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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

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ Big Cleaning Day
เมื่อวันที่ 5 และ 7 สิงหาคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้โครงการ 5 ส ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งเป็นการพัฒนาจิตสำนึกในมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งนำไปสู่ระบบการ
บริหารงานตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ศิรินทร์ญา ภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้แจกอุปกรณ์ในการทำความสะอาดให้แก่บุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงให้กำลังใจนักศึกษาที่จะร่วมกันดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ณ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒ
àÃ×่Í§ ·ÃÑ¾ÂÊÔ¹·Ò§»˜ÞÞÒ¡Ñºá¹Ç·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมการจัดการความรู้
เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญากับแนวทางการพัฒนางานวิจัย เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและจริยธรรมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา,
สิทธิบัตร คลังความรู้ของโลก, การสืบค้นสิทธิบัตร และการร่างคำขอสิทธิบัตร
โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร และ คุณนิตยา ถาวัน
จากสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นผู้นำการเสวนาในครั้งนี้
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ¨Ñ´»ÃÐªØÁºØ¤ÅÒ¡Ã¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์จัดประชุมบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้คณะผู้บริหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานใน
รอบระยะเวลา 9 เดือน พร้อมนำเสนอแผนการดำเนินงานในอนาคต
อีกทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน กับคณาจารย์และบุคลากรของ
คณะฯ เพื่อร่วมกันพัฒนาการดำเนินงานของคณะให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 1 (ห้องประชุมสไต-รา) 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 ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨ŒÃ‹ÇÁ¨Ñ´¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ à¹×่Í§ã¹§Ò¹ÁË¡ÃÃÁÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕáË‹§ªÒµÔ 2557

คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2557 ระหว่างวันที่ 12-28 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
ซึ่งภายในนิทรรศการของคณะวิทยาศาสตร์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ องค์ความรู้เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี และความรู้อื่นๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าชมนิทรรศการ ซึ่งด้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นจำนวนมาก

¼ÙŒºÃÔËÒÃ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÊÒÃ¤ÒÁ
à¢ŒÒàÂÕ่ÂÁªÁ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำทีมโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
มากตุ่น คณบดีฯ ได้เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ เ พื่อศึกษาดูงานเชิงวิชาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ด้านการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งหารือความร่วมมือ
ด้านวิชาการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้ให้
การต้อนรับ ด้วยความยินดียิ่ง

Á·Ã.Å.À àªÕÂ§ãËÁ‹ à¢ŒÒÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹ ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ã¹ÃÒÂÇÔªÒÊË¡Ô¨ÈÖ¡ÉÒ
áÅÐÃÇÁ¶Ö§ÃÒÂÇÔªÒÍ×่¹ æ ¢Í§ÊÒ¢ÒÇÔªÒà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ Á.áÁ‹â¨Œ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 สิงหาคม 2557 คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาจากสาขาวิชา
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาสหกิจศึกษา รวมถึงรายวิชาอื่น ๆ
ของสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์จาก
การศึกษาดูงานที่ได้ไปเป็นแนวทางในการบริหารงาน และการจัดการเรียนการสอนของ
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ต่อไป โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์
ศิรินทร์ญา ภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและเปิดงาน พร้อมทั้งคณาจารย์
บุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

website : www.science.mju.ac.th
social network : www.facebook.com/sciencemjupage
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¼ÙŒºÃÔËÒÃ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃÃ‹ÇÁ¾Ô¸Õ¶ÇÒÂ¾Ò¹¾Ø‹ÁÊÑ¡¡ÒÃÐ¾ÃÐºÃÁÊÒ·ÔÊÅÑ¡É³¾ÃÐºÒ·ÊÁà´็¨¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇ
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รองศาสตราจารย์ศิรินทร์ญา ภักดี คณบดีี
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพิธีเปิด
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2557 พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

â¤Ã§¡ÒÃÂ¡ÃÐ´Ñº¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃãËŒä´ŒÁÒµÃ°Ò¹áÅÐÁÙÅ¤‹Òà¾Ô่Á ¡ÅØ‹Á¨Ñ§ËÇÑ´ÀÒ¤àË¹×ÍµÍ¹º¹ 1 »ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2557
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน และ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการยกระดับการแข่งขัน
สินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมพัฒนาทักษะเทคโนโลยี
สารเทศแก่เกษตรกรนำร่อง ในการเข้าถึงฐานข้อมูลพืชสมุนไพรคุณภาพปลอดภัยและสมุนไพรอินทรีย์” เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงฐานข้อมูลพืชสมุนไพรคุณภาพ
ปลอดภัยและสมุนไพรอินทรีย์ เพื่อผลิตสื่อสิ่งพิมพ์อย่างง่าย เพื่อพัฒนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ แผ่นพับ ใบแสดงสรรพคุณสินค้า และเพื่อสร้างแฟนเพจ บนเฟสบุค
เพื่อทำการค้าในตลาดออนไลน์ อบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557 อบรมรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง 3203 อาคาร
จุฬาภรณ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ÊÒ¢ÒÇÔªÒ¾Ñ¹¸ØÈÒÊµÃ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ¨Ñ´ºÃÃÂÒÂ¾ÔàÈÉ àÃ×่Í§ ¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µãªŒ¾Ñ¹¸ØÈÒÊµÃâÁàÅ¡ØÅã¹¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§¾Ñ¹¸Ø¾×ª
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 สาขาวิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์โมเลกุลในการกปรับปรุง
พันธุ์พืช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในเนื้อหาวิชาเรียน พัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา คุณธรรมจริยธรรม
ที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพในอนาคต และพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพ โดยมีการบรรยายหัวข้อ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
และการถ่ายยีนเพื่อปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำ (Jatropha curcas L.) และหัวข้อ เทคนิค FISH (Fluorescence in situ hybridization ) เพื่อตรวจสอบ
การถ่ายยีนและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโครโมโซมในพืช โดยมี อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพันธุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มาเป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุม 2 (ห้องประชุมที-เร๊กซ์) อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์

website : www.science.mju.ac.th
social network : www.facebook.com/sciencemjupage
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¤³Ð¤ÃÙáÅÐ¹Ñ¡àÃÕÂ¹âÃ§àÃÕÂ¹ÊÃÃ¾ÇÔ·ÂÒ¤Á àÂÕ่ÂÁªÁÈÙ¹ÂàÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐË¹‹ÇÂ¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้และ
หน่วยความเป็นเลิศ รวมถึงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์
ศิรินทร์ญา ภักดี กล่าวต้อนรับ และคณาจารย์ บุคลากร ได้ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃÊÑÁÁ¹ÒàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃà¾×่ÍÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹
§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2557 áÅÐ¨Ñ´·Óá¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È.2558

ÃÍºÃÙŒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ

เมื่อวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2557
และจัดทำแผน
ปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 และเพื่อทำให้การดำเนินงานของคณะตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นการสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการของคณะ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่
วางไว้ ณ โรงแรม ศิลามณี รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย
นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ช่วงนี้
ฝนตกชุก ผู้ที่มีภูมิต้านทานน้อย อาจเจ็บป่วยโรคทางเดินหายใจง่าย โดยเฉพาะ
โรคปอดบวม ซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของโรคติดเชื้อทั้งหมด โดย
ตลอดปี 2556 พบผู้ป่วยปอดบวมทั่วประเทศ 184,510 คน เสียชีวิต
1,174 คน สำหรับปี 2557 ตั้งแต่ต้นปี-16 มิ.ย. พบป่วยแล้ว 87,279 คน
พบในกลุ่มผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปมากที่สุดร้อยละ 35 รองลงมาคือกลุ่ม
อายุ 55-64 ปี และเด็กอายุ 1 ปี มีผู้เสียชีวิต 459 คน ทั้งนี้ สำนักระบาด
วิทยา คาดว่าปีนี้จะมีรายงานผู้ป่วยสูงสุดใน ส.ค.-ก.ย. ประมาณเดือนละ
18,000 ราย โดยตนกำชับให้นายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัด ย้ำเตือน
ประชาชนในการดูแลสุขภาพ
สวมใส่เสื้อผ้าให้ความอบอุ่นร่างกายอย่าง
เพียงพอ หากเปียกฝนให้รีบชำระล้างร่างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที และขอ
ให้กลุ่มเสี่ยงสูง ได้แก่ ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือน-2 ปี หญิง
ตั้งครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด
หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย มะเร็งที่กำลังให้เคมีบำบัดและเบาหวาน
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ฟรี ที่โรงพยาบาลในสังกัด สธ.
ข้อมูลจาก... กระทรวงสาธารณสุข

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