ฉบับเดือน มกราคม ประจำป 2562

จดหมายขาว
FACULTY OF SCIENCE, MAEJO UNIVERSITY

เปนหนึ่งในผูนำดานการผลิตบัณฑิตและ
สรางองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยใหยั่งยืน

คณะวิทยาศาสตรเขารวมงานพิธีเคารพธงชาติ รองเพลงชาติและพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย
แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ
เขารวมงานพิธีเคารพธงชาติ รองเพลงชาติและพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติ และวันพอแหงชาติ พุทธศักราช 2561 ณ บริเวณหนาเสาธง
อาคารพระชวงเกษตรศิลป และอาคารแผพืชน มหาวิทยาลัยแมโจ

คณะวิทยาศาสตรเขารวมจัดคายบูรณาการ
ปการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดแมแกดนอย

วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ
เขารวมจัดคายบูรณาการ ใหกับนักเรียนโรงเรียนวัดแมแกดนอยใน
ระดับชั้นประถมศึกษา ปที่ 5-6 จำนวน 255 คน และในระดับชั้น
มัธยมศึกษา ปท่ี 1-3 อีกจำนวน 151 คน โดยมีวตั ถุประสงคเพือ
่ สงเสริม
ใหนักเรียนไดมีการฝกทักษะกระบวนการคิดทางดานวิทยาศาสตร
การทำงานรวมกับผูอื่น การจัดการและการนำความรูมาประยุกต
ใชในการแกปญ
 หา ในอนาคตตอไป โดยมีสาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ,
สาขาคณิตศาสตรและสาขาวิชาสถิติ ไดมาใหความรูกับนักเรียนใน
ครั้งนี้ ณ โรงเรียนวัดแมแกดนอย อ.สันทราย จ.เชียงใหม

คณะวิทยาศาสตร
เขารวมเปนเจาภาพถวายน้ำชา มาลัย
สักการะพระบรมสารีริกธาตุ

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย แม โ จ นำโดยผู  ช  ว ยศาสตราจารย
ดร.ฐปน ชืน
่ บาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร พรอมดวย
คณะผูบ
 ริหาร เขารวมเปนเจาภาพถวายน้ำชา มาลัย
สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ จัตุรัสนานาชาติ
งานเกษตรแมโจ 85ป "ภูมิปญญาแหงการเกษตร"
ณ หอเกียรติยศ มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ปรึกษา : คณบดีคณะวิทยาศาสตร, รองคณบดี, เลขานุการคณะฯ
ผูจัดทํา นายนันทวัฒน รักษเผาสุวรรณ
หนวยประชาสัมพันธ งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ
โทรศัพท : 053-873801 โทรสาร : 053-873827 www.science.mju.ac.th

ANNIVERSARY

ฉบับเดือน มกราคม ประจำป 2562

จดหมายขาว
FACULTY OF SCIENCE, MAEJO UNIVERSITY

เปนหนึ่งในผูนำดานการผลิตบัณฑิตและ
สรางองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยใหยั่งยืน

คณะวิทยาศาสตร ม.แมโจ
จัดโครงการเสวนาวิชาการ "มหาวิทยาลัยแมโจ GO GREEN กับ Carbon Footprint"

เนื่องดวย มหาวิทยาลัยแมโจ จะจัดงาน "งานเกษตรแมโจ 85 ป : ภูมิปญญาแหงการเกษตร" ระหวางวันที่
8-16 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร ม.แมโจ ไดจัดโครงการการเสวนา
เรื ่ อ ง "มหาวิ ท ยาลั ย แม โ จ go green กั บ carbon footprint" ในวั น เสาร ท ี ่ 15 ธั น วาคม 2561 เวลา 12.30-17.30 น.
(ณ ห อ งเอกภาพวิ ท ยา อาคารจุ ฬ าภรณ คณะวิ ท ยาศาสตร ม.แม โ จ ) โดย ผู  ช  ว ยศาสตราจารย ดร.ฐปน ชื ่ น บาล
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปด พรอมทั้งไดเรียนเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 2 ทาน
ไดแก คุณทวี อำพาพันธ (นักวิทยาศาสตรชำนาญการ) และคุณพงษวิภา หลอสมบูรณ (รองผูอำนวยการองคการ
บริหารจัดการกาซเรือนกระจก) มาเปนผูใหความรูในการเสวนาในครั้งนี้

สาขาวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนหองสอนศึกษาในพระอุปถัมภฯ แมฮองสอน

เมือ
่ วันศุกรท่ี 14 ธันวาคม 2561 สาขาวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
เพือ
่ พัฒนาศักยภาพนักเรียน ระดับชัน
้ มัธยมศึกษาปท่ี 4 หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม
โรงเรียนหองสอนศึกษาในพระอุปถัมภฯ จ.แมฮองสอน มีนักเรียนเขารวมทั้งหมดจำนวน 30 คนโดยโครงการในครั้งนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรหลักสูตรวัสดุศาสตร เพื่อใหเกิดความทางดานวัสดุศาสตรมากขึ้นในทฤษฏีและปฏิบัติการ และ
เพื ่ อ เป น การสร า งเครื อ ขายความรว มมือกับโรงเรียน โดยโครงการนี้ไ ดรับ เกียรติจากคณาจารยใ นสาขาวัสดุศ าสตร
คณะวิทยาศาสตรมาเปนผูใหความรูกับนองๆ นักเรียนในครั้งนี้ี
ที่ปรึกษา : คณบดีคณะวิทยาศาสตร, รองคณบดี, เลขานุการคณะฯ
ผูจัดทํา นายนันทวัฒน รักษเผาสุวรรณ
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สาขาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร จัดโครงการ เรื่อง
"ความกาวหนาทางพันธุศาสตรในการศึกษาและวิจัยดานการปรับปรุงพันธพืช"
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ จัดโครงการ เรือ
่ ง "ความกาวหนา
ทางพันธุศาสตรในการศึกษาและวิจัยดานการปรับปรุงพันธพืช"
ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ หอง3210 ชัน
้ 2 อาคารจุฬาภรณ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ โดยภายในโครงการมีวตั ถุประสงค
เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรมีความรูความเขาใจในความกาวหนา
ทางพันธุศาสตรในการศึกษาและวิจยั และเพือ
่ เปนการสรางเครือขาย
การวิจัยกับหนวยงานภายนอก ซึ่งโครงการในครั้งนี้ไดวิทยากร
ผูท
 รงคุณวุฒิ 2 ทานไดแก ดร.ยืนหยัด ธีระวัฒนสกุล ผูจ ด
ั การฝาย
Cell Biology and Biochemistry Laboratory บริษท
ั ฮอทิเจนเนติคส
รีเสิรซ (เอส.อี.เอเชีย) จำกัด และ ดร.มลิวลั ย นครศรี นักวิทยาศาสตร
ผูเชี่ยวชาญฝาย R&D unit of Biotechnology Department
บริษัท ฮอทิเจนเนติคส รีเสิรช (เอส.อี.เอเชีย) จำกัด

คณะวิทยาศาสตร เขารวมเดินขบวนโครงการแขงขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยแมโจ ประจำป 2561
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ
นำทีมโดย ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.ฐปน ชืน
่ บาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร
พรอมดวยคณะผูบ ริหารและบุคลากร เขารวมการเดินขบวนโครงการแขงขัน
กีฬาบุคลกร ประจำป 2561 โดยขบวนของคณะวิทยาศาสตรจด
ั ในธีม
"กข.แมโจ 2 ผองอำไพ" ซึง่ ภายในวันเดียวกันทางคณะวิทยาศาสตรไดเขา
รวมการแขงขันกีฬามหาสนุกกับสำนักและคณะตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยแมโจ
ณ ศูนยกาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแมโจ
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