
รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ และ

รองศาสตราจารย์ ดร.จ�าเนยีร บญุมาก รองผู้อ�านวยการส�านกัวิจยัฯ 

ฝ่ายบริหาร เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือ

ทางวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย 

ครั้งที่ 3/2560 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ช�านิ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับ ภายในงาน มีการบรรยายพิเศษ

เรื่อง “มหาวิทยาลัยกับบทบาทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Area based  

development) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  

(พ.ศ. 2560 - 2579) โดยศาสตราจารย ์ นายแพทย ์ 

ดร.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ,  

การเสวนาเรื่อง “การจัดการน�้าแบบบูรณาการ กรณีศึกษา 

ในภาคใต ้” และการประชุมตามระเบียบวาระของคณะท�างาน 

บริหารเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทยระดับภูมิภาค  

ณ วิทยาลยัภูมิปัญญาชุมชน และ มหาวทิยาลัยทกัษณิ วิทยาเขตพัทลุง 

จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2560 

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิจัยฯ และรองผู้อ�ำนวยกำร 
ส�ำนักนักวิจัยฯ ฝ่ำยบริหำร เข้ำร่วมโครงกำรประชุม

สัมมนำวิชำกำรเพื่อควำมร่วมมือทำงวิชำกำร  
ภำยใต้เครือข่ำยบริกำรวิชำกำร สถำบันอุดมศึกษำไทย 

ครั้งที่ 3/2560

>> วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2560 งานแม่โจ้แฟร์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

>> วันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 8 มกราคม 2561 ส�านักวิจัยฯ ร่วมจัดนิทรรศการในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจ�าปี 2561 
   ณ บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต�าบลช่้างเผือก อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

>> วันที่ 22 ธันวาคม 2560 การแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจ�าปี 2560 ภายใต้โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารพบบุคลากร ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

การสัมมนาและเปิดตัวเทคโนโลยี “การผลิตและการแปรรูป

ล�าไยคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ตลาดโลก”

มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยมีหัวข้อเรื่องดังต่อไปนี้

1. “การบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อผลิตล�าไยนอกฤดูในพื้นที่ภาคเหนือของ

ประเทศไทยระยะที่ 1 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2. “การบริหารจัดการตลาดล�าไย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจาย์วิยะดา ชัยเวช นักวิจัย 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

3. “การพัฒนาระบบการจ�าแนกและประมาณการพื้นที่เกษตรกรรมด้วยเทคนิคการ

ส�ารวจระยะไกล กรณีศึกษาสวนล�าไยในประเทศไทย จีน เวียดนาม กัมพูชา และ 

อินโดนิเซีย” โดย อาจารย์ชยกฤต ม้าล�าพอง นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และการเปิดตัวเทคโนโลยีการแปลรูปล�าไย ในหัวข้อเรื่อง

1. “เครื่องคว้านเมล็ดล�าไยแบบอัตโนมัติ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิระพงศ์ ลือชัย 

นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงล้านนา

2. “การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตล�าไยทอดกรอบอบแห้งด้วย

เทคนิคการทอดสุญญากาศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์  

นักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาล�าไย ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

จัดงานการสัมมนาและเปิดตัวเทคโนโลยี “การผลิตและการแปรรูปล�าไยคุณภาพด้วยเทคโนโลยี

และนวัตกรรมสู่ตลาดโลก” โดยมี นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อ�านวยการส�านักงาน

พัฒนาการวิจัยการเกษตรเป็นประธานในการเปิดงานภายในงานมีการน�าเสนอผลงานวิจัย ด้าน

การจัดการแปลง การตลาด และการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกล�าไยณห้องประชุมข้าวหอมมะลิ 

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา



วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ผู้บริหาร และบุคลากรส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมประชาพิจารณ์ผลการด�าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ส�านักวิจัยฯ 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้เพื่อเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2560  

ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ผู้บริหาร และบุคลากรส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

ร่วมประชาพิจารณ์ผลการด�าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ส�านักวิจัยฯ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

เข้าร่วมวาระการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจ�าสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 54/2560
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และรองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่  

ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมวาระการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจ�าสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 54/2560 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 

อาคารอ�านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

  ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมแถลงข่าวในเรื่อง ขอเชิญร่วมงานแม่โจ้แฟร์ (Maejo Fair 2017) 

- การประชุมวิชาการ ประจ�าปี 2560

- งานเสวนาวิชาการ “พืชวงศ์แตง”

- มหกรรมนิทรรศการองค์ความรู้ MJU Showreal จ�าหน่ายผลงานวิจัยแม่โจ้ กว่า 80 ผลงาน

- งาน 40 ปี พืชผักแม่โจ้ “รวมพลคนตระกูลแตง”

- กาดแม่โจ้ 2477 และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์



วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 บุคลากรส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมลงคะแนนสรรหาสมาชิกเพ่ือรับการเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการประจ�าหน่วยงาน

สหกรณ์ส�านักวิจัยฯ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้มีผู้สมัครจ�านวน 2 ท่าน ได้แก่  

หมายเลข 1 นายอุ่นเรือน ขยัน และ หมายเลข 2 นายประพันธ์ ศิริ และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคือ หมายเลข 1 คือ นายอุ่นเรือน ขยัน

บุคลากรส�านักวิจัยฯ ร่วมลงคะแนนสรรหาสมาชิกเพื่อรับการเลือกตั้ง 

กรรมการด�าเนินการ พ.ศ. 2559 ประจ�าหน่วยงานสหกรณ์ส�านักวิจัยฯ

การตรวจประเมินคุณภาพภายในส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ น�าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ ผู้อ�านวยการส�านัก

วิจัยฯ ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน รองศาสตราจารย์พิษณุ เจียวคุณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.ภูสิต ปุกมณี, นางอรณา พิทยากรศิลป์ และนายสราวุธ สอนใจ เพ่ือเป็นการตรวจสอบประเมินผลการด�าเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนระดับส�านัก  

ตามระบบคุณภาพและกลไลที่ก�าหนดขึ้น และเพื่อให้หน่วยงานได้ทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน�าไปสู่การก�าหนดทางการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และผลการประเมินคุณภาพภายในของส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

อยู่ในระดับคะแนน 4.48 (ระดับดี) ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 ส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้



ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ในเรื่อง “แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบโครงการบริการวิชาการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งานประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การรับทุนอุดหนุนวิจัย ประจ�าปีงบประมาณ 2561

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในเรื่อง “แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบโครงการบริการวิชาการ  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิดงาน อีกทั้งยังมี  

รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยวิจัยฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร รองผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ 

และบุคลากรส�านักวิจัยฯ ที่รับผิดชอบเก่ียวกับโครงการบริการวิชาการ เข้าร่วมช้ีแจงตามโครงการดังกล่าว ให้แก่หัวหน้าโครงการและผู้ประสานงานโครงการ  

จ�านวน 75 คน ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานประชุมช้ีแจงหลักเกณฑ์การรับทุนอุดหนุนวิจัย ประจ�าปีงบประมาณ 2561 โดยมี  

รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามส่ี ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ เป็นประธานในการเปิดงาน ภายในงานมีการช้ีแจงรายละเอียดหลักเกณฑ์การรับทุนอุดหนุนวิจัย 

โดย ผู้ช่วยศาสตรารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล รองผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย และนายสมยศ มีสุข หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตรและประสานงานวิจัย การชี้แจง 

เรื่องการตรวจสอบภายในโดย นายประศาสน์ ก้องสมุทร ผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจสอบภายใน และการชี้แจงการใช้แอพพลิเคชั่น ระบบติดตามการแจ้งเตือน  

การบริหารจัดการโครงการวิจัย โดย นายสุรเดช ไชยมงคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนายปริญญา เพียรอุตส่าห์ 

นักเอกสารสนเทศ ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้


