e

Issue 28 January 2014
à»š¹Ë¹Ö่§ã¹¼ÙŒ¹Ó´ŒÒ¹¡ÒÃ¼ÅÔµºÑ³±ÔµáÅÐÊÃŒÒ§Í§¤¤ÇÒÁÃÙŒ·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ à¾×่Í¾Ñ²¹Òà¡ÉµÃ¡Ãä·ÂãËŒÂÑ่§Â×¹

ÊâÁÊÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÓºØÞ »ÃÐ¨Ó»‚ 2557
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมทำบุญ
ประจำปี 2557 เพื่อทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและศาสนาและเพื่อความ
เป็นสิริมงคลของสมาชิกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ณ สโมสรนักศึกษา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
â¤Ã§¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ã¹¡ÒÃ¨Ñ´á¼¹ºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการสร้างความรู้
ความเข้าใจในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อตรวจสอบและประเมิน
การทำงานของคณะในภาพรวมตามระบบประกันคุณภาพและกลไกที่คณะฯ
กำหนดขึ้น
โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุก
องค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน
และให้คณะฯ
ทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพไปสู่เป้าหมายและเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้เป็นสากล ตลอดจนให้คณะฯ
ทราบจุดแข็ง
จุดที่ควรปรับปรุง และรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนา
การดำเนินงาน รวมถึงการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำ SAR
ของหน่วยงานที่มี
การจัดการเรียนการสอน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร
ศิริโภคากิจ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง และ นางสาวนิตยา
ใจกันทา นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานมาตรฐานการควบคุมภายใน
มาเป็นผู้ดำเนินการเสวนาในครั้งนี้
ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์

â¤Ã§¡ÒÃ·ÓºØÞÊ×ºÊÒ¹»ÃÐà¾³Õ áÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁä·Â
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ได้จัดโครงการทำบุญสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมไทย
โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมไทย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและ
นักศึกษาได้ร่วมกันทำกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้บุคลากร
เป็นตัวอย่างที่ดีในการแสดงออกถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
โดยได้นำ
เมล็ดพันธุ์พืชผัก และต้นไม้ชนิดต่างๆ ไปปลูกในพื้นที่
พร้อมทั้งจัด
กิจกรรมสันทนาการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
บ้านแม่งัดน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
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â¤Ã§¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢็§áÅÐáº‹§»˜¹¹้Óã¨ÊÙ‹ªØÁª¹
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและแบ่งปันน้ำใจสู่ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษา
มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจิตใจโอบอ้อมอารีต่อเพื่อนมนุษย์และสังคม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนให้เข้มแข็ง
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายด้วยกระบวนการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้
อย่างเป็นระบบ
พัฒนาเป็นแผนชุมชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนบนฐานของ
การพึ่งพาตนเองและการพึ่งพาซึ่งกันและกันในท้องถิ่น
เพื่อสำรวจความต้องการของชุมชน
ติดตามขยายผลการต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับ
ตลอดจนเพื่อให้เกิดการบริการที่ตรงกับ
ความต้องการของชุมชนและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง โดยได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2557 และได้นำอุปกรณ์กีฬา หนังสือ เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว ชองเล่นสำหรับเด็ก
อุปกรณ์การเรียน เครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปมอบให้แก่ชุมชน นอกจากนี้ยังได้จัดเลี้ยง
อาหารกลางวันและอาหารว่าง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทย
ภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่งัดน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ÊâÁÊÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ¨Ñ´§Ò¹ÇÑ¹à´็¡»ÃÐ¨Ó»‚ 2557
เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2557
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้
จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเด็ก สร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา
อีกทั้งเพื่อให้น้องๆ เยาวชนที่เข้ามาร่วมงานเกิดความสนุกสนานและได้รับความรู้เพิ่มเติม
เล็ก ๆ น้อย ๆ โดยมีกิจกรรมของงานที่นา่ สนใจ ได้แก่ การแสดงของนักเรียนโรงเรียน
บ้านยางเปียง การตอบปัญหา การเล่นเกมส์ชิงรางวัล และการแจกขนมของรางวัล
อีกมากมาย ณ โรงเรียนบ้านยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ºÃÔÉÑ· Accellence (Thailand) Ltd., »ÃÐªØÁÃ‹ÇÁ¡Ñº¼ÙŒºÃÔËÒÃ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ
ã¹´ŒÒ¹¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2556 คุณชัยยุทธ ศรีเจริญ ตำแหน่ง Executive Vice President
คุณวัลยา สิทธิโยภาสกุล HR Director และ คุณพรสุดา บัตรพันธนะ
พนักงานแผนกบุคคล
บริษัท Accellence (Thailand) Ltd., ประชุมร่วมกับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ รองคณะบดีฝ่ายยุทธศาสตรฯ ์ คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
และอาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านความร่วมมือ ด้านการรับนักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาสหกิจ
การรับสมัครนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเข้าทำงาน และแนวทางความร่วมมือโครงการประกวด Animation
นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบัตรเครดิต การประกันภัย และด้าน Business Intelligent ซึ่งจะจัดโครงการขึ้น
ร่วมกันในระยะเวลาอันใกล้
ซึ่งขณะนี้ บุคลากรของบริษัท จาก KBANK Business Unit ได้มาทำการอบรมการเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษา Cobol ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2557 และนักศึกษาชั้นปีที่ 3
ระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2557 ตามลำดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการเขียน
โปรแกรมภาษา Cobol ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในธุรกิจการเงินการธนาคาร และยังมีความต้องการบุคลากร
ในปัจจุบัน ณ ห้องบรรยาย 5 ชั้น 6 อาคารแม่โจ้ 60 ปี
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¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒ ËÑÇ¢ŒÍàÃ×่Í§ ÇÔ¸Õ¡ÒÃ¡ÃÍ¡ APS áÅÐà¡³±¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÊÓËÃÑººØ¤ÅÒ¡ÃÊÒÂÇÔªÒ¡ÒÃ
áÅÐÊÒÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹·Õ่Ê×ºà¹×่Í§¨Ò¡¢ŒÍµ¡Å§ÀÒÃÐ§Ò¹áÅÐ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ(Term of Reference:TOR)
เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม
การจัดการความรู้ หัวข้อเรื่อง วิธีการกรอก APS และเกณฑ์
การประเมินสำหรับบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน
ที่สืบเนื่องจากข้อตกลงภาระงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
(Term of Reference:TOR)
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ระหว่างบุคลากร
ในด้านการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและสร้างความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน โดยได้รับเกียรติ
จาก อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดี
และ
คุณสุชาติ จันทร์แก้ว รักษาการหัวหน้างานตำแหน่งและอัตรากำลัง
มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องบรรยาย 3100
อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒ KM Sharing ËÑÇ¢ŒÍ à·¤¹Ô¤¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í
¼Å§Ò¹´ŒÇÂâ»Ãá¡ÃÁ Microsoft Office PowerPoint
Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ¾º»ÐºØ¤ÅÒ¡Ã¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ
ÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย
เมื่อวันพุธ ที่ 29 มกราคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี
ได้มาพบปะเยี่ยมเยือน
คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมถึง การจัดการความรู้ KM Sharing หัวข้อ เทคนิคการนำเสนอผลงาน
Microsoft Office PowerPoint อย่างมี
รับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ของบุคลากร เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานให้มี ด้วยโปรแกรม
ประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
ประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องบรรยาย 3100 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำเทคนิคต่างๆ
ในการใช้โปรแกรม
Microsoft Office PowerPoint ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและ
กระบวนการเรียนการสอน ซึ่งมี
ว่าที่ร้อยตรีมาโนชญ์ ตนสิงห์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มาเป็นผู้บรรยายในกิจกรรมดังกล่าว

ÃÍºÃÙŒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ

6 วิธี :: แก้ง่วง :: ในที่ทำงานโดยไม่ต้องพึ่งกาแฟ
»¯Ô·Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ
1/2/57 - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการหาสภาวะที่
เหมาะสมของกระบวนการผลิตทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ด้วยวิธีทางสถิติ
3-7,12 /2/57 - ทวนสอบหลักสูตรสาขาวิชสวิทยาการคอมพิวเตอร์
10 /2/ 57 - ค่าย Material Science
22 /2/ 57 - โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า
ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากร สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

1.
2.
3.
4.
5.
6.

เดินไปเดินมาเพื่อเพิ่มระดับพลังงานในร่างกาย
ใช้หูให้มาก เช่น ฟังเพลง
พักสายตาจากคอมฯ แล้วมองไปที่ไกลๆ
ยืดเส้นยืดสายส่วนต่างๆ ของร่างกายให้ผ่อนคลาย
กินขนมขบเคี้ยวที่มีประโยชน์ เช่น ถั่วลิสง
ดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มระดับออกซิเจนในร่างกาย
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