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Sageness (»ÃÒªÞáË‹§¤ÇÒÁÃ)ÙŒ
Collaboration (àªÔ´ªÙÃ‹ÇÁáÃ§á¢็§¢Ñ¹)
Inspiration (ÍÑ¹¡Óà¹Ô´áÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨)
Exclusive (¡ŒÒÇä»ÊÙ‹¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ)
Nonesuch (à¨Ô´¨ÃÑÊÊ§‹Ò§ÒÁ)
Civilization (µÒÁ¤ÃÃÅÍ§ÍÒÃÂ¸ÃÃÁ)
Enlargement (¹Ó¡‹ÍÊÔ่§Å้Ó·Ñ¹ÊÁÑÂ)

à»š¹Ë¹Ö่§ã¹¼ÙŒ¹Ó´ŒÒ¹¡ÒÃ¼ÅÔµºÑ³±ÔµáÅÐÊÃŒÒ§Í§¤¤ÇÒÁÃÙŒ·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ à¾×่Í¾Ñ²¹Òà¡ÉµÃ¡Ãä·ÂãËŒÂÑ่§Â×¹

â¤Ã§¡ÒÃäËÇŒ¤ÃÙ »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2557
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของครู
และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาในการศึกษาเล่าเรียน โดยมีคณาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ นักศึกษาทั้งระดับบัณฑิตศึกษา และระดับ
ปริญญาตรีเข้าร่วมพิธี พร้อมกันนี้ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และ มอบเกียรติบัตรรางวัลประกวดพานไหว้ครู ณ ใต้ถุนอาคาร
จุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์

ÊÒ¢ÒÇÔªÒÊ¶ÔµÔ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ
¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃÍÒ¨ÒÃÂ·Õ่»ÃÖ¡ÉÒ¾º¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
ได้จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา
เพื่อให้อาจารย์
ที่ปรึกษาและนักศึกษาทุกชั้นปี ได้มีโอกาสในการพบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันแลกััน เพื่อให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจและมีเวลา
ในการขอคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา และเพื่อเป็นการสร้าง
สัมพันธภาพอันดี ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาทุกชั้นปี
ในการนี้ อาจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง ประธานหลักสูตรฯ
ได้กล่าวเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมกันนี้อาจารย์ทุกท่าน
ได้ให้คำปรึกษานักศึกษาในที่ปรึกษาของตนเองแบบกลุ่มในช่วงท้าย
ของกิจกรรม ณ ห้องบรรยาย 2105 อาคาร 60 ปี แม่โจ้

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÊÇ¹ÒáÅ¡à»ÅÕ่Â¹àÃÕÂ¹ÃÙŒ
àÃ×่Í§ ËŒÍ§àÃÕÂ¹ÊÍ§ÀÒÉÒáºº Interactive
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ห้องเรียนสองภาษาแบบ Interactive เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอนในการเข้าสู่ AEC โดยได้รับเกียรติจาก
อาจารย์ ดร.วรรณวิไล จุลพันธ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล
มาเป็นผู้นำการเสวนาในหัวข้อ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในรายวิชา
โดยการใช้สองภาษา การผสมผสานภาษาที่สองในห้องเรียน และรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนห้องเรียนสองภาษาแบบ Interactive รวมถึงการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในช่วงสุดท้ายของกิจกรรม ณ ห้องประชุม 2 (ห้องประุม
ที-เร๊กซ์) อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์

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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ÊÒ¢ÒÇÔªÒà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ºØ¤ÅÒ¡Ã ÈÔÉÂà¡‹Ò ÈÔÉÂ»˜¨¨ØºÑ¹
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2557 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ซึ่งได้จัดกิจกรรม
พิธีทำบุญสาขา ครบรอบ 13 ปีไอที กิจกรรมไหว้ครูมัดมือรับขวัญศิษย์ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพจากศิษย์ต่อครูอาจารย์ และ
เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษา ในการเรียนการสอน อีกทั้งได้มีกจิ กรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง จากพี่ๆ ทุกชั้นปีร่วมกิจกรรมรับขวัญ
น้องปี 1 กิจกรรมในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากร คณาจารย์ และนักศึกษาในสาขาวิชาเป็นอย่างดียิ่ง

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÔ´µÒÁµÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
à¢ŒÒàÂÕ่ÂÁªÁÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ª¹ÐàÅÔÈ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃ
¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ »ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2557

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการ
ศึกษา ประจำปี 2556 ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิจ
ภู่พัฒน์วิบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวณี ใจรักษ์ เลขาผู้ประเมินจาก สกอ.
คุณนิตยา ใจกันทา และนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ได้เข้าเยี่ยมชมสภาพ
แวดล้อมการเรียนรู้ เยี่ยมชมการเรียนการสอน เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ เพื่อให้
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 คณะวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ
และประกวดผลการดำเนินโครงการการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ
2557 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท
กลุ่มอื่นๆ เรื่องโครงการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ในตลาดวิชาการวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2557

¡ÒÃºÑ¹·Ö¡¢ŒÍµ¡Å§¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍàÃ×่Í§ ¡ÒÃ¼ÅÔµµŒ¹¡ÅŒÒÊÑº»ÐÃ´´ŒÇÂÃÐººäºâÍÃÕá¤àµÍÃ
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นายกฤษฎา เกียรติสมาน
ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การผลิตต้นกล้าสับปะรดด้วยระบบไบโอ
รีแอคเตอร์ จำนวน 150,000 ต้น เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของนางสาวรังสิมา อัมพวัน สังกัด
ฝ่ายปรับปุรงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการ
เกษตร และ การยืดยาวและออกรากต้นกล้าสับปะรดด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์ ซึ่ง
เป็นผลงานวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร.นพมณี โทปุญญานนท์ สังกัดสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ผู้สนับสนุนได้ตกลงมอบเงินสนับสนุนและ
สนับสนุนครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติงานเพื่อเลี้ยงเนื้อเยื่อ ในการทำบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้
website : www.science.mju.ac.th
social network : www.facebook.com/sciencemjupage
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¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ Ã‹ÇÁ¨Ñ´áÊ´§¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃã¹§Ò¹ÁË¡ÃÃÁ¤×¹¤ÇÒÁÊØ¢ãËŒ¤¹ã¹ªÒµÔ
เมื่อวันที่ 26-28 กันยายน 2557 คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมคืนความสุขให้คนในชาติ
ซึ่งจัดขึ้นที่กองพลทหารราบที่ 7 ค่ายสามกษัตริย์ ต. ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยภายในนิทรรศการได้นำเสนอข้อมูล
งานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงองค์ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยี

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊµÃ à¢ŒÒÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชม
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการสำนักงาน
เลขานุการ ซึ่งจะได้นำไปปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะฯ เพื่อความ
เหมาะสมและเตรียมรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์
ศิรินทร์ญา ภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม 2 (ห้องประชุม
ที-เร๊กซ์) อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์

ÃÍºÃÙŒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ : ¨Ñ¹·ÃØ»ÃÒ¤Òàµ็Á´Ç§ 8 µØÅÒ¤Á 2557
จันทรุปราคาเต็มดวงครั้งที่ 2 ของปี เกิดขึ้นในช่วงหัวค่ำของวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 ซึ่งตรงกับวันออกพรรษา สามารถสังเกตได้ในประเทศไทย
โดยจันทรุปราคาได้เริ่มขึ้นก่อนที่ดวงจันทร์จะขึ้นเหนือขอบฟ้า ดวงจันทร์เข้าสู่เงามัวเวลา 15:16 น. เริ่มเกิดจันทรุปราคาบางส่วนเวลา 16:15 น.
และเริ่มเกิดจันทรุปราคาเต็มดวงเวลา 17:25 น. จากนั้นดวงจันทร์จะถูกเงาของโลกบังลึกที่สุดเวลา 17:55 น. ทั้ง 4 ช่วงนี้ ประเทศไทยยังไม่สามารถ
สังเกตได้ เนื่องจากดวงจันทร์ยังอยู่ใต้ขอบฟ้า
พื้นที่บนโลกที่เห็นจันทรุปราคาครั้งนี้พร้อมประเทศไทยคือส่วนใหญ่ของทวีปเอเชีย ด้านตะวันออกของมหาสมุทรอินเดีย ออสเตรเลีย มหาสมุทร
แปซิฟิกอเมริกาเหนือ ด้านตะวันตกของอเมริกาใต้ ด้านตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติก
ขั้นตอนการเกิดจันทรุปราคา 8 ตุลาคม 2557
ดวงจันทร์เริ่มเข้าสู่เงามัวของโลก
15:15:33
เริ่มเกิดจันทรุปราคาบางส่วน
16:14:47
เริ่มเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง
17:25:08
กึ่งกลางของปรากฏการณ์
17:54:35
สิ้นสุดจันทรุปราคาเต็มดวง
18:24:00
19:34:21
สิ้นสุดจันทรุปราคาบางส่วน
ดวงจันทร์พ้นจากเงามัวของโลก
20:33:42
จันทรุปราคาครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 42 ใน 72 ครั้ง ของซารอสที่ 127 ซึ่งดำเนินอยู่ระหว่าง พ.ศ. 1818-2555 ประกอบด้วยจันทรุปราคาเงามัว
11 ครั้ง บางส่วน 18 ครั้ง เต็มดวง 16 ครั้ง บางส่วน 20 ครั้ง และเงามัว 7 ครั้ง ตามลำดับ จันทรุปราคาเต็มดวงครั้งที่นานที่สุดของชุดซารอสนี้เกิดขึ้น
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2431 นาน 1 ชั่วโมง 41.8 นาที
website : www.science.mju.ac.th
social network : www.facebook.com/sciencemjupage
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