
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

จดักิจกรรม “สร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวธีิการประเมินผลการ 

ปฏิบตัริาชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” โดยมี รองศาสตราจารย์  

ดร.ยงยุทธ ข้ามส่ี ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ เป็นประธาน โดยมี 

ผู้บริหารและบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงานราชการ  

และ ลูกจ ้ า งประจ� า  ของส� านั กวิ จั ยฯ เ ข ้ า ร ่ วม กิจกรรม  

ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ- 

รัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กิจกรรม “สร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์ 
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”

>> วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2561 ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ เข้าร่วม “ประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านบริการวิชาการ” ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย  
   ณ ห้องปริ๊นเซส 2 - 4 โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โคราช และ ชุมชนบ้านศาลา ต�าบลดงใหม่ อ�าเภอพิมาย จังหวัดนครศรีธรรมราช

>> วันที่ 6 มีนาคม 2561 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางวิถีการปฏิบัติจัดซื้อ/จัดจ้างและการเบิกจ่าย  
   ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

>> วันที่ 6 มีนาคม 2561 ส�านักวิจัยฯ ร่วมจัดงานนิทรรศการในงาน “ใต้ร่มพระบารมี เทิดไว้เหนือเกล้าในแผ่นดิน” โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
   ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ต�าบลช้างเผือก อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

เรื่อง “การจัดท�าแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย  

โครงการบริการวิชาการ”
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดท�าแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย 

โครงการบริการวิชาการ” โดยมี นางธัญรัศมิ์ ธวัชมงคลศักดิ์ เลขานุการ 

ส�านักวิจัยฯ เป็นประธาน และมีบุคลากรส�านักวิจัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

จ�านวน 30 คน ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้



วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ 

และ รองศาสตราจารย์ ดร.จ�าเนียร บุญมาก รองผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ ฝ่ายบริหาร  

ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนและปฏิบัติการพลังงานทดแทน และโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน-

แสงอาทิตย์ 300 กิโลวัตต์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ�าเนียร ยศราช อธิการบดี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ดร.อ�านวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิด

ป้ายอาคาร ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ผู้บริหารส�านักวิจัยฯ เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนและปฏิบัติการ 

พลังงานทดแทน และโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ 300 กิโลวัตต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร ถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ในการทอดพระเนตรความก้าวหน้าการด�าเนินงาน ศูนย์พัฒนาจักรพันธ์เพ็ญศิริ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร รองผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะ  

ถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการทอดพระเนตรความก้าวหน้าการด�าเนินงาน ณ ศูนย์พัฒนาจักรพันธ์เพ็ญศิริ ต�าบลโป่งผา 

อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีการถวายรายงานความก้าวหน้าการด�าเนินงานจ�านวน 2 เรื่อง ดังนี้

 1. การใช้เชื้อราอาบัสคูลาไมเคอร์ไรซาในการผลิตพืช

 2. การใช้วัสดุปูนชนิดต่างๆ ต่อผลผลิตและคุณภาพของถั่วลิสงร่วมกับการคลุกเชื้อไรโซเบียมในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

>> วันที่ 9 มีนาคม 2561 ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่ productivity ปีที่ 9 ณ โรงแรมคุ้มภูค�า ต�าบลช้างเผือก อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

>> วันที่ 12 มีนาคม 2561 ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ เป็นประธานเปิดงานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตืการ หลักสูตร “ระบบคุณภาพ ห้องปฏิบัติการตามมาตราฐาน ISO/IEC 17025    
   ณ ห้องแคทลียา ควีนสิริกิติ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้”



ศูนย์วิจัยและพัฒนาล�าไย ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก ศูนย์การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล�าพูน (กศน.อ�าเภอทุ่งหัวช้าง)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาล�าไย ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อ�าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล�าพูน (กศน.อ�าเภอทุ่งหัวช้าง) ในการเข้าศึกษาดูงานในเรื่อง “การผลิตล�าไยคุณภาพ การแก้ปัญหา ล�าไยผลแตก ในสภาวะโลกร้อน” โดยมี 

อาจารย์ ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์ สาขาไม้ผล คณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้บริหารส�านักวิจัยฯ เข้าร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร  

ประจ�าปีการศึกษา 2559 – 2560 (ครั้งที่ 40)
รองศาสตราจารย ์  ดร .ยงยุ ทธ ข ้ าม ส่ี ผู ้ อ� านวยการส� านั กวิ จั ยฯ  

รองศาสตราจารย์ ดร.จ�าเนยีร บญุมาก รองผู้อ�านวยการส�านกัวจิยัฯ ฝ่ายบรหิาร 

และผู้บรหิารส�านกัวิจยัฯ เข้าร่วมงานพระราชทานปรญิญาบตัร ประจ�าปีการศึกษา 

2559 – 2560 (ครั้งที่ 40) พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีบุคลากรส�านักวิจัยฯ 

ที่่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ในปีดังกล่าว ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 



ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา ต้อนรับคณะดูงานจาก 

โครงการพัฒนาผู้น�าเกษตรอินทรีย์รุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (รุ่นที่ 3 )

ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมวางพวงมาลา 

สักการะพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย เพื่อร�าลึกถึง 

พระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยากรณ์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจากโครงการพัฒนาผู้น�าเกษตรอินทรีย์รุ่นใหม่ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (รุ่นที่ 3) จ�านวน 30 คน ได้เข้าดูงานเกี่ยวกับการท�าการเกษตรแบบธรรมชาติ การท�าการเกษตรแบบล้านนา การสาธิตการผลิตน�้าหมักชีวิภาพ

ส�าหรับใช่ในการเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ ระดม นักวิชาการเกษตร  เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา 

(35ไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย  

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นตัวแทนของส�านักวิจัยฯ ในการร่วม

วางพวงมาลา สักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ประจ�าปี 2561  

เพ่ือร�าลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหม่ืนพิทยากรณ ์ 

ณ ด้านหน้าอาคารยรรยงสิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 


