
วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับ

คณะดูงานจาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(กศน.) สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ในการเข้าดูงานเกี่ยวกับการเกษตร 

แบบธรรมชาติ การท�าการเกษตรแบบล้านนา พร้อมทั้งสาธิตวิธีการ 

ท�าน�้าหมักจุลินทรีย์ท้องถ่ิน ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมเกษตร 

ล้านนา (35 ไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(กศน.) สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ดูงาน 35 ไร่

>> วันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2560 ผู้อ�านวยการ และรองผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือทางวิชาการ  
   ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 2/2560 ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน และมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง

>> วันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2560 ตรวจประเมินคุณภาพภายในส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ�าปีการศึกษา พ.ศ. 2560 
   ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

>> วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ประชาพิจารณ์ผลการด�าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ส�านักวิจัยฯ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
   ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ เข้าดูงาน  

ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา (35 ไร่)

ส�านักวิจัยฯ ต้อนรับคณะดูงานจาก กลุ่มเยาวชนพื้นที่สูง  

ณ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ (15 ไร่)

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ศูนย์เรียนเรียนรุู้

วัฒนธรรมเกษตรล้านนา ต้อนรับ นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ ระดับชั้น 

อนุบาล 1 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรแบบธรรมชาติ ณ ศูนย์เรียนรู้

วัฒนธรรมเกษตรล้านนา (35 ไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

วันที่ 7 กันยายน 2560 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงาน 

จากกลุ่มเยาวชนพื้นที่สูง โดยมี นางสาววารี ระหงษ์ หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนายประสิทธิ์ กาบจันทร์ นักวิชาการเกษตรช�านาญการพิเศษ 

ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งเป็นวิทยากรในการบรรยาย องค์ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร

ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รัชการที่ 9 อีกทั้งให้เข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิต ณ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ (15 ไร่) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้



วันที่ 9 กันยายน 2560 ส�านักวิจัยฯ น�าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ ผู้บริหาร และบุคลากรส�านักวิจัยฯ เข้าร่วมงาน  

“แม่โจ้รวมพลังปลกูดอกดาวเรอืงถวายพ่อ” ภายในงานมีการประกาศเจนารมณ์ตามรอยพ่อ “กษตัรย์ิเกษตร” ร่วมขบัร้องเพลงสรรเสรญิพระบารมี เพลงต้นไม้ของพ่อ 

และร่วมปลูกต้นดาวเรือง ณ บริเวณหน้าศูนย์กีฬากาญขนาภิเษก รัชการที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

บุคลากรส�านักวิจัยฯ เข้าร่วมงาน “แม่โจ้รวมพลังปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อ”

ส�านักวิจัยฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท�าแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท�าแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข ้ามสี่ ผู ้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ เป ็นประธานในการเป ิดงาน พร้อมทั้งร ่วมจัดท�าแผนปฏิบัติราชการ 

ร่วมกับบุคลากรส�านักวิจัยฯ โดยมีการแบ่งกลุ่มเพ่ือระดมความคิดแต่ละประเด็น ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยเพ่ือสังคม, ประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน

การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนสังคม, ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารมหาวิทยาลัยในก�ากับ และประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม  

ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้



บุคลากรส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักวิจัย และกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วม การอบรมนวัตกรรมยุคใหม่ เพ่ือการเกษตรไทย “ชาวเกษตร” โดยมี  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิดงาน ในงานมีการกล่าวช้ีแจงการใช้แอพพลิเคช่ัน และการฝึกใช ้

แอพพลิเคช่ันชาวเกษตร  โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   

ในวนัที ่18 - 19  ตลุาคม 2560 มีผู้สนใจเข้าร่วมจ�านวน 48 คน ณ ห้องประชุม 304 ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา มหาวทิยาลัยแม่โจ้

การอบรมนวัตกรรมยุคใหม่ เพื่อการเกษตรไทย การใช้แอพพลิเคชั่น “ชาวเกษตร”

ศูนย์วิจัยและพัฒนาล�าไย ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

จัดโครงการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อผลิตล�าไยนอกฤดูในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ระยะที่ 1
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาล�าไย ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพ่ือผลิตล�าไยนอกฤด ู

ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ระยะที่ 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งเป็น

วิทยากรบรรยายให้แก่ กลุ่มเกษตรกรจาก 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ และล�าพูน เข้าร่วมจ�านวน 40 ท่าน ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3  

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้  



ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยด้านเกษตรและอาหาร

นายธนวัฒน์ รอดขาว เข้ารับรางวัลยอดเยี่ยมในการประกวดกล้วยไม้รองเท้านารีลูกผสม  

จากงานแสดงไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยด้านเกษตรและอาหาร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย  

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิดงาน โดยภายในงานมีการกล่าวช้ีแจงวัตถุประสงค์ และการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยด้านเกษตรและอาหาร  

7 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ ข้าว, ปาล์มน�้ามัน, อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยส�าหรับผู้บริโภคและการค้า, สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา, พืชสวน/พืชไร ่

(เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ), สัตว์เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการทรัพยากรน�า้ โดยมีเจ้าหน้าที่จากส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  

(องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

นายธนวัฒน์ รอดขาว นักวิชาการเกษตรช�านาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์กรรมพืชและสัตว์ ส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับรางวัลยอดเยี่ยม ในการประกวดกล้วยไม้รองเท้านารีลูกผสม จากงานแสดงไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้มอบรางวัลในงานดังกล่าว ซึ่งงานจัดตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2560 


