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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

ÊÒ¢ÒÇÔªÒ¾Ñ¹¸ØÈÒÊµÃ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃºÃÃÂÒ¾ÔàÈÉ
àÃ×่Í§ à·¤¹Ô¤·Ò§¾Ñ¹¸ØÈÒÊµÃâÁàÅ¡ØÅáÅÐ¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µãªŒ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 สาขาวิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคทางพันธุศาสตร์โมเลกุล
และการประยุกต์ใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช ตลอดจนเพื่อสร้าง
เครือข่ายช่วยการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก และได้รับเกียรติจาก Professor Dr.Thomas W. Okita จาก Institute of
BiologicalChemistry, Washington State University จากประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลและ
พันธุวิศวกรรมพืชมาเป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒ ËÑÇ¢ŒÍàÃ×่Í§ ¡ÒÃà¢ÕÂ¹ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ËÅÑ¡ÊÙµÃ (Á¤Í.7)

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อเรื่อง การเขียน
รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการกรอก
รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องที่มาและความสำคัญของการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ตเพื่อติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดย อาจารย์ ดร.สมนึก สินธุปวน
การใช้ระบบเพื่อการบันทึกข้อมูล มคอ.2 มคอ.7 และการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อติดตามผล
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร สำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร โดย ว่าที่ร้อยตรีมาโนชญ์ ตนสิงห์
รวมถึงการระดมแนวคิดในการติดตามผลการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ณ ห้อง
ประชุม 2 (ที-เร๊กซ์) อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
¤³Ò¨ÒÃÂáÅÐ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨Ò¡ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ¤³Ð¼ÅÔµ¡ÃÃÁ¡ÒÃà¡ÉµÃ áÅÐ¤³ÐÈÔÅ»ÈÒÊµÃ
Ã‹ÇÁ¡ÑºÊÁÒªÔ¡ªØÁª¹ã¹à¢µà·ÈºÒÅàÁ×Í§áÁ‹â¨Œ à¢ŒÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃÍÒÊÒ¾Ñ²¹ÒÇÑ´ËŒÇÂà¡Õ๋Â§

เมื่อวันที่ 11 และ 25 มีนาคม 2558 คณาจารย์และนักศึกษาจาก คณะวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรม
การเกษตร และคณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับสมาชิกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้เข้าร่วมโครงการ
อาสาพัฒนาวัดห้วยเกี๋ยง ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ เพื่อพัฒนาพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ ของวัดห้วยเกี๋ยง
ให้เกิดความสวยงามและสร้างสวนสมุนไพรที่ใช้ในการนวดแผนโบราณขึ้นในวัดห้วยเกี๋ยง รวมถึงพัฒนา
พื้นที่ที่ใช้สร้างอาคารที่ใช้ประโยชน์ในการบำบัดรักษา พักฟื้นผู้ป่วยทุพพลภาพจากการบาดเจ็บที่เปิดให้
ใช้บริการภายในวัด โดยรายละเอียดได้มีการปรับพื้นที่ ปลูกมัลเบอร์รี่ ปลูกสมุนไพร ตกแต่งสวนหย่อม
บริเวณด้านหน้าอาคารบำบัดฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยทุพพลภาพและอาคารพักของสงฆ์ ณ วัดห้วยเกี๋ยง
เขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
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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¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃËÒÃ×ÍÃ‹ÇÁ¡ÑºµÑÇá·¹ªØÁª¹ã¹à¢µà·ÈºÒÅàÁ×Í§áÁ‹â¨Œ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 รองศาสตราจารย์ศิรินทร์ญา ภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้หารือร่วมกับตัวแทนชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ เกี่ยวกับการสร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อเป็นการติดตามผลการให้บริการวิชาการในการนำ
องค์ความรู้ไปต่อยอด ในการสร้างผลิตภัณฑ์ให้เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน พร้อมกันนี้ได้แลกเปลี่ยนร่วมกัน เช่น การสร้าง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ขั้นตอน กฎเกณฑ์ หรือการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น เพื่อเป็นการนำร่องไปสู่การ
สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของชุมชนต่อไป ณ ห้องประชุม 2 คณะวิทยาศาสตร์

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃ¤‹ÒÂÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ
ÊÓËÃÑºàÂÒÇª¹ âÃ§àÃÕÂ¹ºŒÒ¹ËÁÕ่ ¨Ñ§ËÇÑ´Å¾ºØÃÕ

เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
สำหรับเยาวชน โรงเรียนบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการ
เรียนรู้ทางวิทยศาสตร์แก่นักเรียน ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกประสบการณ์และศึกษาแหล่งเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา โดยได้ฝึกปฏิบัติ
การเรียนรู้ในสาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาเคมี รวมถึง
ศึกษาแหล่งเรียนรู้คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 5 และ 6 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 71 คน
ครูผู้ควบคุมจำนวน 5 คน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ¨Ñ´§Ò¹·ÓºØÞÊ×ºªÐµÒ à¹×่Í§ã¹ÇÑ¹¤ÅŒÒÂÇÑ¹Ê¶Ò»¹Ò¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์จัดงานทำบุญสืบชะตา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความเป็น
สิริมงคล โดยมีพิธีทางศาสนา สืบชะตา ณ ห้องเอกภพวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

website : www.science.mju.ac.th
social network : www.facebook.com/sciencemjupage
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¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ¡Ñº¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ
·Õ่ä´ŒÃÑº·Ø¹ª‹ÇÂàËÅ×Í·Ò§´ŒÒ¹ÇÔ¨ÑÂÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ¤ÃÑ้§·Õ่ 21 »ÃÐ¨Ó»‚¾.È. 2557

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 21
ประจำปีพ.ศ. 2557 จากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จำนวน 2 ทุน ได้แก่ 1. อาจารย์ ดร. ไพโรจน์
วงศ์พุทธิสิน (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ) ในโครงการ “การขยายกำลังการผลิตเอนไซม์
โปรติเอสในระดับกึ่งอุตสาหกรรมเพื่อประยุกต์ใช้ในการเตรียมน้ำยางพาราปราศจากโปรตีนภูมิแพ้”2. อาจารย์ ดร.มุจลินทร์
ผลจันทร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) และ ผศ.ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์ (หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ) ในโครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพโดย
การออกแบบกลุ่มประชากรจุลินทรีย์ด้วยวิธีแฟกทอเรียล” ในการนี้ นักวิจัยได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนจาก ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์
จุลานนท์ (องคมนตรี) และ ฯพณฯ ชิเกะคะสุ ซาโตะ (เอกอัคราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย) ที่จัดขึ้น ณ ห้องเลิศวนาลัย
บอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

ÊÒ¢ÒÇÔªÒÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃ¤‹ÒÂÂØÇª¹¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ

เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2558 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการค่ายยุวชนคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาผู้เข้าร่วมอบรมให้มีความรู้ในด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมดิจิตอลแก่ผู้เข้ารับการอบรม เปิดโลกทัศน์ให้ความรู้ ให้มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง พัฒนา
และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความสามัคคี ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น และเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไป ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ÊÒ¢ÒÇÔªÒà·¤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾ ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàµÃÕÂÁ¼Å§Ò¹à¾×่ÍÊ‹§à¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐ¡Ç´ã¹§Ò¹ KIWI 2015

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
จัดกิจกรรมการเตรียมผลงาน เพื่อส่งเข้าร่วมประกวดในงาน
KIWI 2015 ณ ประเทศเกาหลี
โดยได้รับเกียรติจาก
รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ บรรยายในหัวข้อ
“การเตรียมผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าประกวดในเวที
สากล” ณ ห้องบรรยาย 2402 ชั้น 4 อาคารแม่โจ้ 60 ปี
คณะวิทยาศาสตร์
website : www.science.mju.ac.th
social network : www.facebook.com/sciencemjupage
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ÊÒ¢ÒÇÔªÒà·¤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾ ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹áÅÐ¶‹ÒÂ·Í´Í§¤¤ÇÒÁÃÙŒ´ŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕá¡‹ÊÑ§¤Á

เมื่อวันที่ 20-22 มีนาคม 2558 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพได้จัดโครงการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
และวิทยาศาสตร์ชีวภาพแขนงอื่นๆ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมีกิจกรรมปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวิตทางจุลชีววิทยา
พันธุศาสตร์ เอนไซม์ สิ่งแวดล้อม การศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินและปุ๋ยกลับกองวิศวกรรมแม่โจ้ 1 การทดสอบ
ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ และกิจกรรมสานสัมพันธ์จากนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃ¨Ò¡ Nanjing Vocational Institute of Science and Technology à¢ŒÒËÒÃ×Í¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÏ ¡Ñº¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 คณะผู้บริหารจาก Nanjing Vocational Institute of Science and Technology ประเทศจีน
ได้เข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีการและเปลี่ยนข้อมูลการศึกษา โอกาสทางการศึกษา นักศึกษาแลกเปลี่ยน เป็นต้น พร้อมกันนี้
ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งคณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 2
คณะวิทยาศาสตร์

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¾Ô¸Õà»´¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¡ÕÌÒáÁ‹â¨ŒÊÑÁ¾Ñ¹¸ ¤ÃÑ้§·Õ่ 41 “ ÍÔ¹·¹ÔÅà¡ÁÊ”

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์
ครั้งที่ 41 “ อินทนิลเกมส์” ณ สนามอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จำเนียร ยศราช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย
อาจารย์กฤษดา ภักดี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้แทน
สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันได้มีการ
เดินขบวนพาเรด ภายใต้แนวคิด Maejo Go Eco University การแสดงพิธีเปิดชุดนาฏศิลป์มวยไทย
จินตลีลาจากโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ การแสดงลีดเดอร์ชุดใหญ่จาก 11 คณะ 2 วิทยาลัย
และจุดไฟคบเพลิงด้วยพลุที่สวยงามตระการตา ปิดท้ายด้วยความบันเทิงกับมินิคอนเสิร์ต ที่สร้างความ
สนุกสนานแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี ในส่วนของพิธปี ิดการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์
ครั้งที่ 41 “ อินทนิลเกมส์” กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 19.00 น.
ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
website : www.science.mju.ac.th
social network : www.facebook.com/sciencemjupage
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