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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)
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CONGRATULATIONS
COMMENCEMENT CEREMONY
MAEJO UNIVERSITY
February 19-20, 2015
¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ¡ÑººÑ³±ÔµáÅÐÁËÒºÑ³±Ôµ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ·Ø¡·‹Ò¹

เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี
การศึกษา 2556-2557 ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในนามคณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ
บัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน ที่ได้เข้ารับพระราชปริญญาบัตรในครั้งนี้
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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เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 คณะวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 13 เพื่อเปิดโอกาสให้
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ ได้นำผลงานทางวิชาการและการวิจัยปัญหาพิเศษนำเสนอ
ในที่ประชุมวิชาการ ให้นักศึกษา คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สนใจ สามารถติดตามและรับทราบความ
ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาและวิจัย ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงเป็นการ
แลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา นักวิชาการ ในภาครัฐและเอกชน อันจะนำไปสู่แนวทาง
การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพของ
งานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิจัยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผล
ในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.เพ็ญรัตน์
หงษ์วิทยากร รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดการประชุมฯ ครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้าเป็น
การบรรยายพิเศษจากนักเรียนระดับปริญญาเอกและคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร ์ ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นพมณี โทปุญญานนท์ ผศ.หนึ่งหทัย ชัยอาภร, อ.ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธ์ุ และ นส.ณิชมน
ธรรมรักษ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้
และในช่วงบ่ายเป็นการประกวดการนำเสนอผลงานทั้ง
Oral
Presentation และ Poster Presentation โดยมีการประกาศผลและมอบรางวัลในช่วงสุดท้ายของกิจกรรม

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ ¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ¡Ñº ¼È.´Ã.»ÂÐ¹Øª à¹ÕÂÁ·ÃÑ¾Â
ÍÒ¨ÒÃÂÊÒ¢ÒÇÔªÒà·¤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾áÅÐ¼ÙŒÃ‹ÇÁÇÔ¨ÑÂ ·Õ่ä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅ Bronze Price in Excellent Poster Award

เมื่อวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2558 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้เข้าร่วม
ประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Anaerobic Digestion: AD Technology and Microbial
Ecology for Sustainable Development (ADTech 2015) ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ โดยได้ร่วมนำเสนอผลงานทาง
วิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ เรื่อง “Bacterial diversity in the ruminal fluid and fermentation of Holstein Friesian
cow fed different diets by using quantitative real-time polymerase chain reaction” โดยมีผู้ร่วมวิจัย 3 คน
ได้แก่ รศ.ดร.ปราโมช ศีตะโกเศศ, ผศ.ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต และ นางสาวพฤษพร กันยา โดยได้รับรางวัล Bronze Price in
Excellent Poster Award

website : www.science.mju.ac.th
social network : www.facebook.com/sciencemjupage
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เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 คณะวิทยาศาสตร์จัดประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558 เพื่อให้
คณะผู้บริหาร ได้รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมนำเสนอแผนการดำเนินงานในอนาคต อีกทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกัน
และกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของคณะฯ เพื่อร่วมกันพัฒนาการดำเนินงานของคณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังมีการแนะนำบุคลากรใหม่ การมอบรางวัลการประกวดกิจกรรม 5 ส ของคณะวิทยาศาสตร์ และการมอบ
รางวัลให้แก่นักกีฬาที่ร่วมแข่งขันในกีฬาบุคลากร ประจำปี 2557 ที่ผา่ นมา ณ ห้องประชุม 1 (ห้องประชุมสไต-รา) อาคาร
จุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์

ÊÒ¢ÒÇÔªÒà¤ÁÕ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ
àÃ×่Í§ “¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËª¹Ô´áÅÐ»ÃÔÁÒ³ÊÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍ¹Ô¹·ÃÕÂ â´ÂãªŒà·¤¹Ô¤àÍ¡«àÃÂ´Ô¿á¿Ã¡ªÑ¹”

เมื่อวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ชนิดและ
ปริมาณสารประกอบอนินทรีย์ โดยใช้เทคนิคเอกซเรย์ดิฟแฟรกชัน” เพื่อเผยแพร่ความรู้ภาคทฤษฎี และวิธีการประยุกต์ใช้เทคนิคเอกซเรย์
ดิฟแฟรกชัน เพื่อการวิเคราะห์หาชนิดสารประกอบอนินทรีย์ในวัสดุต่างๆ ทั้งที่เป็นวัตถุดิบและชิ้นงานในส่วนงานวิจัยและงานอุตสาหกรรม
และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลึกวิทยาและเทคนิคดิฟแฟรกชันที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและการค้นพบเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก
Dr.Bing Yue Application Engineer Rigaku Corporation in Japan เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการครั้งนี้ ณ สาขาวิชา
เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒàÃ×่Í§ ¡ÒÃ¨Ñ´·Ó¢ŒÍµ¡Å§ÀÒÃÐ§Ò¹áÅÐ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ
(Term of Reference : TOR) áÅÐ¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó»‚ ¾.È. 2558

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้เรื่อง
การจัดทำข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (Term of Reference
: TOR) และการรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 สำหรับบุคลากร
สายวิชาการและสายสนุบสนุนวิชาการ เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการประเมิน
รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้สร้างความเข้าใจตรงกัน อันจะทำให้การ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิิภาพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรลดา วงค์สถาน
เป็นผู้นำกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องเอกภพวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
website : www.science.mju.ac.th
social network : www.facebook.com/sciencemjupage

3

Science
Newsletter

Faculty of Science
Maejo University

Issue 41 February, 2015

¼ÙŒºÃÔËÒÃ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¾Ô¸ÕÇÒ§¾Ç§ÁÒÅÒ à¹×่Í§ã¹ÇÑ¹ÊË¡Ã³áË‹§ªÒµÔ »ÃÐ¨Ó»‚ 2558

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ตัวแทนผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ศิรินทร์ญา ภักดี คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์, รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาที คงบรรทัด ได้เข้าร่วม
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นโดยขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ที่ 9 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
เชียงใหม่ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมพิธี ณ ลานอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

¹Ñ¡ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ à¢ŒÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹ÀÒÂã¹»ÃÐà·È
ÀÒÂãµŒ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ÍØ·ÂÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃÀÒ¤àË¹×Í (¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁ‹) »ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2557

เมื่อวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด และนางสาวณิชมน ธรรมรักษ์ ได้เข้าร่วมโครงการศึกษา
ดูงานภายในประเทศ ภายใต้การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมุ่งเน้น
การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหน่วยงานที่ดำเนินงาน โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาออกสู่เชิงพาณิชย์ ทั้งหมด 4 หน่วยงาน
ได้แก่ สถาบันวิจังแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จังหวัดนครราชสีมา, เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา,
ศูนย์นวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และเกษตรครบวงจร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์สระบุรี จังหวัดสระบุรี
(ประกอบด้วย ศูนย์เชี่ยวชาญทางด้านโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหาร, หน่วยวิจัยและออกแบบบรรจุภัณฑ์ และศูนย์เชื้อเพลิงและพลังงานจาก
ชีวมวล) และ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) กรุงเทพมหานคร

website : www.science.mju.ac.th
social network : www.facebook.com/sciencemjupage
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เมื่อวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft
Excel ในการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล และให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมฯ ในการวิเคราะห์และ
จัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อเรื่อง ส่วนประกอบของ Microsoft
Excel, การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Management), การใช้ฟงั ก์ชันช่วยในการคำนวณ ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 5 อาคารแม่โจ้ 60 ปี

â¤Ã§¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾ ã¹ËÑÇàÃ×่Í§½ƒ¡ÍºÃÁ ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁà¾×่ÍÊÃŒÒ§¹Ñ¡·´ÊÍºÍÑµâ¹ÁÑµÔ
“Automated Software Testing”

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ภาคเหนือ ได้จัดงานพิธีเปิด โครงการอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนานักทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ เพื่อผลิตนักทดสอบซอฟต์แวร์ป้อนเข้าสู่
ตลาดแรงงานปัจจุบัน อันนำมาสู่การแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานทางด้านการทดสอบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมพัฒนาซอฟต์แวร์ของ
ประเทศไทย และส่งเสริม สนับสนุนบุคคลที่ว่างงานหรือผู้ที่สนใจเปลี่ยนสายงานอาชีพมาทางด้านตลาดไอที ระยะเวลาของโครงการอบรม
ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 -29 พฤษภาคม 2558 อบรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. -17.00 น. มีจำนวน
ผู้เข้าร่วมอบรมรอบการเรียนปรับพื้นฐาน จำนวนทั้งสิ้น 40 คน และทำการคัดเลือกรอบสุดท้าย จำนวน 27 คน ได้การนี้ได้รับเกียติจาก
ผู้อำนวยการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาคเหนือ มาเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน อีกทั้งได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดี
ฝ่ายยุทธศาสาตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ท่าน ผศ.พาวิน มะโนชัย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ และได้รับเกียรติจากท่านคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ท่าน รศ.ศิริญญา ภักดี มอบของที่ระลึกให้กับแขกผู้มีเกียรติ และผู้แทนสำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเข้ารับมอบของที่ระลึก และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการเปิดโครงการ ได้มีการปรึกษาหารือถึงแนวทาง
การดำเนินงานโครงการ ณ ห้องประชุมเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเสาวรัจ นิตยวรรธนะ คณะวิทยาศาสตร์
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