
วันที่ 8 มกราคม 2560 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ น�าโดย  

รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามส่ี ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ  

ผู้บริหาร ต้อนรับคณะดูงานจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อ�านวยการ

สถาบนัวจิยัและพัฒนา พร้อมทัง้ผู้บรหิารและบคุลากร จ�านวน 25 คน 

ในการเข้าศึกษาดงูาน เก่ียวกับการจดัการด้านการวิจยับรกิารวชิาการ 

และงานด้านวารสารวจิยัฯ เพ่ือเป็นแนวทางการด�าเนนิงานด้านการวจิยั 

และงานบริการวิชาการ ของสถาบัน ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 

อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ส�ำนักวิจัยฯ มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงำน
จำก สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

รำชมงคลอีสำน

>> วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรม “สร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” 
   ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

>> วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดท�าแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย โครงการวิจัยและบริการวิชาการ 
   ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

>> วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 นิทรรศการ วันดอกไม้บานและผลผลิตทางการเกษตร ครั้งที่ 18  
   ณ บริเวณลานกิจกรรมริมน�้าปิง บ้านหนองเขียง ต�าบลเหมืองแก้ว อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

ผู้บริหาร และบุคลากรส�านักวิจัยฯ  

น�ากระเช้าของขวัญ เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ 2561
วันที่ 9 มกราคม 2561 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ น�าโดย รองศาสตราจารย์  

ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้บริหาร และ

บุคลากรส�านักวิจัยฯ น�ากระเช้าของขวัญเข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ 2561  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ�าเนียร ยศราช อธิการบดี, รองศาสตราจารย์  

ดร.ศิริพร กิรติการกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี 

ณ ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 



วันที่ 11 มกราคม 2561 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงาน จากส�านักงานเทศบาลต�าบลหนองตะครอง อ�าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 

จ�านวน 85 คน  เข้าดูงานเกี่ยวกับการท�าการเกษตรแบบธรรมชาติ การเกษตรแบบล้านนา การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงไก่พื้นเมือง โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ ระดม 

นักวิชาการการเกษตร เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา (35 ไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา ต้อนรับคณะดูงาน  

จากส�านักงานเทศบาลต�าบลหนองตะครอง อ�าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้บริหารและบุคลากรส�านักวิจัยฯ น�าพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่ครอบครัว 

อาจารย์สมบูรณ์ กลัดกลีบ และ อาจารย์พน พนธ์วร

วันที่ 10 มกราคม 2560 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ น�าโดย 

รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ 

ผู้บริหารและบุคลากรส�านักวิจัยฯ น�าพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดง

ความเสียใจและไว้อาลัยแก่ครอบครัวของอาจารย์ สมบูรณ์ กลัดกลีบ 

และ อาจารย์ พน พนธ์วร ณ โครงการพัฒนาบ้านโปง อันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ และวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร 

>> วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และซักซ้อมการปฏิบัตืงานเกี่ยวกับระบบบันทึกรายการรับจ่ายเงินงบประมาณออนไลน์มาใช้ด้านการจัดการเงินของส�านักวิจัยฯ  
   ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (C302) ชั้น 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารวิทยาศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

>> วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมวางพวงมาลา สักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 
   ณ ลานพระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ด้านหน้าอาคารยรรยงสิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ 

>> วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 อ�าเภอฝาง 
   ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ�าเภอฝาง (ศพก.อ.ฝาง) บ้านบง หมู่ที่ 2 ต�าบลเวียง อ�าเภแฝาง จังหวัดเชียงใหม่



ศูนย์วิจัยและพัฒนาล�าไย ส�าจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการผลิตล�าไยนอกฤดูและล�าไยคุณภาพ 

โครงการพัฒนาพื้นที่ลู่มน�้าแม่อาว อันเนื่องมากจากพระราชด�าริ จังหวัดล�าพูน
วนัที ่18 มกราคม 2561 ศูนย์วจิยัและพัฒนาล�าไย ส�านกัวจิยัฯ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ จดัโครงการอบรมเชิงปฎิบตักิาร หลักสูตรการผลิตล�าไยนอกฤดแูละล�าไยคุณภาพ 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลู่มน�้าแม่อาว อันเนื่องมากจากพระราชด�าริ จังหวัดล�าพูน โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

ให้การต้อนรับพร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้บริหารและบุคลากรส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายพน พันธ์วร

วันที่ 15 มกราคม 2561 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้บริหารและ

บุคลากร เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายพน พันธ์วร โดยรองศาสตราจารย์  

ดร.ยงยุทธ ข้ามส่ี ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบุคลากร 

ส�านักวิจัยฯ เป็นผู้เชิญไฟพระราชทาน โดย มีพลเอกช�านิ รักเรือง เป็นประธาน

ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในงานดังกล่าว ณ สุสานประตูหายยา อ�าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ 



รองอธิการบดี และผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการประชุมหารือ 

เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการส่งเสริมพัฒนาเชิงพื้นที่ อ�าเภอสารภี

ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ 

ให้แก่ชุมชนบ้านป่าบง ต�าบลแม่ข่า อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 16 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามส่ี ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ  

มหาวทิยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการประชุมหารอืเพ่ือสร้างความร่วมมือทางวชิาการ เพ่ือการส่งเสรมิพัฒนาเชิงพ้ืนที ่อ�าเภอสารภี โดยมีประเดน็ข้อหารอืเก่ียวกับการด�าเนนิ

กิจกรรมในรอบ 1 ปี, แนวนโยบายยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองของชุมชน โดยใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย, 

การยอมรับองค์ความรู้จากหน่วยงาน เกษตรกรและผู้เก่ียวข้องในพ้ืนที่, กรอบแนวคิดการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ “สารภีโมเดล” เพ่ือส่งเสริมพัฒนาชุมชน, การสร้าง 

ความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างอ�าเภอสารภีกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้บริหารอ�าเภอสารภี และคณะนักวิจัย เข้าร่วมประชุม ณ ส�านักงานที่ท�าการอ�าเภอสารภี

วันที่ 18 มกราคม 2561 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ น�าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามส่ี ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

พร้อมคณะท�างานคลินิคเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่ชุมชนบ้านป่าบง โดยมี เกษตรอ�าเภอฝางและชุมชนบ้านป่าบงเป็นผู้รับมอบ 

ณ ชุมชนบ้านป่าบง ต�าบลแม่ข่า อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่



ส�านักวิจัยฯ ร่วมงานครบรอบ 53 ปี สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ และ 9 ปี ครอบครัว ม.ก.

ส�านักวิจัยฯ ร่วมจัดนิทรรศการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเห็ด  

ในกิจกรรมการรณรงค์และซักซ้อมดับไฟป่า ประจ�าปีงบประมาณ 2561

วันที่ 22 มกราคม 2561 ส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ น�าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ 

ผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมงานครบรอบ 53 ปี สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ และ 9 ปี ครอบครัว ม.ก. “เราจะร่วมก้าวอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือสืบสาน 

พระราชปณิธานของพ่อหลวง” พร้อมทั้งร่วมจัดนิทรรศการพืชสวนครัวอินทรีย์ น�าเมล็ดพันธุ์ถ่ัวฝักยาว วีดีโอองค์ความรู้เกษตรอินทรีย์แม่โจ้ และข้าวเงี้ยว,  

น�้าเก๊กฮวยอินทรีย์ และมันกัญญา แจกแก่ผู้มาร่วมงาน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 30 มกราคม 2561 ส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ น�าองค์ความรู้ด้านเห็ด ในโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสปอร์ 

เหด็หลินจอืและเหด็สมุนไพร ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรย์ีจงัหวดัเชียงใหม่ (หวัหน้าโครงการ : นายปรชีา รตันงั) ร่วมจดันทิรรศการและถ่ายทอด 

องค์ความรู้ ในกิจกรรมการรณรงค์และซักซ้อมดับไฟป่า ประจ�าปีงบประมาณ 2561 จัดโดยกองทัพภาคที่ 7 ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ณ สนามรามัญวงศ์  

กองพลทหารราบที่ 7 อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


