
 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนส าราญ คณบดี
คณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานเปิดการ
บรรยายพิเศษหัวข้อ “ท ำคลิปอย่ำงไร ?..ให้เป็นเรื่อง
เป็นรำว”ให้กับนักศึกษาและบุคลากรคณะผลิตกรรม-
การเกษตร โดยได้รับเกียรติจากคุณสุรชัย เงินค าคง   
นักสื่อสารมวลชน ช านาญการ ผู้ประกาศสถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่  เป็น 
วิทยากรบรรยาย เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 ณ 
ห้องแคทรียาควีนสิริกิตติ์ ช้ัน 5 ศูนย์กล้วยไม้และไม้
ดอกไม้ประดับ 

 

บรรยำยพิเศษหัวข้อ “ท ำคลิปอย่ำงไร ?..ให้เป็นเร่ืองเป็นรำว” 

อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ นาระทะ สังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน น านักศึกษากลุ่มยุวเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สังกัดสาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร คณะ
ผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่แปลงเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันของโรงเรียนสังวาลย์วิทยา บ้านดอยสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 โดยกิจกรรม
ที่ด าเนินการประกอบด้วยการแนะน าให้ความรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ
ในการท าปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ การเตรียมแปลง และปลูกพืชผักชนิดต่าง 
ๆ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และสามารถปฏิบัติการปลูกพืชผักและดูแล
พืชผักหลังปลูกด้วยตนเอง เป็นการเพิ่มทักษะที่เป็นหลักการพื้นฐานของ
กิจกรรมยุวเกษตรของกลุ่มนักศึกษาและนักเรียน โดยฝึกกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันทั้ งนี้อาจารย์และคณะครูร่วมสังเกตการณ์และให้
ข้อเสนอแนะระหว่างด าเนินกิจกรรม ผลการด าเนินกิจกรรม นักศึกษา
สามารถปฏิบัติกิจกรรมส าเร็จลุล่วงตามแผน ประกอบด้วยคอกปุ๋ยหมัก
จ านวน 3 กอง และแปลงผักจ านวน 16 แปลง จากการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษาจ านวน 12 คนและกลุ่มนักเรียนในระดับประถมศึกษา จ านวน 
10 คน และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา จ านวน 20 คน  

กลุ่มยุวเกษตร มหำวิทยำลัยแม่โจ้จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนสังวำลย์วิทยำ 



ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนส าราญ 
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมพิธีเปิด
และน านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแม่โจ้จิตอาสา
พัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน MJU: Green Heart 
& Smart University ภายใต้โครงการเสริมสร้าง  
อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจ าปีการศึกษา 
2563 “รากแก้วแม่โจ้” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแม่
โจ้ จากนั้นนักศึกษา  ได้ร่วมกันพัฒนาตามจุดต่าง ๆ
ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 
2564 (ขอบคุณภาพ:ฝ่ายสื่อสารอง ค์กร/งาน
กิจการนักศึกษา) 
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คณบดีและนกัศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมแม่โจ้จิตอำสำพฒันำมหำวิทยำลัยและชุมชน  

งานกิจการนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตรร่วมกับ    
เหล่ากาชาดแห่งที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมบริจาค
เลือดดีช่วยชีวิตคน เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ณ อาคาร
รัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร ส าหรับการ
จัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ มีผู้ที่สามารถบริจาคเลือด 129 คน 
ได้รับเลือด 83 ยูนิต และมีผู้บริจาคอวัยวะ จ านวน 26 คน 
และบริจาคดวงตา จ านวน 26 คน ทางสภากาชาดแจ้ง
ข้อมูลเพิ่มเติมว่าผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคเลือดและ
อวัยวะต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่เหล่ากาชาดทุกแห่ง 

บริจำคเลือดดีช่วยชีวิตคน 



ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์ อาจารย์
ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 
นางสาวสวรรค์ญา อ่วมจิ๋ว และนางสาวกาญนา ปาลี   
ได้เข้าร่วมประชุม เวทีติดตาม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อ
เป็นแนวทางในการท าโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ของภาคเหนือนตอนบน ภายใต้หน่วยงาน
สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจารจร (สอจร.) ณ ห้อง
ประชุมวังธาร โรงแรมรีเจนท์ จังหวัดล าปาง เมื่อวันเสาร์
ที่ 6 มีนาคม 2564 

อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรม-
การเกษตร เข้าร่วมประชุม "ขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ประเพณีปี๋
ใหม่เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ยุคโควิต-19 "การสืบสานอนุรักษ์
วัฒนธรรม ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจยีงใหม ่เป็นประธานการประชุม
โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวโดย
ความร่วมมือของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนคร
เชียงใหม่ ผู้แทนองค์กรภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมท้องถ่ิน ประเพณีปี๋ใหมเ่มอืง 
(ภาพ:ข่าว/งานกิจการนักศึกษา) 
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จัดรำยกำรวิทยุ”คณะผลิตกรรมกำรเกษตรพบชุมชน” 

อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี ผู้อ านวยการศูนย์กล้วยไม้และ
ไม้ดอกไม้ประดับ ร่วมจัดรายการวิทยุ เพื่อประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ ทาง
คลื่นความถ่ี FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์ ด าเนินรายการโดย
นางสาวปาณิศา วงค์ใส ณ สถานี วิทยุ เพื่อการ ศึกษา 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 

ติดตำมโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนภำคเหนือนตอนบน 

กำรสบืสำนอนุรกัษ์วัฒนธรรมป๋ำเวณปีี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือค า รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาสาขาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตรศึกษาดูงานด้าน
การวิจัยและส่งเสริมการเกษตร ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนส าราญ คณบดี
คณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วม
ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี   
และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ ห้อง
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 5 ส านักงานอธิการบดี จากนั้นได้
ศึกษาดู ง านโร ง เ รื อนกัญชา  ต้ อนรับ และบรรยายโดย 
ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและ    
พัฒนาเกษตรธรรมชาติ ศึกษาดูงาน plant factory โรงเรือน 
สตรอเบอรี่ ต้อนรับและบรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปรีดา นาเทเวศน์ ณ ส านักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นอกจากนี้
ยังได้ศึกษาดูงานแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ บรรยายและต้อนรับ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อ านวยการ
ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เมื่อวันอังคารที่ 9 
มีนาคม 2564 

ศึกษำดูงำนด้ำนกำรวิจัยและส่งเสริมกำรเกษตร 

รองอธิกำรบดีพร้อมผูบ้ริหำรคณะร่วมต้อนรบัอธกิำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลอสีำน 
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นายเขต ศรีพรรณ หัวหน้างานบริการการศึกษา บรรยายเกี่ยวกับการเรยีน 
การสอน ของคณะผลิตกรรมการเกษตร ให้แก่ คณะครูและนักศึกษา จาก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา จ านวน 17 คน โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ ผู้อ านวยการส านักส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับ จากนั้นได้รับฟังการบรรยาย
เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาต่อของคณะผลิตกรรมการเกษตร และ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้อง
ประชุมสารภี ช้ัน 1 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั้นได้ไป
ศึกษาดูงานโรงเรือนอัจฉริยะปลูกพืชกัญชา ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ต้อนรบัวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชงิเทรำ 

คณะครูและนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 336 คน 
จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้เห็ด
แม่โจ้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 โดยมีนายสันต์ชัย 
มุกดา ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนานวัตกรรมเห็ดแม่โจ้ เป็นวิทยากร
บรรยาย และศึกษาดูงานฐานเรียนรู้แมลง เป็นวิทยากรบรรยาย
โดย อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พหรมวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรม-
การเกษตร และนักศึกษาสาขาวิชาอารักขาพืช ณ อาคารก าจร   
บุญแปง คณะผลิตกรรมการเกษตร ในช่วงเช้าของวันเดียวกันนี้   
ได้ศึกษาดูงานจากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

คณะครแูละนักเรียนโรงเรียนนวมินทรำชูทศิพำยพัเข้ำศึกษำดูงำน 
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มอบเงนิสนับสนุนและลงพืน้ที่ใหบ้รกิำรวิชำกำรเกีย่วกับกำรปอ้งกันและบรรเทำไฟป่ำ 

อาจารย์จักรพงษ์ ไชยวงค์ และอาจารย์ ดร.ปรมินทร์ นาระทะ        
มอบเงินสนับสนุนและลงพื้นที่ให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการป้องกัน
และบรรเทาไฟป่าในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันไฟป่า ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 โดยการใช้เทคโนโลยีเฝ้าระวังพื้นที่
เสี่ยงและจับพิกัดพื้นที่ที่มีการเผาโดยการใช้โดรนเพื่อลดความเสี่ยงใน
การให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่รวมถึงร่วมหารือเพื่อหา
แนวทางในการจัดการไฟป่าอย่างมีส่วนร่วมของหน่วยงานของจังหวัด
เชียงใหม่ เทศบาลเจดีย์แม่ครัว อ าเภอสันทราย และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

กำรด ำเนนิงำนและพฒันำคณะผลติกรรมกำรเกษตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนส าราญ คณบดี
คณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมจัดรายการวิทยุ เกี่ยวกับ
การด าเนินงานและพัฒนาคณะผลิตกรรมการเกษตร FM 
95.5 เมกะเฮิรตซ์ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ด าเนินรายการโดยนางสาวปาณิศา วงค์ใส และ
นางสาวเขมินทรา ติ๊บปัญญา เมื่อวันอังคารที่ 16 มีนาคม 
2564 ณ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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ต้อนรับผู้บริหำรและนักเรียนโรงเรียนแมแ่ตง 

นายเจดีย์  เดชพันธ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่   
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นางสาวศุจีภรณ์ อาจนาเสียว 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่แตง น าคณะครูและนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนแม่แตง จ านวน 36 คน เข้า
ศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคณะ
ผลิตกรรมการเกษตร โดยมีผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย 
จู วัฒนส าราญ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะผลิตกรรม-
การเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดี
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และรองศาสตราจารย์ ดร.       
ระพีพันธ์ แดงตันกี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมให้การ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 
2564 ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี 
จากนั้น  นัก เรียน ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน           
แม่แตง  ได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ     
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ต้อนรับและบรรยาย
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฎิภาณ สุทธิกุลบุตร จากนั้นได้เข้า
เยี่ยมชม สาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้  1)  สาขาพืชสวน (พืชสวน    
ประดับ) ต้อนรับและบรรยายโดยอาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ              
2)สาขาวิชาพืชสวน(ไม้ผล) 3) สาขาวิชาพืชไร่ 4) สาขาวิชา
อารักขาพืช 



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือค า รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการวิชาการ น านักศึกษาสาขาพืชไร่และสาขา
เกษตรเคมี ช้ันปีที่3 เรียนในรายวิชาสก301 หลักการ
ส่งเสริมการเกษตร ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปลูกอ้อยค้ันนน้ า
ในระบบอินทรีย์ การให้น้ าระบบน้ าหยด ธุรกิจการจ าหน่าย
แบบง่ายๆ วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2564 ณ บ้านรักอ้อย 
แม่โจ้เชียงใหม่ ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และ
นางกนกพร  นันทดี ผู้อ านวยการส านักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร 
ร่วมพิธีเปิด “ออมสิน 108 ปี ชิม ช้อป ใช้ ช่วยเศรษฐกิจชุมชน” @ กาดแม่โจ้ 
2477 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ กาดแม่โจ้ 2477 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดข้ึนโดยความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน กาดแม่โจ้ 
2477 คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร
ทางน้ า และคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้      
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา การเสวนา “เรียนรู้อาชีพท าเงิน แนวโน้ม
ตลาดแรงงาน ยุค COVID-19 ปี 2564” การสาธิตและการท าโคม ตัดตุง   
แนะแนวการศึกษา ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร การรับ
สมัครงานจากบริษัทต่าง โดยจัดข้ึนระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2564 
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น ำนกัศกึษำดูงำนกำรปลกูอ้อยคัน้น้ ำในระบบอนิทรยี์ 

โครงกำร “ออมสิน 108 ปี ชิม ช้อป ใช้ ช่วยเศรษฐกิจชุมชน” 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชา
สาขาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร /
หัวหน้าโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการแปร
รูปสตรอว์เบอร์รี่บนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนิเวศวัฒนธรรม 
อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และคณะท างาน ได้จัดกิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาหญ้าหวาน และชาดอกเก๊กฮวย-
หญ้าหวาน พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย บ้านอมลอง ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดย
ได้รับเกียรติจาก อาจารย์รัตนภัทร มะโนชัย อาจารย์ประจ าคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง และอาจารย์ ดร.
พยุงศักดิ์ มะโนชัย อาจารย์ประจ าสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรในการ
ฝึกอบรม ดังกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564 ส าหรับการ
จัดฝึกอบรมดังกล่าวมีกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้ 1) การถ่ายทอด
ความรู้ เทคนิค และวิธีการเกี่ยวกับการแปรรูปชาจากใบหญ้าหวาน 
และดอกเก๊กฮวย 2) การเสริมสร้างทักษะการแปรรูปชาจากใบหญ้า
หวาน และดอกเก๊กฮวย (เช่น ทักษะการเก็บหรือเตรียมใบหญ้า
หวานและดอกเก๊กฮวยก่อนการแปรรูปเป็นชา ทักษะการใช้เครื่อง
เป่าลมร้อน และการปรับใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับอบใบหญ้า
หวานและดอกเก๊กฮวย และทักษะการใช้เครื่องบดไฟฟ้าส าหรับท า
ผงชา เป็นต้น) 3) การให้กลุ่มเป้าหมายได้ทดลองปฏิบัติจริงในการ
จัดเตรียมผลผลิต การอบผลผลิตโดยเครื่องอบลมร้อนให้ได้กลิ่นและ
สีที่เหมาะสมต่อน าไปท าชา การบดผลผลิตอบแห้งให้เป็นผง และ
การเก็บรักษาผลผลิตไว้ใช้ในระยะยาว 5) การใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมเพื่อหาสัดส่วนและปริมาณผงชาหญ้าหวาน/ผงชา
ดอกเก๊กฮวยที่เหมาะสมและให้รสชาติตามที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ 
และการเสริมทักษะการบรรจุผงชาหญ้าหวาน ผงชาดอกเก๊กฮวย 
และใบหญ้าหวาน ดอกเก๊กฮวยอบแห้งในถุงชาเพื่อให้มีขนาดเป็นไป
ตามบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 

ส่งเสริมเกษตรกรแปรรปูผลิตภณัฑ์ชำหญ้ำหวำน และชำดอกเกก๊ฮวย-หญ้ำหวำน 
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อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้พร้อมผู้บริหาร มหาวิทยาลัย 
และผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมต้อนรับนาย
สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและ ผู้บริหาร
พรรคเพื่อไทย เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้อง
ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้  ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ ร่วมต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้กับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สวทช.และบริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จ ากัด ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการด าเนินการจัดตั้ง
และการบริหารจัดการของศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ุผักอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ณ       
ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ุผักอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส านักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ร่วมต้อนรับหัวหน้ำและผูบ้ริหำรพรรคเพือ่ไทย 

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี สวทช.และบริษัทอบุลซันฟลำวเวอร์ จ ำกดั ศกึษำดูงำน 
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บุคลากรจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เข้าพบและ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดท าโครงการ 
“กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับ” 
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒน-
ส าราญ คณบดีพร้อม ด้วยรองคณบดี และ
อาจารย์คณะผลิตกรรมการเกษตร ให้การ
ต้อนรับและร่วมปรึกษาหารือ เมื่อวันพุธที่ 31 
มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 
อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี  

 

สถำบันวิจัยวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  

เข้ำพบและปรึกษำหำรือพฒันำคลัสเตอร์ไม้ดอกไมป้ระดบั 

อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์พรหมวงศ์ ผู้ช่วยคณบดี
คณะผลิตกรรมการเกษตร น านักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม “Pitching" ภายใต้โครงการ     
การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการ   
รุ่นใหม่ (Start up - Gate) เมื่อวันเสาร์ที่ 6 
มีนาคม 2564 ณ  ห้องประชุม 80-201 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
(ขอบคุณภาพจากFacebook : Maejo Agro 
- Food Park) 

 

นักศกึษำเข้ำร่วมกิจกรรม “Pitching" 
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