FACULTY OF SCIENCE, MAEJO UNIVERSITY

จดหมายขาวคณะวิทยาศาสตร

ฉบับเดือน กุมภาพันธ ประจำป 2564

เปนหนึ่งในผูนำดานการผลิตบัณฑิตและ
สรางองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยใหยั่งยืน

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ¨Ñ´¡ÒÃ»ÃÐªØÁàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁã¹¡ÒÃÊ‹§¢ŒÍàÊ¹Íâ¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
ã¹ÇÑ¹¾Ø¸·Õè 6 Á¡ÃÒ¤Á 2564 §Ò¹ºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐÇÔ¨ÑÂ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ ¨Ñ´¡ÒÃ»ÃÐªØÁàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁã¹¡ÒÃÊ‹§¢ŒÍàÊ¹Íâ¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
ÀÒÂãµŒá¼¹§Ò¹àÃÔÁè ÊÓ¤ÑÞ (Flagship) »ÃÐ¨Ó»‚ 2564 "ªØÁª¹¹ÇÑµ¡ÃÃÁà¾×Íè ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
ÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹" ³ ÍÒ¤ÒÃ¨ØÌÒÀÃ³ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ «Öè§¡ÒÃ¨Ñ´
»ÃÐªØÁã¹¤ÃÑé§¹Õéà»š¹¡ÒÃ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃáºº¼‹Ò¹Ê×èÍÍÍ¹äÅ¹ Microsoft Teams à¾×èÍà»š¹
¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁÁÒµÃ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃá¾Ã‹ÃÐºÒ´¢Í§àª×éÍäÇÃÑÊ COVID-19

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ à¢ŒÒÊÇÑÊ´Õ»‚ãËÁ‹Í¸Ô¡ÒÃº´Õ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ »ÃÐ¨Ó»‚ 2564

àÁ×èÍÇÑ¹ÍÑ§¤ÒÃ·Õè 12 Á¡ÃÒ¤Á 2564 ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ ¹Óâ´Â ¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.°»¹ ª×è¹ºÒÅ
¤³º´Õ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ¾ÃŒÍÁ·ÕÁ¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃ à¢ŒÒÊÇÑÊ´Õ»‚ãËÁ‹ ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ.´Ã.ÇÕÃÐ¾Å ·Í§ÁÒ Í¸Ô¡ÒÃº´Õ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ â´ÂÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ.´Ã.ÇÕÃÐ¾Å ·Í§ÁÒ ä´ŒÍÇÂ¾Ã»‚ãËÁ‹ãËŒ·¡Ø ¤¹»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊØ¢ ¤ÇÒÁà¨ÃÔÞ ·Ñ§é ªÕÇµÔ ¡ÒÃ·Ó§Ò¹
áÅÐ¤ÃÍº¤ÃÑÇ ³ ËŒÍ§»ÃÐªØÁ¡ÃÃÁ¡ÒÃ ªÑé¹ 4 ÍÒ¤ÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Í¸Ô¡ÒÃº´Õ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨ŒŒ
ที่ปรึกษา : คณบดีคณะวิทยาศาสตร, รองคณบดี, ผูอํานวยการสํานักงานคณบดี
ผูจัดทํา นายนันทวัฒน รักษเผาสุวรรณ
หนวยประชาสัมพันธ งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ
โทรศัพท : 053-873801 โทรสาร : 053-873827 www.science.mju.ac.th
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¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ¨Ñ´»ÃÐªØÁ¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹àÃÕÂ¹ÃÙŒ
àÃ×èÍ§¡ÒÃàµÃÕÂÁ¢ŒÍàÊ¹Íâ¤Ã§¡ÒÃà¾×èÍ¢ÍÃÑº·Ø¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¡ÒÃµ‹ÍÂÍ´¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ
ã¹ÇÑ¹¾Ø¸·Õè 20 Á¡ÃÒ¤Á 2564 ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ
¨Ñ´¡ÒÃ»ÃÐªØÁáÅ¡à»ÅÕèÂ¹àÃÕÂ¹ÃÙŒàÃ×èÍ§¡ÒÃàµÃÕÂÁ¢ŒÍàÊ¹Íâ¤Ã§¡ÒÃà¾×èÍ¢ÍÃÑº
·Ø¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¡ÒÃµ‹ÍÂÍ´¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ ¡ÒÃ»ÃÐªØÁã¹¤ÃÑé§¹Õéä´ŒÃÑºà¡ÕÂÃµÔ¨Ò¡ÇÔ·ÂÒ¡Ã
ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.ÍÀÔ¹¹Ñ · ÊØÇÃÃ³ÃÑ¡É ¼ÙÍŒ Ó¹ÇÂ¡ÒÃÊÓ¹Ñ¡ÇÔ¨ÂÑ áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ
ÇÔªÒ¡ÒÃ¡ÒÃà¡ÉµÃ, ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.ÍÃ·ÑÂ ÁÔè§¸Ô¾Å ÃÍ§¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÏ
½†ÒÂÇÔ¨ÑÂ áÅÐ¤Ø³¹¤ÃÔ¹·Ã ´ÓÃ§À¤Ê¡ØÅ ÁÙÅ¹Ô¸Ôª¹à¼‹Ò¾×é¹àÁ×Í§à¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐ
ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ â´Â¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¹ÕéÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤à¾×èÍãËŒºØ¤ÅÒ¡Ãä´Œ·ÃÒº¶Ö§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã
¸ÃÃÁªÒµÔ·ÕèÁÕÍÂÙ‹ã¹·ŒÍ§¶Ôè¹áÅÐáËÅ‹§·Ø¹·Õè¨Ðà»š¹»ÃÐâÂª¹ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¢ŒÍàÊ¹Í
â¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÂÑ áÅÐ¡ÒÃµ‹ÍÂÍ´ÊÓËÃÑº¡ÒÃÂ×¹è ¢ŒÍàÊ¹Íâ¤Ã§¡ÒÃà¾×Íè ¢ÍÃÑº§º»ÃÐÁÒ³
ÇÔ¨ÑÂáÅÐºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ «Öè§¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤ÃÑé§¹Õéà»š¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ»ÃÐªØÁáºº¼‹Ò¹Ê×èÍ
ÍÍ¹äÅ¹ Microsoft Teams µÒÁ¹âÂºÒÂ¢Í§ÀÒ¤ÃÑ°áÅÐ¢Í§·Ò§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
¡ÓË¹´

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃµÃÇ¨»ÃÐàÁÔ¹áÅÐÃÑºÃÍ§ËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃã¹ÃÙ»áºº peer evaluation

ã¹ÇÑ¹ÍÒ·ÔµÂ·èÕ 24 Á¡ÃÒ¤Á 2564 àÇÅÒ 10.00 ¹. ¶Ö§ 11.30 ¹. ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ ¨Ñ´¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´Ê´
»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ ÊÓËÃÑº¹ŒÍ§æ ·Õè¨ÐÊÁÑ¤Ãà¢ŒÒàÃÕÂ¹ã¹»‚ 2564 â´ÂÁÕ¹ŒÍ§æ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨Ò¡
ÊÒ¢ÒÇÔ·Â¡ÒÃ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ, ÊÒ¢Òà·¤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾, ÊÒ¢Òà¤ÁÕ, ÊÒ¢Ò¤³ÔµÈÒÊµÃ áÅÐÊÒ¢Òà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È ä´ŒÁÒÃ‹ÇÁàÅ‹Ò
»ÃÐÊº¡ÒÃ³ÀÒÂã¹ÊÒ¢Ò, ¤³ÐáÅÐÃÑéÇÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ¾ÃŒÍÁ·Ñé§ÂÑ§à»š¹¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ãËŒ¡Ñº¹ŒÍ§æ ·ÕèÊ¹ã¨¨Ðà¢ŒÒàÃÕÂ¹ã¹
¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃµ‹Íä» ³ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ
ที่ปรึกษา : คณบดีคณะวิทยาศาสตร, รองคณบดี, ผูอํานวยการสํานักงานคณบดี
ผูจัดทํา นายนันทวัฒน รักษเผาสุวรรณ
หนวยประชาสัมพันธ งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ
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ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ ä´Œà¢ŒÒÁÍº¼ÅÔµÀÑ³±àÁç´ÂÒÊÁØ¹ä¾Ã¿‡Ò·ÅÒÂâ¨ÃÊ¡Ñ´
áÅÐ¹éÓÂÒºŒÇ¹»Ò¡¡ÃÐªÒÂ Ê¡Ñ´¨Ò¡¡ÃÐªÒÂÍÍÃá¡¹Ô¤ ãËŒá¡‹¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁ‹

ã¹ÇÑ¹ÈØ¡Ã·èÕ 22 Á¡ÃÒ¤Á 2564 ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.ÇÕÃÐ¾Å ·Í§ÁÒ Í¸Ô¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ ¼ÙªŒ Ç‹ ÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ
´Ã.°»¹ ª×è¹ºÒÅ ¤³º´Õ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ ¾ÃŒÍÁ·ÕÁ§Ò¹à¢ŒÒ¾º¹ÒÂà¨ÃÔÞÄ·¸Ôì Ê§Ç¹ÊÑµÂ ¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒÃ
¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁ‹ à¾×èÍÁÍº¼ÅÔµÀÑ³±àÁç´ÂÒÊÁØ¹ä¾Ã¿‡Ò·ÐÅÒÂâ¨ÃÊ¡Ñ´ µŒÒ¹äÇÃÑÊ ¨Ó¹Ç¹ 300 ªØ´ áÅÐ¹éÓÂÒºŒÇ¹»Ò¡¡ÃÐªÒÂ
Ê¡Ñ´¨Ò¡¡ÃÐªÒÂÍÍÃá¡¹Ô¤ ¨Ó¹Ç¹ 200 ¢Ç´ ÊÓËÃÑºÁÍºá¡‹¹ÒÂá¾·ÂÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁ‹ ºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃá¾·Âã¹
¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁ‹ áÅÐ¼ÙŒ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ ãªŒÃÑ¡ÉÒ¼ÙŒ»†ÇÂ ³ ÈÒÅÒ¡ÅÒ§¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁ‹
¼ÅÔµÀÑ³±àÁç´ÂÒÊÁØ¹ä¾Ã¿‡Ò·ÐÅÒÂâ¨ÃÊ¡Ñ´ à»š¹¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ ¢Í§ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.°ÔµÔ¾ÃÃ³ ©ÔÁÊØ¢ ¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂáÅÐ
ÍÒ¨ÒÃÂ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ Ã‹ÇÁ¡ÑººÃÔÉ·Ñ àÍ¿áÍ¹´ºÍÕ Íá¡¹Ô¤Ê ¨Ó¡Ñ´ ä´Œ¼ÅÔµáÅÐ¾Ñ²¹Ò ¿‡Ò·ÐÅÒÂâ¨ÃÊ¡Ñ´
áÍ¹â´Ã ·Õ¼
è ÅÔµ´ŒÇÂ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ¡Ñ´·Õ»è ÅÍ´ÀÑÂáÅÐ»ÃÒÈ¨Ò¡ÊÒÃà¤ÁÕ 100 % «Ö§è ÊÒÃÊ¡Ñ´¿‡Ò·ÐÅÒÂâ¨Ã áÍ¹â´Ã »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ
ÊÒÃÊÓ¤ÑÞã¹ÊÁØ¹ä¾Ã¿‡Ò·ÐÅÒÂâ¨Ã â´Âà©¾ÒÐÊÒÃÊÓ¤ÑÞ ¤×Í ÊÒÃÍÍ¡Ä·¸ÔìÊÓ¤ÑÞã¹¡ÅØ‹Á lactone ¤×Í ÊÒÃáÍ¹â´Ã¡ÃÒâ¿äÅ´
(Andrographolide) áÅÐÊÒÃÍÍ¡Ä·¸Ôìª¹Ô´Í×è¹ æ ·ÓãËŒÁÕÄ·¸Ôì·Ò§ªÕÇÀÒ¾ËÅÒ¡ËÅÒÂ àª‹¹ µŒÒ¹Í¹ØÁÙÅÍÔÊÃÐ µŒÒ¹¡ÒÃÍÑ¡àÊº
¡ÃÐµØ¹Œ ÀÙÁÔ¤ØŒÁ¡Ñ¹Ã‹Ò§¡ÒÂ à»š¹µŒ¹
¼ÅÔµÀÑ³± ¹éÓÂÒºŒÇ¹»Ò¡¡ÃÐªÒÂ Ê¡Ñ´¨Ò¡¡ÃÐªÒÂÍÍÃá¡¹¹Ô¤ ¼Å§Ò¹¢Í§¼ÙªŒ Ç‹ ÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.¹ÅÔ¹ Ç§È¢µÑ µÔÂÐ
¹Ñ¡ÇÔ¨ÂÑ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁÕÄ·¸Ô¦ì Ò‹ àª×Íé áº¤·ÕàÃÕÂ¡‹ÍâÃ¤¿˜¹¼ØáÅÐ¡ÅÔ¹è »Ò¡ä´Œ 99.9% ÀÒÂã¹ÃÐÂÐàÇÅÒÍÑ¹ÃÇ´àÃçÇ 3 ¹Ò·Õ) ÁÕ¿ÅÙÍÍäÃ´
»‡Í§¡Ñ¹¿˜¹¼Ø ¡ÅÔè¹ËÍÁ¸ÃÃÁªÒµÔ
ที่ปรึกษา : คณบดีคณะวิทยาศาสตร, รองคณบดี, ผูอํานวยการสํานักงานคณบดี
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ÊÒÃÐ¹‹ÒÃÙŒà¡ÕèÂÇ¡ÑºÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ â´Â " ÇÔ·ÂÊ¹Ø¡ÃÍºµÑÇ "

ÍŒÒ§ÍÔ§â´Â "à¾¨ÇÔ·ÂÊ¹Ø¡ÃÍºµÑÇ"
ที่ปรึกษา : คณบดีคณะวิทยาศาสตร, รองคณบดี, ผูอํานวยการสํานักงานคณบดี
ผูจัดทํา นายนันทวัฒน รักษเผาสุวรรณ
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¡Ô¨¡ÃÃÁáÅÐâ¤Ã§¡ÒÃµ‹Ò§æ ·Õè¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ
¡ÓÅÑ§¨Ð¨Ñ´¢Öé¹ã¹à´×Í¹¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸áÅÐÁÕ¹Ò¤Á »ÃÐ¨Ó»‚ 2564
¡Ô¨¡ÃÃÁàÃÕÂ¹ÃÙŒ¹Í¡ËŒÍ§àÃÕÂ¹ Gifted Math-Science
âÃ§àÃÕÂ¹»ÃÔ¹ÊÃÍÅáÂÅÊÇÔ·ÂÒÅÑÂ ¨.àªÕÂ§ãËÁ‹
ã¹ÇÑ¹ÍÑ§¤ÒÃ·Õè 9 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2564
â¤Ã§¡ÒÃÅ´¢ÂÐà¾×èÍÁØ‹§ÊÙ‹ Green Faculty »ÃÐ¨Ó»‚ 2564
ã¹ÇÑ¹¾Ø¸·Õè 10 áÅÐ 24 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2564

â¤Ã§¡ÒÃ¤‹ÒÂÂØÇª¹¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ ¤ÃÑé§·Õè 19 (ÃÙ»áººÍÍ¹äÅ¹)
ã¹ÇÑ¹·Õè 10 áÅÐ 13 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2564

â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔ ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ
(ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ) ¤ÃÑé§·Õè2 ã¹ÇÑ¹·Õè 18 ÁÕ¹Ò¤Á 2564
ที่ปรึกษา : คณบดีคณะวิทยาศาสตร, รองคณบดี, ผูอํานวยการสํานักงานคณบดี
ผูจัดทํา นายนันทวัฒน รักษเผาสุวรรณ
หนวยประชาสัมพันธ งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ
โทรศัพท : 053-873801 โทรสาร : 053-873827 www.science.mju.ac.th
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