
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา 

(35 ไร่) ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก  

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ�านวน 480 คน ซ่ึงได้เข้าดู

งานเก่ียวกับการเกษตรแบบธรรมชาติ การท�าการเกษตรแบบล้านนา  

การเล้ียงหมูหลุม ไก่หลุม โดยมี ว่าที่ร ้อยตรีสมบูรณ์ ระดม  

นกัวชิาการเกษตร เป็นวทิยากรในการบรรยาย ณ ศูนย์เรยีนรูว้ฒันธรรม

เกษตรล้านนา (35 ไร่) มหาวทิยาลัยแม่โจ้ นอกจากนี ้ยงัได้มีการแบ่งกลุ่ม 

ในฐานการเรียนรู้ การแปรรู้ผลลิตผลทางการเกษตร, ฐานการเรียนรู้ 

และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร และฐานเรียนรู้ปุ๋ย

อินทรีย์แบบไม่ต้องกลับกอง 

ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา (35 ไร่)  
ส�านักวิจัยฯ ต้อนรับคณะดูงานจาก  
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

>> วันที่ 8 มกราคม 2561 สภาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดูงานการบริหารจัดการด้านการวิจัย และงานบริการวิชาการ 
   ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

>> วันที่ 11 มกราคม 2561 เทศบาลต�าบลหนองตะครอง จังหวัดบุรีย์รัมย์ ดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้วัตนธรรมเกษตรล้านนา (35 ไร่)

งานแม่โจ้แฟร์ ประจ�าปี 2560
ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2560 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแม่โจ้แฟร์ 

ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “งานวิจัยกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0” โดย รอง

ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดี ฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์, การน�าเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยายแยกตามกลุ่มสาขาวิชา 

จ�านวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาเกษตรศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, สาขาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี, สาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรม และสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รวมทั้งหมด 40 เรื่อง การจัดแสดงผลงานภาคโปสเตอร์ จ�านวน 70 เรื่อง นอกจากนี้ยังมี 
การจัดนิทรรศการผลงานวิจัยเด่น และผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ, 

องค์ความรู้บริการวิชาการ, องค์ความรุ้เกษตรอินทรีย์, ผลงานวิจัยจากส�านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.), โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ-

ราชด�าริ(อพสธ), และการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายเกษตรอินทรีย์แม่โจ้ ในกาดแม่โจ้  

2477 ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้



วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจ�าปี 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่  

ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ ผู้บริหาร และบุคลากรส�านักวิจัยฯ เข้าร่วมงานซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการมอบของขวัญแก่บุคลากรส�านักวิจัยฯ การจับฉลากของขวัญ

ปีใหม่ และกิจกรรมอื่น ๆ ณ ร้านชาบูนากิต้นอ่อน ซอยวัดทุ่งหมื่นน้อย ต�าบลหนองหาร อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจ�าปี 2560

ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา (35 ไร่) ต้อนรับนักศึกษา 

รายวิชาระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตรแบบยั่งยืน
วนัที ่21 ธันวาคม 2560 ศูนย์เรยีนรูวั้ฒนธรรมเกษตรล้านนา (35 ไร่) ส�านกัวจิยัฯ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับนักศึกษาปริญญาตรี รายวิชา ระบบนิเวศวิทยา

ทางการเกษตรแบบยั่งยืน จ�านวน 53 คน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ ระดม  

นักวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งเป็นวิทยากรในการบรรยายความรู้

เกี่ยวกับการท�าการเกษตรแบบธรรมชาติ การเกษตรแบบล้านนา ณ ศูนย์เรียนรู้

วัฒนธรรมเกษตรล้านนา (35 ไร่) 



โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารพบบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

กีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย งานสังสรรคและอวยพรปีใหม่
วนัที ่22 ธันวาคม 2560 ส�านกัวิจยัฯ มหาวทิยาลัยแม่โจ้ น�าโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ยงยทุธ ข้ามส่ี ผู้อ�านวยการส�านกัวจิยัฯ ผู้บรหิาร และบคุลากรส�านกัวิจยัฯ 

เข้าร่วมงานโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บรหิารพบบคุลากรมหาวทิยาลัยแม่โจ้ กีฬาบคุลากรภายในมหาวทิยาลัย ประจ�าปี 2560 ซ่ึงส�านกัวจิยัฯ ได้รบัรางวัลทัง้หมด 

6 ประเภท ได้แก่ รางวัลชนะเลิศผู้ถือป้ายหน่วยงาน, รางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนพาเรดประเภทกลุ่มคณะขนาดใหญ่, รางวัลรองชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑา, 

รางวัลรองอันดับ 2 วอลเลอย์บอลทีมผสม, รางวัล Sport of Spirt (น�้าใจนักฬา) กีฬาเซปักตะกร้อทีมเดียวชาย และกีฬาเทเบิลเทนนิส และงานสังสรรคและ

อวยพรปีใหม่ การจับฉลากรางวัล การประกวดร�าวงย้อนยุค ซึ่งส�านักวิจัยฯ ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดดังกล่าว ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 

และลานจัตรัสนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้





ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจ�าปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และการจัดแสดงนิทรรศการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9  

เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชาวไทย โดยมี นายปวิณ ช�านิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงาน อีกทั้งเข้าเยี่ยมชม

นิทรรศการของมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี, รองศาสตราจารย์ ดร. จ�าเนียร บุญมาก รองผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ 

ฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร รองผู้อ�านวยการส�านักวิจัย ฝ่ายบริการวิชาการ ณ บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 8 มกราคม 2561 ซึ่งภายในนิทรรศการของมหาวิทยาลัย ได้มีการจัดแสดงองค์ความรู้ดังต่อไปนี้

 1. โครงการในพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้สนองงาน ดังนี้

  - มูลนิธิโครงการหลวงศูนย์แม่ปูนหลวง 

  - มูลนิธิโครงการหลวงศูนย์ทุ่งหลวง 

  - มูลนิธิโครงการหลวงศูนย์สะโงะ 

  - มูลนิธิโครงการหลวงศูนย์แม่สาใหม่ 

  - มูลนิธิโครงการหลวงศูนย์หมอกจ๋าม

 2. องค์ความรู้ของส�านักวิจัยฯ พร้อมทั้งการสาธิต ดังนี้

  - เก๊กฮวยอินทรีย์

  - การเลี้ยงปลากระพงขาว

  - การควบคุมพืชโดยชีววิธี

  - นวัตกรรมการผลิตปุ่ยอินทรีย์

  - น�้ามันหอมระเหย (Essential Oil)

  - ข้าวพันธุ์ กข - แม่โจ้ 2 ข้าวเหนียวหอม ต้นเตี้ย ไม่ไวต่อช่วงแสง

ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมจัดงานนิทรรศการ 

ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจ�าปี 2561


