
วนัที ่1 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิจยัและพัฒนาล�าไย ส�านกัวจิยัฯ มหาวทิยาลัย

แม่โจ้ ต้อนรบัคณะดงูานจากส�านกังานเกษตรจงัหวดัล�าปาง จ�านวน 50 คน  

มีการให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การผลิตล�าไยนอกฤดูคุณภาพ” โดยมี  

นายธีรวัฒน์ บาลสุข นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรในการบรรยาย 

ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 ส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 

อาคารเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา มหาวทิยาลยัแม่โจ้

ส�ำนักวิจัยฯ มหำวิทยำลัยแม่โจ้  
ต้อนรับคณะดูงานจากส�านักงานเกษตรจังหวัดล�าปาง

>> วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2560 ฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์ สู่กลุ่มเยาวชนในโรงเรียน  
   ณ โรงเรียนเจดีย์แม่ครัว ต�าบลแม่แฝก อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืือง ต�าบลป่าไผ่ อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

>> วันที่ 7 มีนาคม 2560 ประชุมเพื่อรับฟังรายงานความก้าวหน้าโครงการการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2  
   ณ อาคาร น�าชัย ทนุพล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ ้ ให ้การต้อนรับคณะดูงานจาก 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู ้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น�าโดย รองศาสตราจารย์  

ดร.แนบบญุ หนุเจรญิ ผู้ช่วยอธิการบด ีผู้บรหิารและบคุลากร จ�านวน 10 ท่าน พร้อมทัง้มีการ

บรรยายในเรื่อง “การบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล รองผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย ณ ห้องประชุม 301  

ช้ัน 3 ส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก  

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

>> วันที่ 6 - 8 มีนาคม 2560 โครงการอบรมการขับเคลื่อนผลการด�าเนินงานระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
   ณ โรงแรมแอบบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี 



วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามหลักสูตร “หลักการจัดการ

ตามศาสตร์ของพระราชา” เพ่ือขับเคล่ือนการด�าเนินงานของหน่วยงานและบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ จ�านวน 20 คน โดยมี นายประสิทธ์ิ กาบจันทร์,  

นายนิคม วงศ์นันตา นักวิชาการเกษตรช�านาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในการบรรยายในส่วนของเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่  

และว่าที่ ร.ต.สมบูรณ์ ระดม นักวิชาการเกษตร รองผู้อ�านวยการฝ่ายผลิต ส�านักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรในการบรรยายในส่วนของการเกษตร 

แบบธรรมชาติ ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา (35 ไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ น�าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามส่ี ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร รองผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ ให้เกียรติเข้าร่วมการสัมมนาสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

ระหว่างแหล่งทุน ผู้ประกอบการและนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือการพัฒนา หัวข้อวิจัยส�าหรับตอบโจทย์ Thailand 4.0 ซ่ึงส�านักวิจัยฯ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ  

รวมทั้งร่วมจัดนิทรรศการงานวิจัยที่ได้สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  กล่าวรายงาน 

และ ศาสตราจารย์กิตตคุิณ นพ.สุทธิพร จติต์มิตรภาพ ทีป่รกึษารฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดงาน พร้อมทัง้บรรยายในเรือ่ง “การขบัเคล่ือนอุดมศึกษา 

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ Thailand 4.0” และการบรรยายเรื่อง “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อนมหาวิทยาลัย 4.0 (University 4.0)”  ณ ห้องข้าวหอมมะลิ  

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สัมมนาสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างแหล่งทุน ผู้ประกอบการและนักวิจัย 

ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนา หัวข้อวิจัยส�าหรับตอบโจทย์ Thailand 4.0

>> วันที่ 23 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริหารงานวิจัย ส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 



วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

มาให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะในการจดัเตรยีมผลงานการวจิยั เพ่ือเข้าร่วมประกวดในงาน “โครงการแสดงผลงานและประกวดผลงานการประดษิฐ์ การวจิยัและนวตักรรม 

IX Exropran Exhibition of Creativity and Innovation E U R O I N V E N T” ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

ส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในรายวิชา กจ309 

จริยธรรมทางธุรกิจ โดยมีเนื้อหาในเรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับหลักธรรมในการบริหาร ตลอดจนการประยุกต์ใช้หลักการจัดการ

ตามแนวพระราชด�าริ เกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ�านวน 250 คน โดยมี นายประสิทธิ์ กาบจันทร์, นายนิคม วงศ์นันตา  

นักวิชาการเกษตรช�านาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในการบรรยายในส่วนของเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ และ ว่าที่ ร.ต.สมบูรณ์ ระดม  

นักวิชาการเกษตร รองผู้อ�านวยการฝ่ายผลิต ส�านักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรในการบรรยายในส่วนของการเกษตรแบบธรรมชาติ ณ ศูนย์เรียนรู้

วัฒนธรรมเกษตรล้านนา (35 ไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การประชุมจัดเตรียมผลงานการวิจัย เพื่อเข้าร่วมประกวดในงาน “โครงการแสดงผลงานและประกวดผลงานการประดิษฐ์ 

การวิจัยและนวัตกรรม IX Exropran Exhibition of Creativity and Innovation E U R O I N V E N T”

ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจากสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้



นิทรรศการ “ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร”

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ น�าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.จีราภรณ์ อินทสาร รองผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ และนางธัญรัศม์ิ ธวัชมงคลศักดิ์ เลขานุการส�านักวิจัยฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน  

“ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร” โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานในการเปิดงาน , นายกฤษณ์ ธนาวณิช  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ�าเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการกล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน  

โดยในงานดังกล่าว ส�านักวิจัยฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

พิธีเปิดงาน “ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร”

ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดนิทรรศการ “ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร” และในนิทรรศการ

ประกอบไปด้วยองค์ความรู้ด้านแบบจ�าลองแปลงสาธิตทฤษฏีใหม่ 30:30:30:10, ประเด็น 

“กษัตริย์” “เกษตร” กับ “มหาวิทยาลัยแม่โจ้” งานที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้สนองงานด้านการเกษตร

ตามพระราชด�ารพิระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช การเสดจ็พระราชด�าเนนิมายงั

มหาวิทยาลัยแม่โจ้, โครงการตามพระราชด�าริต่าง ๆ, องค์ความรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ และ 

mini workshop เกษตรอินทรย์ี เรือ่ง การผลิตปุย๋หมักแบบไม่พลิกกองเพ่ือส่งเสรมิการท�าเกษตร

พอเพียงตามแนวพระราชด�าร,ิ การควบคุมศัตรพืูชโดยชีววธีิ, การผลิตเมลด็พันธ์ุผักในระบบเกษตร

อินทรีย์, การผลิตหลินจือในระบบเกษตรอินทรีย์, การผลิตเก๊กฮวยในระบบเกษตรอินทรีย์, การ

แปรรูปสเปรย์ตะไคร่หอมอินทรีย์ไล่ยุง, การแปรรูปปลาดุกแดดเดียวอินทรีย์,การเล้ียงปลากะพง

ขาวในเขตภาคเหนือในระบบอินทรีย์ และ การเชื่อมโยงผู้บริโภคโดยระบบตลาดชุมชุนที่เป็นธรรม

และการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคาร

แผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 



ประชุมเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ น�าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามส่ี ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้,  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร รองผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ, นางธัญรัศม์ิ ธวัชมงคลศักดิ์ เลขานุการส�านักวิจัยฯ,  

นางสาววารี ระหงษ์ หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี, นายธนวัฒน์ รอดขาว หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์  

และนายสมยศ มีสุข หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย ต้อนรับกลุ่มเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยมี รองศาสตราจารย์  

ดร.ศิริพร กิรติการกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ประธานเครือข่าย

บริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย กล่าวเปิด “ประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพ่ือความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ

สถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 1 ประจ�าปี พ.ศ.2560” และมีการจัดเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาวิชาการไทยในกระแสประเทศไทย 4.0”  

ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ มาลัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มีชัย ออสุวรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ ดร.อภิชาต ทองอยู่ 

เลขาธิการ Forum 21 ด�าเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์  เป็นผู้ร่วมเสวนา ณ ห้องเบญจมาศ แม่โจ้กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ 

สปา พร้อมเยี่ยมชม เยี่ยมชมฟาร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (907 ไร่) งานนิทรรศการ งานสืบสารพระราชปณิธานของกษัตริย์นักเกษตร ในงาน “ตามรอยพ่อ กษัตริย์

เกษตร” ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ กาดแม่โจ้ 2477 



วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ น�าโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ข้ามสี่ ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.จีราภรณ์ อินทสาร รองผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ, นางธัญรัศมิ์ ธวัชมงคลศักดิ์ เลขานุการส�านักวิจัยฯ, นายธนวัฒน รอดขาว หัวหน้าฝ่าย

ปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์, นายสมยศ มีสุข หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัยฯ และกลุ่มเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย 

เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโครงการตามพระราชด�าริ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ต�าบลแม่แรม อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายภูเบศร์ เมืองมูล 

หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยให้การต้อนรับ และเยี่ยมชมสวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกลุ่มเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษา เข้าดูงาน  

ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย และ สวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามส่ี ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มูลนิธิพัฒนาสตรีเพ่ือการศึกษาและสาธารณสุข โดย นางมือม่ือ ซอวา 

ประธานมูลนิธิพัฒนาสตรีเพ่ือการศึกษาและสาธารณสุข และองค์การบริหารส่งต�าบลขุมยวม โดยนายสุขชีวี ชมงานดี นายยกองค์การบริหารส่วนต�าบลขุนยวม,

และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรภรณ์ อินทสาร รองผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ, นางสาวมาเรีย มิโทส ออแฮร์ ผู้อ�านวยการมูลนิธิพัฒนา

สตรี เพื่อการศึกษาและสาธารณสุข, นายบุญสุข เตือนชวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลขุนยวม ลงนามเป็นพยาน ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

มูลนิธิพัฒนาสตรีเพื่อการศึกษาและสาธารณสุข และองค์การบริหารส่วนต�าบลขุนยวม


