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Civilization (μÒÁ¤ÃÃÅÍ§ÍÒÃÂ¸ÃÃÁ)
Enlargement (¹Ó¡‹ÍÊÔ่§Å้Ó·Ñ¹ÊÁÑÂ)
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คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการหล่อเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าต้นไม้ ประจำปี 2558
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการหล่อเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าต้นไม้ ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงาม และร่วมทำนุบำรุงศาสนา ซึ่งได้มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล
โดยได้รับเกียรติจากพระใบฎีกาชาญณรงค์ จนฺทสโร เจ้าอาวาสวัดทุ่งหมื่นน้อยเป็นองค์ประธานในพิธี ณ ห้องบรรยาย 3102 ในการนี้
จะได้นำเทียนที่ได้จากการหล่อเทียนที่ได้จากการหล่อไปถวายให้แก่วัดห้วยแก้ว ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่
28 กรกฎาคม 2558 ต่อไป

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงวิชาการด้านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับครู
เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมวิชาการด้านการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับครู เพื่อเป็น
การจุดประกายและเตรียมความพร้อมให้กับครูผู้สอนในการเป็นที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในสังกัด โดยได้
รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร และอาจารย์อุไรรัตน์ ช้างทรัพย์ เป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติการ
โดยใช้องค์ความรู้ทางฟิสิกส์ รวมถึงการให้แนวคิดและเทคนิคในการคิดหัวข้องานวิจัย โครงงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้า
รับการอบรมกับวิทยากร เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อยอด ณ ห้องประชุม 2 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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คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปรับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พศ.2558
คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการปรับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พศ.2558
ให้กับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2558 โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 วันที่ 6-10
กรกฎาคม 2558 กลุ่มเกษตรศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ช่วงที่ 2 วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2558 กลุ่มเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
และช่วงที่ 3 วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2558 กลุ่มวิทยาศาสตร์และวิทยาลัยพลังงานทดแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ปรับทัศนคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อ
ระดับมหาวิทยาลัย และเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคการศึกษา
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรของ
คณะวิทยาศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเสริมสร้างทักษะในปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการทำงานในด้านต่างๆ
ซึ่งกันและกัน ตลอดจนการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข โดยได้รับเกียรติจาก เภสัชกรวีรรัตน์ อภิวัฒนเสวี เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ สวนพฤกษศาสตร์
ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
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คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.)
จัดโครงการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศครั้งที่ 14
และการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 12 รอบคัดเลือก เขตภาคเหนือตอนบน
คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) จัดโครงการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศครั้งที่ 14 รอบ
คัดเลือก เขตภาคเหนือตอนบน ในระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และรองศาสตราจารย์ศิรินทร์ญา ภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
กล่าวรายงานถึงการจัดโครงการ ซึี่งเป็นการแข่งขันเพื่อคัดลือกตัวแทนที่จะเข้าไปแข่งขันต่อในรอบชิงชนะเลิศ ทั้งระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ในประเภทยิงแม่นและยิงไกล ณ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พร้อมกันนี้ได้จัดการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 12 ณ อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ โดยจัดการแข่งขันประเภทร่อนนาน ในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และรุ่นทั่วไป เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีสถิติร่อนนานอันดับ 1-2 เข้าร่วมแข่งขัน
ในรอบชิงชนะเลิศต่อไป ซึ่งการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา
และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ
และกระตุ้น สร้างความสนใจด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไป

คณะวิทยาศาสตร์จัดประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ในรอบครึ่งปี พร้อมทั้งชี้แจงนโยบาย ทิศทางการบริหารงานที่จะพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต รวมถึงการตอบข้อซักถามของบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทำงานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม 1 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
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คณะวิทยาศาสตร์ ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ศิรินทร์ญา ภักดี คณบดคณะวิทยาศาสตร์ผู้บริหาร คณาจารย์
บุคลากร และนักศึกษา ได้ร่วมกันแห่เทียนพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558 อีกทั้งยังเป็นการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและทำนุบำรุงศาสนา ในการนี้ ได้เดินทางไปถวาย ณ ห้วยแก้ว ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทำความรู้จักกับ
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเป็นการเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ศิรินทร์ญา ภักดี
คณบดีคณะวิทยาศาสคตร์กล่าวต้อนรับ และรองคณบดีฯ ทุกฝ่ายให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวเป็นนักศึกษา ณ ห้องประชุม 1 อาคารจุฬาภรณ์
คณะวิทยาศาสตร์

รอบรู้วิทยาศาสตร์
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