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ชวนมาสนุกกับวิทยาศาสตร์สุดสร้างสรรค

FACULTY OF SCIENCE
CHIANG MAI UNIVERSITY

คํากล่าวราชสดุดี
พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจําปี พ.ศ. 2564
โดย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
****************
ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
ข้าพระพุ ทธเจ้า นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในนาม
ของข้าราชการ พนักงาน ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้มีเกียรติที่มา
พร้อมกันอยู่ ณ ที่น้ี ขอประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ผู้เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ
พระพุ ทธเลิศหล้านภาลัย และสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพ
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 18 ตุลาคม พุทธศักราช 2347 ทรงพระนามเดิมว่า
"สมเด็จพระเจ้า ลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎ สมมุติเทวาวงษ์
พงษ์อิศรกระษัตริย์ขัติยราชกุมาร"
เมื่ อ พระชนมายุ 21 พรรษา สมเด็ จ เจ้ า ฟ้า มงกุ ฎ ฯ ทรงผนวช ณ วั ด
พระศรีรัตนศาสดาราม ทรงพระฉายาว่า “วชิรญาณ มหาเถระ” สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎฯ
ทรงเพี ยรศึกษาเล่าเรียน พระปริยัติธรรม และพระไตรปิฎกจนรอบรู้แตกฉานถึงแก่น
พระพุ ทธศาสนา ขณะทรงผนวชโปรดเสด็จธุดงค์โดยพระบาทไปตามหัวเมืองต่าง ๆ การ
ธุดงค์ทําให้ทรงรอบรู้ทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจน
วิถีชีวิตของพสกนิกรอย่างแท้จริง
สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎฯ ทรงผนวชอยู่นานถึง 27 พรรษา และได้เสด็จขึ้นครองราชย์
เมื่อวันที่ 6 เมษายน พุ ทธศักราช 2394 ขณะพระชนมายุ 47 พรรษา ทรงพระปรมาภิไธย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระทัยในวิชาวิทยาศาสตร์ และ
โปรดวิชาดาราศาสตร์ยิ่งนัก ดังที่ เซอร์จอห์น เบาว์ริ่ง ราชฑูตแห่งอังกฤษเขียนเล่าไว้ว่า
“พระองค์ ท รงเป็ น นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ในห้ อ งส่ ว นพระองค์ มี เ ครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์
เช่นเดียวกับห้องนักปราชญ์ราชบัณฑิตผู้มั่งคั่งในทวีปยุโรปในสมัยนั้น”
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ในอดีตปรากฏการณ์ของดาวหางเป็นสิ่ งที่ทําให้คนไทยตื่นเต้นและหวาดกลัว
กันมาก เพราะมีความเชื่อกันว่า ดาวหางเป็นลางบอกเหตุร้าย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงแก้ความเชื่อนี้ตามหลักวิทยาศาสตร์ ทรงสั่ งสอนประชาชนให้มีเหตุผล
ทรงชี้ให้เห็นว่า ดาวหางเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ
พระองค์ได้ทรงคํานวณไว้ว่า ในวันอังคารเดือน 10 ขึ้น 1 คํา่ ปีมะโรง จุลศักราช
1230 ตรงกับวันที่ 18 สิ งหาคม พุ ทธศั กราช 2411 จะเกิดสุ ริยุปราคา มืดหมดดวง
เห็นได้ท่ีตําบลหว้ากอ แขวงเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยอาศัยหลักวิชาดาราศาสตร์และ
คณิ ตศาสตร์ ขั้ นสู ง ที่ ทรงศึ กษาด้ วยพระองค์ เอง โดยใช้ ระบบเวลามาตรฐานของ
ประเทศไทยที่สถาปนาขึ้น ทั้งยังทรงพยากรณ์ล่วงหน้าถึง 2 ปี โดยไม่มีหลักฐานการ
คํานวณจากประเทศตะวันตกก่อนหน้านานถึงเพี ยงนั้น
พระองค์ทรงนําประเทศไทยเข้าสู่ ยุคของวิทยาศาสตร์ตั้งแต่บัดนั้น เป็นต้นมา
การเสด็จพระราชดําเนินเพื่อพิ สูจน์การเกิดสุ ริยุปราคาเต็มดวงครั้งนั้น ถือเป็นการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ และครั้งแรกของชาติไทย ต่อหน้าคณะนักดาราศาสตร์
ชาวยุโรป และแขกเมืองชาวต่างประเทศจํานวนมาก พระนาม
“คิงมงกุฎพระมหากษัตริย์นักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงอัจฉริยภาพแห่งบูรพาทิศ”
จึงขจรขจายกว้างไกลไปถึงนานาอารยประเทศตั้งแต่บัดนั้น นับเป็นประวัติศาสตร์
ที่วงการวิทยาศาสตร์ไทยเทิดทูน และภาคภูมิใจยิ่ง แม้พระองค์ท่านจะเสด็จสวรรคต
ในคืนวันพฤหัสบดีท่ี 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2411 ขณะพระชนมายุ 64 พรรษา นับเป็น
เวลานานกว่า 151 ปี แต่พระอัจฉริยภาพ ในทางวิทยาศาสตร์ของพระองค์ก็ยังคง
ตราตรึงอยู่ในจิตใจของผู้ท่ีอยู่ในวงการวิทยาศาสตร์ไทยทุกคน เนื่องในโอกาสงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติน้ี จึงเป็นการสมควรที่พสกนิกรทั้งชาติ พึ งร่วมกันน้อมรําลึกถึง
พระอั จ ฉริ ย ภาพ พระบรมเดชานุ ภ าพ พระเกี ย รติ คุ ณ และพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
แห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โดยทั่วหน้ากัน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
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คํากล่าวรายงาน การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ส่วนภูมิภาค ประจําปี พ.ศ. 2564
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2564
ณ ห้อง SCB 2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
**************
เรียน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสั ตย์)
ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต)
กระผม ในนามของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณท่าน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้เกียรติเป็นประธานพิ ธีถวายพานพุ ่ มสั กการะและกล่าว
ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิ ธีเปิดงานสั ปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ส่ วนภูมิภาค ประจําปี พ.ศ. 2564 ในวันนี้
รัฐบาล ได้กําหนดให้วันที่ 18 สิ งหาคม ของทุกปี เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”
เพื่ อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ซึ่งทรงคํานวณการเกิดสุ ริยุปราคา ที่อําเภอ
หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิ งหาคม 2411 โดยไม่คลาดเคลื่อนแม้แต่
วินาทีเดียว นับเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจยิ่งของประเทศชาติ
การจัดงานสั ปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่ วนภูมิภาค ประจําปี พ.ศ. 2564 ครั้งนี้
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติและการสนับสนุนงบประมาณ จาก
กระทรวง อุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม ให้ เ ป็ น หน่ ว ยงานเจ้ า ภาพ
จัดงานในส่ วนภูมิภาค โดยมีสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนงบประมาณในการ
รับเป็นเจ้าภาพฯ การจัดครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 และ 27-28 สิ งหาคม 2564
โดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กําหนดการจัดงานฯ ภายใต้
หัวข้อ “พั ฒนาเยาวชนภูมิภาคให้ก้าวไกล ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม”
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การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือทั้ง อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STeP)
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง องค์การสวนพฤกษศาสตร์
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สวนสั ตว์เชียงใหม่ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สํ านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สํ านักงานเขต พื้ นที่การศึกษา 8 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน คณะและหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติ พระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
และ เพื่ อ เชิ ด ชู ส ดุ ดี พ ระเกี ย รติ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ที่
ทรงเป็นผู้นําในการส่ งเสริมและสนับสนุนการนําความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้กับการดําเนินชีวิต ผสมผสานกับภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยเน้นปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพี ยง และการพั ฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็น
พระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่ อ ส่ งเสริมการ
ค้นคว้า เผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัย ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ อประโยชน์
ในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และประเทศชาติ รวมทั้ ง เพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงเพื่อ
กระตุ้ น ให้ เ ยาวชนและประชาชน มี ค วามตื่ น ตั ว เห็ น ความสํ า คั ญ และให้ ค วามสนใจ
ต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีต่อการพั ฒนาประเทศมากยิ่งขึ้น
กิจกรรมสํ าคัญที่จัดขึ้นในปีน้ี มีหลายลักษณะ ประกอบด้วย
1. พิธีถวายพานพุ ่มสั กการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว
2. นิ ท รรศการเทิ ด พระเกี ย รติ และพระปรี ช าสามารถด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น“พระ
บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
3. นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรม
ไทย”
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4. นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณฯ
5. การจัดกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ ภายใต้ธีม “วิทยาศาสตร์เพื่ อการ
พั ฒนาที่ยั่งยืน Science for SDGs. Science for Everyone.”
6. นิทรรศการและผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
7. นิทรรศการด้านวิชาการ ในสาขาวิชา-ภาควิชา-หน่วยงานต่างๆ ของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน
9. การจัดกิจกรรมเยาวชน การประกวด การแข่งขัน ของเยาวชน นักเรียนจาก
โรงเรียนต่าง ๆ ในสํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
เช่น การแข่งขันวาดภาพการ์ตูน วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การ
แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย
การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
เป็นต้น
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 การจัดงานในปี
2564 จึงจําเป็นต้องจัดกิจกรรมในลักษณะออนไลน์ โดยจัดกิจกรรมทั้งในรูปแบบการ
ถ่ายทอดสด และกิจกรรมออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์และเฟซบุ๊ค ของคณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาและศูนย์ โดยจะมีการถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรม ในช่วงวันที่ 27-28 สิ งหาคม
2564
ณ โอกาสนี้ กระผม ใคร่ขอเรียนเชิญ ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ให้เกียรติกล่าวเปิดงานสั ปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่ วนภูมิภาค 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 และมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธาน ในพิ ธีเปิด
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจําปี พ.ศ. 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันนี้
รัฐบาลได้กําหนดให้วันที่ 18 สิ งหาคม ของทุกปี เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”
และให้มีการดําเนินการจัดงาน “สั ปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” เป็นประจําทุกปี เพื่อน้อม
รําลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และ เพื่ อสดุดีพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดา
แห่ ง นวั ต กรรมไทย” ที่ ท รงเป็ น ผู้ นํา ในการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การนํา ความรู้ ด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้กับการดําเนินชีวิต ผสมผสานกับภูมิปัญญา
ชาวบ้าน โดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
อย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณฯ ตามรายงานของคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวถึงการจัดงาน
สั ปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2564 ส่ วนภูมิภาค ภายใต้หัวข้อ “พั ฒนา
เยาวชนภูมิภาคให้ก้าวไกล ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม”
มีวัตถุประสงค์ เพื่ อส่ งเสริมการค้นคว้า เผยแพร่ผลงานการค้นคว้า วิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ในการพั ฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติ รวมถึง
เพื่ อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชน มีความตื่นตัว เห็นความสํ าคัญ และให้ความสนใจต่อ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีต่อการพั ฒนาประเทศมากยิ่งขึ้น นั้น
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การพั ฒนาเยาวชนภูมิภาคให้ก้าวไกล ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม
โดยใช้กระบวนการพั ฒนาการศึกษา วิจัย ทางวิทยาศาสตร์ เพื่ อสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สั งคม และพัฒนา
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน จะเป็นแนวทางในการนําพาประเทศไทยสู่ยุค
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เป็นผู้นําทั้งในระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ ได้ใน
ที่สุด
ในนามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใคร่ขอขอบคุณ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ที่ให้เกียรติคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงาน
เจ้าภาพจัดงานฯ ในส่ วนภูมิภาค
ขอขอบคุณ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เป็น
ผู้ให้การสนับสนุนหลัก ในการจัดกิจกรรมเยาวชน ร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้ นที่การศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน
รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และ
ขอขอบคุณ คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ทุกคน ที่เป็นกําลังสํ าคัญยิ่ง ในการทําให้งานสั ปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ส่ วนภูมิภาค ประจําปี พ.ศ. 2564 เกิดขึ้นและดําเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย และขอ
อวยพรให้การจัดงานครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กําหนดไว้ ทุกประการ
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิ ดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ส่วนภูมิภาค ประจําปี พ.ศ. 2564 ณ บัดนี้

*******************
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ประกาศรายชื่อผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และมีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ
ซึ่งได้รับรางวัลจากองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ในรอบปี พ.ศ. 2564 เพื่ อรับโล่เกียรติคุณ
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันพุ ธที่ 18 สิงหาคม 2564
ณ ห้อง SCB 2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
**************
ในโอกาสการจัดงานสั ปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจําปีน้ี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ใคร่ขอถือโอกาส ประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ แก่คณาจารย์
บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สร้างชื่อเสี ยงให้แก่มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ ได้รับรางวัลจากองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ในรอบปี 2564 จํานวน 4 ราย พร้อมนี้ ใคร่ขอ
เรียนเชิญ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณ แก่บุคคล
ดังกล่าว โดยลําดับ ดังนี้
อาจารย์และบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคํา”
ประจําปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ตั้งทอง อาจารย์ประจําภาควิชาคณิตศาสตร์
ได้ รั บ รางวั ล อาจารย์ ผู้ ที่ มี ผ ลงานดี เ ด่ น ในการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
แก่นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยกานต์ เลียวหิรญ
ั อาจารย์ประจําภาควิชาฟิสก
ิ ส์และวัสดุศาสตร์
ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ อาจารย์ประจําภาควิชาฟิสก
ิ ส์และวัสดุศาสตร์
ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่น ประเภทนักเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดีเด่น ที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์
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4. รองศาสตราจารย์ ดร.พิ ศิษฐ์ สิงห์ใจ อาจารย์ประจําภาควิชาฟิสิกส์ และวัสดุศาสตร์
ได้ รั บ รางวั ล ผลงานประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น ประจํา ปี ง บประมาณ 2564 (สาขา
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์)
ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณ
***********************
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กําหนดการ
พิ ธีถวายพานพุ ่ มสักการะและพิ ธีเปิด
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจําปี พ.ศ.2564
วันพุ ธที่ 18 สิงหาคม 2564
ณ ห้อง SCB 2100 และถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์
********************
เวลา

กิจกรรม

ณ ห้อง SCB 2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
10.00 น.
10.39 น.

ลงทะเบียนผู้ร่วมถวายพานพุ ่ มสั กการะ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถวายราชสดุดีพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
ถวายพานพุ ่ มราชสั กการะ ตามลําดับ

10.49 น.

พิ ธีเปิดงาน
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดงานต่ออธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ จํานวน 4 ราย

11.00 น.

เยี่ยมชนตัวอย่างนิทรรศการผลงานวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์

การแต่งกายผู้เข้าร่วมพิธี ณ ห้อง SCB 2100 : เครื่องแบบปกติขาว 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
วันที่ 18, 27-28 สิงหาคม 2564
****************
1. นิทรรศการ
1.1 นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ
• นิ ท รรศการเทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 4
ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
• นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”
• นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ 10
• นิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ สวนสั ตว์เชียงใหม่ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม
1.2 นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในธีม “วิทยาศาสตร์เพื่ อการพั ฒนาที่ยั่งยืน
Science for SDGs. Science for Everyone.”
1.2.1 หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์
• กลุ่มวิจัยวิทยาศาสตร์ทั่วไป หัวข้อ “Cenozoic leaf morphotypes and palaeoclimate
interpretation from Mae Sot District, Tak Province”
• โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัม หัวข้อ “ควอนตัมเทคโนโลยี”
• ศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม”
• ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
หัวข้อ “ความหลากหลายของจุลินทรีย์และการใช้ประโยชน์”
• ศูนย์วิจัยทางทรัพยากรชีวภาพเพื่ อการเกษตร อุตสาหกรรม และการแพทย์ หัวข้อ
“ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าที่มีในท้องถิ่น”
• ศูนย์ความเป็นเลิศทางวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ หัวข้อ “Materials for Wellness
and Sustainability”
• ศูนย์วิจัยทางเคมีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุ ขภาพจากทรัพยากรทางภาคเหนือ
หัวข้อ “ภาพรวมและผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยทางเคมีฯ”
• ศูนย์วิจัยทางนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ หัวข้อ “จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่ นวัตกรรมสี เขียวในการวิเคราะห์ทางเคมี”
• กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูล หัวข้อ “แบบจําลองทํานาย PM2.5, ฝน, การวิเคราะห์ DNA
ของ Coronavirus, VR technology”
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• ศูนย์วิจัยขั้นสู งด้านการจําลองเชิงคํานวณ หัวข้อ “แบบจําลองเชิงคํานวณ”
• ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสารสนเทศทางสุ ขภาพเพื่ อชุมชน หัวข้อ “Pulse Oximeter”
1.2.2 หน่วยงานภายนอกคณะวิทยาศาสตร์
• อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STeP)
• ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
• สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง
• อุทยานหลวงราชพฤกษ์
• องค์การสวนพฤกษศาสตร์
• สวนสั ตว์เชียงใหม่
• เชียงใหม่ ซู อควาเรียม
• ศูนย์ศึกษาการพั ฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
• สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
• สํ านักงานพั ฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
1.3 นิทรรศการทางวิชาการ
1) เสวนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง “พิ ชิตวิกฤติโควิดด้วยวิทยาศาสตร์รากฐาน”
2) แนะนําหลักสูตร สาขาวิชาคณะวิทยาศาสตร์ การรับเข้าศึกษาต่อ และเส้นทางอาชีพ
คณะวิทยาศาสตร์ (บนเว็บไซต์ และ ถ่ายทอดสด รายการออนไลน์)

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สําหรับเยาวชน
ลําดับที่

กิจกรรม

วันที่แข่งขัน / 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

6

การประกวดสิ่ งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ของนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา

12

ประกาศผลการแข่งขัน 18 ส.ค. 64
/ส่ งคลิปวิดีโอเพื่ อประกวด
27 ส.ค. 64 / แข่งขัน Online
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ลําดับที่

วันที่แข่งขัน / รูปแบบกิจกรรม

กิจกรรม

7

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

27 ส.ค. 64 / สัมภาษณ์ผู้ผ่านการ
คัดเลือกทางระบบ Online

8

การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

27 ส.ค. 64 หรือตามที่คณะกรรม
การฯ นัดหมาย / สัมภาษณ์
Online

กิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ของภาควิชาและศูนย์
ลําดับที่
1

รูปแบบกิจกรรม

สถานที่จัด

Clip/Live

อาคารเคมี 1

2) นวัตกรรมเพื่ อแก้ปัญหา
สิ่ งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน

Clips

อาคารเคมี 1

3) สารสกัดจากธรรมชาติ

Clips

อาคารเคมี 1

4) ฟิสิกัลเคมสายเอ็น
[อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ไม่ต้องทิพย์]

Clips

กิจกรรม
ภาควิชาเคมี
1) เคมีวิเคราะห์ทอฝัน

5) ชีวเคมีนวัตกรรม
นําชีวิตพิ ชิตโควิด-19
6) จุดประกายวัตกรรมด้วยการรังสรรค์
งานเป่าแก้ว
2

Clip/Live

อาคารเคมี 1

video clip
(ความยาว 24 นาที)

อาคารเฉลียวอยู่วิทยา
นุสรณ์

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.
(ของรางวัลส่งไปที่บ้าน)
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ลําดับที่
3

กิจกรรม

รูปแบบกิจกรรม

สถานที่จัด

Live สด

อาคารฟิสิกส์ PB2
(ห้อง PB2-100)

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
1) วิจัยและนวัตกรรมฟิสิกส์-วัสดุศาสตร์
เพื่อสังคม มีจํานวน 8 ห้องปฏิบัติการดังนี้
- ห้องปฏิบัติการวิจัยวัสดุนาโน
- ห้องปฏิบัติการวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ข้น
ั สูง

video clips

- ห้องปฏิบัติการอิเล็กโทรเซรามิกส์

video clips

- ห้องปฏิบัติการวิจัยเซลล์แสงอาทิตย์

video clips

- ห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฟิสิกส์ประยุกต์

video clips

- ห้องปฏิบัติการเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิง
เส้น

video clips

- LAB PLASMA อาคารวิจัยนิวตรอน
พลังงานสูง

video clips
Live สด

อาคารฟิสิกส์ PB2
(ห้อง PB2-100)

video clips

อาคารฟิสิกส์ PB1
(ห้อง PB1-230)

Online

พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา

2) ตอบปัญหาทางธรณีวิทยา

Clip/live

ภาควิชาธรณีวิทยา

3) วิดีโอสาธิตการเกิด Terrain

Online

ภาควิชาธรณีวิทยา

4) วิดีโอแนะนําการออกภาคสนามและการ
แต่งกาย

Online

ภาควิชาธรณีวิทยา

5) วิดีโอแนะนําเทคนิคการเลือกซื้อพลอย

Online

ภาควิชาธรณีวิทยา

live

ภาควิชาธรณีวิทยา

Online

ภาควิชาธรณีวิทยา

2) Wonders in Physics
3) Journey to the Universe
4

video clips และลิงค์
เชื่อมโยง http://obs.
science.cmu.ac.th/

ภาควิชาธรณีวิทยา
1) วิดีโอนําชมพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา

6) กิจกรรมประมูลพลอย
7) วิดีโอแนะนําอัญมณีวิทยาเรียนอะไรบ้าง
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ลําดับที่
5

6

7

รูปแบบกิจกรรม

สถานที่จัด

1) นิทรรศการ (Gifted Math)

อาคารคณิตศาสตร์
online Clip

ภาควิชาคณิตศาสตร์

2) แข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์

อาคารคณิตศาสตร์
Live สด

ภาควิชาคณิตศาสตร์

1) ข้อมูลมหัท (Big Data) เปลี่ยนโลก
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

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) กระบวนการกลั่นแอลกอฮอล์
อุตสาหกรรมเพื่อผลิตนํา้มันเชื้อเพลิง

clip

อาคารภาควิชาเคมี
อุตสาหกรรม

กิจกรรม
ภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาสถิติ

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ลําดับที่
8

รูปแบบกิจกรรม

สถานที่จัด

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

กิจกรรม
ภาควิชาวิทยาการคอมพิ วเตอร์
1) แข่งขันรถยนต์บังคับ

9

10

11

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

ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1) ส่องกล้องมองดูจิ๋ว

video clips
(ความยาวไม่เกิน 5 นาที)

2) พฤกษานานาวิทย์

video clips
(ความยาวไม่เกิน 5 นาที)

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล
1) Data Science Hackathon / ประกวด
การสร้างนวัตกรรม วิทยาการข้อมูล

12

live

SCB4205, SCB4305
อาคาร SCB4

ห้องประชุม และ Online
ผ่าน facebook ศูนย์

อาคาร SCB1 ชั้น7

ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สง
่ิ แวดล้อม
1) Pre-SiT Talks (Science inspired by
Teen : SiT Talks)
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ลําดับที่
13

กิจกรรม

รูปแบบกิจกรรม

ศูนย์
ู วิจัยวัสดุศาสตร์
นาโนเทคโนโลยีเพื่อการรับมือกับ
COVID-19

14

15

สถานที่จัด

อาคาร SCB1 ชั้น 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)

ฝ่ายนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ และนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์
1) คลิปวีดีโอ/สไดล์โชว์ พระราชประวัติและ
พระราชกรณียกิจด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รัชกาลที่ 4, 9 และ 10

Online

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

Online

3) คลิปวีดีโอ/สไดล์โชว์ นิทรรศการ
วิทยาศาสตร์ของภาควิชาและศูนย์ฯ

Online

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

โถงอาคาร SCB2

2) จัดกิจกรรมเวทีกลาง (มี Event ทุกต้น
ชั่วโมง และแจกรางวัล)
3) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
และถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊คไลฟ์

Online

ถ่ายทอดสด/พิธีกรภาคสนาม
16

live

ฝ่ายประสานงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
1) ลงทะเบียนและติดตั้งโครงงาน
วิทยาศาสตร์ วันที่ 26 สิงหาคม 2564
เวลา 08.00-12.00 น.
2) แสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ วัน
ที่ 26-28 สิงหาคม 2564

สัมภาษณ์ผ่าน zoom

โถงลานอะตอม

โถงลานอะตอม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ลําดับที่
17

กิจกรรม

รูปแบบกิจกรรม

สถานที่จัด

ฝ่ายประสานงานการจัดกิจกรรมเยาวชน
1) วาดรูป (ออนไลน์ท้ง
ั หมด)

Online

2) สิ่งประดิษฐ์ (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
วันที่ 27-28 สิงหาคม 2564
สถานที่ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบัวเรศ คําทอง อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ 27 สิงหาคม 2564
พิ ธีกรดําเนินรายการช่วงเช้า ผศ.ดร.ชัยพร ตั้งทอง
8.30-8.35 น

พิ ธีเปิดงานสั ปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

8.35-8.45 น.

ประมวลภาพพิ ธีวางพานพุ ่ มเมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม 2564

8.45-9.00 น.

แนะนํากิจกรรมภาพรวมทั้งคณะ วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ฯลฯ

9.00-9.50 น.

ถ่ายทอดสด การเสวนาวิชาการนักวิทย์ จากฝ่ายนิทรรศการทางวิชาการ

9.50-10.00 น.

ร่วมสนุกแจกรางวัลช่วงที่ 1 และแนะนําสาขาอัญมณีวิทยา

10.00-10.50 น. ถ่ายทอดสด การตอบปัญหาทางอัญมณีวิทยา จากสาขาอัญมณีวิทยา
10.50-11.00 น.

แนะนําภาควิชาวิทยาการคอมพิ วเตอร์

11.00-11.50 น.

ถ่ายทอดสด “Remote Controlled Robot Buggy” จากภาควิชาวิทยาการคอมพิ วเตอร์

11.50-12.00 น.

ร่วมสนุกแจกรางวัลช่วงที่ 2 และแนะนําภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

12.00-12.50 น.

ถ่ายทอดสด แนะนําคณะวิทยาศาสตร์ จากฝ่ายประชาสั มพั นธ์คณะวิทยาศาสตร์

พิ ธีกรดําเนินรายการช่วงบ่าย สุจิต จําหมาย และ กฤติน เกษดี
12.50-13.00 น.

แนะนําสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

13.00-13.45 น.

ถ่ายทอดสด “Pre SIT Talk” จากสาขาวิทยาศาสตร์ส่ิ งแวดล้อม

13.45-13.55 น.

ร่วมสนุกแจกรางวัลช่วงที่ 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 นิทรรศการเกี่ยวกับสถิติ จากภาควิชาสถิติ

16.00-16.10 น.

ร่วมสนุกแจกรางวัลช่วงที่ 4 และแนะนําภาควิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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วันที่ 28 สิงหาคม 2564
พิ ธีกรดําเนินรายการช่วงเช้า อ.ดร.แสนคํา นุเสน และภริดา โพสลี
8.45-9.00 น.

แนะนํากิจกรรมภาพรวมทั้งคณะ วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ฯลฯ

9.00-9.50 น.

ถ่ายทอดสด กิจกรรม big data เปลี่ยนโลกและสถิติกับดาราศาสตร์ จากภาควิชาสถิติ

9.50-10.00 น.

ร่วมสนุกแจกรางวัลช่วงที่ 5 และแนะนําภาควิชาฟิสิกส์ และวัสดุศาสตร์

10.00-10.50 น. ถ่ายทอดสด กิจกรรม Science show จากภาควิชาฟิสิกส์ และวัสดุศาสตร์
10.50-11.00 น.

แนะนําภาควิชาธรณีวิทยา

11.00-11.50 น.

ถ่ายทอดสด การตอบปัญหาทางธรณีวิทยา จากภาควิชาธรณีวิทยา

11.50-12.00 น.

ร่วมสนุกแจกรางวัลช่วงที่ 6

12.00-12.50 น.

เปิดวีดีโอแนะนําคณะวิทยาศาสตร์ และภาพบรรยากาศงานสั ปดาห์วันวิทยาศาสตร์

พิ ธีกรดําเนินรายการช่วงบ่าย ผาแพงเมือง สุขเกษม และ สุธิดา ลือชัย
12.50-13.00 น.

แนะนําศูนย์วิจัยของคณะวิทยาศาสตร์

13.00-13.50 น.

ถ่ายทอดสด กิจกรรม จากห้องปฏิบัติการวิจัยวัสดุนาโน

13.50-14.00 น.

ร่วมสนุกแจกรางวัลช่วงที่ 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.

ร่วมสนุกแจกรางวัลช่วงที่ 8 และปิดงานสั ปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

พัฒนาเยาวชนภูมิภาคให้ก้าวไกล ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม
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บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจําปี 2564

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจําปี 2564
******************

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ตั้งทอง

อาจารย์ประจําภาควิชาคณิตศาสตร์
ได้รับรางวัล อาจารย์ผู้ท่ีมีผลงานดีเด่นในการ
พั ฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึ กษา สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ตําแหน่ง
อาจารย์ประจํา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชา
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2538 – ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ตั้งทอง
อาจารย์ประจาภาควิชาคณิตศาสตร์
ที่ อ ยู่ ภาควิ ช าคณิ ต ศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053943327 E-mail

การศึกษา
2548
วิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2537
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

chaiporn.t@cmu.ac.th
าจารย์ผู้ที่มีผลงานดี
เด่นในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

อาจารย์ประจา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
ดร.ชัยกานต์ เลียวหิรญ
ั
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2538 –รองศาสตราจารย์
ปัจจุบัน
อาจารย์ประจําภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
ล นักวิจย
ั ดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยได้เชีรบั ยรางวั
งใหม่
และเทคโนโลยี
053943327
chaiporn.t@cmu.ac.th
ตําแหน่ง
อาจารย์ประจํา สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ภาควิชา
ฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ 2551 – ปัจจุบัน

การศึกษา
2551
วิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2548
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2545
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตรบั
ณชฑิาฟิตสิกสาขาคณิ
ศาสตร์
ทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
่ ยู่ ภาควิ
ทีอ
ส์และวัสดุศตาสตร์
คณะวิคณะวิ
ทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053943367 E-mail
chaikarn.l@cmu.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ

อาจารย์ประจําภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

ได้รับรางวัล นักเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่น
ประเภทนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่น ที่มีผลกระ
ทบทางเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์

ตําแหน่ง
อาจารย์ประจํา สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์
และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ 2533 – ปัจจุบัน

การศึกษา
2544
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2532
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2529
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ

่ ยู่ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ทีอ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-942468,
089-8841624 E-mail dheerawan.b@cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.พิ ศิษฐ์ สิงห์ใจ

อาจารย์ประจําภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
ได้ รั บ รางวั ล ผลงานประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น ประจํา
ปีงบประมาณ 2564 (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและ
คณิตศาสตร์)

รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ สิงห์ใจ
อาจารย์
ประจาภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
การศึกษา
ตําแหน่ง
อาจารย์
ป
ระจํ
ชาวัส
ดุศาสตร์
ชา กายภาพและคณิ
2543 ตศาสตร์
วิทยาศาสตรดุ
ษฎีบณ
ั ฑิต สาขา Materials
ได้รับรางวัล ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจาาปีสาขาวิ
งบประมาณ
2564
(สาขาวิทภาควิ
ยาศาสตร์
)

ตาแหน่ง

ที่อยู่
โทรศัพท์
E-mail

การศึกษา
2543

2536
2531

ฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
Sciene & Engineering ณ University
อาจารย์
ประจา–สาขาวิ
เชียงใหม่
2544
ปัจจุชบาวั
ันสดุศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
of Surrey สหราชอาณาจักร
2536
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544 – ปัจจุบัน
่ ยู่ ภาควิ
ทีอ
าฟิ
และวั
ดุศาสตร์
ทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชชาฟิ
สิกสส์ิกแส์ละวั
สดุศสาสตร์
คณะวิคณะวิ
ทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-941924 ต่อ
2531
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์,
053-941924 ต่อ 610 , 089-7551040
610, 089-7551040 E-mail pisith.s@cmu.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

pisith.s@cmu.ac.th

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา Materials Sciene & Engineering
ณ University of Surrey สหราชอาณาจักร
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการอํานวยการจัดงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจําปี พ.ศ. 2564
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

• ประธานกรรมการ

2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร

• กรรมการ
• ประธานกรรมการฝ่ายพิ ธีการและต้อนรับ
• ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน

3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

• กรรมการ
• ประธานกรรมการ
ฝ่ายประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

4. รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์

• กรรมการ
• ประธานกรรมการ
ฝ่ายสารสนเทศและประชาสั มพั นธ์

5. รองคณบดีฝ่ายพั ฒนาคุณภาพองค์กร

• กรรมการ
• ประธานกรรมการฝ่ายประธาน
กรรมการฝ่ายสวัสดิการเครื่องดื่ม
และสวัสดิการพยาบาล

6. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสั มพั นธ์

• กรรมการ
• ประธานกรรมการฝ่าย
นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ
และนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์

7. รองคณบดีฝา่ ยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

• กรรมการ
• ประธานกรรมการ
ฝ่ายประสานงานนักศึกษา

8. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

• กรรมการ
• ประธานกรรมการ
ฝ่ายประสานงานกิจกรรมเยาวชน

9. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่ อสารองค์กร

• กรรมการ
• ประธานกรรมการฝ่ายนิทรรศการทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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10. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

• กรรมการ
• ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

11. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ

• กรรมการ
• ประธานฝ่ายสถานที่ จัดระเบียบการจราจร
จัดทําป้ายบอกทาง

12. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสหกิจศึกษา

• กรรมการ

13. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสั มพั นธ์

• กรรมการ

14. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพั ฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสั มพั นธ์

• กรรมการ

15. หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

• กรรมการ

16. หัวหน้าภาควิชาเคมี

• กรรมการ

17. หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ และวัสดุศาสตร์

• กรรมการ

18. หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา

• กรรมการ

19. หัวหน้าภาควิชาธรณีวิทยา

• กรรมการ

20. หัวหน้าภาควิชาสถิติ

• กรรมการ

21. หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิ วเตอร์

• กรรมการ

22. หัวหน้าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

• กรรมการ

23. หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

• กรรมการ

24. หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ส่ิ งแวดล้อม

• กรรมการ

25. หัวหน้าศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุ เทพเฉลิมพระเกียรติฯ

• กรรมการ

26. ผู้อํานวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

• กรรมการ

27. หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล

• กรรมการ

28. หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัม

• กรรมการ

29. เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
30. หัวหน้างานบริหารทั่วไป

• กรรมการและเลขานุการ
• กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

31. นางวลัยพร เรือนมูล

• ผู้ช่วยเลขานุการ

จัดทําโดย ฝ่ายเลขานุการ งานสัปดาห์วท
ิ ยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมภ
ิ าค ประจําปี พ.ศ. 2564
ข้อมูลกิจกรรมเยาวชน โดยฝ่ายกิจกรรมเยาวชน
ข้อมูลเชิดชูเกียรติฯ โดยงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณะวิทยาศาสตร์
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