FACULTY OF SCIENCE, MAEJO UNIVERSITY

จดหมายขาวคณะวิทยาศาสตร

ฉบับเดือน กันยายน ประจำป 2564

เปนหนึ่งในผูนำดานการผลิตบัณฑิตและ
สรางองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยใหยั่งยืน

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ à¢ŒÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¾×ªàÈÃÉ°¡Ô¨áË‹§Í¹Ò¤µ
(¾×ª¡ÃÐ·‹ÍÁ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ)

àÁ×èÍÇÑ¹¾ÄËÑÊº´Õ·Õè 9 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2564 ¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂÀÒ¹ØÇÑ²¹ àÁ¦Ð ÃÍ§¤³º´Õ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ½†ÒÂ¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒáÅÐ
¡Ô¨¡ÒÃ¾ÔàÈÉ ä´Œà¢ŒÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¾×ªàÈÃÉ°¡Ô¨áË‹§Í¹Ò¤µ : ¾×ª¡ÃÐ·‹ÍÁ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ â´ÂÁÕÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.ÇÕÃÐ¾Å ·Í§ÁÒ
Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œà»š¹»ÃÐ¸Ò¹ã¹¡ÒÃ»ÅÙ¡¾×ª¡ÃÐ·‹ÍÁµŒ¹áÃ¡ÍÂ‹Ò§à»š¹·Ò§¡ÒÃ ³ ¿ÒÃÁÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ â´Âã¹§Ò¹ÁÕ¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ
à¡ÕèÂÇ¡Ñº¾×ª¡ÃÐ·‹ÍÁ µÑé§áµ‹µŒ¹¹éÓ¶Ö§»ÅÒÂ¹éÓ áÅÐ¡ÒÃÊÒ¸ÔµÇÔ¸Õ¡ÒÃ¢ÂÒÂ¾Ñ¹¸ØµÒÁ¹ÔàÇÈÇÔ·ÂÒ¢Í§ÀÒ¤àË¹×Í

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ à¢ŒÒµÔ´µÑé§ QR Code
ÊÓËÃÑº¢ŒÍÁÙÅ¾×ªáÅÐÊÁØ¹ä¾ÃÊÓËÃÑºàÊŒ¹·Ò§ÈÖ¡ÉÒ¸ÃÃÁªÒµÔàªÔ§¹ÔàÇÈ»†ÒºŒÒ¹â»§

àÁ×èÍÇÑ¹ÈØ¡Ã·Õè 10 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2564 ·ÕÁ§Ò¹¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ ä´ŒÅ§¾×é¹·Õèà¢ŒÒµÔ´µÑé§ QR Code ¢ŒÍÁÙÅ¾×ª,
ÊÁØ¹ä¾ÃáÅÐÊÑµÇã¹àÊŒ¹·Ò§ÈÖ¡ÉÒ¸ÃÃÁªÒµÔàªÔ§¹ÔàÇÈ»†ÒºŒÒ¹â»§ ³ â¤Ã§¡ÒÃÍÑ¹à¹×Íè §ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ (¤‹ÒÂá·¹¤Ø³) ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ
«Öè§à»š¹¼Å¨Ò¡¡ÒÃÇÔ¨ÑÂã¹â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃÈÔÅ»ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ·ŒÍ§¶Ôè¹áÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ¡ÒÃà¡ÉµÃ à¾×èÍº‹§ºÍ¡
ÅÑ¡É³ÐáÅÐ»ÃÐâÂª¹¢Í§µŒ¹äÁŒáµ‹ÅÐª¹Ô´ÁÒá¡‹ºØ¤¤Å·ÑèÇä» ãËŒ·ÃÒºáÅÐ§‹ÒÂµ‹Í¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§¢ŒÍÁÙÅã¹ÂØ¤´Ô¨ÔµÍÅ
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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FACULTY OF SCIENCE, MAEJO UNIVERSITY

จดหมายขาวคณะวิทยาศาสตร

ฉบับเดือน กันยายน ประจำป 2564

เปนหนึ่งในผูนำดานการผลิตบัณฑิตและ
สรางองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยใหยั่งยืน

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ¨Ñ´¾Ô¸ÕÅ§¹ÒÁºÑ¹·Ö¡¢ŒÍµ¡Å§¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ ÃÐËÇ‹Ò§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ
¡ÑºÈÙ¹Â¾ÔÊÙ¨¹ËÅÑ¡°Ò¹ 5 ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¾ÔÊÙ¨¹ËÅÑ¡°Ò¹µÓÃÇ¨ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹µÓÃÇ¨áË‹§ªÒµÔ

àÁ×èÍÇÑ¹ÍÑ§¤ÒÃ·Õè 14 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2564 ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ ¨Ñ´¾Ô¸ÕÅ§¹ÒÁºÑ¹·Ö¡¢ŒÍµ¡Å§¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í
·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ ÃÐËÇ‹Ò§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ ¡Ñº ÈÙ¹Â¾ÔÊÙ¨¹ËÅÑ¡°Ò¹ 5 ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¾ÔÊÙ¨¹ËÅÑ¡°Ò¹µÓÃÇ¨ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹µÓÃÇ¨áË‹§ªÒµÔ
â´ÂÁÕ ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.ÇÕÃÐ¾Å ·Í§ÁÒ Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ ¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.°»¹ ª×è¹ºÒÅ ¤³º´Õ¤³Ð
ÇÔ · ÂÒÈÒÊµÃ ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.ªÙ ¾ §É ÀÒ¤ÀÙ Á Ô ÃÍ§¤³º´Õ ¤ ³ÐÇÔ · ÂÒÈÒÊµÃ ½ † Ò ÂÇÔ ª Ò¡ÒÃáÅÐÇÔ à ·ÈÊÑ Á ¾Ñ ¹ ¸
ÍÒ¨ÒÃÂ ´Ã.¡ÔµµÔ¤Ø³ ¾ÃÐ¡ÃÐ¨‹Ò§ ËÑÇË¹ŒÒÈÙ¹ÂÇÔ¨ÑÂà·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ·Ò§¿ÊÔ¡Ê à»š¹µÑÇá·¹¼‹ÒÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ
¾ÅµÓÃÇ¨µÃÕ ´ÔàÃ¡ ¸¹Ò¹¹·¹ÔÇÒÊ ¼ÙŒºÑ§¤Ñº¡ÒÃÈÙ¹Â¾ÔÊÙ¨¹ËÅÑ¡°Ò¹ 5 áÅÐ ¾Ñ¹µÓÃÇ¨àÍ¡ ÞÒ³ÇÃØµÁ ËÇÑ§´Õ ÃÍ§¼ÙŒºÑ§¤Ñº¡ÒÃ
ÈÙ ¹ Â ¾ Ô Ê Ù ¨ ¹ Ë ÅÑ ¡ °Ò¹ à»š ¹ µÑ Ç á·¹½† Ò ÂÈÙ ¹ Â ¾ Ô Ê Ù ¨ ¹ Ë ÅÑ ¡ °Ò¹ 5 ÊÓ¹Ñ ¡ §Ò¹¾Ô Ê Ù ¨ ¹ Ë ÅÑ ¡ °Ò¹µÓÃÇ¨ ÊÓ¹Ñ ¡ §Ò¹µÓÃÇ¨áË‹ § ªÒµÔ
³ ËŒÍ§àÍ¡À¾ÇÔ·ÂÒÍÒ¤ÒÃ¨ØÌÒÀÃ³ ¤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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จดหมายขาวคณะวิทยาศาสตร

ฉบับเดือน กันยายน ประจำป 2564

เปนหนึ่งในผูนำดานการผลิตบัณฑิตและ
สรางองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยใหยั่งยืน

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ ä´Œ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃàÊÇ¹Ò »ÃÐÊÒ - »ÃÐÊÒ¹¾Õè¹ŒÍ§
(ÁØ±ÔµÒ¨Ôµ¼ÙŒà¡ÉÕÂ³ÍÒÂØ) ¢Í§¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ »ÃÐ¨Ó»‚ 2564

àÁ×èÍÇÑ¹ÈØ¡Ã·Õè 17 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2564 ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ ä´Œ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃàÊÇ¹Ò »ÃÐÊÒ - »ÃÐÊÒ¹¾Õè¹ŒÍ§
(ÁØ±ÔµÒ¨Ôµ¼ÙŒà¡ÉÕÂ³ÍÒÂØ) ¢Í§¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ³ ÅÒ¹ãµŒ¶Ø¹ÍÒ¤ÒÃ¨ØÌÒÀÃ³ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ à¾×èÍà»š¹¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ
¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐà¾³Õ·Õè´Õ§ÒÁãËŒÊ×ºµ‹Íä» áÅÐä´ŒÃÐÅÖ¡¶Ö§áÅÐáÊ´§ÍÍ¡¶Ö§¤ÇÒÁ¡µÑÞÙ¡µàÇ·Õáµ‹¼ÙŒÍÒÇØâÊ ÊÃŒÒ§¢ÇÑÞ¡ÓÅÑ§áÅÐ¡ÓÅÑ§ã¨·Õè´Õ
ã´Œá¡‹ºØ¤ÅÒ¡Ã â´Â»‚ 2564 ÁÕ¼ÙŒà¡ÉÕÂ³ÍÒÂØ¢Í§¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ¨Ó¹Ç¹ 3 ¤¹ä´Œá¡‹ ¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ©ÑµÃÅ´Ò Ç§¤Ê¶Ò¹,
ÍÒ¨ÒÃÂ¾ÔÁ¾Ã Á¹à·ÕÂÃÍÒÊ¹ áÅÐ¹Ò§ºØÉºÒ ¡ÒËÅ

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÅÑÂáÁ‹â¨Œ
à¢ŒÒÃ‹ÇÁ§Ò¹áÊ´§ÁØ·ÔµÒ¨Ôµá¡‹¼ÙŒà¡ÉÕÂ³ÍÒÂØÃÒª¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ »ÃÐ¨Ó»‚ 2564

àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 20-21 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2564 ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÅÑÂáÁ‹â¨Œ ¹Óâ´Â¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.°»¹ ª×è¹ºÒÅ
¤³º´Õ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂ¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃ áÅÐºØ¤ÅÒ¡Ãà¢ŒÒÃ‹ÇÁ§Ò¹áÊ´§ÁØ·ÔµÒ¨Ôµá¡‹¼ÙŒà¡ÉÕÂ³ÍÒÂØÃÒª¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ
»ÃÐ¨Ó»‚ 2564 ³ ËŒÍ§ÍÔ¹·¹ÔÅ ªÑé¹ 2 ÍÒ¤ÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ à¾×èÍÊÃŒÒ§¢ÇÑÞáÅÐ¡ÓÅÑ§ã¨·Õè´ÕãËŒá¡‹ºØ¤ÅÒ¡Ã
áÅÐáÊ´§¤ÇÒÁ¡µÑÞÙ¡µàÇ·Õá¡‹¼ÙŒÍÒÇØâÊ·Õè¨Ðà¡ÉÕÂ³ÍÒÂØÃÒª¡ÒÃ â´Âä´ŒÃÑºà¡ÕÂÃµÔ¨Ò¡ ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.ÇÕÃÐ¾Å ·Í§ÁÒ
Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ à»š¹»ÃÐ¸Ò¹ã¹¾Ô¸ÁÕ ÍºâÅ‹»ÃÐ¡ÒÈà¡ÕÂÃµÔ¤³
Ø áÅÐ¢Í§·ÕÃè ÐÅÖ¡ «Ö§è ã¹»‚¹ÁéÕ ¤Õ ³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃÁºÕ ¤Ø ÅÒ¡Ãà¡ÉÕÂ³ÍÒÂØ
¨Ó¹Ç¹ 3 ·‹Ò¹ä´Œá¡‹ 1.¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ©ÑµÃÅ´Ò Ç§¤Ê¶Ò¹ 2.ÍÒ¨ÒÃÂ¾ÔÁ¾Ã Á¹à·ÕÂÃÍÒÊ¹ áÅÐ 3.¹Ò§ºØÉºÒ ¡ÒËÅ
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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ฉบับเดือน กันยายน ประจำป 2564

เปนหนึ่งในผูนำดานการผลิตบัณฑิตและ
สรางองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยใหยั่งยืน

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃÊÑÁÁ¹ÒàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃà¾×èÍ·º·Ç¹áÅÐÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
»ÃÐ¨Ó»‚ 2564 áÅÐ¨Ñ´·Óá¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2565

àÁ×èÍÇÑ¹¾ÄËÑÊº´Õ·Õè 23 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2564 ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ ä´Œ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃÊÑÁÁ¹ÒàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃà¾×èÍ·º·Ç¹
áÅÐÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2564 áÅÐ¨Ñ´·Óá¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2565 ³ ËŒÍ§»ÃÐªØÁ 2 ÍÒ¤ÒÃ¨ØÌÒÀÃ³
¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ â´ÂÁÕÇµÑ ¶Ø»ÃÐÊ§¤à¾×Íè ¡ÓË¹´ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤áÅÐÁÒµÃ°Ò¹¢Í§¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ãËŒÁ¤Õ ÇÒÁªÑ´à¨¹ áÅÐÊÒÁÒÃ¶
·Õè¨Ð¹Óä»»¯ÔºÑµÔÍÂ‹Ò§ä´Œ¼Å µÅÍ´¨¹à¾×èÍãËŒá¼¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃºÃÃÅØ¶Ö§ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤·Õèä´ŒµÑé§äÇŒ

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃÊÑÁÁ¹ÒàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃà¾×èÍ·º·Ç¹áÅÐÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
»ÃÐ¨Ó»‚ 2564 áÅÐ¨Ñ´·Óá¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2565

àÁ×èÍÇÑ¹¾Ø¸·Õè 29 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2564 ¤³º´Õ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.°»¹ ª×è¹ºÒÅ ¾ÃŒÍÁ¡Ñº¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÒ¨ÒÃÂ
´Ã.¹ÅÔ¹ Ç§È¢µÑ µÔÂÐ ÍÒ¨ÒÃÂ»ÃÐ¨Ó¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ä´Œà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¾Ô¸ÁÕ ÍºÃÒ§ÇÑÅ·Ò§´ŒÒ¹·ÃÑ¾ÂÊ¹Ô ·Ò§»˜ÞÞÒ (IP Awards) »ÃÐ¨Ó»‚ 2564
³ ËŒÍ§»ÃÐªØÁÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ªÑé¹ 5 ÍÒ¤ÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ â´ÂÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.ÇÕÃÐ¾Å ·Í§ÁÒ
Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ ä´Œà»š¹»ÃÐ¸Ò¹ÁÍºâÅ‹ÃÒ§ÇÑÅãËŒá¡‹ºØ¤ÅÒ¡ÃáÅÐË¹‹ÇÂ§Ò¹·Õèä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅ·Ò§´ŒÒ¹·ÃÑ¾ÂÊÔ¹·Ò§»˜ÞÞÒ´Õà´‹¹
³ ËŒÍ§»ÃÐªØÁÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ªÑé¹ 5 ÍÒ¤ÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ «Öè§·Ò§¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃä´ŒÃÑºâÅ‹ÃÒ§ÇÑÅ
à»š¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·ÕèÁÕ¨Ó¹Ç¹¼Å§Ò¹·Ò§·ÃÑ¾ÂÊÔ¹·Ò§»˜ÞÞÒä´ŒÃÑº¡ÒÃÍ¹ØÞÒµÔãªŒÊÔ·¸Ô "ÊÙ§ÊØ´" »ÃÐ¨Ó»‚ 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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ฉบับเดือน กันยายน ประจำป 2564

เปนหนึ่งในผูนำดานการผลิตบัณฑิตและ
สรางองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยใหยั่งยืน
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