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คํากล่าวราชสดุดี
พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจําปี พ.ศ. 2564 
 โดย นายเจริญฤทธ์ิ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

****************

ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นายเจริญฤทธ์ิ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในนาม

ของข้าราชการ พนักงาน ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้มีเกียรติท่ีมา
พร้อมกันอยู่ ณ ท่ีน้ี ขอประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ผู้เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพ 
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 18 ตุลาคม พุทธศักราช 2347 ทรงพระนามเดิมว่า 

"สมเด็จพระเจ้า ลูกยาเธอเจ้าฟา้มงกุฎ สมมุติเทวาวงษ์ 
พงษ์อิศรกระษัตริย์ขัติยราชกุมาร"

เม่ือพระชนมายุ 21 พรรษา สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎฯ ทรงผนวช ณ วัด 
พระศรีรัตนศาสดาราม ทรงพระฉายาว่า “วชิรญาณ มหาเถระ” สมเด็จเจ้าฟา้มงกุฎฯ 
ทรงเพียรศึกษาเล่าเรียน พระปริยัติธรรม และพระไตรปิฎกจนรอบรู้แตกฉานถึงแก่น
พระพุทธศาสนา ขณะทรงผนวชโปรดเสด็จธุดงค์โดยพระบาทไปตามหัวเมืองต่าง ๆ  การ
ธุดงค์ทําให้ทรงรอบรู้ทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจน
วิถีชีวิตของพสกนิกรอย่างแท้จริง

สมเด็จเจ้าฟา้มงกุฎฯ ทรงผนวชอยู่นานถึง 27 พรรษา และได้เสด็จขึ้นครองราชย์ 
เม่ือวันท่ี 6 เมษายน พุทธศักราช 2394 ขณะพระชนมายุ 47 พรรษา ทรงพระปรมาภิไธย 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระทัยในวิชาวิทยาศาสตร์ และ
โปรดวิชาดาราศาสตร์ยิ่งนัก ดังที่ เซอร์จอห์น เบาว์ริ่ง ราชฑูตแห่งอังกฤษเขียนเล่าไว้ว่า 
“พระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ ในห้องส่วนพระองค์มีเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์
เช่นเดียวกับห้องนักปราชญ์ราชบัณฑิตผู้ม่ังค่ังในทวีปยุโรปในสมัยน้ัน”
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ในอดีตปรากฏการณ์ของดาวหางเป็นส่ิงท่ีทําให้คนไทยต่ืนเต้นและหวาดกลัว
กันมาก เพราะมีความเช่ือกันว่า ดาวหางเป็นลางบอกเหตุร้าย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงแก้ความเชื่อน้ีตามหลักวิทยาศาสตร์ ทรงส่ังสอนประชาชนให้มีเหตุผล 
ทรงช้ีให้เห็นว่า ดาวหางเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ

พระองค์ได้ทรงคํานวณไว้ว่า ในวันอังคารเดือน 10 ข้ึน 1 คํา่ ปีมะโรง จุลศักราช 
1230 ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม พุทธศักราช 2411 จะเกิดสุริยุปราคา มืดหมดดวง 
เห็นได้ท่ีตําบลหว้ากอ แขวงเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยอาศัยหลักวิชาดาราศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ขั้นสูง ท่ีทรงศึกษาด้วยพระองค์เอง โดยใช้ระบบเวลามาตรฐานของ
ประเทศไทยที่สถาปนาขึ้น ท้ังยังทรงพยากรณ์ล่วงหน้าถึง 2 ปี โดยไม่มีหลักฐานการ
คํานวณจากประเทศตะวันตกก่อนหน้านานถึงเพียงน้ัน

พระองค์ทรงนําประเทศไทยเข้าสู่ยุคของวิทยาศาสตร์ตั้งแต่บัดน้ัน เป็นต้นมา 
การเสด็จพระราชดําเนินเพ่ือพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงคร้ังน้ัน ถือเป็นการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ครั้งย่ิงใหญ่ และครั้งแรกของชาติไทย ต่อหน้าคณะนักดาราศาสตร์ 
ชาวยุโรป และแขกเมืองชาวต่างประเทศจํานวนมาก พระนาม 

“คิงมงกุฎพระมหากษัตริย์นักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงอัจฉริยภาพแห่งบูรพาทิศ”

จึงขจรขจายกว้างไกลไปถึงนานาอารยประเทศตั้งแต่บัดนั้น นับเป็นประวัติศาสตร์ 
ท่ีวงการวิทยาศาสตร์ไทยเทิดทูน และภาคภูมิใจยิ่ง แม้พระองค์ท่านจะเสด็จสวรรคต
ในคืนวันพฤหัสบดีท่ี 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2411 ขณะพระชนมายุ 64 พรรษา นับเป็น
เวลานานกว่า 151 ปี แต่พระอัจฉริยภาพ ในทางวิทยาศาสตร์ของพระองค์ก็ยังคง
ตราตรึงอยู่ในจิตใจของผู้ท่ีอยู่ในวงการวิทยาศาสตร์ไทยทุกคน เน่ืองในโอกาสงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติน้ี จึงเป็นการสมควรท่ีพสกนิกรท้ังชาติ พึงร่วมกันน้อมรําลึกถึง
พระอัจฉริยภาพ พระบรมเดชานุภาพ พระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ 
แห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โดยทั่วหน้ากัน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
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คํากล่าวรายงาน การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ส่วนภูมิภาค ประจําปี พ.ศ. 2564

 โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอาทิตย์ท่ี 18 สิงหาคม 2564 
ณ ห้อง SCB 2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

**************

เรียน  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธ์ิ สงวนสัตย์) 
 ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 (ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต)

กระผม ในนามของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณท่าน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท่ีให้เกียรติเป็นประธานพิธีถวายพานพุ่มสักการะและกล่าว
ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ีให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจําปี พ.ศ. 2564 ในวันน้ี

รัฐบาล ได้กําหนดให้วันท่ี 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” 
เพ่ือน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ซ่ึงทรงคํานวณการเกิดสุริยุปราคา ท่ีอําเภอ
หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2411 โดยไม่คลาดเคล่ือนแม้แต่
วินาทีเดียว นับเป็นประวัติศาสตร์ท่ีน่าภาคภูมิใจย่ิงของประเทศชาติ 

การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจําปี พ.ศ. 2564 ครั้งน้ี 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติและการสนับสนุนงบประมาณ จาก
กระทรวง อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ
จัดงานในส่วนภูมิภาค โดยมีสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ให้การสนับสนุนงบประมาณในการ
รับเป็นเจ้าภาพฯ การจัดคร้ังน้ี ซ่ึงจัดข้ึนระหว่างวันท่ี 18 และ 27-28 สิงหาคม 2564 
โดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กําหนดการจัดงานฯ ภายใต้
หัวข้อ “พัฒนาเยาวชนภูมิภาคให้ก้าวไกล ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม”
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การจัดงานคร้ังน้ี ได้รับความร่วมมือท้ัง อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STeP) 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สวนสัตว์เชียงใหม่ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สํานักงานเขต พ้ืนท่ีการศึกษา 8 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน คณะและหน่วยงานต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเทิดพระเกียรติ พระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 
และ เพ่ือเชิดชูสดุดีพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ท่ี
ทรงเป็นผู้นําในการส่งเสริมและสนับสนุนการนําความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาประยุกต์ใช้กับการดําเนินชีวิต ผสมผสานกับภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยเน้นปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ซ่ึงเป็น
พระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย นอกจากน้ี ยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ส่งเสริมการ
ค้นคว้า เผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัย ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือประโยชน์
ในการพัฒนาท้องถ่ินและประเทศชาติ รวมท้ังเพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงเพ่ือ
กระตุ้นให้เยาวชนและประชาชน มีความต่ืนตัว เห็นความสําคัญ และให้ความสนใจ
ต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีต่อการพัฒนาประเทศมากย่ิงข้ึน

กิจกรรมสําคัญท่ีจัดข้ึนในปีน้ี มีหลายลักษณะ ประกอบด้วย
1.  พิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว
2. นิทรรศการเทิดพระเกียรติ และพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น“พระ
บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 

3.  นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรม
ไทย” 
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4. นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณฯ

5.  การจัดกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ ภายใต้ธีม “วิทยาศาสตร์เพ่ือการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน Science for SDGs. Science for Everyone.” 

6.  นิทรรศการและผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
7.  นิทรรศการด้านวิชาการ ในสาขาวิชา-ภาควิชา-หน่วยงานต่างๆ ของคณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
8.  นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากหน่วยงานต่าง ๆ  ท้ังภาครัฐ

และเอกชน
9.  การจัดกิจกรรมเยาวชน การประกวด การแข่งขัน ของเยาวชน นักเรียนจาก

โรงเรียนต่าง ๆ  ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
เช่น การแข่งขันวาดภาพการ์ตูน วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การ
แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ การประกวดส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย 
การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
เป็นต้น

เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 การจัดงานในปี 
2564 จึงจําเป็นต้องจัดกิจกรรมในลักษณะออนไลน์ โดยจัดกิจกรรมท้ังในรูปแบบการ
ถ่ายทอดสด และกิจกรรมออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์และเฟซบุ๊ค ของคณะวิทยาศาสตร์ 
ภาควิชาและศูนย์ โดยจะมีการถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรม ในช่วงวันที่ 27-28 สิงหาคม 
2564 

ณ โอกาสนี้ กระผม ใคร่ขอเรียนเชิญ ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ให้เกียรติกล่าวเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจําปี 2564

****************************
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คํากล่าวเปิดงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2564 ส่วนภูมิภาค

โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*******************

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ท่านคณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ท่านผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

ผมรู้สึกเป็นเกียรติ และมีความยินดีอย่างย่ิง ท่ีได้มาเป็นประธาน ในพิธีเปิด
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจําปี พ.ศ. 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันน้ี

รัฐบาลได้กําหนดให้วันท่ี 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” 
และให้มีการดําเนินการจัดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” เป็นประจําทุกปี เพ่ือน้อม
รําลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และ เพ่ือสดุดีพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดา
แห่งนวัตกรรมไทย” ท่ีทรงเป็นผู้นําในการส่งเสริมและสนับสนุนการนําความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้กับการดําเนินชีวิต ผสมผสานกับภูมิปัญญา
ชาวบ้าน โดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
อย่างย่ังยืน รวมท้ังเพ่ือเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณฯ ตามรายงานของคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวถึงการจัดงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2564 ส่วนภูมิภาค ภายใต้หัวข้อ “พัฒนา
เยาวชนภูมิภาคให้ก้าวไกล ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม”

มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการค้นคว้า เผยแพร่ผลงานการค้นคว้า วิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาท้องถ่ิน และประเทศชาติ รวมถึง 
เพ่ือกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชน มีความต่ืนตัว เห็นความสําคัญ และให้ความสนใจต่อ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีมีต่อการพัฒนาประเทศมากย่ิงข้ึน น้ัน
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การพัฒนาเยาวชนภูมิภาคให้ก้าวไกล ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
โดยใช้กระบวนการพัฒนาการศึกษา วิจัย ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรม ท่ีเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และพัฒนา
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน จะเป็นแนวทางในการนําพาประเทศไทยสู่ยุค
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เป็นผู้นําทั้งในระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ ได้ใน
ท่ีสุด

ในนามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใคร่ขอขอบคุณ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ท่ีให้เกียรติคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงาน
เจ้าภาพจัดงานฯ ในส่วนภูมิภาค 

ขอขอบคุณ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่ีเป็น
ผู้ให้การสนับสนุนหลัก ในการจัดกิจกรรมเยาวชน ร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน 
รวมถึงหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ี และ

ขอขอบคุณ คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ทุกคน ท่ีเป็นกําลังสําคัญย่ิง ในการทําให้งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ส่วนภูมิภาค ประจําปี พ.ศ. 2564 เกิดขึ้นและดําเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย และขอ
อวยพรให้การจัดงานคร้ังน้ี บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีกําหนดไว้ ทุกประการ

บัดน้ี ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ส่วนภูมิภาค ประจําปี พ.ศ. 2564 ณ บัดน้ี

*******************
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 ประกาศรายช่ือผู้สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และมีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ 

ซึ่งได้รับรางวัลจากองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ในรอบปี พ.ศ. 2564 เพ่ือรับโล่เกียรติคุณ
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันพุธท่ี 18 สิงหาคม 2564

ณ ห้อง SCB 2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
**************

ในโอกาสการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจําปีนี้ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ใคร่ขอถือโอกาส ประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ แก่คณาจารย์ 
บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ ได้รับรางวัลจากองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ 
ท้ังในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ในรอบปี 2564 จํานวน 4 ราย พร้อมน้ี ใคร่ขอ
เรียนเชิญ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณ แก่บุคคล
ดังกล่าว โดยลําดับ ดังน้ี

อาจารย์และบุคลากรท่ีได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคํา” 
ประจําปี พ.ศ. 2563 เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2564 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ต้ังทอง อาจารย์ประจําภาควิชาคณิตศาสตร์ 
ได้รับรางวัลอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

แก่นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยกานต์ เลียวหิรัญ อาจารย์ประจําภาควิชาฟสิิกส์และวัสดุศาสตร์ 
ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ อาจารย์ประจําภาควิชาฟสิิกส์และวัสดุศาสตร์ 
ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่น ประเภทนักเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ดีเด่น ท่ีมีผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ 
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4. รองศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ อาจารย์ประจําภาควิชาฟสิิกส์และวัสดุศาสตร์
ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจําปีงบประมาณ 2564 (สาขา

วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์) 

ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท่ีให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณ 

***********************
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  กําหนดการ
พิธีถวายพานพุ่มสักการะและพิธีเปิด

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจําปี พ.ศ.2564 
วันพุธท่ี  18  สิงหาคม  2564

ณ ห้อง SCB 2100 และถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์
********************

เวลา กิจกรรม

ณ ห้อง SCB 2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

10.00 น. ลงทะเบียนผู้ร่วมถวายพานพุ่มสักการะ

10.39 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถวายราชสดุดีพระราชกรณียกิจ

ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 

ถวายพานพุ่มราชสักการะ ตามลําดับ

10.49 น. พิธีเปิดงาน

- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดงานต่ออธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน

- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

 ให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ จํานวน 4 ราย

11.00 น. เย่ียมชนตัวอย่างนิทรรศการผลงานวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์

   
การแต่งกายผู้เข้าร่วมพิธี ณ ห้อง SCB 2100 : เคร่ืองแบบปกติขาว หรือ สูทสากล  
การแต่งกายผู้เข้าร่วมพิธีผ่านระบบออนไลน์ : ชุดสุภาพ 
ถ่ายทอดสดผ่านระบบ 
FB : https://www.facebook.com/science.cmu  
และ Zoom ID 979 1486 8566
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กิจกรรม
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจําปี พ.ศ.2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันท่ี 18, 27-28 สิงหาคม 2564

****************
1. นิทรรศการ

1.1 นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ
• นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 

ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
• นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”
• นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

รัชกาลท่ี 10
• นิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การ

มหาชน) ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ สวนสัตว์เชียงใหม่ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม
1.2 นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในธีม “วิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

Science for SDGs. Science for Everyone.” 
1.2.1 หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์

• กลุ่มวิจัยวิทยาศาสตร์ทั่วไป หัวข้อ “Cenozoic leaf morphotypes and palaeoclimate 
interpretation from Mae Sot District, Tak Province”

• โครงการจัดต้ังศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัม หัวข้อ “ควอนตัมเทคโนโลยี”
• ศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม “วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม”
• ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

หัวข้อ “ความหลากหลายของจุลินทรีย์และการใช้ประโยชน์”
• ศูนย์วิจัยทางทรัพยากรชีวภาพเพ่ือการเกษตร อุตสาหกรรม และการแพทย์ หัวข้อ 

“ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าท่ีมีในท้องถ่ิน”
• ศูนย์ความเป็นเลิศทางวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ หัวข้อ “Materials for Wellness 

and Sustainability”
• ศูนย์วิจัยทางเคมีเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจากทรัพยากรทางภาคเหนือ 

หัวข้อ “ภาพรวมและผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยทางเคมีฯ”
• ศูนย์วิจัยทางนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ หัวข้อ “จากภูมิปัญญา

ท้องถ่ินสู่นวัตกรรมสีเขียวในการวิเคราะห์ทางเคมี”
• กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูล หัวข้อ “แบบจําลองทํานาย PM2.5, ฝน, การวิเคราะห์ DNA 

ของ Coronavirus, VR technology”
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• ศูนย์วิจัยข้ันสูงด้านการจําลองเชิงคํานวณ หัวข้อ “แบบจําลองเชิงคํานวณ”
• ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสารสนเทศทางสุขภาพเพ่ือชุมชน หัวข้อ “Pulse Oximeter”

1.2.2 หน่วยงานภายนอกคณะวิทยาศาสตร์ 
• อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STeP)
• ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
• สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง
• อุทยานหลวงราชพฤกษ์
• องค์การสวนพฤกษศาสตร์
• สวนสัตว์เชียงใหม่
• เชียงใหม่ ซู อควาเรียม
• ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
• สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
• สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

1.3 นิทรรศการทางวิชาการ
1) เสวนาวิชาการออนไลน์ เร่ือง “พิชิตวิกฤติโควิดด้วยวิทยาศาสตร์รากฐาน”
2) แนะนําหลักสูตร สาขาวิชาคณะวิทยาศาสตร์ การรับเข้าศึกษาต่อ และเส้นทางอาชีพ

คณะวิทยาศาสตร์ (บนเว็บไซต์ และ ถ่ายทอดสด รายการออนไลน์)

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สําหรับเยาวชน  

ลําดับท่ี กิจกรรม วันท่ีแข่งขัน / รูปแบบกิจกรรม

1
การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา

27 ส.ค. 64 / แข่งขัน Online

2
การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย

27 ส.ค. 64 / แข่งขัน Online

3
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย

27 ส.ค. 64 / แข่งขัน Online

4
การแข่งขันทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

27 ส.ค. 64 / แข่งขัน Online

5
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น

ประกาศผลการแข่งขัน 18 ส.ค. 64 
/ส่งคลิปวิดีโอเพ่ือประกวด

6
การประกวดส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม
ของนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา

27 ส.ค. 64 / แข่งขัน Online
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ลําดับท่ี กิจกรรม วันท่ีแข่งขัน / รูปแบบกิจกรรม

7
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

27 ส.ค. 64 / สัมภาษณ์ผู้ผ่านการ
คัดเลือกทางระบบ Online

8
การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

27 ส.ค. 64 หรือตามท่ีคณะกรรม
การฯ นัดหมาย / สัมภาษณ์ 

Online

กิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ของภาควิชาและศูนย์ 

ลําดับท่ี กิจกรรม รูปแบบกิจกรรม สถานท่ีจัด

1 ภาควิชาเคมี

1) เคมีวิเคราะห์ทอฝัน Clip/Live อาคารเคมี 1

2) นวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหา
ส่ิงแวดล้อมและพลังงานอย่างย่ังยืน Clips อาคารเคมี 1

3) สารสกัดจากธรรมชาติ Clips อาคารเคมี 1

4) ฟสิิกัลเคมสายเอ็น 
[อยู่ท่ีไหนก็เรียนได้ ไม่ต้องทิพย์] Clips

5) ชีวเคมีนวัตกรรม 
นําชีวิตพิชิตโควิด-19 Clip/Live อาคารเคมี 1

6) จุดประกายวัตกรรมด้วยการรังสรรค์
งานเป่าแก้ว

video clip 
(ความยาว 24 นาที)

อาคารเฉลียวอยู่วิทยา
นุสรณ์

2 ภาควิิชาชีววิทยา COVID Among Us

1) COVID-19 the Impostor 1 video clip 
(ความยาวไม่เกิน 10 นาที)

2) V for vote or vaccine 1 video clip 
(ความยาวไม่เกิน 10 นาที)

3) Rebound of the nature 2 video clips 
(ความยาวไม่เกิน 10 นาที)

4) Fact or Fake 3 video clips 
(ความยาวไม่เกิน 10 นาที)

5) ตอบคําถามชิงรางวัล
28 ส.ค.64 

เวลา 14.00-15.00 น. 
(ของรางวัลส่งไปท่ีบ้าน)
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ลําดับท่ี กิจกรรม รูปแบบกิจกรรม สถานท่ีจัด

3 ภาควิชาฟสิิกส์และวัสดุศาสตร์

1) วิจัยและนวัตกรรมฟสิิกส์-วัสดุศาสตร์ 
เพ่ือสังคม มีจํานวน 8 ห้องปฏิบัติการดังน้ี

- ห้องปฏิบัติการวิจัยวัสดุนาโน Live สด อาคารฟสิิกส์ PB2 
(ห้อง PB2-100)

- ห้องปฏิบัติการวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ข้ันสูง video clips

- ห้องปฏิบัติการอิเล็กโทรเซรามิกส์ video clips

- ห้องปฏิบัติการวิจัยเซลล์แสงอาทิตย์ video clips

- ห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์
video clips และลิงค์
เช่ือมโยง http://obs.
science.cmu.ac.th/

- ห้องปฏิบัติการวิจัยฟสิิกส์ประยุกต์ video clips

- ห้องปฏิบัติการเคร่ืองเร่งอิเล็กตรอนเชิง
เส้น video clips

- LAB PLASMA อาคารวิจัยนิวตรอน
พลังงานสูง video clips

2) Wonders in Physics Live สด อาคารฟสิิกส์ PB2 
(ห้อง PB2-100)

3) Journey to the Universe video clips อาคารฟสิิกส์ PB1 
(ห้อง PB1-230)

4 ภาควิชาธรณีวิทยา

1) วิดีโอนําชมพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา Online พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา

2) ตอบปัญหาทางธรณีวิทยา Clip/live ภาควิชาธรณีวิทยา

3) วิดีโอสาธิตการเกิด Terrain Online ภาควิชาธรณีวิทยา

4) วิดีโอแนะนําการออกภาคสนามและการ
แต่งกาย Online ภาควิชาธรณีวิทยา

5) วิดีโอแนะนําเทคนิคการเลือกซ้ือพลอย Online ภาควิชาธรณีวิทยา

6) กิจกรรมประมูลพลอย live ภาควิชาธรณีวิทยา

7) วิดีโอแนะนําอัญมณีวิทยาเรียนอะไรบ้าง Online ภาควิชาธรณีวิทยา



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15

ลําดับท่ี กิจกรรม รูปแบบกิจกรรม สถานท่ีจัด

5 ภาควิชาคณิตศาสตร์

1) นิทรรศการ (Gifted Math) อาคารคณิตศาสตร์ 
online Clip ภาควิชาคณิตศาสตร์

2) แข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ อาคารคณิตศาสตร์ 
Live สด ภาควิชาคณิตศาสตร์

6 ภาควิชาสถิติ

1) ข้อมูลมหัท (Big Data) เปล่ียนโลก
มหาศาล clip ตึกภาควิชาสถิติ

2) นิทรรศการ Statistics in Life clip ตึกภาควิชาสถิติ

3) นิทรรศการ Studying Stat at CMU clip ตึกภาควิชาสถิติ

4) นิทรรศการ Stat @Work clip ตึกภาควิชาสถิติ

5) เกม BINGO-TO-STAT live ตึกภาควิชาสถิติ

6) เกมเปิดป้ายทายอาชีพ live ตึกภาควิชาสถิติ

7) เกม STAT in the Future live ตึกภาควิชาสถิติ

8) เกม STAT Wonder live ตึกภาควิชาสถิติ

9) กิจกรรม Quizwhizzer live ตึกภาควิชาสถิติ

7 ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

1) Green soap : จากเศษสบู่สู่ไอเทม
สุดปัง clip อาคารภาควิชาเคมี

อุตสาหกรรม

2) Go Green Petrochemicals clip อาคารภาควิชาเคมี
อุตสาหกรรม

3) วิทยาศาสตร์เซรามิกสร้างสรรค์ศาสตร์
และศิลป์ clip อาคารซิลิเกต

4) Eco-frendly Metal-air Battery clip อาคารภาควิชาเคมี
อุตสาหกรรม

5) Circular water technology clip อาคารภาควิชาเคมี
อุตสาหกรรม

6) กระบวนการกล่ันแอลกอฮอล์
อุตสาหกรรมเพ่ือผลิตนํา้มันเช้ือเพลิง clip อาคารภาควิชาเคมี

อุตสาหกรรม
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ลําดับท่ี กิจกรรม รูปแบบกิจกรรม สถานท่ีจัด

8 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

1) แข่งขันรถยนต์บังคับ live อาคารวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

2) IOT Animation Line API หรือ Chat Bot อาคารวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

3) AI Line API หรือ Chat Bot อาคารวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

4) แข่งขันตอบคําถาม Line API หรือ Chat Bot อาคารวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

9 ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ

1) แนะนําศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ video clips 
(ความยาวไม่เกิน 3 นาที)

ศูนย์ธรรมชาติวิทยา
ดอยสุเทพ

เฉลิมพระเกียรติฯ

2) เส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยสุเทพ video clips 
(ความยาวไม่เกิน 4 นาที)

ศูนย์ธรรมชาติวิทยา
ดอยสุเทพ

เฉลิมพระเกียรติฯ

3) นิทรรศการ Suthep Now Then'n 
Hope

video clips 
(ความยาวไม่เกิน 4 นาที)

ศูนย์ธรรมชาติวิทยา
ดอยสุเทพ

เฉลิมพระเกียรติฯ

4) นิทรรศการธรรมชาติบันดาลใจ video clips 
(ความยาวไม่เกิน 10 นาที)

ศูนย์ธรรมชาติวิทยา
ดอยสุเทพ

เฉลิมพระเกียรติฯ

10 ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1) ส่องกล้องมองดูจ๋ิว video clips 
(ความยาวไม่เกิน 5 นาที)

2) พฤกษานานาวิทย์ video clips 
(ความยาวไม่เกิน 5 นาที)

11 โครงการจัดต้ังศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล

1) Data Science Hackathon / ประกวด 
การสร้างนวัตกรรม วิทยาการข้อมูล live SCB4205, SCB4305 

อาคาร SCB4

12 ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

1) Pre-SiT Talks (Science inspired by 
Teen : SiT Talks)

ห้องประชุม และ Online 
ผ่าน facebook ศูนย์ อาคาร SCB1 ช้ัน7
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ลําดับท่ี กิจกรรม รูปแบบกิจกรรม สถานท่ีจัด

13 ศููนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

นาโนเทคโนโลยีเพ่ือการรับมือกับ 
COVID-19

อาคาร SCB1 ช้ัน 4

- Nanosensor for COVID-19 VDO clips (5-8 นาที)

- Nanoparticle coating/nanofiber 
and Personal Protection Equipment VDO clips (5-8 นาที)

- Plasma coating ป้องกันโควิดกับ 
PM2.5 VDO clips (5-8 นาที)

14 ฝ่ายนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ และนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์

1) คลิปวีดีโอ/สไดล์โชว์ พระราชประวัติและ
พระราชกรณียกิจด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รัชกาลท่ี 4, 9 และ 10

Online

2) คลิปวีดีโอ/สไดล์โชว์ นิทรรศการของ
หน่วยงานภายนอก เช่น อพวช., สดร., 
สวนสัตว์เชียงใหม่, กองบิน 41

Online

3) คลิปวีดีโอ/สไดล์โชว์ นิทรรศการ
วิทยาศาสตร์ของภาควิชาและศูนย์ฯ Online

15 ฝ่ายนิทรรศการทางวิชาการ

1) ซุ้มแนะนําคณะวิทยาศาสตร์ "Science 
CMU : be FUN to the Front โถงอาคาร SCB2

2) จัดกิจกรรมเวทีกลาง (มี Event ทุกต้น
ช่ัวโมง และแจกรางวัล)

3) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
และถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊คไลฟ์ Online

ถ่ายทอดสด/พิธีกรภาคสนาม live

16 ฝ่ายประสานงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

1) ลงทะเบียนและติดต้ังโครงงาน
วิทยาศาสตร์ วันท่ี 26 สิงหาคม 2564 
เวลา 08.00-12.00 น.

สัมภาษณ์ผ่าน zoom โถงลานอะตอม

2) แสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ วัน
ท่ี 26-28 สิงหาคม 2564 โถงลานอะตอม
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ลําดับท่ี กิจกรรม รูปแบบกิจกรรม สถานท่ีจัด

17 ฝ่ายประสานงานการจัดกิจกรรมเยาวชน

1) วาดรูป (ออนไลน์ท้ังหมด) Online

2) ส่ิงประดิษฐ์ (on-site) Onsite

3) ตอบปัญหา (on-site เฉพาะผู้แข่งขัน
เข้าในห้องสอบ/แข่งขัน) Onsite ห้อง slope

4) แข่งขันทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ (on-site) Onsite ห้องปฏิบัติการ SCB1

5) กิจกรรม Science Show (online) Online

6) กิจกรรมชุมนุมนักวิทย์รุ่นเยาว์ 
(นําเสนอผ่าน zoom) Online
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รายละเอียดการดําเนินรายการ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 
ประจําปี 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันท่ี 27-28 สิงหาคม 2564
สถานท่ีถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบัวเรศ คําทอง อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

วันท่ี 27 สิงหาคม 2564

พิธีกรดําเนินรายการช่วงเช้า ผศ.ดร.ชัยพร ต้ังทอง

8.30-8.35 น พิธีเปิดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

8.35-8.45 น. ประมวลภาพพิธีวางพานพุ่มเม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2564

8.45-9.00 น. แนะนํากิจกรรมภาพรวมท้ังคณะ วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ฯลฯ 

9.00-9.50 น. ถ่ายทอดสด การเสวนาวิชาการนักวิทย์ จากฝ่ายนิทรรศการทางวิชาการ

9.50-10.00 น. ร่วมสนุกแจกรางวัลช่วงท่ี 1 และแนะนําสาขาอัญมณีวิทยา

10.00-10.50 น. ถ่ายทอดสด การตอบปัญหาทางอัญมณีวิทยา จากสาขาอัญมณีวิทยา

10.50-11.00 น. แนะนําภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

11.00-11.50 น. ถ่ายทอดสด “Remote Controlled Robot Buggy” จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

11.50-12.00 น. ร่วมสนุกแจกรางวัลช่วงท่ี 2 และแนะนําภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

12.00-12.50 น.  ถ่ายทอดสด แนะนําคณะวิทยาศาสตร์ จากฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

พิธีกรดําเนินรายการช่วงบ่าย สุจิต จําหมาย และ กฤติน เกษดี

12.50-13.00 น. แนะนําสาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

13.00-13.45 น. ถ่ายทอดสด “Pre SIT Talk” จากสาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

13.45-13.55 น. ร่วมสนุกแจกรางวัลช่วงท่ี 3 และแนะนํากิจกรรมเยาวชน (ตอบปัญหา)

13.55-14.15 น. ถ่ายทอดสด กิจกรรมตอบปัญหา จากฝ่ายกิจกรรมเยาวชน

14.15-14.20 น. แนะนําสาขาวิทยาการข้อมูล

14.20-15.00 น. ถ่ายทอดสด การประกวดนวัตกรรม ทางวิทยาการข้อมูล จากสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

15.00-15.10 น. แนะนําภาควิชาสถิติ

15.10-16.00 น. ถ่ายทอดสด นิทรรศการเก่ียวกับสถิติ จากภาควิชาสถิติ

16.00-16.10 น. ร่วมสนุกแจกรางวัลช่วงท่ี 4 และแนะนําภาควิชาเคมี
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วันท่ี 28 สิงหาคม 2564

พิธีกรดําเนินรายการช่วงเช้า อ.ดร.แสนคํา นุเสน และภริดา โพสลี

8.45-9.00 น. แนะนํากิจกรรมภาพรวมท้ังคณะ วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ฯลฯ 

9.00-9.50 น. ถ่ายทอดสด กิจกรรม big data เปล่ียนโลกและสถิติกับดาราศาสตร์ จากภาควิชาสถิติ

9.50-10.00 น. ร่วมสนุกแจกรางวัลช่วงท่ี 5 และแนะนําภาควิชาฟสิิกส์และวัสดุศาสตร์

10.00-10.50 น. ถ่ายทอดสด กิจกรรม Science show จากภาควิชาฟสิิกส์และวัสดุศาสตร์

10.50-11.00 น. แนะนําภาควิชาธรณีวิทยา

11.00-11.50 น. ถ่ายทอดสด การตอบปัญหาทางธรณีวิทยา จากภาควิชาธรณีวิทยา

11.50-12.00 น. ร่วมสนุกแจกรางวัลช่วงท่ี 6

12.00-12.50 น. เปิดวีดีโอแนะนําคณะวิทยาศาสตร์ และภาพบรรยากาศงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

พิธีกรดําเนินรายการช่วงบ่าย  ผาแพงเมือง สุขเกษม และ สุธิดา ลือชัย

12.50-13.00 น. แนะนําศูนย์วิจัยของคณะวิทยาศาสตร์

13.00-13.50 น. ถ่ายทอดสด กิจกรรม จากห้องปฏิบัติการวิจัยวัสดุนาโน

13.50-14.00 น. ร่วมสนุกแจกรางวัลช่วงท่ี 7 และแนะนําภาควิชาชีววิทยา

14.00-14.50 น. ถ่ายทอดสด แข่งขันตอบคําถามทางชีววิทยา จากภาควิชาชีววิทยา

14.50-15.00 น. แนะนําภาควิชาคณิตศาสตร์

15.00-15.50 น. ถ่ายทอดสด แข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ จากภาควิชาคณิตศาสตร์

15.50-16.00 น. ร่วมสนุกแจกรางวัลช่วงท่ี 8 และปิดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

พัฒนาเยาวชนภูมิภาคให้ก้าวไกล ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม
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บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจําปี 2564

******************

ตําแหน่ง
อาจารย์ประจํา สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ภาควิชา

ฟสิิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ 2551 – ปัจจุบัน

ท่ีอยู่ ภาควิชาฟสิิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053943367 E-mail
chaikarn.l@cmu.ac.th

การศึกษา
2551 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2548 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2545 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟสิิกส์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตําแหน่ง
อาจารย์ประจํา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชา

คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2538 – ปัจจุบัน

ท่ีอยู่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053943327  E-mail
chaiporn.t@cmu.ac.th

การศึกษา
2548 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2537 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยกานต์ เลียวหิรัญ
อาจารย์ประจําภาควิชาฟสิิกส์และวัสดุศาสตร์

ได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ต้ังทอง
อาจารย์ประจําภาควิชาคณิตศาสตร์

ได้รับรางวัล อาจารย์ผู้ท่ีมีผลงานดีเด่นในการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจําปี 2564

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ตั้งทอง 
อาจารย์ประจ าภาควิชาคณิตศาสตร์ 

 

ได้รับรางวัล อาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 
 

ต าแหน่ง อาจารย์ประจ า สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2538 – ปัจจุบัน 

ที่อยู่   ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โทรศัพท์  053943327  
E-mail   chaiporn.t@cmu.ac.th 

การศึกษา 
2548 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2537 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 

 



สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจําปี 256422

ตําแหน่ง
อาจารย์ประจํา สาขาวิชาฟสิิกส์ ภาควิชาฟสิิกส์

และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ 2533 – ปัจจุบัน  

ท่ีอยู่ ภาควิชาฟสิิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-942468,  
089-8841624 E-mail dheerawan.b@cmu.ac.th

การศึกษา
2544 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาฟสิิกส์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2532 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟสิิกส์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2529 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟสิิกส์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ
อาจารย์ประจําภาควิชาฟสิิกส์และวัสดุศาสตร์

ได้รับรางวัล นักเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่น 
ประเภทนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่น ที่มีผลกระ
ทบทางเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจําปี 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยกานต์ เลียวหิรัญ 
อาจารย์ประจ าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ 

 

ได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

ต าแหน่ง อาจารย์ประจ า สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551 – ปัจจุบัน 

ที่อยู่   ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โทรศัพท์  053943367 
E-mail   chaikarn.l@cmu.ac.th 

การศึกษา 
2551 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2548 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2545 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ 

ตําแหน่ง
อาจารย์ประจํา สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ภาควิชา

ฟสิิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ 2544 – ปัจจุบัน 

ท่ีอยู่ ภาควิชาฟสิิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-941924 ต่อ 
610,  089-7551040 E-mail pisith.s@cmu.ac.th

การศึกษา
2543 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา Materials 

Sciene & Engineering ณ University 
of Surrey สหราชอาณาจักร 

2536 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟสิิกส์ 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2531 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟสิิกส์, 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ
อาจารย์ประจําภาควิชาฟสิิกส์และวัสดุศาสตร์

ได้รับรางวัล ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจํา
ปีงบประมาณ 2564  (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและ
คณิตศาสตร์) 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ สิงห์ใจ 

อาจารย์ประจ าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ 
 

ได้รับรางวัล ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ าปีงบประมาณ 2564  (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์)  
 

ต าแหน่ง อาจารย์ประจ า สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544 – ปัจจุบัน 

ท่ีอยู่   ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โทรศัพท์  053-941924 ต่อ 610 , 089-7551040 
E-mail   pisith.s@cmu.ac.th 
 

การศึกษา 
2543 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา Materials Sciene & Engineering  

ณ University of Surrey สหราชอาณาจักร  
2536 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2531 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 
 
 



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23

คณะกรรมการอํานวยการจัดงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจําปี พ.ศ. 2564

1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ • ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร  • กรรมการ 

• ประธานกรรมการฝ่ายพิธีการและต้อนรับ
  • ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  • กรรมการ 

• ประธานกรรมการ
ฝ่ายประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

4. รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์  • กรรมการ
  • ประธานกรรมการ

ฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
5. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร  • กรรมการ 
  • ประธานกรรมการฝ่ายประธาน

กรรมการฝ่ายสวัสดิการเคร่ืองด่ืม
และสวัสดิการพยาบาล

6. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ • กรรมการ 
  • ประธานกรรมการฝ่าย

นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ 
และนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์

7. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ • กรรมการ
   • ประธานกรรมการ

ฝ่ายประสานงานนักศึกษา
8. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  • กรรมการ 
  • ประธานกรรมการ

ฝ่ายประสานงานกิจกรรมเยาวชน
9. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่ือสารองค์กร  • กรรมการ

• ประธานกรรมการฝ่ายนิทรรศการทางวิชาการ



สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจําปี 256424

http://scw.science.cmu.ac.th

CMU SCIENCE WEEK 2021
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจําปี 2564

“พัฒนาเยาวชนภูมิภาคให้ก้าวไกล 
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม”

18, 27-28 สิงหาคม 2564
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เท่ียวสัปดาหวิทย
          กับวิทยา มช.“ทิพย” 

18, 27- 28 สิงหาคมน้ี 
ชวนมาสนุกกับวิทยาศาสตร์สุดสร้างสรรค์     Science for SDGs, 

      Science  for Everyone

FACULTY OF SCIENCE
C H I A N G  M A I  U N I V E R S I T Y

http://scw.science.cmu.ac.th
มาท่องโลกวิทยาศาสตร์สุด FUN กันแบบออนไลน์ท่ี 

for

Science Week 2021 @CMU

S D G s

“ถึงโควิดจะทําให้เราห่างกัน 
แต่ CMU SCI Week ที ่มช. น้ัน รับรองว่า FUN ย่ิงกว่าเดิม”

เท่ียวสัปดาหวิทย
          กับวิทยา มช.“ทิพย” 

18, 27- 28 สิงหาคมน้ี 
ชวนมาสนุกกับวิทยาศาสตร์สุดสร้างสรรค์     Science for SDGs, 

      Science  for Everyone

FACULTY OF SCIENCE
C H I A N G  M A I  U N I V E R S I T Y

http://scw.science.cmu.ac.th
มาท่องโลกวิทยาศาสตร์สุด FUN กันแบบออนไลน์ท่ี 

for

Science Week 2021 @CMU

S D G s

“ถึงโควิดจะทําให้เราห่างกัน 
แต่ CMU SCI Week ที ่มช. น้ัน รับรองว่า FUN ย่ิงกว่าเดิม”

เท่ียวสัปดาหวิทย
          กับวิทยา มช.“ทิพย” 

18, 27- 28 สิงหาคมน้ี 
ชวนมาสนุกกับวิทยาศาสตร์สุดสร้างสรรค์     Science for SDGs, 

      Science  for Everyone

FACULTY OF SCIENCE
C H I A N G  M A I  U N I V E R S I T Y

http://scw.science.cmu.ac.th
มาท่องโลกวิทยาศาสตร์สุด FUN กันแบบออนไลน์ท่ี 

for

Science Week 2021 @CMU

S D G s

“ถึงโควิดจะทําให้เราห่างกัน 
แต่ CMU SCI Week ที ่มช. น้ัน รับรองว่า FUN ย่ิงกว่าเดิม”

เท่ียวสัปดาหวิทย
          กับวิทยา มช.“ทิพย” 

18, 27- 28 สิงหาคมน้ี 
ชวนมาสนุกกับวิทยาศาสตร์สุดสร้างสรรค์     Science for SDGs, 

      Science  for Everyone

FACULTY OF SCIENCE
C H I A N G  M A I  U N I V E R S I T Y

http://scw.science.cmu.ac.th
มาท่องโลกวิทยาศาสตร์สุด FUN กันแบบออนไลน์ท่ี 

for

Science Week 2021 @CMU

S D G s

“ถึงโควิดจะทําให้เราห่างกัน 
แต่ CMU SCI Week ที ่มช. น้ัน รับรองว่า FUN ย่ิงกว่าเดิม”

 CS

จัดทําโดย ฝา่ยเลขานุการ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจําปี พ.ศ. 2564

ข้อมูลกิจกรรมเยาวชน โดยฝา่ยกิจกรรมเยาวชน

ข้อมูลเชิดชูเกียรติฯ โดยงานบริหารท่ัวไป สํานักงานคณะวิทยาศาสตร์

10. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ   • กรรมการ 
• ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

11. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ  • กรรมการ
 • ประธานฝ่ายสถานท่ี จัดระเบียบการจราจร 

จัดทําป้ายบอกทาง
12. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสหกิจศึกษา • กรรมการ 
13. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  • กรรมการ 
14. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ • กรรมการ 
15. หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์  • กรรมการ 
16. หัวหน้าภาควิชาเคมี  • กรรมการ 
17. หัวหน้าภาควิชาฟสิิกส์และวัสดุศาสตร์  • กรรมการ 
18. หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา  • กรรมการ 
19. หัวหน้าภาควิชาธรณีวิทยา  • กรรมการ 
20. หัวหน้าภาควิชาสถิติ  • กรรมการ 
21. หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  • กรรมการ 
22. หัวหน้าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม  • กรรมการ 
23. หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์  • กรรมการ 
24. หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  • กรรมการ 
25. หัวหน้าศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ • กรรมการ 
26. ผู้อํานวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี • กรรมการ
27. หัวหน้าโครงการจัดต้ังศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล • กรรมการ
28. หัวหน้าโครงการจัดต้ังศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัม • กรรมการ
29. เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์  • กรรมการและเลขานุการ 
30. หัวหน้างานบริหารท่ัวไป • กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
31. นางวลัยพร เรือนมูล  • ผู้ช่วยเลขานุการ
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มาท่องโลกวิทยาศาสตร์สุด FUN กันแบบออนไลน์ท่ี 
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Science Week 2021 @CMU
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