FACULTY OF SCIENCE, MAEJO UNIVERSITY

จดหมายขาวคณะวิทยาศาสตร

ฉบับเดือน เมษายน ประจำป 2564

เปนหนึ่งในผูนำดานการผลิตบัณฑิตและ
สรางองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยใหยั่งยืน

â¤Ã§¡ÒÃàÊÇ¹ÒÍ¹Ò¤µ¾ÅÑ§§Ò¹ã¹»ÃÐà·È àÃ×èÍ§
"º·ºÒ·¢Í§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃáÅÐâÍ¡ÒÊ¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œã¹â¤Ã§¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹¿ÇªÑè¹¾ÅÑ§§Ò¹áË‹§Í¹Ò¤µ"
ã¹ÇÑ¹¾ÄËÑÊº´Õ·Õè 4 ÁÕ¹Ò¤Á 2564 àÇÅÒ 13.00 - 16.30 ¹. ¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.ªÙ¾§É ÀÒ¤ÀÙÁÔ ÃÍ§¤³º´Õ½†ÒÂ
ÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐÇÔà·ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ ä´Œà»š¹»ÃÐ¸Ò¹¡Å‹ÒÇà»´â¤Ã§¡ÒÃàÊÇ¹ÒÍ¹Ò¤µ¾ÅÑ§§Ò¹ã¹»ÃÐà·È
àÃ×Íè § "º·ºÒ·¢Í§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃáÅÐâÍ¡ÒÊ¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œã¹â¤Ã§¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹¿ÇªÑ¹è ¾ÅÑ§§Ò¹áË‹§Í¹Ò¤µ" «Ö§è ÊÒ¢Ò¿Ê¡Ô Ê»ÃÐÂØ¡µ
¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ Ã‹ÇÁ¡ÑºÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¹ÔÇà¤ÅÕÂÃáË‹§ªÒµÔ (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹) Ã‹ÇÁ¡Ñ¹¨Ñ´¢Öé¹ ³ ËŒÍ§àÍ¡À¾
ªÑ¹é 1 ÍÒ¤ÒÃ¨ØÌÒÀÃ³ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ â´Ââ¤Ã§¡ÒÃ¹ÕÁé ÇÕ µÑ ¶Ø»ÃÐÊ§¤à¾×Íè à»š¹¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕÂè ¹àÃÕÂ¹ÃÙãŒ ¹àÃ×Íè §¢Í§
¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹ÀÒÂã¹»ÃÐà·È «Öè§ã¹â¤Ã§¡ÒÃ¹Õéä´ŒÃÑºà¡ÕÂÃµÔ¨Ò¡ 1.ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã. ÊÁÈÑ¡´Ôì á´§µÔêº (ÈÙ¹Â¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ´ŒÒ¹
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ¹ÔÇà¤ÅÕÂÃ) 2.ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã. ÍÑ¤ÃÔ¹·Ã ÍÔ¹·¹ÔàÇÈ¹ (ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ)
3.ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.¸ÕÃÇÃÃ³ ºØÞÞÇÃÃ³ (ÊÒ¢Ò¿ÊÔ¡ÊáÅÐÇÑÊ´ØÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁ‹) áÅÐÊØ´·ŒÒÂÍÒ¨ÒÃÂ
´Ã.âª¤ªÑÂ ÂÒ·Í§äªÂ (ÊÒ¢ÒÇÔªÒÇÑÊ´ØÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ) ÁÒà»š¹ÇÔ·ÂÒ¡Ã¼ÙŒºÃÃÂÒÂã¹â¤Ã§¡ÒÃ¤ÃÑé§¹Õé

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃ Big Cleaning Day »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2564

ã¹ÇÑ¹¾Ø¸·Õè 10 ÁÕ¹Ò¤Á 2564 ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œä´Œ¨´Ñ â¤Ã§¡ÒÃ Big Cleaning day »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2564
â´ÂÁÕºØ¤ÅÒ¡ÃáÅÐ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒãËÁ‹¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃªÑé¹»‚·Õè 1 ª‹ÇÂ¡Ñ¹¾Ñ²¹ÒºÃÔàÇ³â´ÂÃÍº¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ³ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ
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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ÊâÁÊÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ Ã‹ÇÁ¡Ñº¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ Á.áÁ‹â¨Œ
¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸¹ŒÍ§¾ÕèÃÒµÃÕÈÃÕ¾Ô¡ØÅ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ

ÊâÁÊÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ Ã‹ÇÁ¡Ñº¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ Á.áÁ‹â¨Œ ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸¹ÍŒ §¾ÕÃè ÒµÃÕÈÃÕ¾¡Ô ÅØ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ
â´ÂÁÕ¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.°»¹ ª×è¹ºÒÅ ¤³º´Õ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ à»š¹»ÃÐ¸Ò¹¡Å‹ÒÇà»´â¤Ã§¡ÒÃáÅÐãËŒ¤ÓÍÇÂ¾Ãá´‹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ «Öè§ÀÒÂã¹â¤Ã§¡ÒÃ¤ÃÑé§¹ÕéÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤à¾×èÍãËŒ¤³Ò¨ÒÃÂºØ¤ÅÒ¡ÃáÅÐ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¢Í§¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃä´Œ»ÃÐ¡Íº
¾Ô¸»Õ ÃÐ·Õ»ÊÑÁ¾Ñ¹¸×µÅÍ´¨¹¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ´ŒÒ¹¡ÒÃÃÙÃŒ ¡Ñ ÊÒÁÑ¤¤ÕáÅÐ½ƒ¡¡ÒÃ·Ó§Ò¹à»š¹ËÁÙ¤‹ ³Ð ³ ÅÒ¹Ë¹ŒÒÍÒ¤ÒÃ¨ØÌÒÀÃ³
¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ Ã‹ÇÁ¡ÑºâÃ§àÃÕÂ¹àºçÞ¨ÐÁÐÁËÒÃÒª ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ
¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¤‹ÒÂ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐáÅÐà·¤¹Ô¤»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ

ã¹ÃÐËÇ‹Ò§ÇÑ¹·Õè 11-12 ÁÕ¹Ò¤Á 2564 ¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.°»¹ ª×è¹ºÒÅ ¤³º´Õ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ
ä´Œà»š¹»ÃÐ¸Ò¹¡Å‹ÒÇà»´¡Ô¨¡ÃÃÁ¤‹ÒÂ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐáÅÐà·¤¹Ô¤»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ «Öè§¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ Ã‹ÇÁ¡Ñº
âÃ§àÃÕÂ¹àºçÞ¨ÐÁÐÁËÒÃÒª ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ¨´Ñ ¢Ö¹é ãËŒ¡ºÑ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ã¹ÃÐ´ÑºªÑ¹é ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·èÕ 4-5 ³ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ
â´Âã¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¹ÕéÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤à¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃãËŒ¡Ñº¹Ñ¡àÃÕÂ¹ à¾×èÍàÃÕÂ¹ÃÙŒ¶Ö§à·¤¹Ô¤
»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃáÅÐà¾×èÍÊÃŒÒ§à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃá¡‹âÃ§àÃÕÂ¹áÅÐªØÁª¹ ¡Ô¨¡ÃÃÁã¹¤ÃÑé§¹Õé¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä´ŒàÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐ
½ƒ¡»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃã¹ËÅÒÂÊÒ¢ÒÇÔªÒ·Ñé§´ŒÒ¹à¤ÁÕ ¿ÊÔ¡Ê áÅÐªÕÇÇÔ·ÂÒ «Öè§ÊÔè§µ‹Ò§æàËÅ‹Ò¹Õé¨Ðª‹ÇÂãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÁÕà¨µ¤µÔ·Õè´Õµ‹Í
ÇÔªÒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ áÅÐÁÕ¾×é¹°Ò¹ã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÇÔªÒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ·Õè´Õã¹Í¹Ò¤µ
ที่ปรึกษา : คณบดีคณะวิทยาศาสตร, รองคณบดี, ผูอํานวยการสํานักงานคณบดี
ผูจัดทํา นายนันทวัฒน รักษเผาสุวรรณ
หนวยประชาสัมพันธ งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ
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µÓºÅºŒÒ¹á»‡¹ ¨Ñ§ËÇÑ´ÅÓ¾Ù¹ à¢ŒÒÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹¡ÒÃ¼ÅÔµÀÒª¹ÐáÅÐºÃÃ¨ØÀÑ³±¨Ò¡ÇÑÊ´Ø¸ÃÃÁªÒµÔ
ã¹ÊÒ¢ÒÊÑ´ØÈÒÊµÃ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ

ã¹ÇÑ¹ÈØ¡Ã·Õè 12 ÁÕ¹Ò¤Á 2564 àÇÅÒ 9.00 - 16.00 ¹. µÓºÅºŒÒ¹á»‡¹ µÓºÅË¹Í§Ë¹ÒÁ ¨Ñ§ËÇÑ´ÅÓ¾Ù¹ ä´Œ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃ
Ê‹§àÊÃÔÁÍÒªÕ¾µÒÁá¹ÇàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§ ËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃ¼ÅÔµÀÒª¹ÐáÅÐºÃÃ¨ØÀ³
Ñ ±¨Ò¡ÇÑÊ´Ø¸ÃÃÁªÒµÔ ¨Ö§ä´Œ¢Í¤ÇÒÁÍ¹Øà¤ÃÒÐËà¢ŒÒàÂÕÂè ÁªÁ
áÅÐÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹ã¹ÊÒ¢ÒÊÑ´ØÈÒÊµÃ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ «Öè§ÁÕ¼ÙŒà¢ŒÒÃ‹ÇÁã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹¤ÃÑé§¹Õé¨Ó¹Ç¹ 25 ¤¹ â´Âã¹
â¤Ã§¡ÒÃ¹ÕéÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤à¾×èÍà»š¹¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹Ê‹§àÊÃÔÁãËŒ»ÃÐªÒª¹ÁÕ·Ò§àÅ×Í¡ã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾áÅÐÊÒÁÒÃ¶¹Óä»à»š¹ÍÒªÕ¾àÊÃÔÁ
à¾ÔèÁÃÒÂä´ŒãËŒ¡Ñº¤ÃÍº¤ÃÑÇä´Œ «Öè§ã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹¤ÃÑé§¹Õéä´ŒÇÔ·ÂÒ¡Ã¨Ò¡·Ò§¤³Ò¨ÒÃÂ¨Ò¡ÊÒ¢ÒÇÑÊ´ØÈÒÊµÃÁÒà»š¹¼ÙŒãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒã¹¤ÃÑé§¹Õé
³ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ Ã‹ÇÁ¡ÑºâÃ§àÃÕÂ¹¨Ñ¡Ã¤Ó¤³Ò·Ã ¨Ñ§ËÇÑ´ÅÓ¾Ù¹
¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¤‹ÒÂ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐáÅÐà·¤¹Ô¤»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ

ã¹ÇÑ¹·Õè 15-16 ÁÕ¹Ò¤Á 2564 ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ Ã‹ÇÁ¡ÑºâÃ§àÃÕÂ¹¨Ñ¡Ã¤Ó¤³Ò·Ã ¨Ñ§ËÇÑ´ÅÓ¾Ù¹
¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¤‹ÒÂ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐáÅÐà·¤¹Ô¤»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁÕ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ã¹ÃÐ´ÑºªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒµÍ¹»ÅÒÂ à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¨Ó¹Ç¹ 33 ¤¹
¾ÃŒÍÁ¤Ø³¤ÃÙÍÕ¡ 2 ¤¹ ³ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ â´Âä´ŒÃÑºà¡ÕÂÃµÔ¨Ò¡ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.ÍÃØ³Õ ¤§´Õ ÍÑÅà´Ã´
ÃÍ§¤³º´Õ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ½Ò† ÂÇÔ¨ÂÑ áÅÐºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ ÁÒà»š¹»ÃÐ¸Ò¹ã¹¡ÒÃ¡Å‹ÒÇà»´¡Ô¨¡ÃÃÁã¹¤ÃÑ§é ¹Õé «Ö§è ã¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¹ÕÁé ÇÕ µÑ ¶Ø»ÃÐÊ§¤
à¾×Íè Ê‹§àÊÃÔÁ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ·Œ Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ¡Ô¨¡ÃÃÁã¹¤ÃÑ§é ¹Õ¹é ÍŒ §æ ä´Œà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»¯ÔºµÑ ãÔ ¹ÊÒ¢Òà¤ÁÕ áÅÐÊÒ¢ÒÇÔªÒ¾Ñ¹¸ØÈÒÊµÃ
ที่ปรึกษา : คณบดีคณะวิทยาศาสตร, รองคณบดี, ผูอํานวยการสํานักงานคณบดี
ผูจัดทํา นายนันทวัฒน รักษเผาสุวรรณ
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¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ
¨Ñ´¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔ ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ ¤ÃÑé§·Õè 2 (Sci-Tech 19th)

ã¹ÇÑ ¹ ¾ÄËÑÊº´Õ·Õè 18 ÁÕ¹Ò¤Á 2564 ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.ÇÕÃÐ¾Å ·Í§ÁÒ Í¸Ô¡ ÒÃº´ÕÁ ËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ
ä´Œà»š¹»ÃÐ¸Ò¹¡Å‹ÒÇà»´¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔ ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ ¤ÃÑé§·Õè 2 (Sci-Tech 19th) ¾ÃŒÍÁ·Ñé§
¼Ù Œ ª ‹ Ç ÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.°»¹ ª× è ¹ ºÒÅ ¤³º´Õ ¤ ³ÐÇÔ · ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â áÁ‹ â ¨Œ ä´Œ à »š ¹ ¼Ù Œ ¡ Å‹ Ò ÇÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁà»š ¹ ÁÒáÅÐ
ÇÑ µ ¶Ø » ÃÐÊ§¤ ¢ Í§¡ÒÃ»ÃÐªØ Á ã¹¤ÃÑ é § ¹Õ é «Ö è §ã¹¡ÒÃ»ÃÐªØ Á ã¹¤ÃÑ é § ¹Õ é Á Õ ¼ Ù Œ à ¢Œ Ò Ã‹ Ç Á»ÃÐªØ Á áººÍÍ¹äÅ¹ ¨ Ó¹Ç¹·Ñ é § ËÁ´ 183 ¤¹
³ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ â´Â¡ÒÃ»ÃÐªØÁã¹¤ÃÑé§¹Õé¨Ñ´¢Öé¹à¾×èÍãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒä´ŒÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·ÕèàËÁÒÐÊÁ¡ÑºÊÒ¢ÒÇÔªÒ
·Õè¡ÓÅÑ§ÈÖ¡ÉÒÍÂÙ‹ ·ÕèàËÁÒÐÊÁ¡ÑºÍÒªÕ¾ã¹Í¹Ò¤µ áÅÐà¾×èÍ¾Ñ²¹ÒãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÁÕ·Ñ¡ÉÐ·Õè¨Óà»š¹ÊÓËÃÑº¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾ ã¹¡Ô¨¡ÃÃÁã¹¤ÃÑé§¹Õé
ä´ŒÁÕ¡ÒÃºÃÃÂÒÂ¾ÔàÈÉ¢Í§¤³Ò¨ÒÃÂÀÒÂã¹¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ¾ÃŒÍÁ·Ñé§¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í¼Å§Ò¹¾ÔàÈÉ¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ¨Ò¡
ËÅÒ¡ËÅÒÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂâ´ÂÁÕ¡ÒÃáº‹§ÍÍ¡»š¹ 5 ËÁÇ´ËÁÙ‹¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Íä´Œá¡‹ 1.¡ÅØ‹ÁÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃªÕÇÀÒ¾ 2.¡ÅØ‹Á¤³ÔµÈÒÊµÃáÅÐÊ¶ÔµÔ
3.¡ÅØÁ‹ ÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ áÅÐà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È 4.¡ÅØÁ‹ à¤ÁÕ áÅÐà¤ÁÕÍµØ ÊÒË¡ÃÃÁáÅÐà·¤â¹âÅÂÕÊ§èÔ ·Í5.¡ÅØÁ‹ ÇÑÊ´ØÈÒÊµÃáÅÐ¿Ê¡Ô Ê»ÃÐÂØ¡µ
â´Â¨Ñ´¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Íà»š¹ÀÒ¤ºÃÃÂÒÂ·Ñé§ËÁ´ 8 ¡ÅØ‹ÁáÅÐÀÒ¤â»ÊàµÍÃÍÕ¡ 7 ¡ÅØ‹Á «Öè§¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¹ÓàÊ¹Íã¹¤ÃÑé§¹Õéà»š¹¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Íã¹ÃÙ»
áººÍÍ¹äÅ¹¼‹Ò¹ª‹Í§·Ò§ Microsoft Teams à·‹Ò¹Ñé¹

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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เปนหนึ่งในผูนำดานการผลิตบัณฑิตและ
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¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ
¨Ñ´¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔ ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ ¤ÃÑé§·Õè 2 (Sci-Tech 19th)
ã¹ÇÑ¹ ÈØ ¡Ã ·Õ è 19 ÁÕ¹Ò¤Á 2564 ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.ÇÕÃÐ¾Å ·Í§ÁÒ
Í¸Ô¡ÒÃº´Õ Á ËÒÇÔ ·ÂÒÅÑ Â áÁ‹â¨Œ à»š¹»ÃÐ¸Ò¹à»´¡ÒÃ»ÃÐªØÁ ÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´Ñº ¹Ò¹ÒªÒµÔ
ÇÔ · ÂÒÈÒÊµÃ à·¤â¹âÅÂÕ á ÅÐ¹ÇÑ µ ¡ÃÃÁ ¤ÃÑ é § ·Õ è 1 ã¹ÃÙ » áººÍÍ¹äÅ¹ â´ÂÁÕ
¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.°»¹ ª×è¹ºÒÅ ¤³º´Õ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ
ä´Œà»š¹¼Ù¡Œ Å‹ÒÇÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁà»š¹ÁÒáÅÐÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢Í§¡ÒÃ»ÃÐªØÁ ³ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ

¡ÒÃ»ÃÐªØ Á ÇÔ ªÒ¡ÒÃÃÐ´Ñº¹Ò¹ÒªÒµÔ ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ ¤ÃÑé§·Õè 1 ¨Ñ´ã¹ÃÙ» áºº¡ÒÃ»ÃÐªØÁáÅÐ¹ÓàÊ¹Í
ÍÍ¹äÅ¹ ¼ ‹ Ò ¹ª‹ Í §·Ò§ Microsoft Teams à¾× è ÍãËŒ ¹ Ñ ¡ ÈÖ ¡ ÉÒ¨Ò¡·Ø ¡ Ê¶ÒºÑ ¹ ¡ÒÃÍØ ´ ÁÈÖ ¡ ÉÒ·Ñ é §ã¹áÅÐ¹Í¡»ÃÐà·È â´ÂÀÒÂ¹Í¡
»ÃÐà·È·Õèà¢Œ ÒÃ‹ Ç Áä´Œ á ¡‹ »ÃÐà·ÈàÂÍÃÁÑ¹, »ÃÐà·Èà«ÍÃàºÕÂ áÅÐ»ÃÐà·È¿ÅÔ» »¹ Ê ä´ŒÁ ÕàÇ·Õã ¹¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í¼Å§Ò¹ ä´ŒÃÑº¤ÇÒÁÃÙŒ
·ÕèàËÁÒÐÊÁ¡ÑºÊÒ¢ÒÇÔªÒ·Õè¡ÓÅÑ§ÈÖ¡ÉÒÍÂÙ‹ ÍÕ¡·Ñé§ÂÑ§ª‹ÇÂàµÃÕÂÁ¾ÃŒÍÁÊÓËÃÑºÍÒªÕ¾ã¹Í¹Ò¤µ à»š¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÁÕ·Ñ¡ÉÐ
·Õè¨Óà»š¹ÊÓËÃÑº¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾ «Öè§ÁÕ¼ÙŒÊ¹ã¨¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·ÑèÇ»ÃÐà·ÈáÅÐ¹Í¡»ÃÐà·È à¢ŒÒÃ‹ÇÁ·Ñé§ËÁ´¨Ó¹Ç¹ 70 ¤¹
â´Âã¹¡ÒÃ»ÃÐªØ Á ¤ÃÑ é §¹Õ é ÁÕ¼ÙŒà ¢ŒÒÃ‹ÇÁ¹ÓàÊ¹Í¼Å§Ò¹ã¹ÀÒ¤ºÃÃÂÒÂ·Ñé§ËÁ´ 24 ¡ÅØ‹Á

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´â¤Ã§¡ÒÃ·ÓºØÞà¹×èÍ§ã¹âÍ¡ÒÊÇÑ¹¤ÅŒÒÂÇÑ¹Ê¶Ò»¹Ò¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ¤ÃºÃÍº 28 »‚

ã¹ÇÑ¹ÍÑ§¤ÒÃ·Õè 23 ÁÕ¹Ò¤Á 2564 ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ ¹Óâ´Â¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.°»¹ ª×è¹ºÒÅ
¤³º´Õ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂ¼ÙŒºÃÔËÒÃáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ãã¹¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃ·ÓºØÞà¹×èÍ§ã¹âÍ¡ÒÊÇÑ¹¤ÅŒÒÂÇÑ¹Ê¶Ò»¹Ò
¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ à¹×èÍ§ã¹âÍ¡ÒÊ·Õè¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ¤ÃºÃÍº 28 »‚áÅÐà¾×èÍà»š¹¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒºØ¤ÅÒ¡ÃÀÒÂã¹¤³Ð
ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃä´ŒÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ·Ó¹ØºÓÃØ§ÈÔÅ»ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ·ŒÍ§¶Ôè¹áÅÐÍ¹ØÃÑ¡ÉÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ¡Ñº¤³Ð
áÅÐÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ³ ÅÒ¹ãµŒ¶Ø¹ÍÒ¤ÒÃ¨ØÌÒÀÃ³ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ

âÃ§àÃÕÂ¹ÇÑ´áÁ‹á¡Œ´¹ŒÍÂ ¨.àªÕÂ§ãËÁ‹ à¢ŒÒÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ

ã¹ÇÑ¹¾ÄËÑÊº´Õ·Õè 25 ÁÕ¹Ò¤Á 2564 ¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.°»¹ ª×è¹ºÒÅ ¤³º´Õ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ
¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂ¼ÙŒºÃÔËÒÃ ¤³Ò¨ÒÃÂáÅÐºØ¤ÅÒ¡ÃÀÒÂã¹¤³Ð ä´Œ¡Å‹ÒÇµŒÍ¹ÃÑº¤³Ð¤Ø³¤ÃÙ¨Ò¡âÃ§àÃÕÂ¹ÇÑ´áÁ‹á¡Œ´¹ŒÍÂ ¨.àªÕÂ§ãËÁ‹
¨Ó¹Ç¹ 6 ·‹Ò¹ ä´Œà¢ŒÒÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹ÀÒÂã¹¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ â´ÂÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤à¾×èÍáÅ¡à»ÅÕèÂ¹¢ŒÍÁÙÅÃÐËÇ‹Ò§
¤Ø³¤ÃÙ¡Ñº¤³Ò¨ÒÃÂã¹¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ áÅÐà¾×èÍàª×èÍÁ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ÃÐËÇ‹Ò§·Ò§¤³Ð¡Ñº·Ò§âÃ§àÃÕÂ¹ «Öè§·Ò§¤³Ð¤ÃÙä´Œà¢ŒÒÈÖ¡ÉÒ
´Ù§Ò¹ã¹ËÅÑ¡ÊÙµÃÊÒ¢ÒÇÔªÒÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ, ÊÒ¢Òà·¤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾ áÅÐÊÒ¢Òà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È ³ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ
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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¤³Ð¹ÒÂ·ËÒÃªÑé¹¹ÒÂ¾ÅàÃ×Í ¡Í§·Ñ¾àÃ×Í à¢ŒÒÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ

ã¹ÇÑ ¹ ÈØ ¡ Ã · Õ è 26 ÁÕ ¹ Ò¤Á 2564 ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.ÇÕ Ã Ð¾Å ·Í§ÁÒ Í¸Ô ¡ ÒÃº´Õ ÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â áÁ‹ â ¨Œ µŒ Í ¹ÃÑ º
¾ÅàÃ×ÍàÍ¡Í¹ØÇÑ² ÊÑÁÀÒÇÐ¼Å ¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂ¤³Ð¹ÒÂ·ËÒÃªÑé¹¹ÒÂ¾ÅàÃ×Í ¡Í§·Ñ¾àÃ×Í ¨Ó¹Ç¹ 50 ¹ÒÂ ã¹âÍ¡ÒÊà¢ŒÒàÂÕèÂÁªÁ
¡ÒÃ´Óà¹Ô ¹ §Ò¹áÅÐ¼Å§Ò¹ÇÔ ¨ Ñ Â ¢Í§¤³ÐÇÔ · ÂÒÈÒÊµÃ áÅÐÈÙ ¹ Â Ç Ô ¨ Ñ Â áÅÐ¾Ñ ² ¹Òà¡ÉµÃ¸ÃÃÁªÒµÔ Á ËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â áÁ‹ â ¨Œ â´ÂÁÕ
¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ¾ÒÇÔ¹ ÁÐâ¹ªÑÂ ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´Õ ¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂ¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃÃ‹ÇÁãËŒ¡ÒÃµŒÍ¹ÃÑº ã¹¡ÒÃ¹Õé·Ò§
¤³ÐÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹ä´ŒÃºÑ ¿˜§¡ÒÃºÃÃÂÒÊÃØ»áÅÐàÂÕÂè ÁªÁ¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÂÑ ³ ËŒÍ§àÍ¡À¾ÇÔ·ÂÒ ÍÒ¤ÒÃ¨ØÌÒÀÃ³ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ ¾ÃŒÍÁ¡Ñ¹¹ÕéÂÑ§ä´Œà¢ŒÒàÂÕèÂÁªÁâÃ§»ÅÙ¡¡ÑÞªÒ·Ò§¡ÒÃá¾·Â ¢Í§ÈÙ¹ÂÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Òà¡ÉµÃ¸ÃÃÁªÒµÔÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨

- ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ÇÔ¨ÂÑ áÅÐ¼Å§Ò¹¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§¾Ñ¹¸Ø¢ ÒŒ ÇàË¹ÕÂÇËÍÁáÁ‹â¨Œ 2 áÅÐ¢ŒÒÇ¡èÓËÍÁáÁ‹â¨Œ 1 àÍ â´Â ¼ÙªŒ Ç‹ ÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ
´Ã.ÇÃÒÀÃ³ áÊ§·Í§ ËÑÇË¹ŒÒË¹‹ÇÂ¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ´ŒÒ¹¡ÒÃÇÔ¨ÂÑ áÅÐ¾²
Ñ ¹Ò¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§¾Ñ¹¸Ø¢ ÒŒ ÇÃÐ´ºÑ âÁàÅ¡ØÅ
- ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ÇÔ¨ÂÑ áÅÐ¼Å§Ò¹¨ØÅ¹Ô ·ÃÕÂà ¾×Íè ¡ÒÃà¡ÉµÃ áÅÐ¨ØÅ¹Ô ·ÃÕÂº ÓºÑ´¹éÓàÊÕÂ â´Â ¼ÙªŒ Ç‹ ÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.°»¹ ª×¹è ºÒÅ
¤³º´Õ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ áÅÐËÑÇË¹ŒÒË¹‹ÇÂ¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ·Ò§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹à·¤â¹âÅÂÕÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
- ¡ÒÃ»ÅÙ¡¡ÑÞªÒ·Ò§¡ÒÃá¾·Â â´Â ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.ÍÒ¹Ñ° µÑ¹âª ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÈÙ¹ÂÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Òà¡ÉµÃ¸ÃÃÁªÒµÔ

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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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
หนวยประชาสัมพันธ งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ
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¡Ô¨¡ÃÃÁáÅÐâ¤Ã§¡ÒÃµ‹Ò§æ ·Õè¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ
¡ÓÅÑ§¨Ð¨Ñ´¢Öé¹ã¹à´×Í¹àÁÉÒÂ¹ »ÃÐ¨Ó»‚ 2564
â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ ËÅÑ¡ÊÙµÃ ÃÐºº¤Ø³ÀÒ¾ËŒÍ§
»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃµÒÁÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Å ISO/IEC 17025 : 2017
ã¹ÇÑ¹·Õè 5-6 àÁÉÒÂ¹ 2564 ³ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ

â¤Ã§¡ÒÃÊ×ºÊÒ¹»ÃÐàÇ³Õ»‚žãËÁ‹àÁ×Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ »ÃÐ¨Ó»‚ 2564
ã¹ÇÑ¹ÈØ¡Ã·Õè 9 àÁÉÒÂ¹ 2564 ³ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ

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

9

