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â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐªØÁºØ¤ÅÒ¡Ã¤ÃÑ้§·Õ่ 1 »ÃÐ¨ÓÀÒ¤àÃÕÂ¹·Õ่ 2 »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2556
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดประชุมบุคลากรครั้งที่ 1
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารชุดใหม่
ได้พบปะชี้แจงนโยบายกับบุคลากร
ตลอดจนการปฏิบัติงานประจำปี 2557
แนวทางการจัดทำข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ 2557 พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรของคณะฯ ได้มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการคณะฯ ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
â¤Ã§¡ÒÃµÔ´µÒÁ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹áÅÐ¾º»ÐÍÒ¨ÒÃÂ·Õ่»ÃÖ¡ÉÒÊÒ¢ÒÇÔªÒÊ¶ÔµÔ
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 สาขาวิชาสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการติดตามผลการเรียนและ
พบปะอาจารที่ปรึกษาสาขาวิชาสถิติ ซึ่งได้มีการบรรยาย
ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญ
ของการประกันคุณภาพ
การศึกษา และการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยประธานหลักสูตรสาขาวิชาสถิติ
นอกจากนั้นยังได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการศึกษา
ของนักศึกษาสาขาวิชาสถิติ
เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยอาจารย์ ดร.กฤษณะ
ลาน้ำเที่ยง
รวมถึงได้มีการอบรมว่าด้วยกฎระเบียบ
การแต่งกาย
การประพฤติปฏิบัติในรั้วมหาวิทยาลัยที่
เหมาะสมกับความเป็นนักศึกษาโดยคณาจารย์สาขาวิชาสถิติ
และให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาในช่วงสุดท้าย
ณ ห้องบรรยาย 2105 อาคาร 60 ปีแม่โจ้

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ»ÃÐ¨Óà´×Í¹
¼ÙŒ¹ÓªØÁª¹ã¹à¢µà·ÈºÒÅàÁ×Í§áÁ‹â¨Œ

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 รองศาสตราจารย์ศิรินทร์ญา
ภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ฐปน ชื่นบาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และ
อาจารย์.ดร.สมนึก สินธุปวน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และ
มาตรฐานการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนผู้นำชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประกอบด้วย ประธานชุมชน รองประธาน
ชุมชน ประธานสตรีแม่บ้าน รองประธานสตรีแม่บ้าน อาสาสมัคร
สาธารณสุขเทศบาล และผู้สูงอายุ เพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้
เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน
ระหว่างเทศบาล
เมืองแม่โจ้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากดอกอัญชันตามความต้องการของชุมชน ณ ศาลาการเปรียญ
วัดแม่แก้ดน้อย ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

»¯Ô·Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¤³Ð
4-5 ธันวาคม 2556
** โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลิตภัณฑ์จากดอกอัญชัน
18 ธันวาคม 2556
** กิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ ทิชชูเดคูพาจ

ที่ปรึกษา : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์, รองคณบดี, เลขานุการคณะฯ
ออกแบบและจัดทำ : นายปรีชา ขยัน
หน่วยประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-875295, โทรสาร : 053-875205
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¡ÒÃ»ÃÐªØÁáÅ¡à»ÅÕ่Â¹àÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÒ¹¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾ÈÖ¡ÉÒ
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพศึกษา หัวข้อ “การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานภายใน 15 หน่วยงาน ได้แก่
คณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยบริหารศาสตร์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สำหรับหน่วยงานภายนอก 4 หน่วยงาน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่่ และคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาบรรยาย
เรื่อง “ร่างตัวบ่งชี้การประเมินระดับอุดมศึกษา รอบ 4” รวมไปถึงคุณจงรักษ์ บัวลอย หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้แทนกลุ่มสายสังคม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มาสรุปผลการประชุมสร้างเครือข่ายความร่วมมือฯ ปี 2556 พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมประเมิน
กิจกรรมในภาพรวม และในตอนท้ายของการประชุมได้มีการพิจารณาร่าง MOU รวมถึงแผนเครือข่ายความร่วมมือฯ ปี 2557 ตามลำดับ

â¤Ã§¡ÒÃ¼ÙŒºÃÔËÒÃáÅÐ¤³Ò¨ÒÃÂ¾º»Ð¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ Ã‹ÇÁ¡Ñº Í§¤¡ÒÃ¾Ô¾Ô¸ÀÑ³±ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ (Í¾Çª.)
¨Ñ´¤ÒÃÒÇÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ

เมื่อวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2556 คณะวิทยาศาสตร์
ได้จัดโครงการผู้บริหารและคณาจารย์พบปะนักศึกษา
โดยมีรองศาสตราจารย์ศิรินทร์ญา ภักดี คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดประชุมและนำเสนอ
นโยบาย รวมถึงการนำเสนอระเบียบและแนวทาง
การจัดกิจกรรมโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย
สัมภวมาน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและกิจการพิเศษ ณ ห้องบรรยาย 3102
อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2556 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) จัดคาราวานวิทยาศาสตร์ ในลักษณะของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เคลื่อนที่
ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กิจกรรมในงานประกอบไปด้วย นิทรรศการวิทยาศาสตร์แบบสื่อสัมผัส กิจกรรมวิทยาศาสตร์หรรษา
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ โดมดูดาวเคลื่อนที่ เพื่อเปิิดโอกาสให้เยาวชน
ประชาชนในภูมภิ าค ได้รับประสบการณ์และเกิดทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้วิทยาศาตร์ โดยเน้นการ
นำเสนอความรู้ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนมีความสนใจและเรียนวิทยาศาสตร์อย่างเข้าใจและมีเป้าหมายมากขึ้น
website : www.science.mju.ac.th
social network : www.facebook.com/sciencemjupage
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¾Ô¸Õà»´ÅÒ¹¡Ô¨¡ÃÃÁáÅ¡à»ÅÕ่Â¹àÃÕÂ¹ÃÙŒ "KM Plaza"

¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¡ÕÌÒáÁ‹â¨ŒÊÑÁ¾Ñ¹¸¤ÃÑ้§·Õ่ 40
เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2556
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ครั้งที่ 40 “แม่โจ้เกมส์”
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้่น
รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยใช้
รูปแบบการจัดงาน “80 ปี บัณฑิตไทยโตไปไม่โกง” เพื่อให้
นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักความรัก ความสามัคคี
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มุ่งหล่อหลอมความสามัคคีให้เกิดขึ้น อันจะ
เป็นกระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้
ที่
สอดคล้องกับค่านิยมหลักขอมหาวิทยาลัย
ซึ่งคณะ
วิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวด
กองเชียร์ในการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ครั้งที่ 40

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดพิธีเปิดลานกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ "KM Plaza"
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นประธานในพิธีเปิด รวมถึงผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ และนายปิยศักดิ์
ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ได้ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมภายใน
งานมีกิจกรรมประกอบด้วย KM Sharing การออกร้านค้า การนำเสนอผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนในเทศบาลเมืองแม่โจ้ โต๊ะให้คำปรึกษาการจดสิทธิบัตร
และอื่นๆ อีกมากมาย
ณ ชั้น G อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

KM

¡ÒÃ¨Ñ´·Óá¼¹¾Ñ²¹Òµ¹àÍ§ (IDP)
áÅÐà¡³±¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÊÓËÃÑºÊÒÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้
หัวข้อเรื่อง
“การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (IDP) และเกณฑ์การประเมินสำหรับ
สายสนับสนุน” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมวงศ์ ทิพย์ประจักษ์
เป็นผู้นำการเสวนา
หัวข้อเรื่อง
“การจัดทำความก้าวหน้าในสายอาชีพและการประมวลผลปฏิบัติราชการ
สายสนับสนุนวิชาการแลแผนพัฒนาตนเอง (Career Path)”
คุณสุชาติ จันทร์แก้ว
เป็นผู้นำการเสวนา หัวข้อเรื่อง “การประเมินและการเลื่อนขั้นเงินเดือน” และ คุณรัตติกาล
ณวิชัย เป็นผู้นำการเสวนา หัวข้อเรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (IDP) และเกณฑ์การ
ประเมินสำหรับสายสนับสนุน” ณ ห้องบรรยาย 3100 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์

ÃÍºÃÙŒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ
ÍÑ¹µÃÒÂ¨Ò¡»ÅÑ๊¡¾‹Ç§
กรมวิทยาศาสตร์บริการเตือนประชาชนให้ระวังการใช้ปลั๊กพ่วง
เนื่องจากคุณภาพของสายพ่วง ที่มีเต้ารับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
ต่างๆนั้นไม่ได้มาตรฐานที่จะช่วยป้องกัน อันตรายจากการเกิด
กระแสไฟฟ้าลัดวงจรจากวัสดุที่ไม่ได้คุณภาพ ซึ่งเป็นอันตรายต่อ
ทรัพย์สิน หรือร้ายแรง ที่สุดก็อาจลุกลามไปจนถึงอันตรายต่อ
ชีวิต
หากเกิดอุบัติเหตุจากการใช้งานอย่างไม่ระมัดระวัง
นอกจากผู้บริโภคต้องตรวจสอบคุณภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้าให้
พร้อมใช้งานแล้ว
การตรวจสอบคุณภาพของสายพ่วงที่มี
เต้ารับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนั้น ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วย
ป้องกันอันตรายได้

¢ŒÍÁÙÅ http://siweb.dss.go.th/news/show_list_new.asp

website : www.science.mju.ac.th
social network : www.facebook.com/sciencemjupage
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