บรรยำยพิเศษหัวข้อ “ทำคลิปอย่ำงไร
?..ให้เป็นเรื่อดร.เรื
งเป็นอรำว”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
งชัย จูวัฒนสาราญ คณบดี
คณะผลิ ต กรรมการเกษตร เป็ น ประธานเปิ ด การ
บรรยายพิเศษหัวข้อ “ทำคลิปอย่ำงไร ?..ให้เป็นเรื่อง
เป็นรำว”ให้กับนักศึกษาและบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร โดยได้รับ เกี ยรติจ ากคุณ สุรชัย เงินคาคง
นัก สื่อสารมวลชน ชานาญการ ผู้ป ระกาศสถานีวิทยุ
โทรทั ศ น์ แ ห่ ง ประเทศไทย จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เป็ น
วิทยากรบรรยาย เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 ณ
ห้องแคทรียาควีนสิริกิ ตติ์ ชั้น 5 ศูนย์ก ล้วยไม้และไม้
ดอกไม้ประดับ

กลุ่มยุวเกษตร มหำวิทยำลัยแม่โจ้จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนสังวำลย์วิทยำ
อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ นาระทะ สังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพั ฒ นาภูมิ สัง คมอย่างยั่ง ยืน นานัก ศึก ษากลุ่ม ยุ วเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สังกัดสาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร คณะ
ผลิตกรรมการเกษตร จัด กิ จ กรรมพั ฒนาพื้ นที่แปลงเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันของโรงเรียนสังวาลย์วิทยา บ้านดอยสุเทพ ตาบลสุเทพ อาเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 โดยกิจกรรม
ที่ดาเนินการประกอบด้วยการแนะนาให้ความรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ
ในการทาปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ การเตรียมแปลง และปลูกพืชผักชนิดต่าง
ๆ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และสามารถปฏิบัติการปลูกพืชผักและดูแล
พืชผักหลังปลูกด้วยตนเอง เป็นการเพิ่มทักษะที่เป็นหลักการพื้นฐานของ
กิ จ กรรมยุวเกษตรของกลุ่มนัก ศึกษาและนักเรียน โดยฝึก กระบวนการ
เรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ทั้ ง นี้ อ าจารย์ แ ละคณะครู ร่ ว มสั ง เกตการณ์ แ ละให้
ข้อเสนอแนะระหว่างดาเนินกิจกรรม ผลการดาเนินกิจกรรม นักศึกษา
สามารถปฏิบัติกิจกรรมสาเร็จลุล่วงตามแผน ประกอบด้วยคอกปุ๋ยหมัก
จานวน 3 กอง และแปลงผักจานวน 16 แปลง จากการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษาจานวน 12 คนและกลุ่มนักเรียนในระดับประถมศึกษา จานวน
10 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จานวน 20 คน
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คณบดีและนักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมแม่โจ้จิตอำสำพัฒนำมหำวิทยำลัยและชุมชน
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.เรื อ งชั ย จู วั ฒ นส าราญ
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมพิ ธีเปิด
และน านั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมแม่ โ จ้ จิต อาสา
พัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน MJU: Green Heart
& Smart University ภายใต้ โ ครงการเสริ ม สร้าง
อัตลัก ษณ์ความเป็นลู ก แม่ โ จ้ ประจ าปีก ารศึก ษา
2563 “รากแก้วแม่โจ้” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแม่
โจ้ จากนั้นนักศึกษา ได้ร่วมกันพัฒนาตามจุดต่าง ๆ
ภายในมหาวิทยาลัยแม่ โ จ้ เมื่ อ วันพุ ธที่ 3 มี นาคม
2564 (ขอบคุ ณ ภาพ:ฝ่ า ยสื่ อ สารองค์ ก ร/งาน
กิจการนักศึกษา)

บริจำคเลือดดีช่วยชีวิตคน
งานกิ จ การนั ก ศึ ก ษา คณะผลิ ต กรรมการเกษตรร่ วมกั บ
เหล่ากาชาดแห่งที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมบริจาค
เลือดดีช่วยชีวิตคน เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ณ อาคาร
รัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร สาหรับการ
จัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ มีผู้ที่สามารถบริจาคเลือด 129 คน
ได้รับเลือด 83 ยูนิต และมีผู้บริจาคอวัยวะ จานวน 26 คน
และบริ จ าคดวงตา จ านวน 26 คน ทางสภากาชาดแจ้ง
ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติม ว่ าผู้ที่ มี ค วามประสงค์ จ ะบริจ าคเลือดและ
อวัยวะต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่เหล่ากาชาดทุกแห่ง
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จัดรำยกำรวิทยุ”คณะผลิตกรรมกำรเกษตรพบชุมชน”
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิ ลาดี ผู้อานวยการศูนย์กล้วยไม้และ
ไม้ ดอกไม้ประดับ ร่วมจัดรายการวิทยุ เพื่ อประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการดาเนินงานของศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ ทาง
คลื่ น ความถี่ FM 95.5 เมกะเฮิ ร ตซ์ ด าเนิ น รายการโดย
นางสาวปาณิ ศ า วงค์ ใ ส ณ สถานี วิ ท ยุ เ พื่ อ การศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564

ติดตำมโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนภำคเหนือนตอนบน
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.กั ง สดาล กนกหงษ์ อาจารย์
ประจาหลักสูตรสาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร
นางสาวสวรรค์ญ า อ่วมจิ๋ว และนางสาวกาญนา ปาลี
ได้เข้าร่วมประชุม เวทีติดตาม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อ
เป็นแนวทางในการทาโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ของภาคเหนื อนตอนบน ภายใต้ ห น่ วยงาน
สนับ สนุนการป้องกันอุบัติเหตุจารจร (สอจร.) ณ ห้อง
ประชุมวังธาร โรงแรมรีเจนท์ จังหวัดลาปาง เมื่อวันเสาร์
ที่ 6 มีนาคม 2564

กำรสืบสำนอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมป๋ำเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่
อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมประชุม "ขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ประเพณีปี๋
ใหม่เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ยุคโควิต -19 "การสืบสานอนุรักษ์
วัฒนธรรม ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ เป็นประธานการประชุม
โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวโดย
ความร่วมมือของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชีย งใหม่ เทศบาลนคร
เชียงใหม่ ผู้แทนองค์กรภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีปี๋ใหม่เมือง
(ภาพ:ข่าว/งานกิจการนักศึกษา)
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ศึกษำดูงำนด้ำนกำรวิจัยและส่งเสริมกำรเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคา รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริ ก ารวิ ช าการ พร้ อ มด้ ว ยคณาจารย์ บุ ค ลากร และ
นักศึกษาสาขาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตรศึกษาดูงานด้าน
การวิจัยและส่งเสริมการเกษตร ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

รองอธิกำรบดีพร้อมผูบ้ ริหำรคณะร่วมต้อนรับอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
แม่ โ จ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรือ งชัย จูวัฒนสาราญ คณบดี
คณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อ มผู้บ ริห ารมหาวิท ยาลัย ร่ ว ม
ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโ รจน์ ลิ้ม ไขแสง อธิก ารบดี
และผู้บ ริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอี สาน ณ ห้อง
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สานักงานอธิการบดี จากนั้นได้
ศึ ก ษาดู ง านโรงเรื อ นกั ญ ชา ต้ อ นรั บ และบรรยายโดย
ศาสตราจารย์ ดร.อานั ฐ ตั น โช ผู้ อ านวยการศู น ย์ วิ จั ย และ
พัฒ นาเกษตรธรรมชาติ ศึก ษาดูง าน plant factory โรงเรือน
สตรอเบอรี่ ต้อนรับและบรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปรีดา นาเทเวศน์ ณ สานักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นอกจากนี้
ยังได้ศึกษาดูงานแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ บรรยายและต้อนรับ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อานวยการ
ส านัก วิจัยและส่ง เสริมวิชาการการเกษตร เมื่ อวันอัง คารที่ 9
มีนาคม 2564
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ต้อนรับวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรำ
นายเขต ศรีพรรณ หัวหน้างานบริการการศึกษา บรรยายเกี่ยวกับการเรียน
การสอน ของคณะผลิตกรรมการเกษตร ให้แก่ คณะครูและนักศึกษา จาก
วิท ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา จ านวน 17 คน โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ ผู้อานวยการสานักสานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับ จากนั้นได้รับฟังการบรรยาย
เกี่ ยวกั บ การแนะแนวการศึก ษาต่อของคณะผลิตกรรมการเกษตร และ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้อง
ประชุมสารภี ชั้น 1 สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั้นได้ไป
ศึกษาดูงานโรงเรือนอัจฉริยะปลูกพืชกัญชา ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนวมินทรำชูทศิ พำยัพเข้ำศึกษำดูงำน
คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 336 คน
จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้เห็ด
แม่ โ จ้ เมื่ อวันพฤหัสบดีที่ 11 มี นาคม 2564 โดยมี นายสันต์ชัย
มุกดา ผู้อานวยการศูนย์พัฒนานวัตกรรมเห็ดแม่โจ้ เป็นวิทยากร
บรรยาย และศึกษาดูงานฐานเรียนรู้แมลง เป็นวิทยากรบรรยาย
โดย อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พหรมวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และนักศึก ษาสาขาวิชาอารัก ขาพืช ณ อาคารกาจร
บุญ แปง คณะผลิตกรรมการเกษตร ในช่วงเช้าของวันเดียวกันนี้
ได้ศึกษาดูงานจากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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มอบเงินสนับสนุนและลงพืน้ ที่ให้บริกำรวิชำกำรเกีย่ วกับกำรป้องกันและบรรเทำไฟป่ำ
อาจารย์ จั ก รพงษ์ ไชยวงค์ และอาจารย์ ดร.ปรมิ น ทร์ นาระทะ
มอบเงินสนับสนุนและลงพื้นที่ให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการป้องกั น
และบรรเทาไฟป่าในพื้ นที่ ศู นย์ป ฏิบั ติก ารป้องกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา
หมอกควันไฟป่า ตาบลแม่แฝกใหม่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 โดยการใช้เทคโนโลยีเฝ้าระวังพื้นที่
เสี่ยงและจับพิกัดพื้นที่ที่มีการเผาโดยการใช้โดรนเพื่อลดความเสี่ยงใน
การให้ เ จ้า หน้ า ที่ เ ข้ า ไปตรวจสอบในพื้ น ที่ ร วมถึ ง ร่ว มหารือเพื่ อหา
แนวทางในการจัดการไฟป่าอย่างมีส่วนร่วมของหน่วยงานของจังหวัด
เชียงใหม่ เทศบาลเจดีย์แม่ครัว อาเภอสันทราย และมหาวิทยาลัยแม่โจ้

กำรดำเนินงำนและพัฒนำคณะผลิตกรรมกำรเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒ นส าราญ คณบดี
คณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมจัดรายการวิทยุ เกี่ยวกับ
การดาเนินงานและพัฒนาคณะผลิตกรรมการเกษตร FM
95.5 เมกะเฮิรตซ์ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัย
แม่ โ จ้ ดาเนินรายการโดยนางสาวปาณิศา วงค์ใส และ
นางสาวเขมินทรา ติ๊บปัญญา เมื่อวันอังคารที่ 16 มีนาคม
2564 ณ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ต้อนรับผู้บริหำรและนักเรียนโรงเรียนแม่แตง
นายเจดี ย์ เดชพั น ธ์ รองผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึก ษามั ธยมศึก ษา เขต 34 นางสาวศุ จีภรณ์ อาจนาเสียว
ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นแม่ แ ตง น าคณะครู แ ละนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนแม่แตง จานวน 36 คน เข้า
ศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคณะ
ผลิ ต กรรมการเกษตร โดยมี ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย
จู วั ฒ นส าราญ คณบดี พร้ อ มด้ ว ยผู้ บ ริ ห ารคณะผลิ ต กรรมการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดี
คณะสั ต วศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และรองศาสตราจารย์ ดร.
ระพีพันธ์ แดงตันกี ผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมให้การ
ต้อนรับ คณะศึก ษาดูง านดัง กล่าว เมื่ อ วันจันทร์ที่ 22 มี นาคม
2564 ณ ห้ อ งประชุม 1 ชั้ น 2 อาคารรั ตนโกสิน ทร์ 200 ปี
จากนั้ น นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายของโรงเรี ย น
แม่ แ ตง ได้ ศึ ก ษาดู ง านเกี่ ย วกั บ การเรี ย นการสอนของคณะ
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ต้อนรับและบรรยาย
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฎิภาณ สุทธิกุลบุตร จากนั้นได้เข้า
เยี่ ย มชม สาขาวิ ช าต่ า ง ๆ ดั ง นี้ 1) สาขาพื ช สวน (พื ช สวน
ประดับ) ต้ อนรับและบรรยายโดยอาจารย์ ดร.ธีร นิติ พวงกฤษ
2)สาขาวิชาพืชสวน(ไม้ ผ ล) 3) สาขาวิชาพื ชไร่ 4) สาขาวิ ช า
อารักขาพืช
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นำนักศึกษำดูงำนกำรปลูกอ้อยคัน้ น้ำในระบบอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคา รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริก ารวิชาการ นานัก ศึก ษาสาขาพืชไร่และสาขา
เกษตรเคมี ชั้ น ปี ที่ 3 เรี ย นในรายวิ ช าสก301 หลั ก การ
ส่งเสริมการเกษตร ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปลูกอ้อยคั้นนน้า
ในระบบอินทรีย์ การให้น้าระบบน้าหยด ธุรกิจการจาหน่าย
แบบง่ายๆ วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2564 ณ บ้านรักอ้อย
แม่โจ้เชียงใหม่ ตาบลป่าไผ่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โครงกำร “ออมสิน 108 ปี ชิม ช้อป ใช้ ช่วยเศรษฐกิจชุมชน”
อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และ
นางกนกพร นันทดี ผู้อานวยการสานัก งานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
ร่วมพิธีเปิด “ออมสิน 108 ปี ชิม ช้อป ใช้ ช่วยเศรษฐกิจชุมชน” @ กาดแม่โจ้
2477 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ กาดแม่โจ้ 2477 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน กาดแม่โจ้
2477 คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร
ทางน้ า และคณะพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว ภายในงานมี กิ จ กรรมต่า ง ๆ ดั ง นี้
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา การเสวนา “เรียนรู้อาชีพทาเงิน แนวโน้ม
ตลาดแรงงาน ยุค COVID-19 ปี 2564” การสาธิตและการท าโคม ตัดตุง
แนะแนวการศึก ษา ปัจ ฉิม นิเทศนักศึก ษาคณะผลิตกรรมการเกษตร การรับ
สมัครงานจากบริษัทต่าง โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2564
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ส่งเสริมเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชำหญ้ำหวำน และชำดอกเก๊กฮวย-หญ้ำหวำน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชา
สาขาการส่งเสริม และสื่อสารเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร /
หัวหน้าโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการแปร
รูปสตรอว์เบอร์รี่บนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนิเวศวัฒนธรรม
อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และคณะทางาน ได้จัดกิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาหญ้าหวาน และชาดอกเก๊กฮวยหญ้าหวาน พร้อ มทั้ ง สนับ สนุนอุ ป กรณ์และปัจ จัยการผลิตให้ แ ก่
กลุ่ม เป้าหมาย บ้านอมลอง ต.แม่ ส าบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดย
ได้รับเกียรติจาก อาจารย์รัตนภัทร มะโนชัย อาจารย์ประจาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง และอาจารย์ ดร.
พยุง ศัก ดิ์ มะโนชัย อาจารย์ป ระจ าสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา เป็ น วิ ท ยากรในการ
ฝึกอบรม ดังกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564 สาหรับการ
จั ด ฝึ ก อบรมดั ง กล่าวมี กิ จ กรรมที่ น่ า สนใจดัง นี้ 1) การถ่ า ยทอด
ความรู้ เทคนิค และวิธีการเกี่ยวกับการแปรรูปชาจากใบหญ้าหวาน
และดอกเก๊กฮวย 2) การเสริมสร้างทักษะการแปรรูปชาจากใบหญ้า
หวาน และดอกเก๊ ก ฮวย (เช่น ทั ก ษะการเก็ บ หรือเตรียมใบหญ้า
หวานและดอกเก๊กฮวยก่อนการแปรรูปเป็นชา ทักษะการใช้เครื่อง
เป่าลมร้อน และการปรับใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมสาหรับอบใบหญ้า
หวานและดอกเก๊กฮวย และทักษะการใช้เครื่องบดไฟฟ้าสาหรับ ทา
ผงชา เป็นต้น) 3) การให้กลุ่มเป้าหมายได้ทดลองปฏิบัติจริงในการ
จัดเตรียมผลผลิต การอบผลผลิตโดยเครื่องอบลมร้อนให้ได้กลิ่นและ
สีที่เหมาะสมต่อนาไปทาชา การบดผลผลิตอบแห้งให้เป็นผง และ
การเก็บรักษาผลผลิตไว้ใช้ในระยะยาว 5) การใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบมี ส่วนร่วมเพื่อ หาสั ดส่วนและปริม าณผงชาหญ้าหวาน/ผงชา
ดอกเก๊กฮวยที่เหมาะสมและให้รสชาติตามที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ
และการเสริมทั กษะการบรรจุผงชาหญ้าหวาน ผงชาดอกเก๊กฮวย
และใบหญ้าหวาน ดอกเก๊กฮวยอบแห้งในถุงชาเพื่อให้มีขนาดเป็นไป
ตามบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ

ประจำเดือนมีนำคม 2564

หน้ำ 10

ร่วมต้อนรับหัวหน้ำและผูบ้ ริหำรพรรคเพือ่ ไทย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้พร้อมผู้บริหาร มหาวิทยาลัย
และผู้บ ริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมต้อนรับนาย
สมพงษ์ อมรวิวัฒ น์ หัวหน้าพรรคเพื่ อไทยและ ผู้บ ริหาร
พรรคเพื่อไทย เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้อง
ประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี สวทช.และบริษัทอุบลซันฟลำวเวอร์ จำกัด ศึกษำดูงำน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ ร่วมต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้กับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สวทช.และบริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จากัด ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดาเนินการจัดตั้ง
และการบริห ารจัดการของศูนย์ผ ลิตเมล็ดพั นธุ์ผัก อินทรีย์ม หาวิท ยาลัยแม่ โ จ้ เมื่ อวันพุธที่ 31 มี นาคม 2564 ณ
ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สานักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
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สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เข้ำพบและปรึกษำหำรือพัฒนำคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับ
บุ ค ลากรจากสถาบัน วิ จัยวิ ท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เข้าพบและ
ปรึ ก ษาหารื อ เกี่ ย วกั บ การจั ด ท าโครงการ
“กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับ ”
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนส าราญ คณบดีพร้อม ด้วยรองคณบดี และ
อาจารย์ ค ณะผลิต กรรมการเกษตร ให้ ก าร
ต้อนรับและร่วมปรึกษาหารือ เมื่อวันพุธที่ 31
มี น าคม 2564 ณ ห้ อ งประชุ ม 1 ชั้ น 2
อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี

นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรม “Pitching"
อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์พรหมวงศ์ ผู้ช่วยคณบดี
คณะผลิตกรรมการเกษตร นานัก ศึก ษาเข้ า
ร่ ว มกิ จ กรรม “Pitching" ภายใต้ โ ครงการ
การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ (Start up - Gate) เมื่ อ วันเสาร์ที่ 6
มี น าคม 2564 ณ ห้ อ งประชุ ม 80-201
อาคารเฉลิม พระเกี ยรติ มหาวิท ยาลัยแม่ โจ้
(ขอบคุณภาพจากFacebook : Maejo Agro
- Food Park)
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