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เปนหนึ่งในผูนำดานการผลิตบัณฑิตและ
สรางองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยใหยั่งยืน

มหาวิทยาลัยแมโจ รวมกับ คณะวิทยาศาสตร
สงมอบเจลแอลกอฮอลลางมือใหแกเทศบาล 3 แหง และสถานีตำรวจภูธรแมโจ

ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 รองศาสตราจารย ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี นำทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐปน ชื่นบาล พรอมรองคณบดีและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร สงมอบเจล
แอลกอฮอลลางมือที่ทางคณาจารย และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจเปนผูผลิต ภายใตโครงการผลิตเจล
แอลกอฮอลลา งมือและประชาสัมพันธใหความรูภ
 าคประชาชน สงมอบแกเทศบาลเมืองแมโจจำนวน 600 หลอด เทศบาลตำบล
ปาไผจำนวน 800 หลอด เทศบาลตำบลหนองจอมจำนวน 800 หลอด และสถานีตำรวจภูธรแมโจอีกจำนวน 200 หลอด
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม

ที่ปรึกษา : คณบดีคณะวิทยาศาสตร, รองคณบดี, ผูอํานวยการสํานักงานคณบดี
ผูจัดทํา นายนันทวัฒน รักษเผาสุวรรณ
หนวยประชาสัมพันธ งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ
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คณะวิทยาศาสตร สงมอบเจลแอลกอฮอลลางมือ จำนวน 20 ลิตร แกโรงพยาบาลสวนปรุง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ พรอมดวย ผูบริหารและบุคลากร
คณะวิ ท ยาศาสตร ส ง มอบเจลแอลกอฮอล ล  า งมื อ จำนวน 20 ลิ ต ร ที ่ ท างคณาจารย และบุ ค ลากรคณะวิ ท ยาศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจเปนผูผ
 ลิต ใหแกโรงพยาบาลสวนปรุง ในวันศุกรท่ี 8 พฤษภาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ
เพือ
่ นำไปใชในการปองกันจากการระบาดของเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
ใหกับเจาหนาที่ขณะปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาล

คณะวิทยาศาสตร จัดกิจกรรม "ตูปนสุข" เพื่อนองๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ
ในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในวันจันทรที่ 26 พฤษภาคม 2563 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ รวมกันมบรรจุผาปดจมูกนาโน ซึ่ง
ทาง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ไดผลิตภายใตโครงการการถายทอดเทคโนโลยีการเลือกใชวัสดุและวิธีการทำ
หนากากอนามัย จำนวนทั้งหมด 2,000 ชิ้น ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อถายเปนการ
ทอดองคความรูเทคโนโลยีสูชุมชน และวิธีการทำหนากากใหมีคุณสมบัติกันน้ำ กันฝุน และกันเชื้อโรค รวมถึงแจกจายใหกับ
บุคลากรทางการแพทย สำนักงานตรวจคนเขาเมือง สถานีตำรวจภูธรแมโจ และบุคลากรที่เกี่ยวของ
ที่ปรึกษา : คณบดีคณะวิทยาศาสตร, รองคณบดี, ผูอํานวยการสํานักงานคณบดี
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คณะวิทยาศาสตร จัดกิจกรรม "ตูปนสุข" เพื่อนองๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ
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ในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ จัดกิจกรรม “ตูปนสุข” เพื่อนนอง ๆ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยแมโจ ซึ่งเปนสื่อกลางสงมอบอาหารแกนอง ๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจที่ไดรับความเดือดรอนผานตูปนสุข
ณ บริเวณหนาลิฟชั้น G อาคารจุฬาภรณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ โดยไดรับความอนุเคราะหจากคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐปน ชื่นบาล พรอมทีมผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรภายในคณะ ชวยกันมอบสิ่งของ
เขาตูแบงปน ไดแก ขาวสาร ไขไก อาหารแหง ปลากระปอง อาหารกระปอง น้ำดื่ม และอื่นๆ ซึ่งในกิจกรรมดังกลาวจัดขึ้นเพื่อ
เปนการชวยเหลือนอง ๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ซึ่งสงผลกระทบตอการดำรงชีวิตของนองๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ พรอมทั้งเพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของนองๆ
นักศึกษาในการลดภาระคาใชจายสาธารณูปโภคพื้นฐานอีกดวย
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มหาวิทยาลัยแมโจ รวมกับคณะวิทยาศาสตร จัดทำผาปดจมูกนาโน กันน้ำ-กันฝุน-กันเชื้อ ปองกัน Covid-19
มอบใหจังหวัดเชียงใหมและหนวยงานกลุมเสี่ยง 1,800 ชิ้น

วันศุกรที่ 29 พฤษภาคม 2563 รองศาสตราจารย ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ พรอมดวย อาจารย
ดร.สุดเขต สกุลทอง รก.ผูช ว ยอธิการบดี และผูแ ทนจากคณะวิทยศาสตร สงมอบผาปดจมูกนาโนปองกันเชือ
้ ใหกบ
ั จังหวัดเชียงใหม
เพื่อแจกจายใหกับบุคลากรทางการแพทย สำนักงานตรวจคนเขาเมืองเชียงใหม และสถานีตำรวจภูธรแมโจ รวม 1800 ชิ้น
เพือ
่ รวมปองกันการแพรระบาดของเชือ
้ โรค Covid-19 โดยไดรบ
ั เกียรติจาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูว า ราชการจังหวัดเชียงใหม
เปนผูร บ
ั มอบ ณ ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

การจัดทำผาปดจมูกนาโนในครั้งนี้ ทางคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ไดจัดทำขึ้นภายใตโครงการการถายทอด
เทคโนโลยีการเลือกใชวัสดุและวิธีการทำหนากากอนามัย มีวัตถุประสงคเพื่อถายเปนการทอดองคความรูเทคโนโลยีสูชุมชน
ซึ่งเปนผลวิจัยของ รองศาสตราจารย ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรฝายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ และทีมงาน โดย ใชผาคอตตอน 100% ทั้ง 2 ชั้นชวยระบายอากาศ หายใจสะดวก ผาชั้น
นอกเคลือบดวยเทฟลอนเพื่อกันละอองน้ำซึม และฝุน PM 2.5 สวนผาชั้นในไมไดเคลือบเพื่อใหเกิดการซึมซับสารคัดหลั่งจาก
การไอหรือจาม และไมจำเปนตองใสแผนกรองอีกชั้น เนื่องจากผาชั้นนอกกันฝุนอยูแลว สามารถ ซักได 30 ครั้ง โดยยังคง
ประสิทธิภาพการกันละอองน้ำซึม และฝุน PM 2.5 ไดอีกดวย
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