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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

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃÊÑÁÁ¹ÒàªÔ§»¯ÔºÑμÔ¡ÒÃ
à¾×่Í·º·Ç¹á¼¹»¯ÔºÑμÔÃÒª¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2558

เมื่อวันพุธ ที่ 1 เมษายน 2558 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการดำเนินงานให้มีความชัดเจน และสามารถที่จะนำไปปฏิบัติ
อย่างได้ผล ตลอดจนเพื่อให้แผนงาน/โครงการ บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ ¤ÇŒÒÃÒ§ÇÑÅ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´¡Í§àªÕÂÃáÅÐàªÕÂÃÅÕ´à´ÍÃ ã¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¡ÕÌÒáÁ‹â¨ŒÊÑÁ¾Ñ¹¸ ÍÔ¹·¹ÔÅà¡ÁÊ ¤ÃÑ้§·Õ่ 41

ตามที่องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการกีฬาแม่โจ้สานสัมพันธ์ อินทนิลเกมส์ ครั้งที่ 41 เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ออกกำลังกาย พัฒนาบุคลิกภาพทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังเป็นการฝึกการทำงานร่วมกันในหมู่คณะ โดยเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558
ได้มีการจัดการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ การมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และพิธีปิดการแข่งขันฯ ซึ่งในการ
ประกวดครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดกองเชียร์ และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด
เชียร์ลีดเดอร์ ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ÊÒ¢ÒÇÔªÒÊ¶ÔμÔ ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃÊ×ºÊÒ¹»ÃÐà¾³ÕáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁä·Â

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 สาขาวิชาสถิติได้จัดโครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุนให้บุคลากร นักศึกษา และ
ศิษย์เก่าที่มาร่วมงาน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีกิจกรรมสรงน้ำพระ
กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณาจารย์ สืบสานประเพณีวันสงกรานต์
และกิจกรรมทำขนมล้านนา
ณ ลานกิจกรรม KM 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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¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃ»˜¨©ÔÁ¹Ôà·È¡‹Í¹ÊÓàÃ็¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

เมื่อวันที่ 8 เมษายน คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศก่อนสำเร็จการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการ
แนะแนวและให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจาก
บุคคลภายนอกในมุมมองที่หลากหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการปรับตัวเพื่อเผชิญกับโลกภายนอกหลังจาก
จบการศึกษาโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุรชัย สัมภวมาน รองคณบดีฝ่ายคณะวิทยาศาสตร์กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
และ รศ.ศิรินทร์ญา ภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดพิธีและกล่าวปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษา นอกจากนี้ยังมีการ
บรรยายพิเศษ เรื่อง การกรอกแบบสำรวจภาวการณ์มีงานทำและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ โดยคุณธนัชพร เปรมเกษม, สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน บุคลิกภาพกับการสมัครงาน และองค์กรสมัยใหม่ต้องการ
คนดี คนเก่ง อย่างไร โดยอาจารย์เสฏฐวุฒิ หนุ่มคำ คณบดีคณะบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น,นักศึกษา กยศ.
ชำระหนี้คืนได้อย่างไร โดยคุณโกสินทร์ หลวงละ และ การทำงานในสถานประกอบการ โดยคุณสาวิตรี ใจกันทะ ศิษย์เก่า
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ณ ห้องเอกภพวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒ Ã‹ÇÁ¡Ñº¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ ¨Ñ´»ÃÐªØÁ
àÃ×่Í§ ¡ÒÃÊÃŒÒ§ÃÐººà¾×่Í¨Ñ´·Óá¹Ç»¯ÔºÑμÔ·Õ่´Õ áÅÐ¡ÒÃ¹Óä»ãªŒ»ÃÐâÂª¹ ´ŒÒ¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¡ÒÃ¼ÅÔμºÑ³±Ôμ

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 คณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมเรื่อง การ
สร้างระบบเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี และการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านการวิจัยและการผลิตบัณฑิต เพื่อให้่ผู้ที่รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้
ในระดับคณะฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2557

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒ àÃ×่Í§ ¡ÒÃàμÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁã¹¡ÒÃ¢Í¡ÓË¹´μÓáË¹‹§·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การเตรียมความพร้อม
ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่าง
บุคลากร ในด้านการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัยและนวัตกรรม และการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อต่อยอดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี สร้างองค์ความรู้ใหม่ในองค์กร และเพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้สู่สาธารณะ ในการนี้ได้มีการสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ โดย รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เทคนิคการทำหนังสือและ
ตำรา โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และรองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด ณ ห้องประชุม 2 อาคาร
จุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
website : www.science.mju.ac.th
social network : www.facebook.com/sciencemjupage
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¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁÃ´¹้Ó´ÓËÑÇÍ¸Ô¡ÒÃº´Õ ¼ÙŒÍÒÇØâÊ
¹ÒÂ¡ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÅÐ¹ÒÂ¡ÊÁÒ¤ÁÈÔÉÂà¡‹ÒáÁ‹â¨Œ »ÃÐ¨Ó»‚ 2558

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 คณะวิทยาศาสตร์ได้ร่วมเดินขบวนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวอธิการบดี ผู้อาวุโส
นายกสภามหาวิทยาลัยและนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ประจำปี 2558 ภายในงานมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวและการแข่งขัน
ส้มตำลีลา ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลนะเลิศอันดับที่ 1 ในการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตร
และวัฒนธรรมไทย

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃä´Œ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁÃ´¹้Ó´ÓËÑÇ¼ÙŒÍÒÇØâÊáÅÐ¤³º´Õ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสและคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระ
ดำหัวผู้อาวุโส โดยได้รับเกียรติจากผู้อาวุโสจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์จรัส กาใหญ่
อดีตหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์จิรวัฒน์ คมเศวต อดีตคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์์วิทยากร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ศิรินทร์ญา ภักดี โดยมีบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องเอกภพวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃ»˜¨©ÔÁ¹Ôà·ÈáÅÐªÕ้á¹Ðá¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒμ‹Í
ÊÓËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒâ¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÓÅÑ§¤¹´ŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2558

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและชี้แนะแนวทางในการศึกษาต่อ สำหรับนักศึกษาโครงการ
พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา 2558
โดยได้รับเกียรติจาก
รองศาสตราจารย์ศิรินทร์ญา ภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นักศึกษา นอกจากนี้ ได้มีการบรรยาย
เรื่อง ทำวิจัยระดับ ป.โท อย่างไรไม่ให้เสียเวลา โดย ดร.หทัยทิพย์ นิลสนธิ และ การบรรยาย เรื่อง แนวทางในการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก โดย คุณพิภากษ์ จันทร์สุริยะ และในช่วงท้ายได้ให้นักศึกษารับฟังคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาทุนเรียนดี
ณ ห้อง 3104 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์

website : www.science.mju.ac.th
social network : www.facebook.com/sciencemjupage
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เมื่อวันที่ 28 เมษายน -1 พฤษภาคม 2558 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วม
โครงการประชุมวิชาการและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อสร้างความเข้าใจ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์
แสดงความร่วมมือ ในการสร้างกรอบแนวคิดและการดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
ภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing AUC2 ) ในการนี้ นักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เข้าร่วมโครงการได้คว้ารางวัลดังต่อไปนี้ รางวัล Best of Excellence Award
ประเภท Oral Presentation ได้แก่ นางสาวกนกนวล อินขาน หัวข้อเรื่อง ระบบบริหารจัดการประวัติการทำงานของ
พนักงานบริษัทด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Curriculum Vitae Staff in Software Development
Management System), นายอนุสรณ์ สุนันตะ หัวข้อเรื่อง ระบบการจัดการพนักงานโมดูลการจัดการลางาน
(EMPLOYEE MANAGEMENT SYSTEM MODULE LEAVE MANAGEMENT), นางสาวกาญจนา คำแก้ว
หัวข้อเรื่อง ระบบการให้น้ำและปุ๋ยที่ชาญฉลาด (Fertilizer Intelligent System Using Fuzzy Logic),
นางสาวปรางทิพย์ ตลาดเงิน หัวข้อเรื่องระบบสารสนเทศการรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการของบริษัทซีดีจี และ
นางสาวณฐวรรณ์ เหมพิจิตร หัวข้อเรื่อง Warning System for ChampiyongMushrooms Production
สำหรับรางวัล Award of Excellence ประเทภ Oral Presentation ได้แก่ นายพันพิชัย ศรีโสดา หัวข้อเรื่อง
ระบบเว็บไซต์และการจองทัวร์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรแม่โจ้อย่างยั่งยืน และ นายจักร์พงษ์ ธิซาว
หัวข้อเรื่อง
ระบบสื่อการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (E-Learning System) ในโอกาสนี้ คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความ
ยินดีกับนักศึกษาทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

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