สวัสดีปีใหม่ 2558

เจริญสุขทุกประการวันปีใหม่
เจริญชัยเจริญโชคไร้โศกศัลย์
เจริญบุญอุ่นจิตนิจนิรันดร์
เจริญขวัญเจริญชนม์มงคลงาม
ศกสองห้าห้าแปดฉลองสุข
นิรทุกข์นิรภัยไร้ขวากหนาม
สิ่งปรากฏยิ่งสดใสในทุกยาม
พบแต่ความสุขสมหวังทุกครั้งเทอญ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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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§¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà¾×่Íà¢ŒÒÊÙ‹µÅÒ´áÃ§§Ò¹

เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน อีกทั้งยังเป็นการร่วมแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา โดยมีกิจกรรมการบรรยายและการเสวนา เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียน
จดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัว แนวทางในการสัมภาษณ์งาน” พร้อมด้วยการจำลองสถานการณ์การสัมภาษณ์งาน เพื่อ
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และได้ฝึกปฏิบัติจริง โดยคณาจารย์ในหลักสูตรสาขาวิชาสถิติ ณ ห้อง 2507-1 อาคารแม่โจ้ 60 ปี

ÈÙ¹Âà·¤â¹âÅÂÕÍÔàÅ็¡·ÃÍ¹Ô¡ÊáÅÐ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃáË‹§ªÒµÔ
à¢ŒÒÃ‹ÇÁËÒÃ×Í¡Ñº¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติเข้าร่วมหารือกับคณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้อง
ประชุม 2 (ห้องประชุมที-เร๊กซ์) คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อหารือและ
ขอคำแนะนำเรื่องการพิจารณารับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(ระบบรับตรง) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสำหรับปีการศึกษา
2558 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ซึ่งเป็นการต่อยอดการดำเนิน
โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ ระยะที่ 3 เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่อาจารย์และนักเรียนใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

¤³º´Õ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁÁÊ. à¢ŒÒËÒÃ×Íá¼¹¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í
·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ¡Ñº¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ Á.áÁ‹â¨Œ

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชม
และปรึกษาหารือแผนความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างคณะ
วิิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมข้อ
เสนอแนะเพื่อการเตรียมพร้อมสู่กระบวนการประเมินต่อไป ณ ห้อง
ประชุม 2 (ห้องประขุมที-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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ºÑ¹·Ö¡¢ŒÍµ¡Å§¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÃÐËÇ‹Ò§¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ ¡Ñº âÃ§àÃÕÂ¹¨Ñ¡Ã¤Ó¤³Ò·Ã ¨Ñ§ËÇÑ´ÅÓ¾Ù¹

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการรับมอบอำนาจจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยมีเจตจำนงร่วมกันในการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ส่งเสริมและ
สนับสนุนครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการยกระดับการบริหาร
จัดการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ ณ ห้องประชุม 2 (ห้องประชุม ที-เร๊กซ์)
อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹áÅÐ¶‹ÒÂ·Í´Í§¤¤ÇÒÁÃÙŒ´ŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕá¡‹ÊÑ§¤Á

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่
สังคม โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพแขนง
อื่นๆ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยม โดยมีการบรรยายหัวข้อ ความรู้พื้นฐานทางด้านชีวโมเลกุล การปฏิบัติการการสกัดดีเอ็นเอและการ
ตรวจสอบคุณภาพดีเอ็นเอที่สกัด การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ โดยเทคนิค Polymerase Chain Reaction และ การตรวจสอบชิ้นส่วน
ดีเอ็นเอ โดยวิธี Electrophoresis ณ ห้องปฏิบัติการ 2404 อาการแม่โจ้ 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁÊ‹§·ŒÒÂ»‚à¡‹Ò 2557 µŒÍ¹ÃÑº»‚ãËÁ‹ 2558 ãËŒá¡‹ºØ¤ÅÒ¡Ã

เมื่อวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2557 ต้อนรับปีใหม่ 2558 ให้แก่บุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรเกิดความรักและสามัคคีในหมู่คณะจากการดำเนินงานร่วมกัน สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของ
บุคลากร และให้บุคลากรได้รับความสนุกสนานในการจัดกิจกรรมการแสดง ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของแต่ละหลักสูตรและ
สำนักงานเลขานุการ การแลกของขวัญ การประกวดหน้ากากแฟนซี การแจกของรางวัล การรับประทานอาหารร่วมกัน และกิจกรรม
สันทนาการอีกมากมาย ณ ใต้ถุน ชั้น G อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์

website : www.science.mju.ac.th
social network : www.facebook.com/sciencemjupage
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¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ÃÐËÇ‹Ò§¼ÙŒºÃÔËÒÃ¾ººØ¤ÅÒ¡ÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ
áÅÐ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¡ÕÌÒºØ¤ÅÒ¡Ã»ÃÐ¨Ó»‚ 2557

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารพบบุคลากรมหาวิทยาลัย
แม่โจ้และการแข่งขันกีฬาบุคลากรประจำปี 2557 ซึ่งจัดให้มีการแข่งขันทั้งกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน รวมถึงการประกวด
ขบวนพาเรด กองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
การแข่งขันกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดขบวนพาเรด และในช่วงค่ำของวันเดียวกัน
บริเวณลานจัตรุ ัสนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อส่งมอบความสุขให้กับ
ผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน รวมถึงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
ซึ่งบรรยากาศภายในงานโดยรวมเต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนาน

ÃÍºÃÙŒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ

" เตือนดื่มสุราแก้หนาว อันตรายถึงตาย "
สภาพอากาศที่หนาวเย็นลง ทำให้มีประชาชนบางกลุ่ม นิยมดื่มสุราแก้หนาว เนื่องจากมีความเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มความอบอุ่นร่างกาย
และเชื่อว่าไม่ต้องสวมเสื้อผ้าให้อบอุ่นก็ได้ เพราะเหล้าทำให้อุ่นอยู่แล้วซึ่งในทางการแพทย์จัดว่าเป็นความเชื่อที่ผิด และมีข่าวผู้เสียชีวิต
จากความเชื่อดังกล่าวทุกปี คนจำนวนไม่น้อยที่มีความเชื่อว่า "จิบเหล้า ช่วยแก้หนาว" ทว่า การศึกษาวิจัยทางการแพทย์ที่ผ่านมา รวมถึง
องค์การอนามัยโลก (WHO) ต่างออกมายืนยันว่า การดื่มเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อบรรเทาความหนาวเย็น เป็นความเชื่อที่
อันตรายต่อสุขภาพ และอาจส่งผลร้ายถึงขั้นเสียชีวิตได้
จากการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ ระบุว่า การดื่มแอลกอฮอล์ 1แก้ว ทำให้ร่างกายรู้สึกถึง
ความอบอุ่นได้ในชั่วขณะสั้นๆ เพราะความร้อนวูบวาบที่เกิดขึ้นหลังดื่ม เหล้าไม่ใช่ความอบอุ่น
แต่เป็นผลจากหลอดเลือดฝอยขยายตัวเพราะฤทธิ์เหล้า และเป็นช่องระบายความร้อนออก
จากร่างกาย ยิ่งดื่มมากเท่าใด ความร้อนในร่างกายจะถูกระบายออกมาก ฤทธิ์แอลกอฮอล์
ทำให้ร่างกายสูบฉีดเลือดไปที่บริเวณผิวหนัง เพื่อกระตุ้นการขับเหงื่อออกมากขึ้น ซึ่งทำให้
อุณหภูมิภายในร่างกายลดต่ำลงอีก ทำให้อุณหภูมิในตัวลดต่ำกว่าปกติ เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้
สูง เมื่อสัมผัสอากาศเย็นเป็นเวลานาน
ที่มา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
website : www.science.mju.ac.th
social network : www.facebook.com/sciencemjupage
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