GAP ของกลุ่มผู้ปลูกพืชปลอดภยั ต าบล

ป่าแมต อ าเภอเมือง จงัหวดัแพร่

นายสุพัฒน์    ใต้เวชศาสตร์ (100) 231,000.00          231,000.00             231,000.00     วว.

9  โครงการพัฒนาแปลงกล้วย GAP และการแปรรูปผลิตภณัฑ์แป้ง

กล้วยผงส าเร็จรูปชงด่ืม

นายสุพัฒน์    ใต้เวชศาสตร์ (100) 231,000.00          231,000.00             231,000.00     วว.

10  โครงการพัฒนาแปลงข้าวไรซ์เบอร่ี GAP และการแปรรูป

ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารจาก แป้งข้าวไรซ์เบอร่ีงอกผงชงพร้อมด่ืม

นายสุพัฒน์    ใต้เวชศาสตร์ (100) 231,000.00          231,000.00             231,000.00     วว.

11  โครงการพัฒนาแปลงล าไย GAP และการแปรรูปผลิตภณัฑ์แยม

ล าไยเสริมพรีไบโอติกจากแป้งกล้วย

นายสุพัฒน์    ใต้เวชศาสตร์ (100) 231,000.00          231,000.00             231,000.00     วว.

12  โครงการพัฒนาแปลงอ้อย GAP และการแปรรูปผลิตภณัฑ์น้ าตาล

อ้อยปลอดภยั

นายสุพัฒน์    ใต้เวชศาสตร์ (100) 231,000.00          231,000.00             231,000.00     วว.

13  โครงการพัฒนามาตรฐานแปลงข้าวปลอดภยั (GAP) และข้าว

อินทรีย์ (Organic Thailand) ตลอดจนแปรรูปผลิตภณัฑ์ข้าวแคบ

เสริมสาหร่ายเตาพร้อมบริโภค ของกลุ่มผู้ปลูกข้าวบ้านนาตม  

ต าบลสูงเม่น อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่

นายสุพัฒน์    ใต้เวชศาสตร์ (100) 231,000.00          231,000.00             231,000.00     วว.

-                    -                   557,480.00           1,844,064.00     2,401,544.00         -            2,401,544.00     ########

22,610,836.00                                        22,610,836.00      

2,401,544.00                                          หมายเหตุ : การแบ่งสัดส่วนของงานวจิยั ทีไ่ม่ใบุคลากรสังกัดคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   มทร.ล้านนา กรุณาท าตัวอักษรสีแดง

รวมงบประมาณทีไ่ดร้ับทัง้หมด (บาท)

กฟฝ.

2  โครงการแก้ไขปัญหาตะกอนทับถมทีส่่งผลต่อการต้ืนเขินของอ่าง

เก็บน้ าทีใ่ช้ในการอุปโภคและบริโภคโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

บ้านหวัฝาย หมู่ 3 บ้านทุง่ผ้ึงหมู่ 4 ต.ทุง่ผ้ึง อ.แจห้ม่ จ.ล าปาง

 นางสาวสุภทัชา  ธรุกิจ (15)

 การวจิยัพัฒนาเอกลักษณ์และการเสริมคุณค่าของหมู่บ้าน OTOP

 หตัถกรรมส่ิงทอในเขตภาคเหนือตอนบนเพือ่เพิม่ขีดความสามารถ

ในการตลาดด้วยนวตักรรมและวฒันธรรมสร้างสรรค์ตลอดหว่งโซ่สู่

การเชื่อมโยงการพัฒนาการท่องเทีย่วท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วม

ของชุมชน

5

 การวจิยัท าสูตรอาหารโค  สูตรอาหารปลา  สูตรปุย๋จากผักตบชวา

47,454.00       

รวมงบประมาณเงินวิจัยทัง้หมด พ้ืนที ่ล าปาง (บาท)

สกว.ท้องถิ่น

รวมงบประมาณงบวิจัยภายใน (บาท)

47,455.00               47,454.00               

6



ที่  ชื่อวจิยั/สร้างสรรค์  ผู้วจิยั/สร้างสรรค์  สาขาพืชศาสตร์  สาขาวทิยาศาสตร์  สาขาอุตสาหกรรม  งบประมาณทัง้หมด  ระบุแหล่งทุน
 งบ

ผลประโยชน์

 งบแผ่นดิน  งบภายนอก

ข้อมูลโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2562 พ้ืนทีล่ าปาง

 ตารางข้อมูลโครงการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีงบประมาณ 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 สาขาสัตวศาสตร์และ

ประมง

 แหล่งงบประมาณ (หกั%สัดส่วนนักวจิยั คณะ

20,209,292.00                                        รวมงบประมาณงบวิจัยภายนอก (บาท)

หมายเหตุ : การแบ่งสัดส่วนของงานวจิยั ทีไ่ม่ใบุคลากรสังกัดคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   มทร.ล้านนา กรุณาท าตัวอักษรสีแดง


