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นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลดีเด่น
จากการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ในงานประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 11
เมื่อวันที่ 2-8 พฤศจิกายน 2558 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 13 (ภาคเหนือตอนล่าง) ภายใต้หัวข้อการ
จัดงาน"สินค้าเกษตรไทยในตลาดอาเซี่ยน" โดยในงานนี้มีการจัดประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมนเรศวร
ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด "ความท้าทายด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในอาเซียน" ซึ่งมีนายพัฒน์
โกจินอก เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ประสิทธิภาพของบึง
ประดิษฐ์แบบไหลใต้ผิวดินในแนวนอนร่วมไส้เดือนดินต่อการบำบัดน้ำทิ้งจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ของฟาร์มสุกร" และได้รับรางวัลดีเด่นจากการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล)
คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (UBI)
จัดโครงการส่งเสริมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หัวข้อ สืบค้นสิทธิบัตร สืบค้นคลังความรู้ของโลก
เมื่อวันที่ 7 และ 14 พฤศจิกายน 2558 คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (UBI) ได้จัดโครงการ
ส่งเสริมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หัวข้อ สืบค้นสิทธิบัตร สืบค้นคลังความรู้ของโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย
และบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
รวมทั้งเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการนำผลงานวิจัยมา
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร มาเป็นวิทยากร และนางสาวนิตยา ถาวัน และนางสาวเชาวนี
สนธิธรรม ผู้ช่วยวิทยากร มาบรรยายในหัวข้อ ทรัพย์สินทางปัญญาสำคัญอย่างไรต่อการเรียน การสอน และการวิจัย, ข้อควรระวังเมื่อรับ
ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และการเตรียมเอกสารและหัวข้อรายละเอียดการประดิษฐ์ รวมถึงฝึกปฏิบัติการการร่างคำขอด้วยตนเอง
ณ ห้องประชุม 2 คณะวิทยาศาสตร์

ที่ปรึกษา : เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ , นายพงศกร ศิริ
ออกแบบและจัดทำ : นายปรีชา ขยัน
หน่วยประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
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สาขาวิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถานการณ์โลกของพืชดัดแปลงพันธุกรรม
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 สาขาวิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถานการณ์โลกของ
พืชดัดแปลงพันธุกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ทางด้านเทคนิคพันธุวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช เพื่อให้
ความรู้และความเข้าใจในเรื่องสถานการณ์ของโลกการวิจัย การผลิต การปลูกและการจำหน่ายพืชดัดแปลงพันธุกรรม และเพื่อสร้าง
เครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก โดยได้รับเกียรติจาก คุณสาธิน คุณะวเสน นักวิชาการเชี่ยวชาญ จากบริษัท ชินเจนทา ซีดส์
จำกัด มาเป็นผู้บรรยาย หัวข้อ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับจีเอ็มโอและสถานการณ์โลกของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม รวมถึงหัวข้อ การ
ประเมินความปลอดภัยของพืชดัดแปลงพันธุกรรมด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาสถิติ จัดโครงการ Stat Day
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 สาาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการ Stat Day ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสถิติ เพื่อเป็นการส่งเสริม
ทัศนคติที่ดีของนักศึกษาต่อวิชาชีพสถิติ เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ประจำสาขาวิชา ในรูปแบบการบูรณาการการเรียน
การสอนด้วยกิจกรรมสัมพันธ์ค่ายวิชาการ ประกอบด้วยกิจกรรม ลับ ลวง พราง ด้วยสถิติศาสตร์ กิจกรรม Battle Bingo กิจกรรม P D C A
วงจรคุณภาพ และกิจกรรมสัมพันธ์ โดยจัดขึ้น ณ ห้อง 2105 อาคารแม่โจ้ 60 ปี

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ในการรับบริจาคโลหิต
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ในการรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วยและมีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล โดยมีนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรจำนวนมากที่ให้ความสนใจและร่วม
บริจาคโลหิต ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
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คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะและเทคนิคการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน
เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2558 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะและเทคนิคการปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และเพื่อ
เรียนรู้ถึงเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ เรื่อง การถ่ายทอด
พันธุกรรมโดยการแบ่งเซล์แบบไม่โทซีสในเซลล์รากหอม กิจกรรมการเรียนรู้สาชาวิชาเคมี เรื่อง การทดสอบวิตามินซีใน
น้ำผลไม้และการทดสอบสารอาหาร กิจกรรมการเรียนรู้สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ เรื่อง การนำความร้อนและการขยายตัวทาง
ความร้อนของวัสดุ ความยืดหยุ่นทางพอลิเมอร์ และความแข็งแรงของวัสดุก่อสร้าง กิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชาสถิติ
รวมถึงศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้คณะวิทยาศาสตร์
เรื่อง ตัวแบบเชิงเส้นของความสัมพันธ์อวัยวะต่างๆ ในร่างกาย
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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