
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

จัดโครงการอนุรักษ ์ ศิลปะประดิษฐ ์ทางวัฒนธรรม ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในหัวข้อ “การประดิษฐ์ร่มการบูรและ

การประดิษฐ์ดอกดารารัตน์” เพ่ือให้บุคลากร และผู้สนใจได้เห็น

ความส�าคัญในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประดิษฐ์ ซ่ึงภายในงาน 

ได ้ มีการประดิษฐ ์ร ่มการบูร ไว ้ส� าหรับน� า ไป ใส ่ ไว ้ ในตู ้ เ ส้่ือผ ้ า  

เพ่ือช่วยป้องกันกล่ินอับ และดอกดารารัตน์ หรือ ดอกแดฟโฟดิล

เพ่ือประดษิฐ์เป็นดอกไม้จนัทร์เพ่ือใช้ในการสักการะแสดงความจงรกัภักดี 

และระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช โดยมี  

รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามส่ี ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ

จ�านวน 30 คน ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ-

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

โครงการอนุรักษ์ศิลปะประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม 
 ในหัวข้อ “การประดิษฐ์ร่มการบูร 
และการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์”

>> วันที่ 2 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการวิจัย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย ผู้บริหาร และ บุคลากรส�านักวิจัยฯ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
   ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  

>> วันที่ 5 มิถุนายน 2560 จัดนิทรรศการในงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจ�าปีั พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์วิจัยเมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

>> วันที่ 3 มิถุนายน 2560 จัดนิทรรศการในงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2560 ณ กรมการข้าว กรุงเทพมหานคร 

วันที่  17 พฤษภาคม 2560 ส�านัก วิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม ่ โจ ้ จัด กิจกรรม  

แลกเปล่ียนความรู้ (KM) ในหัวข้อเรื่อง “การจัดท�าโครงร่างองค์กรของส�านักวิจัยฯ 

(Organization Profile : OP)” ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่ง 

ในการด�าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพ่ือการด�าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  

จึงได้มีการจัดท�าโครงร่างองค์กรให้มีความถูกต้อง ชัดเจน และตรงกับบริบทของหน่วยงาน 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยทุธ ข้ามสี ่ผู้อ�านวยการส�านกัวจิยัฯ เป็นประธานในการเปิดงาน  

ณ ห้องประชุม 304 ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) ในหัวข้อเรื่อง “การจัดท�าโครงร่าง

องค์กรของส�านักวิจัยฯ (Organization Profile : OP)”   

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 รองศาสตาจารย์ ดร.ยุงยุทธ ข้ามส่ี ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, รองศาสตราจารย์ ดร.จ�าเนียร บุญมาก  

รองผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ ฝ่ายบริหาร, นางธัญรัศมิ์ ธวัชมงคลศักดิ์ เลขนุการส�านักวิจัยฯ, นางสาววารี ระหงษ์ ห้วหน้าฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี, 

นายธนวัฒน์ รอดขาว หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์ และบุคลากรส�านักวิจัยฯ เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ 

และสิทธิประโยชน์ในการเปล่ียนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

โครงการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ  

และสิทธิประโยชน์ในการเปลี่ยนสถานภาพ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

นิทรรศการ องค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตล�าไย และการเกษตรแบบอินทรีย์  

ในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) ปี 2560 อ�าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

>> วันที่ 6 มิถุนายน 2560 สัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนปฎิบัติราชการประจ�าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560  
   ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

>> วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2560 ผู้บริหารและบุคลากรงานนโยบายเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์”  
   ณ ห้องคาวบอยเธียเตอร์ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์

>> วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2560 จัดนิทรรศการในงานวันมะม่วงและของดีจังหวัดเชียงใหม่ ประจ�าปี พ.ศ. 2560 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

วนัที ่18 พฤษภาคม 2560 ส�านกัวจิยัฯ มหาวทิยาลัยแม่โจ้  ร่วมจดันทิรรศการ องค์ความรูเ้ก่ียวกับการผลิตล�าไย และการเกษตรแบบอินทรย์ี ในงาน วนัถ่ายทอดความรู้ 

(Field Day) ประจ�าปี 2560 จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยี และข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร น�าไปสู่การลดต้นทุน 

ประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิต โดยมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วม จ�านวน 210 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

หมู่ที่ 10 ต�าบลเจดีย์หลวง อ�าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย



วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ น�าโดย  

รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามส่ี ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ  

ผู้บรหิาร และบคุลากรส�านกัวจิยัฯ ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครวัของ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ปัญญาวดี ข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ณ อาคารชูติวัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ส�านักวิจัยและส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว “ปัญญาวดี”

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการวิชาการและงานวิจัย”

>> วันที่ 8 - 11 มิถุนายน 2560 ส�านักวิจัยฯน�าทีมนักวิจัยหญิงเข้าร่วมประกวดและแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยในงานงาน Korea International Women’s Invention Exposition  
   (KIWIE 2017) ณ Korea International Exhibition Center (KINTEX) ประเทศเกาหลีใต้ 

>> วันที่ 13 มิถุนายน 2560 การประชุมเพื่อรับฟังร่างรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเชิงพื้นนที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ จังหวัดแพร่ 
   ณ ห้องประชุมกวางบุศราคัม ชั้น 3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่

>> วันที่ 12 มิถุนายน 2560 โครงการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ เพื่อทูลเกล้ากระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
   ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการวิชาการและงานวิจัย” 

ภายใต้โครงการบรหิารจดัการโครงการบรกิารวชิาการ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้บคุลากรหวัหน้าโครงการ และเจ้าหน้าทีป่ระสานงานโครงการ ได้รบัความรู ้มีความเข้าใจ 

เกิดประสบการณ์ในการปฏิบตังิาน แลกเปล่ียนประสบการณ์ มีปฏิสัมพันธ์ทีด่ต่ีอกันและกัน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบด ีมหาวิทยาลยัแม่โจ้ เป็น

ประธานในการเปิดงาน และมีอาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบด ีมหาวทิยาลยัแม่โจ้, นายขวญัชัย สกุลทอง และอาจารย์ฐานนัดร ณ เชียงใหม่ เป็นวิทยากร

ในการบรรยาย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจ�านวน 55 คน ณ ห้องประชุม 303 ช้ัน 3 ศูนย์การศึกษาต่อเนือ่ง (อาคารธรรมศักดิม์นตร)ี ส�านกัวจิยัฯ มหาวทิยาลัยแม่โจ้  



ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)  

กิจกรรมรณรงค์ไถกลบพืชปุ๋ยสด โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ประจ�าปีงบประมาณ 2560 เพ่ือเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้

สู่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ จ�านวน 300 คน โดยมี นายสมพล แสนค�า เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงาน ณ บ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ 8 

ต�าบลสันทราย อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2560 

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) กิจกรรมรณรงค์ไถกลบพืชปุ๋ยสด  

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ประจ�าปีงบประมาณ 2560

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมจัดนิทรรศการของกรมส่งเสริมการเกษตร ในงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี  

(Field Day) เพ่ือเป ็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค ้าการเกษตร ภายในนิทรรศการมีจัดแสดงเก่ียวกับการเกษตรอินทรีย ์  

อีกทั้ ง มีการอบรมความรู ้ เ ก่ี ยว กับการผลิตล� า ไยนอกฤดู คุณภาพ โดย มี เกษตรกรผู ้ ใ ห ้ ความสน ใจ เป ็ นจ� านวน 200 ราย  

ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์หลักของอ�าเภอ) หมู่ 3 ต�าบลป่าไหน อ�าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อ�าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

>> วันที่ 14 มิถุนายน 2560 การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยมุ่งเป้า ประจ�าปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

>> วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2560 ผู้อ�านวยการส�านกวิัจัยฯ ร่วมการประชุมโครงการ “สัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านบริการวิชาการ  
   ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 



ประชุมการพัฒนาเครือข่ายและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย โครงการ Food valley ประจ�าปีงบประมาณ 2560  

ภายใต้โครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลและตามระเบียบวาระ

การเข้าเยี่ยมส�ารวจสถานที่ด�าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาเครือข่ายและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย โครงการ Food valley  

ประจ�าปีงบประมาณ 2560 ภายใต้โครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลและตามระเบียบวาระแห่งชาติ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ร่วมหารือให้ได้

แผนบริหารจัดการ Food Valley ภาคเหนือตอนบนโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ�าปี 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดงาน และให้การต้อนรับ คุณสุนันทา สงพงษ์ ที่ปรึกษา ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และคณะผู้ประสานงานงานอาหาร  

ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สรุปผลการประชุมได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล รองผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย 

เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วั น ที่  2 4  พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 6 0  ส� า นั ก วิ จั ย ฯ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม ่ โ จ ้  ต ้ อ น รั บ คณ ะ ท� า ง า น ผู ้ เ ยี่ ย ม ส� า ร ว จ จ า ก ส ถ า บั น พัฒน า ก า ร

ด�าเนินการต่อสัตว์เ พ่ืองานทางวิทยาศตร์ (สพสว.) น�าโดย ศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล ผลประมูล, ศาสตราจารย์ ดร.จอมจิน จันทรสกุล, 

ดร.ปัทมารัตน์ กุญชร ณ อยุธยา และคณะท�างาน การเข้าเยี่ยมส�ารวจสถานที่ด�าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวนิ มะโนชัย รองอธิการบด ีมหาวทิยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรบั และคณะกรรมการก�ากับดแูลการเลีย้งและใช้สัตว์ของมหาวทิยาลัยแม่โจ้ (คกส.) 

ณ ห้องประชุมส�านักงานอธิการ 5 ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกทั้งได้เข้าส�ารวจสถานที่ด�าเนินงาน จ�านวน 5 แห่ง ได้แก่ ฟาร์มโคนมโคเนื้อ ฟาร์มสุกร  

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, โรงเรือนเพาะเล้ียงแมลง คณะผลิตกรรมการเกษตร, โรงเพาะฝัก คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�้า

และห้องปฏิบัติการวิจัยเพื่อส่งเสริมภูมิต้านทานในมนุษย์และสัตว์ คณะวิทยาศาสตร์



รองศาสตราจารย์ ดร.ยุงยุทธ ข้ามสี่ ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ น�าทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คว้ารางวัล จากการประกวดและแสดงผล

งานในระดับนานาชาติ ในงาน IX European Exhibition of Creativity and Innovation : E U R O I N V E N T ณ Palace of Culture เมือง

IASI ประเทศโรมาเนีย ในระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2560 โดยมีสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (ATIP) มีส่วนผลักดันความส�าเร็จใน

ครั้งนี้ ซึ่งมีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลทั้งหมด จ�านวน 11 รางวัล จากผลงานการวิจัย 3 ผลงาน ต่อไปนี้

 1. ผลงาน เรื่อง “อาหารเสริมน�้าตาลพรีไบโอติกจากหัวหอม” (ALLI-FOS®, Prebiotic Sugar Supplement) โดย อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย โขนงนุช คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  - รางวัล “Gold Medal” จากงาน IX EUROINVENT ประเทศโรมาเนีย 

  - รางวัล “Special Award” จาก Association of Polish Inventors and Rationalizers จากประเทศโปแลนด์ 

  - รางวัล “Honor of Invention” จาก World Invention Intellectual Property Associations ประเทศไต้หวัน

 2. ผลงาน เรื่อง “ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมส�าหรับไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราวเพื่อการขยายพันธุ์พืชระดับอุตสาหกรรม” (Advanced Computer-

izedcontrol System of Temporary Immersion Bioreactor for Industrial Plantlets Micropropagation) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย 

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และรองศาสตราจารย์ ดร.นพมณี โทปุญญานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

  - รางวัล “Gold Medal” จากงาน IX EUROINVENT ประเทศโรมาเนีย 

  - รางวัล “IDRIS Gold Medal Award” จาก Malaysian Research& Innovation Society (MyRIS) ประเทศมาเลเชีย

  - รางวัล “Special Award” จาก Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills ประเทศแคนาดา 

  - รางวัล “The Politehnica Innovation Award” จาก University Politehnica of Bucharest ประเทศโรมาเนีย

 3. ผลงาน เรื่อง “สารสกัดสาหร่ายกรีนคาเวียร์อินทรีย์ส�าหรับผลิตภัณฑ์เวชส�าอางชะลอวัย” (Organic extract of green caviar for anti-aging 

cosmeceutical products) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล คณะเทคโนโลยีกรประมงและทรัพยากรทางน�้า รองศาสตราจารย์  

ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอ�าพัน ผู้อ�านวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ดร.ลภัทรดา มุ่งหมาย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคุณมณฑกานต์ 

ท้ามติ้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี ร่วมกับ ผู้ประกอบการ คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ (ต๊อบ เถ้าแก่น้อย) บริษัท ดร.โทบิ จ�ากัด

  - รางวัล “Gold Medal” จากงาน IX EUROINVENT ประเทศโรมาเนีย 

  - รางวัล “Special Award” จาก University of Craiova ประเทศโรมาเนีย 

  - รางวัล “Special Award” จาก Association of Polish Inventors and Rationalizers ประเทศโปแลนด์ 

  - รางวัล “Special Award” จาก Malaysian Research & Innovation Society (MyRIS) ประเทศมาเลเซีย

ทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คว้า 11 รางวัล จากผลงานวิจัย 3 ผลงาน ในการประกวดและแสดงผลงานในระดับนานาชาติ  

ในงาน IX European Exhibition of Creativity and Innovation : E U R O I N V E N T  

ณ Palace of Culture เมือง IASI ประเทศโรมาเนีย



วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามส่ี ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ มหาวิยาลัยแม่โจ้ และ นายธนวัฒน์ รอดขาว 

หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์กรรมพืชและสัตว์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ และการมอบนโยบายเกษตรอินทรีย์แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ�าเนียร ยศราช อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน ภายในงานมีการประชุมและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ  

“นโยบาย สถานการณ์ การสนับสนุนของภาครัฐ ด้านพลังงานของประเทศไทย” โดมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  

เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้น 5 ส�านักงานอธิการบดี พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการด้านการเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัย 

ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การประชุมวิชาการ และการมอบนโยบายเกษตรอินทรีย์แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้


