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Sageness (»ÃÒªÞáË‹§¤ÇÒÁÃ)ÙŒ
Collaboration (àªÔ´ªÙÃ‹ÇÁáÃ§á¢็§¢Ñ¹)
Inspiration (ÍÑ¹¡Óà¹Ô´áÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨)
Exclusive (¡ŒÒÇä»ÊÙ‹¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ)
Nonesuch (à¨Ô´¨ÃÑÊÊ§‹Ò§ÒÁ)
Civilization (µÒÁ¤ÃÃÅÍ§ÍÒÃÂ¸ÃÃÁ)
Enlargement (¹Ó¡‹ÍÊÔ่§Å้Ó·Ñ¹ÊÁÑÂ)

à»š¹Ë¹Ö่§ã¹¼ÙŒ¹Ó´ŒÒ¹¡ÒÃ¼ÅÔµºÑ³±ÔµáÅÐÊÃŒÒ§Í§¤¤ÇÒÁÃÙŒ·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ à¾×่Í¾Ñ²¹Òà¡ÉµÃ¡Ãä·ÂãËŒÂÑ่§Â×¹

ºØ¤ÅÒ¡ÃáÅÐ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ ¤ÇŒÒÃÒ§ÇÑÅ¨Ò¡¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í
¼Å§Ò¹ã¹§Ò¹»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ¹Ò¹ÒªÒµÔ ¨Ò¡»ÃÐà·ÈÁÒàÅà«ÕÂ
เมื่อวันที่ 13-16 ตุลาคม 2557 บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการนานาชาติ
25th Biennial conference of the Asian Association for Biology Education ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยแบ่งเป็นการ
นำเสนอผลงานในรูปแบบ Oral Presentation จำนวน 3 เรื่อง และรูปแบบ Poster Presentation จำนวน 4 เรื่อง ในการนำเสนอผลงานวิจัยครั้งนี้
นางสาวณิชมน ธรรมรักษ์ นักศึกษาปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ เรื่อง “Expression of
Yeast Metal Accumulation gene (CCC1) in Tobacco” ซึ่งมีอาจารย์ ดร.รัฐพร จันทร์เดช เป็นที่ปรึกษา และมีผู้ร่วมวิจัยจำนวน 2 คน ได้แก่
นายวารุต อยู่คง และนายปิยณัฐ เศษจันทร์ ได้รับรางวัล Best Research of Poster Presentation จากผลงานวิจัยที่นำเสนอในครั้งนี้ สร้างชื่อเสียง
ในฐานะนักวิจัยไทย จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างน่าภาคภูมิใจ

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ¨Ñ´»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ »ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2557
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อให้การบริหาร
งบประมาณประจำปี 2557 ของคณะวิทยาศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้รับเกียรติจากคุณจินดา จันที ผู้อำนวยการกองแผนงาน มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “นโยบายเชิงรุกของการใช้งบประมาณ ประจำปี 2558” ณ ห้องประชุม 2 (ห้องประชุมที-เร๊กซ์) อาคารจุฬาภรณ์
คณะวิทยาศาสตร์

ที่ปรึกษา : เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ , นายพงศกร ศิริ
ออกแบบและจัดทำ : นายปรีชา ขยัน
หน่วยประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-875295, โทรสาร : 053-875205
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¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃ “«ØŒÁà·ÕÂ¹¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2557”
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการ “ซุ้มเทียนคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557” โดยสโมสรนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับน้อง ๆ นักศึกษาที่ได้เข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัย ปี 2557
เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องที่เป็นนักศึกษาน้องใหม่
และเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่องของ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ณ ใต้ถุนชั้น G อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ä´Œà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¨Ñ´áÊ´§¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃã¹§Ò¹ 40 »‚
¤³Ð¼ÅÔµ¡ÃÃÁ¡ÒÃà¡ÉµÃ ¹ŒÍÁ¹ÓàÈ³É°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§

¼ÙŒºÃÔËÒÃáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ
à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¾Ô¸Õ·ÓºØÞ·Í´¡°Ô¹ »ÃÐ¨Ó»‚ 2557

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2557 คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วม
จัดแสดงนิทรรศการในงาน 40 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร น้อมนำเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยภายในนิทรรศการได้นำเสนอข้อมูลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์
รวมถึงองค์ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยี
เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ศึกษาและเรียนรู้
องค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2557 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีอาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกายภาพ เป็นประธานถวายองค์กฐิน
ในการนี้ได้นำกฐินไปถวาย ณ วัดหนองก้นครุ ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำจตุปัจจัยสมทบทุนในการสร้างศาลาเอนกประสงค์
ภายในวัด ให้เป็นที่ปฏิบัติกิจของสงฆ์รวมถึงของสาธารณะกุศลของทางวัด
ต่อไป

ÃÍºÃÙŒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ : ÍÑ¹µÃÒÂ¨Ò¡¡ÒÃ´×่Á “¡Òá¿”
1. ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น นานถึง 12 ชั่วโมง
2. คาเฟอินจะส่งผลกระทบต่อการดูดซึมแร่ธาตุของลำไส้ เช่น แคลเซียม
เหล็ก และสังกะสี
3. กาแฟจะทำให้กระเพาะอาหารมีน้ำย่อยออกมามากขึ้น จนทำให้เป็น
แผลมากขึ้น
4. คาเฟอินทำให้ขับปัสสาวะมากขึ้น ถ้าดื่มกาแฟเป็นเวลานาน จะทำให้
สูญเสีแคลเซียมไปกับปัสสาวะมาก จนกระดูกพรุน
5. หญิงตั้งครรภ์ถ้าดื่มกาแฟมาก จะทำให้ทารกที่อยู่ในครรภ์เติบโตไม่เป็น
ปกติ หรืออาจแท้งได้
6. กาแฟจะทำลายวิตามิน B1 ซึ่งเป็นวิตามินที่รักษาความสมดุลและความ
มั่นคงของระบบประสาท
ข้อมูลจาก http://thai.cri.cn/461/2009/12/30/224s166762.htm

website : www.science.mju.ac.th
social network : www.facebook.com/sciencemjupage
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