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เปนหนึ่งในผูนำดานการผลิตบัณฑิตและ
สรางองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยใหยั่งยืน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา เขาเยี่ยมชมศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร ม.แมโจ

วันพฤหัสบดีท่ี 1 ตุลาคม 2563 นองๆ นักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ทั้งหมด 101 คน ไดเขาเยี่ยมชมศึกษาดู
งานคณะวิทยาศาสตร ม.แมโจ ในสวนสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรและสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการเขาเยี่ยมชมครั้งนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหแกนักเรียน พรอมทั้งยังเปนการประชาสัมพันธหลักสูตรสาขาวิชาให
นองๆ ไดรับทราบกันตอไป

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ เขารวมโครงการนอมรำลึกวันคลายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันจันทรที่ 12 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ นำโดยผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดี
คณะวิทยาศาสตร และรองคณบดี เขารวมโครงการนอมรำลึกวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพือ
่ ใหผบ
ู ริหาร คณาจารย บุคลากรและนักศึกษาไดแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ตอสถาบันพระมหากษัตริยแ ละเปนการทำความดีเพือ
่ สังคม ซึง่ กิจกรรมเริม
่ ตัง้ แตเวลา 08.30 น. เปนตนไป มีพธิ ท
ี ำบุญตักบาตร
ขาวสารอาหารแหง พระสงฆ 89 รูป จากนั้นเปนพิธีนอมรำลึกวันคลายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9 ณ อาคารแผพืชน
มหาวิทยาลัยแมโจ ตอดวยกิจกรรมปลอยปลาสูแ
 หลงน้ำธรรมชาติ จำนวน 9,999 ตัว เพือ
่ ถวายเปนพระราชกุศล ณ ฝายมีชวี ต
ิ
มหาวิทยาลัยแมโจ (หวยโจ1)
ที่ปรึกษา : คณบดีคณะวิทยาศาสตร, รองคณบดี, ผูอํานวยการสํานักงานคณบดี
ผูจัดทํา นายนันทวัฒน รักษเผาสุวรรณ
หนวยประชาสัมพันธ งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ
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คณะวิทยาศาสตร จัดโครงการซอมแผนอัคคีภัยประจำป 2564

ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร ม.แมโจ จัดโครงการซอมแผนอัคคีภัย ประจำป 2564 โดยมีผูบริหาร
คณะวิทยาศาสตร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษาทั้งภายในคณะและนอกคณะเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยโครงการซอม
แผนอัคคีภย
ั จัดขึน
้ เพือ
่ เปนการเตรียมความพรอมทัง้ ดานอุปกรณการดับเพลิงและบุคลากรใหเขาใจและตระหนักถึงอันตรายจาก
การเกิดอัคคีภย
ั และมีความรูค วามเขาใจในเรือ
่ งการปองกับแผนดินไหว การปองกับการสูญเสียทัง้ ชีวต
ิ และทรัพยสน
ิ จากอัคคีภย
ั
และแผนดินไหว ซึ่งโครงการครั้งนี้ไดรับเกียรติจากวิทยากรทีมงานหนวยดับเพลิงเทศบาลเมืองแมโจมาเปนผูใหความรูในครั้งนี้
ณ คณะวิทยาศาสตร ม.แมโจ
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คณะวิทยาศาสตร ม.แมโจ จัดการแขงขันรอบชิงชนะเลิศงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ
เขตภาคเหนือตอนบน ประจำป 2563

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ เปนเจาภาพจัดการแขงขันรอบชิงชนะเลิศงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ
สวนภูมภ
ิ าพเขตภาคเหนือตอนบน ประจำป 2563 ในระหวางวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม
ในธีม "Bio-Circular-Green(BCG) Economy" ภายใตหัวขอ "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตดวยวิทยาศาสตร เสริมสรางชาติ
ดวยเทคโนโลยี สูวิถีแหงนวัตกรรม" โดยภายในงานมีวัตถุประสงคเพื่อจัดแสดงผลงานการคนควาวิจัยดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไปของนองๆ นักเรียน พรอมทั้งภายในงานก็จะประกอบไปดวยการประกวดและแขงขันในรอบชิงชนะเลิศทาง
โครงงาน, การวาดภาพทางวิทยาศาสตรและการตอบปญหาทางวิชาการประเภทตางๆ
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บริษัท Thai oil ประชาสัมพันธกิจกรรมแนะนำธุรกิจกลุมไทยออยล และเปดรับสมัครงาน
พรอมสัมภาษณงาน นักศึกษาสาขาวิชาเคมีและสาขาวิชาเคมีอุสาหกรรม

ในวันศุกรที่ 9 ตุลาคม 2563 บริษัท Thai oil ประชาสัมพันธกิจกรรมแนะนำธุรกิจกลุมไทยออยล และเปดรับสมัครงาน
พรอมสัมภาษณงาน ในตำแหนง พนักงานหองปฏิบัติการทดสอบ (Lab Analyst) นักศึกษาสาขาวิชาเคมีและสาขาวิชาเคมี
อุตสาหกรรม ณ หอง 3201 อาคารจุฬาภรณ คณะวิทยาศาสตร

คณะวิทยาศาสตร เขารวมวางพวงมาลา ในงานทำบุญ “วันวิภาต บุญศรี วังซาย”

ในวันศุกรท่ี 30 ตุลาคม 2563 คณะผูบ
 ริหาร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ นำโดยผูช ว ยศาสตราจารยภานุวฒ
ั น เมฆะ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดเขารวมวางพวงมาลา ในงานทำบุญ “วันวิภาต บุญศรี วังซาย” เพือ
่ เปนการนอมรำลึก 104 ป
ของศาสตราจารย ดร.วิภาต บุญศรี วังซาย อธิการบดีคนแรก คนตนแบบลูกแมโจ ณ ประติมากรรมรูปปน
 ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซาย
พิพิธภัณฑวัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแมโจ
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วิทยาศาสตร - นารู

อางอิง - Facebook เพจวิทยสนุกรอบตัว
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