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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·ÂÒÈÒÊµÃÃ‹ÇÁ¨Ñ´áÊ´§¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í¼Å§Ò¹à¡Õ่ÂÇ¡ÑºÊÐàµ็ÁÈÖ¡ÉÒ
เมื่อวันที่ 12-14 มกราคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ( STEM
Education)เพื่อจุดประกายความคิดในการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการคัดเลิือกให้เป็นศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โดยคณะวิทยาศาตร์ได้นำเสนอผลงานเรื่อง ระบบการ
ผลิตเห็ดที่ชาญฉลาด ระบบการให้ปุ๋ยและน้ำที่ชาญฉลาด การปลูกเมลอนไร้ดิน และ การส่งผ่านอิเล็กตรอนผ่านรงควัตถุในระบบการ
สังเคราะห์แสงของหญ้าสู่ตัวรับทางเคมี โดยมีนักเรียนและคณาจารย์ให้ความสนใจเป็นอย่างดี

ÊÒ¢ÒÇÔªÒà¤ÁÕÍØµÊÒË¡ÃÃÁáÅÐà·¤â¹âÅÂÕÊÔ่§·Í ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ
¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ à¤Ã×่Í§Á×ÍÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ¢Ñ้¹ÊÙ§áÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐÇÔªÒªÕ¾·Ò§à¤ÁÕ
เมื่อวันพุธที่ 14 มกราคม 2558 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ขั้นสูงและการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางเคมี เรื่อง "Workshop on
Transmission Electron Microscopy (TEM), Scanning Electron
Microscopy (SEM) and Energy Dispersive x-ray spectroscopy
(EDS) ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคต่าง ๆ ทางด้านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน และเครื่อง
วิเคราะห์ธาตุ และสามารถนำไปปรับใช้ในงานวิจัย การเรียนการสอน และการ
ตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ คณะวิทยาศาสตร์ 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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ËÅÑ¡ÊÙµÃÊÒ¢ÒÇÔªÒà¤ÁÕ»ÃÐÂØ¡µáÅÐËÅÑ¡ÊÙµÃÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ¹Òâ¹ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ
¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ àÃ×่Í§ “Atomic Force Microscope ã¹§Ò¹ÇÔ¨ÑÂÃÐ´Ñº¹Òâ¹”

เมื่อวันพุธที่ 14 มกราคม 2558 หลักสูตรสาขาวิชาเคมีประยุกต์และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Atomic Force Microscope ในงาน
วิจัยระดับนาโน”(Atomic Force Microscope in Nano-Scale Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา
มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานและเทคโนโลยีของ Atomic Force Microscope ตลอดจนการประยุกต์
ใช้ Atomic Force Microscope กับงานวิจัยระดับนาโน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

µÑÇá·¹Ê¶Ò¹±ÙµàÇÕÂ´¹ÒÁ»ÃÐ¨Ó»ÃÐà·Èä·Â à¢ŒÒËÒÃ×Íá¹Ç·Ò§¡ÒÃÃ‹ÇÁÇÔ¨ÑÂÃÐËÇ‹Ò§¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 Mr. Phung Tuan Long เลขานุการเอก ผู้แทนหัวหน้า และ Mr. Tran Manh Hai เลขานุการโท ผู้แทน
จากสำนักงานผู้แทนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในราชอาณาจักรไทย เข้าพบ รศ.ดร.อรุณี คงดี
ผศ.ดร. อดิศักดิ์ จูมวงษ์ ผศ.ดร. วศิน เจริญตัณธนกุล และ อ.ดร. นลิน วงษ์ขัติยะ เพื่อหารือแนวทางการร่วมวิจัยระหว่างคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยในประเทศเวียดนาม โดยมีข้อสรุปในการหารือคือ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเบื้องต้นด้าน
การวิจัย และบุคลากรที่ทำงานวิจัยด้านต่างๆ ทั้ง 2 ประเทศ เพื่อทำการประสานงานหัวข้อการวิจัยในอนาคต

µÑÇá·¹ºØ¤ÅÒ¡Ã¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ Á.áÁ‹â¨Œ ¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂµÑÇá·¹ªØÁª¹ºŒÒ¹á¾Ð»†ÒËŒÒ à·ÈºÒÅàÁ×Í§áÁ‹â¨Œ
à¢ŒÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃÊÑÁÁ¹ÒàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¼ÅÔµÀÑ³± OTOP ãËŒ¡ŒÒÇä¡ÅÊÙ‹ÃÐ´ÑºÊÒ¡Å´ŒÇÂÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ตัวแทนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยตัวแทนชุมชน
บ้านแพะป่าห้า เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ OTOP
ให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง สร้างคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน
โดยมีนายวัฒนะ กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก คณะผู้บริหารและข้าราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับ
ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สำหรับการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการ
บูรณาการการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กับหน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มจังหวัดในภูมิภาค ส่งเสริมให้เกิดการ
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดและมีความต่อเนื่องครอบคลุมทั้งระบบได้รับความช่วยเหลือจน
สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาสินค้าโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานได้อย่างเป็นรูปธรรมตรงตาม
ความต้องการ ส่งผลให้ประชาชนในภูมิภาคสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืนต่อไป
website : www.science.mju.ac.th
social network : www.facebook.com/sciencemjupage
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¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃ¤‹ÒÂÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹Ò¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃÊÓËÃÑºàÂÒÇª¹
âÃ§àÃÕÂ¹àº็Þ¨ÐÁÐÁËÒÃÒª ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ

เมื่อวันที่ 26-30 มกราคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ของ
นักเรียนผ่านกิจกรรมการบรรยายและทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้
ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ทั้งทางด้านทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ รวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ¨Ñ´ÊÑÁÁ¹ÒàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ ¤‹ÒÂÂØÇª¹¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ¤ÃÑ้§·Õ่ 13

เมื่อวันที่ 29 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2558 คณะวิทยาศาสตร์จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ค่ายยุวชนคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 13 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคีในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น เพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจ
ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับเยาวชน และเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการ
ศึกษาต่อ ในการนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 80 คน โดยได้รับฟังการบรรยายและฝึกปฏิบัติ
เรื่อง ความรู้พื้นฐานฟอร์มการทำงานต่างๆ ของภาษา HTML และ HTML5 ความรู้พื้นฐานและการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน
ต่างๆ ของภาษา CSS รวมถึงการนำเสนอผลงานผ่านกิจกรรมการประกวด การนำความรู้ที่ได้เรียนและศึกษา มาทำเป็นระบบที่น่าสนใจ
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ÃÍºÃÙŒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ
»ÃÐâÂª¹¢Í§ª็Í¡â¡áÅµ

1.สารประกอบในช็อกโกแลต ช่วยป้องกันการเกิดมะเร็ง ลดอัตราการเกิดโรคหัวใจ เพราะมี
สารที่ชื่อว่า ฟีโนลิค อยู่ในปริมาณสูง และป้องการก่อตัวของไขมันในเส้นเลือด ที่สำคัญยัง
ช่วยให้แก่ช้าได้อีกด้วย
2.ช่วยปรับอารมณ์และจิตใจ ให้เข้าสู่สภาวะปกติ
3.ช่วยแก้อาการเมาค้าง หรือ hangover ได้ด้วย
4.ป้องกันการเกิดมะเร็ง เพราะพิสูจน์แล้วว่า สารที่พบในช็อกโกแลต เป็นสารชนิดเดียวกันกับ
สารที่พบใน ผัก ผลไม้ และไวน์แดง
5.ช่วยลดอาการอักเสบ เวลาเจ็บป่วยต่างๆ มีผลต่อสมอง เพราะช่วยให้ตื่นตัว และยังช่วยให้
กระฉับกระเฉงอีกด้วย

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