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เมื่อวันที่1 เมษายน 2557 คณะวิทยาศาสตร์ได้เข้าศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เพื่อรับฟังข้อมูล แนวปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารคณะในด้านต่างๆ จากผู้บริหาร หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมสำนักงาน อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ
รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการบริหารงานกับส่วนงานต่างๆ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
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เมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 Jitka ERYILMAZ, Ph.D.
และ
Ozgur COBANOGLU, Ph.D. ตำแหน่ง Applied Molecular and
Structural Biologist จาก ISKO Technology Department of
SANKO Holding ประเทศตุรกี ได้เข้าหารือความร่วมมือทางด้านการวิจัยกับ
คณะวิทยาศาสตร์ โดยอ้างอิงผลงานวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี
เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและถ่ายโอนข้อมูลระหว่างกันด้านการวิจัยในอนาคต
ทั้งนี้ได้มี ดร.กชพร ศิริโภคากิจ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง
อาจารย์ ดร.กัลล์ กัลยาณมิตร
ผู้อำนวยการสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์ชลิตดา มัธยมบุรุษ รองผู้อำนวยการสถาบัน
บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ รองศาสตราจารย์ ดร.นพมณี
โทปุญญานนท์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารจุฬาภรณ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมรดน้ำ
ดำหัวผู้อาวุโสและคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
ประจำปี พ.ศ.2557 โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระ กิจกรรมรดน้ำดำหัวแก่
ผู้อาวุโส ได้แก่ รองศาสตราจารย์ จรัส กาใหญ่ อดีตหัวหน้าภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์ จิรวัฒน์ คมเศวต อดีตคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองอธิการบดี
คณบดี
ฝ่ายวิชาการ และรองศาสตราจารย์ ศิรินทร์ญา ภักดี
คณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ได้ร่วมเดินขบวนเพื่อไปร่วมกิจกรรมรดน้ำ
ดำหัวอธิการบดี ผู้อาวุโส นายกสภามหาวิทยาลัยและนายกสมาคมศิษย์เก่า
แม่โจ้ ประจำปี 2557 ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่ปรึกษา : เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ , นายพงศกร ศิริ
ออกแบบและจัดทำ : นายปรีชา ขยัน
หน่วยประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-875295, โทรสาร : 053-875205
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เมื่อวันอังคาร ที่ 29 เมษายน 2557 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกุล รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ มาบรรยายใน
หัวข้อ “การถ่ายทอดยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติระดับคณะและนโยบายการบริหารงบประมาณเงินรายได้ ประจำ
ปีงบประมาณ 2557 และ 2558“ และนอกจากนั้นได้มีการนำเสนองานรับ-จ่ายจริงงบประมาณรายได้ 2557 รวมถึงนำเสนอรายงาน
ผลการดำเนินงานด้านแผนปฏิบัติราชการและทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557
รอบระยะเวลา 6 เดือน
ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
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ตามที่ร้านเวชโอสถ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในโครงการ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเตรียมนีโอโซมบรรจุสารสกัดครั้งที่ 1
ไปแล้ว เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2557 ร้านเวชกรโอสถได้นำ
บุคลากรเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโยลีการเตรียมนีโอโซมบรรจุ
สารสกัด ครั้งที่ 2 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หลายๆ คนที่ใช้ครีมกันแดด คงคุ้นเคยกับ

คำว่า SPF ที่เขียนติดอยู่ข้างผลิตภัณฑ์เป็น
อย่างดี แล้วเรารู้หรือไม่ว่าค่า SPF นั้น
หมายถึงอะไร
เราจะมาอธิบายกันง่าย ๆ
ให้เข้าใจและจะได้ใช้ครีมกันแดดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ค่า SPF คืออะไร ?

SPF ย่อมาจากคำว่า Sun Protecting Factor หรือแปลเป็นไทยว่า
ค่าป้องกันแสงแดด ซึ่งผิวของแต่ละคนอาจไม่เท่ากัน เช่น บางคนตากแดด
เป็นเวลา 15 นาทีแล้วผิวเริ่มแดง หรือ บางคนแค่ 10 นาทีก็เริ่มแดง
ส่วนค่าตัวเลข SPF ที่ระบุ เช่น SPF 30 ก็หมายถึง ระยะเวลาที่สามารถ
ป้องกันผิวเรา 30 เท่าจากค่าปกติ
จากตัวอย่าง เราตากแดด 15 นาทีแล้วแดด ถ้าเราทาครีมกันแดดที่เป็น
SPF 30 ก็หมายถึงผิวเราจะได้รับการปกป้องนานขึ้น 30 เท่า คือ 30 x 15
นาที คือ 450 นาที
ดังนั้นหลังจาก 450 นาทีแล้วเรายังต้องโดนแดดอยู่ ก็จำเป็นต้องทา
ครีมกันแดดเพิ่มเติม
ค่า SPFยิ่งสุงไม่ได้หมายความว่าจะมีความสามารถในการปกป้องผิวเราได้
มากขึ้น แต่จะช่วยยืดระยะเวลาในการทาซ้ำของเรานั่นเอง
ข้อมูลจาก : http://www.thaiinnomart.com/
website : www.science.mju.ac.th
social network : www.facebook.com/sciencemjupage
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