
วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2560 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

น�าโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้บริหาร และบุคลากรส�านักวิจัย เข้าร่วมโครงการ

พัฒนาวิสัยทัศน์บุคลากรส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้ 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 

  - ร่วมถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ  

ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพมหานคร

  - ร่วมมอบดอกไม้จันทน์ดอกดารารัตนให้แก่ตัวแทนจาก 

กรมศิลปกรรม ณ ส�านักราชวัง กรุงเทพมหานคร

  - เข ้ าดู งาน เ ก่ียว กับการ เกษตรแบบผสมผสาน  

โดย ลุงฉลวย จนัทแสง ปราชญ์เกษตรอินทรย์ี ณ ศูนย์เรยีนรูเ้ศรษฐกิจ

พอเพียงลุงฉลวย จันทแสง อ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 

  - เข้าดูงาน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี อ�าเภอขลุง  

จังหวัดจันทบุรี  

  - เข้าดงูาน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาตป่ิาชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน  

อ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 

  - ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดเขาบรรจบ อ�าเภอมะขาม 

จังหวัดจันทบุรี

โครงการพัฒนาวิสัยทัศน์บุคลากรส�านักวิจัยฯ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ จังหวัดจันทบุรี 

>> วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เทศบาลต�าบลเมืองแก้ว เข้าดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตร (35 ไร่)

>> วันที่ 8 - 14 สิงหาคม 2560 นิทรรศการงาน “ล�าไยไทยล�าไยล�าพูน” ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดล�าพูน 

>> วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ผ้าป่ากล้วยไม้ ณ วัดผาลาด (สกคาทามี) ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 



วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก 

มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) จ�านวน 20 คน ในการเข้าดูงานเกี่ยวกับ 

การเกษตรแบบธรรมชาติ การท�าการเกษตแบบล้านนา, การเลี้ยงไก่, การเลี้ยงหมู  

โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ ระดม นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรในการบรรยาย  

ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา (35 ไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้   

มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) ดูงาน  

ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา (35 ไร่) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนานักวิจัย  

เรื่อง “การพัฒนาข้อเสนอโครงการให้ตรงกับนโยบายประเทศ”

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนานักวิจัย เรื่อง “การพัฒนาข้อเสนอโครงการให้ตรงกับ

นโยบายประเทศ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิดงาน และมีนางสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาจาก 

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นวิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถาม ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักวิจัยเพ่ือเสนอขอทุนอุดหนุน 

ประจ�าปี 2562, ทนุวจิยัมุ่งเป้าประจ�าปี 2561 รวมถึงทนุนกัวจิยันกัศึกษา ป.โท/เอก ณ ห้องประชุม 304 ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

>> วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตร (35 ไร่)

>> วันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2560 งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017) 
   ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

>> วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นิทรรศการงาน “ตลาดสีเขียว สมาร์ท-สะเมิง” ณ บริเวณด้านหน้า โรงเรียนสะเมิงวิทยาคม 



วนัที ่13 - 14 กรกฎาคม 2560 ส�านกัวจัิยฯ มหาวทิยาลัยแม่โจ้ ร่วมจดันทิรรศการในงาน การประชุม

วชิาการองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมาร ีหน่วยเชียงใหม่ เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรูท้างด้านการเกษตรให้แก่นกัศึกษา ชุมชน 

และผู้สนใจ ณ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีชียงใหม่ ต�าบลบ้านแม อ�าเภอสันป่าตอง จงัหวัดเชียงใหม่  

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้เพื่อป็นการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารงานวิจัย 

และส่งเสรมิวชิาการการเกษตร, การประเมินคุณภาพวารสารวชิาการ ประจ�าปี 2558 - 2562 และพิจารณาการคัดเลือกวารสารวจิยัและส่งเสรมิวิชาการการเกษตร 

เข้าสู่ฐานข้อมูล Asean Citation Index (ACI) และการจัดท�าวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ฉบับพิเศษ ณ ห้องประชุม 301 ช้ัน 3  

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน  

การประชุมวิชาการองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

การประชุมหารือและพัฒนาข้อเสนอโครงการ  

Food Valley ประจ�าปี 2561

วนัที ่13 กรกฎาคม 2560 ส�านกัวจิยัฯ มหาวทิยาลัยแม่โจ้ จดัการประชุม

หารอืและพัฒนาข้อเสนอโครงการ Food Valley ประจ�าปี 2561 โดยมี  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้,  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล รองผู้อ�านวยการ 

ส�านักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย และอาจารย์ผู้เก่ียวข้อง เข้าร่วมการประชุม 

ดั ง กล ่ า ง  ทั้ ง นี้ เ พ่ื อ รั บ ผิ ดชอบการบริ ห า รจั ดก ารทุ น วิ จั ย  

ภายใต้โครงการวจิยัตอบสนองนโยบายเป้าหมายรฐับาลตามระเบยีบวาระ

แห่งชาติ กลุ่มเรื่อง Food Valley ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3  

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 



ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนมหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.สุรียวัลย์ เมฆกมล รองผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย และนายสมยศ มีสุข หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตรและประสานงานวิจัย เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อพิจารณา

โครงการวิจัยที่เกี่ยวกับการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

วันที่ 11 - 14 กรกฎาคม 2560 นายบุญธรรม บุญเลา 

และนายนิคม วงศ์นันตา นักวิชาการเกษตรช�านาญการพิเศษ  

ฝ่ายนวตักรรมและถ่ายทอดเทคโนโลย ีส�านกัวจิยัฯ มหาวิยาลัยแม่โจ้ 

ตดิตามการด�าเนนิงาน โครงการช่ังหวัมันตามพระราชด�าร ิณ บ้าน

หนองไก่ ต�าบลเขากระปุก อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพรชบุรี 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก มหาวิทยาลัยจงชิง (National Chung Hsing University Taiwan)  

ในการเข้าศึกษาดูงานการเกษตรเก่ียวกับการบังคับกล้วยตกเครือกลางล�าต้น โดยมีนายนิคม วงศ์นันตา นักวิชาการเกษตรช�านาญการพิเศษ เป็นวิทยากร  

ณ ฟาร์มสาธิตส�านักวัจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยองค์ความรู้ดังกล่าว เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิต,ลดต้นทุนในการบริหารจัดการในแปลงปลูก และให้ผลผลิต

กล้วยที่มีคุณภาพ 

ติดตามการด�าเนินงาน  

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชด�าริ

มหาวิทยาลัยจงชิง (National Chung Hsing University Taiwan) ดูงานการเกษตร ณ ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้



วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ น�าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามส่ี ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้,  

นางธัญรัศม์ิ ธวัชมงคลศักดิ์ เลขานุการส�านักวิจัยฯ, นายสมยศ มีสุข หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัยฯ และนางจิรนันท์ เสนานาญ 

นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (4th CRCI 2017)และการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ด้านพลังงาน

ไฟฟ้าแรงสูง พลาสมาและไมโครนาโนบับเบิลส�าหรับเกษตรและการประมงขั้นสูง ครั้งที่ 2 “...สู่วิจัยรับใช้สังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรม”  

โดยมหาวทิยาลัยแม่โจ้ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา, มหาวทิยาลัยเชียงใหม่,มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 

และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น โดยงานดังกล่าว จัดขึ้นเพ่ือเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน�าเสนอผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์  

ของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยใน และต่างประเทศ และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับสาขา คณะ และมหาวิทยาลัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายกฤษณ์ ธนานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงาน ภายใน ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ

งานวิจัยที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ ได้แก่ ผลงานวิจัยเรื่อง “น�้ามันอะโวคาโดและผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง” (Avocado Oil and cosmetic products),  

ผลงานวิจัยเรื่อง “เครื่องดื่มเพื่อความสดชื่นให้กับชีวิตด้วยพฤกษเคมี” (Super Phyto-Booster “Revitalizer Your Life) และผลงานวิจัยเรื่อง “บล็อกซีเมนต์ปอซ

โซลานน�าแสงส�าหรับงานโครงสร้าง” (Light Conductor Pozolan Cement Block for Construction) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว  

โดยงานมีตั้งแต่วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2560

ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (4th CRCI 2017)

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยจงชิง (National Chung Hsing University) ประเทศไต้หวัน  

เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเกษตรแบบธรรมชาติ ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา ( 35ไร่ ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยจงชิง (National Chung Hsing University) 

ประเทศไต้หวัน จ�านวน 15 คน ในการเข้าศึกษาดูงานเก่ียวกับการเกษตรแบบธรรมชาติ การเกษตรแบบล้านนา การเล้ียงไก่ การเล้ียงหมู การท�านา โดยมี  

ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ ระดม เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา (35 ไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 



วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ผู้บริหาร น�าโดย นางธัญรัศมิ์ ธวัชมงคลศักดิ์ เลขานุการส�านักวิจัยฯ, นายสมยศ มีสุข หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตรและประสานงานวิจัย 

และบุคลากรส�านักวิจัยฯ เข ้าร ่วมโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร ประจ�าป ี 2560 ซ่ึงได ้รับเกียรติจาก อาจารย์รชฏ เช้ือวิโรจน ์  

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิดงาน โดยในงานมีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “จรรยาบรรณบุคลากรในมหาวิทยาลัยยุคไทยแลนด์ 4.0” โดยมี  

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) เป็นพระวิทยากร ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมการรับทุนสนับสนุนภายใต้โครงการ Innovation Hub Ahriculture & Food  

เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ�าปีงบประมาณ 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ 

ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ ให้การต้อนรับนักวิจัย โดยในรอบที่ 2 มีนักวิจัยได้รับทุนประเภท Pre-seed จ�านวน 10 โครงการ และ Start up  

จ�านวน 2 โครงการ ซึ่งมีตัวแทนนักวิจัยเข้าร่วมประชุม จ�านวน 15 คน ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมฟังบรรยายเรื่อง “จรรยาบรรณบุคลากรในมหาวิทยาลัยยุคไทยแลนด์ 4.0”  

โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)

ประชุมการรับทุนสนับสนุนภายใต้โครงการ Innovation Hub Ahriculture & Food  

เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0


