
วันที่ 6 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามส่ี  

ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน 

โครงการปลูกข้าวแม่ โดยมี อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยแม่โ้จ้ เป็นประธานในการเปิดงาน ภายในการมีกิจกรรม 

การไถ่ชีวิตกระบือ การท�าพิธีแฮกนา พิธีมัดมือควาย การไถนา  

ถอนกล้า ปลูกข้าว ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมทางด้าน

การเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ฟาร์มวิจัยและพัฒนาการผลิตพืช  

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้    

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิจัยฯ มหำวิทยำลัยแม่โจ้  
เข้าร่วมงาน “โครงการปลูกข้าวแม่” 

>> วันที่ 4 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร รองผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ ถวายรายงานความก้าวหน้างานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน 
   จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา

>> วันที่ 11 กันยายน 2560 ฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์ศิลปะประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม หัวข้อ “จัดฝึกอบรมเทคนิคการจับจีบผ้าและการจัดดอกไม้เบื้องต้น” 
   ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

>> วันที่ 7 กันยายน 2560 ส�านักวิจัยฯ ต้อนรับคณะดูงานจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์  
   ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เทศบาลต�าบลเมืองแก้ว เข้าดูงาน  

ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา (35 ไร่)
วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

ต้อนรับคณะดูงานจาก เทศบาลต�าบลเหมืองแก้ว โดยมีนายถนอม ไชยขาว รองนายก

เทศมนตรีต�าบลเหมืองแก้ว เป็นประธานในการเปิดงาน และมี นางปภาดา สุยะนันทน์  

ปลัดเทศบาลต�าบลเหมืองแก้ว, นายเหลื่อม ธรรมปัญญา ประธานสภาเทศบาลต�าบลเหมือง

แก้ว ให้เกียรติร่วมงานพร้อมทั้ง เกษตรกรจ�านวน 70 คน เข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการ

ท�าการเกษตรแบบธรรมชาติ การท�าการเกษตรแบบล้านนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พร้อม

ทั้งสาธิตวิธีการท�าน�้าหมักจุลินทรีย์ท้องถิ่น เพื่อให้ในการปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ โดยมีว่าที่ร้อย

ตรีสมบูรณ์ ระดม นักวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับพร้อมทั้งเป็นวิทยากร ในการบรรยาย  

ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา (35ไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้



วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  

โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ ระดม นักวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรในการบรรยายเกี่ยวกับ การท�าการเกษตรแบบธรรมชาติ วิธีการท�าน�้าหมักชีวภาพ 

ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมจ�านวน 89 คน ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์

ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีทอดผ้าป่ากล้วยไม้ ณ วัดผาลาด (สกทาคามี)

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีทอดผ้าป่ากล้วยไม้ โดยมี ผู้บริหาร และบุคลากรส�านักวิจัย  

น�าโดยรองศาสตราจารย์ดร.จ�าเนียร บุญมาก รองผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมี พระครูธีรสุตพจน์ เจ้าอาวาทวัดผาลาด  

เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดผาลาด (สกทาคามี) ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

>> วันที่ 12 กันยายน 2560 พิธีมอบเกียรติบัตร นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจาการเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)”      
   ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

>> วันที่ 22 กันยายน 2560 งานมุฑิตาจิตและงานเกษียณอายุราชการ บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

>> วันที่ 14 - 15 กันยายน 2560 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการปลูกพริกหวานโดยไม่ใช้ดินเพื่อการค้า” และ “หลักสูตรการปลูกมะเขือเทศกินสดโดยไม่ใช้ดินสภาพนอกโรงเรือน” 
   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต�าบลโป่งแยง ต�าบลโป่งแยง อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่



วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ น�าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ์ ข้ามสี่ ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ  

ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วม กิจกรรมปลูกข้าว “ความเจริญ เดินตามรอยไถ” ฮีตฮอย วิถีเกษตรล้านนา และอัตลักษณ์แม่โจ้ ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรม

เกษตรล้านนา (35ไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กิจกรรมปลูกข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การอบรมโครงการแนวทางการเขียนบทความ เอกสาร ต�าราทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์
วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ร่วมกับ ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

จัดอบรม โครงการแนวทางการเขียนบทความเอกสาร ต�าราทางวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์ โดย รองศาสตราจารย์  

ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ นางธัญรัศม์ิ ธวัชมงคลศักดิ์ เลขานุการส�านักวิจัยฯ และ  

นางจิรนันท์ เสนานาญ นักวิชาการเกษตร ฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย ส�านักวิจัยฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติ

ในการบรรยาย เรื่อง “แนวทางการเขียนบทความ เอกสาร ต�าราทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์” โดย ศาสตราจารย์ 

ดร.เกตุ กรุดพันธ์ อาจารย์ประจ�าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องสายน�้าผ้ึง 

ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

>> วันที่ 22 - 23 กันยายน 2560 ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ และ นายประสิทธิ์ กาบจันทร์ การประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   ณ โรงแรมเอวานาและศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

>> วันที่ 25 กันยายน 2560 พิธีท�าบุญอาคารที่ท�าการส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
   และงานมุฑิตาจิตและงานเกษียณอายุราชการ บุคลากรส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ณ ร้านชาบูนากิต้นอ่อน อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่



ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คว้ารางวัล Silver Award ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research 

วันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เข้าร่วมการประกวดนิทรรศการงานวิจัยในงาน “มหกรรมงาน

วิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)” ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยังยืน” โดยมีพลอากาศเอกประจิน 

จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถคว้ารางวัล Silver Award ในงานดังกล่าว ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 

และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผลงานวิจัยน�ามาจัดแสดงมีจ�านวน 2 ผลงาน ดังนี้ 

 1. การกระตุ้นการสร้างพฤกษเคมีในต้นกล้าข้าวเหนียวสันป่าตองโดยโปรตีนไฮโดรเสทจากปลา  

          โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

 2. ระบบอุปกรณ์จ่ายน�้าเพื่อการเกษตรแบบแม่นย�าอัจฉริยะ  

    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร



ส�านักวิจัยฯ จัดโครงการสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงานและสายบริหาร  

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอก�าหนดต�าแหน่งที่สูงขึ้น

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงานและ

สายบริหาร กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการขอก�าหนดต�าแหน่งที่สูงขึ้น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามส่ี ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ 

เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการบรรยายให้หวัข้อเรือ่ง “การประเมินค่างานเพ่ือก�าหนดระดบัต�าแหน่งให้ด�ารงต�าแหน่งสูงขึน้” และ “การเล่ือนระดบัต�าแหน่งทีสู่งขึน้” โดยมี  

นายสุชาติ จันทร์แก้ว บุคลากรช�านาญการพิเศษ และ นางสาวพรรนุท พูลสวัสดิ์ บุคลากร จากกองการเจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม

จ�านวน 32 คน ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้


