
วิสัยทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์
"คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่เป็นเลิศ"

ค่านิยมหลักคณะวิทยาศาสตร์ (Science Core Values : S-C-I-C-M-U)
Success = การมุ่งความสำ เร็จตามเป้าหมาย Competitiveness = การขยายความสามารถในการแข่งขัน Innovativeness = การสร้างสรรค์ภูมิปัญญานวัตกรรม
Collaboration = การทำ งานร่วมกันเป็นทีม  Morality = การยึดมั่นในศีลธรรมความดี  Unity = การรู้รักสามัคคีเพื่อองค์กร

www.science.cmu.ac.th
www.facebook.com/science.cmu

ข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ปีที่ 9 ฉบบัที่ 206 วนัที่ 16-31 กรกฎาคม 2560

อาจารย์ประจ�าภาควิชาเคมีได้รับรางวัล CMU STeP  
INNO AWARD 2017

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม อาจารย์ประจ�าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 

1 ใน 9 ผู้ได้รับรางวัล CMU STeP INNO AWARD ประจ�าปี 2017 ในชื่อรางวัล “Shining Like A Star” จากผลงานวิจัย

ร่วมกับทีมนักวิจัย ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมพลาสติกชีวภาพที่มีคุณภาพสูงระดับการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์  

ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส�านักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ (สนช.) และภาคเอกชนจากบริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน) ท�าให้ได้ผลผลิตเป็นเม็ดพลาสติกพร้อมจ�าหน่าย 

เกรดทางการแพทย์มาตรฐาน ASTM F1925-09 (Standard Specification for Semi-Crystalline Poly (lactide) Polymer 

and Copolymer Resins for Surgical Implants) ทั้งยังได้รับการรับรองระดับมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพส�าหรับ

อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ หรือ ISO13485 ส่งผลให้เกิดโอกาสในการผลิตเพื่อส่งออก 

และชดเชยการน�าเข้า และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ ภายใต้มาตรฐานระดับนานาชาติ

การประกาศรางวัลในปีนี้ ได้จัดขึ้นในงาน “CMU STeP INNO Night...A Prestige and Pride Night to Celebrate 

Our Contributions to Innovation Community” เมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่ 

จัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) โดยมีการมอบรางวัล CMU STeP 

INNO AWARDS เพื่อเชิดชูเกียรติอาจารย์นักวิจัยชั้นน�า ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมต่าง ๆ ให้กับประเทศ  

เป็นท่ีประจักษ์และมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ และโอกาสทางการตลาดใหม่ให้แก่ชุมชน 

และภาคอุตสาหกรรม โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาเคมี เข้าร่วมงาน 

เพื่อแสดงความยินดีกับอาจารย์นักวิจัยที่ได้รับรางวัล

“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นองค์ความรู้ส�าคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ  ที่จะช่วยให้ประชาชนไทย 

มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ตลอดจนเป็นรากฐานในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ 

ให้ก้าวไปไกลกว่า Thailand 4.0”

คณะวิทยาศาสตร์ในฐานะหน่วยงานหลักท่ีได้รับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นเจ้าภาพ 

จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจ�าปี 2560 ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการเป็นส่วนหนึ่ง 

ในการสร้างแรงบันดาลใจ ให้เยาวชนไทยมีความสนใจใฝ่รู ้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะน�าไปสู ่การผลิต

บัณฑิตที่จะเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ดังน้ัน ในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ส่วนภูมิภาคประจ�าปีนี้ คณะวิทยาศาสตร์และหน่วยงานผู ้สนับสนุนมีความมุ ่งม่ันอย่างเต็มท่ี ที่จะเปิดพื้นที่ให้เยาวชน

ได้แสดงความสามารถ และศักยภาพอย่างรอบด้าน โดยจัดการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ท่ีหลากหลาย อีกทั้ง

ช่วยเปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ ๆ  ให้ได้สัมผัสกับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ นิทรรศการงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์

คิดค้น กิจกรรมสนุก ๆ และสาระความรู้ต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา 3 วันของการจัดงาน (อ่านต่อหน้า 2)

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา  
และประชาชนทั่วไป ร่วมงาน 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ส่วนภูมิภาค ประจ�าปี 2560 

17-19 สิงหาคม 2560  
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มช.



บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์คว้ารางวัล
การแข่งขันตอบค�าถาม  

The Thailand 
ChemInfo Mission 
2017

นางสาวชณิดาภา ธีรภัทรโชติภูมิ นักวิทยาศาสตร์ 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลที่ 1  

รับ Apple iPad 9.7 WiFi 32 GB และนายวิทยา 

ทาลา นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเคมี  

คณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลที่ 5 รับบัตร Coffee 

Bean & Tea Leaf มูลค่า 500 บาท จากการแข่งขัน

ตอบค�าถามชิงรางวัลระดับประเทศ ในกิจกรรม The 

Thailand ChemInfo Mission 2017 ตอบค�าถาม

กิจกรรมด้านฐานข้อมูล Reaxys ฐานข้อมูลส�าหรับ

ผู ้ ศึกษาด ้านวิทยาศาสตร ์ เคมี วัสดุศาสตร ์  

ซึ่งจัดโดย บริษัท ELSEVIER โดยมี Mr.Raymond 

Teng Senior Solution Sales/Customer Consultant 

Manager จากบริษัท Elsevier Singapore Pte Ltd. 

เป็นผู ้มอบของรางวัล ณ ชั้น 1 ส�านักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

คณะวิทยาศาสตร ์
ท�าบุญถวายเทียนพรรษา 
ณ วัดป่าแดงมหาวิหาร  
ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม่

รองศาสตราจารย ์ ดร.ธรณินทร ์  

ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์  

พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ 

วัฒเนสก ์  ประธานชมรมผู ้ เกษียณ 

คณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

ดร.ทวีศัก ด์ิ ระมิงค ์วงศ ์  อดีตคณบดี  

รองศาสตราจารย์ประทีป จันทร์คง ตลอดจน 

สมาชิกชมรมผู้เกษียณฯ คณาจารย์ บุคลากร 

และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีท�าบุญ

ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน�้าฝน และ

ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดป่าแดงมหาวิหาร 

ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร ์
ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่  
คณะวิทยาศาสตร์ รหัส 60  
ที่เข้าร่วมกิจกรรม  

 รับน้องรถไฟ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินนท์ นันทิยา 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

และศิษย์เก ่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์  

พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร 

ตั้งทอง ผู ้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับ

และให้ก�าลังใจนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ 

รหัส 60 ที่เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องรถไฟ  

โดยเดินทางมากับขบวนรถไฟ จากสถานีรถไฟ

หัวล�าโพง กรุงเทพฯ มายังสถานีรถไฟเชียงใหม่ 

ในประเพณีรับน้องรถไฟ 2560 CMU: Happiness 

Starts HERE ซึ่งมีรุ ่นพี่และศิษย์เก่า คณะ

วิทยาศาสตร์ มาร่วมให้ก�าลังใจอย่างอบอุ่น

ตลอดการเดินทาง ระหว่างวันที่ 21-22 

กรกฎาคม 2560 

 

กิจกรรมภายในงานจะประกอบไปด้วย การประกวดโครงงาน การแข่งขัน

ตอบปัญหา การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขัน

วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทาง

วิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย 

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) การประกวดชุมนุม

นักวิทยาศาสตร์รุ ่นเยาว์ การแข่งขัน C Programming กิจกรรมของชมรม

ดาราศาสตร์ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงการจัดกิจกรรม 

ของภาควิชา หน่วยงานภายในคณะ และหน่วยงานพันธมิตร ตลอดจน 

การจัดแสดงนิทรรศการ และอื่น ๆ อีกมากมาย 

เชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจ�าปี 2560

นอกจากน้ี นักเรียนที่มาร่วมงานเป็นหมู่คณะพร้อมกับทางโรงเรียนยังจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ ฟรี!! ในช่วงเวลาจัดงาน 

โดยคุณครูผู้น�านักเรียนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขการรับบัตรฟรี ได้ท่ีบูธกิจกรรมของสวนสัตว์เชียงใหม่ ภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนท่ัวไป ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจ�าปี 2560 ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่ง

นวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 17–19 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะไม่พลาดงานส�าคัญน้ี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-943314, 053-943456, 053-222180 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ 

http://scw.science.cmu.ac.th และ Application SciWeek@CMU 2017 (ระบบ Android เท่านั้น)



คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับ 
ผู้แทนจาก 

National 
Central 
University ไต้หวัน

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู ้บริหาร

และคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ Professor 

George Lin จาก National Central University 

ไต ้หวัน  ในโอกาสเข ้ าพบเพื่ อหารือ

ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เมื่อวันที่ 20 

กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณรับรอง ชั้น 2 

อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

การประชมุอาจารย ์
ทีป่รกึษาของนกัศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ี
ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป ็นประธานในพิธีเป ิด 

การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ชั้นป ีที่  1 ประจ�าป ีการศึกษา 2560 

ซึ่ ง จัดขึ้น เพื่ อ ให ้อาจารย ์ ได ้ทราบถึงขั้นตอน

การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา แนวปฏิบัต ิ

และระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้ง 

ทราบถึงขั้นตอนการให ้ค�าแนะน�าแก ่นักศึกษา  

ตลอดจนการให ้ค�าแนะน�า เกี่ ยว กับกิจกรรม 

ของนักศึกษา เมื่อวัน ท่ี  25 กรกฎาคม 2560  

ณ ห้องสัมมนา ช้ัน 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์  



ที่ปรึกษา : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
บรรณาธิการ : เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

กองบรรณาธิการ : หวัหน้างานและผู้ช่วยหวัหน้างานในส�นกังานคณะฯ หวัหน้าธุรการภาควิชา ศูนย์  
นายพิเชษฐ์ พุทธิรงัษี นางสาวสายนที ใจหอม และนายนพนสั กนัถา 

พิมพ์ที่ : หน่วยพิมพ์เอกสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
ส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ที่ นางสาวสายนที ใจหอม ประชาสมัพนัธ์คณะวิทยาศาสตร์ 
โทร. 0 5394 3318 หรือ prscicmu@gmail.com

ด้านบริหารงานวิชาการ

เห็นชอบ การปรับปรุงวิชาโทเคมี โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับวิธีการเขียน

รายละเอียดบางประเด็น ให้ประสานงานกับงานบริการการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษาต่อไป

ด้านบริหารงานบุคคล

1.  เห็นชอบ การรายงานการประเมินผลทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัย จ�านวน 2 ราย ได้แก่ อาจารย์ ดร.นรินทร์ พรินทรากุล 

อาจารย์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา และนางสาวชณิดาภา ธีรภัทรโชติภูมิ 

นักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาเคมี 

2.  เห็นชอบ การรายงานความก้าวหน้าของการไปเพิ่มพูนความรู ้

ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 30 

เมษายน 2560 จ�านวน 4 ราย

1)  ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิดา แชงค์ สังกัดภาควิชาเคมี 

เพ่ือเรียบเรียงต�าราทางวิชาการ เรื่อง “การท�าบริสุทธ์ิเอนไซม์ 

ในระดับห้องปฏิบัติการ”

2)  ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนิภา นันทะวงศ์ สังกัดภาควิชาเคมี  

เพื่อเขียนต�าราทางวิชาการ เรื่อง “เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ”

3)  รองศาสตราจารย์ ดร.มุกดา ภัทราวราพันธ์ สังกัดภาควิชาเคมี 

เพื่อเรียบเรียงต�าราทางวิชาการ เรื่อง “The Chemistry of 2,4,6-trichloro 

and Related Derivative; Moving Toward Green Synthesis”

4)  อาจารย์ ดร.ประพุทธ์ ถาวรยุติการต์ สังกัดภาควิชาเคมี เพ่ือท�าวิจัย 

หัวข้อ “การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของตัวตรวจวัดแอนไอออน

เชิงฟลูออเรสเซนซ์ชนิดใหม่”

3.  เห็นชอบ การรายงานความก้าวหน้าของการไปเพ่ิมพูนความรู ้

ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 30 

เมษายน 2560 จ�านวน 2 ราย 

1)  อาจารย์ ดร.กมลวรรณ ก่อเจริญ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์  

เพื่อเขียนต�าราทางวิชาการ เร่ือง “สมการเชิงอนุพันธ์ส�าหรับวิศวกร 

206362”

2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ 

เพื่อเขียนต�าราทางวิชาการ เร่ือง “สมการเชิงอนุพันธ์”

4.  เห็นชอบ การขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 

จ�านวน 5 ราย

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ�าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560

คุณสิทธิพรชัย รัตนะ ศิษย์เก่ารหัส 36  
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

จากประสบการณ์การท�างานที่ผ่านมาได้สร้างความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น ด้านการออกแบบกระบวนการผลิตในโรงงานเพื่อการลด Lead time 

ในการขนส่งและการเลือกใช้อุปกรณ์ขนย้ายให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิต และด้านการประกันคุณภาพและระบบคุณภาพ ISO9000,QS9000 

(Automotive Factory) เป็นต้น นอกจากงานในด้านกระบวนการผลิตแล้วยังรวมถึงด้านการตลาด โดยเฉพาะการตลาดทางอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็น 

SEO (Search Engine Optimization), Social Network marketing (Facebook, Google+) และด้านทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะงานสรรหาทรัพยากร

บุคคล (Recruitment) ทั้งการสัมภาษณ์งาน การท�าโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัย การสร้างแบรนด์ในตลาดแรงงาน การก�าหนดกลยุทธ์ด้านการสรรหา

ทรัพยากรบุคคล

“ความส�าเร็จที่เกิดจากการให้ คือความส�าเร็จท่ีแท้จริง” หลังจบการศึกษาจากภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ในปี 2540 ซึ่งเป็นช่วงวิกฤตต้มย�ากุ้ง 

ด้วยเกรดที่ไม่ได้สูงแต่สามารถได้งานท�าตั้งแต่ยังไม่จบ เพราะมีเป้าหมายที่ชัดเจนเรื่องของการส่งน้องเรียนและดูแลบุพการี ท�าให้เกิดการขวนขวาย 

ที่จะหาประสบการณ์และรายได้ในระหว่างการศึกษา เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางครอบครัว จึงท�าให้มีประสบการณ์จากงานต่างที่ท�า เช่น งานวิจัย 

การตลาด อนุกรรมการกีฬายิงธนูกีฬาซีเกมส์ การรับสินค้ามาจ�าหน่ายในงานยี่เป็ง และนี่คือจุดเด่นที่น�าไปใช้ในการสัมภาษณ์งานจนสามารถได้งานท�า 

ที่บริษัท สยามมิชลิน จ�ากัด ตั้งแต่ยังไม่จบการศึกษา สู่เส้นทางการเป็นวิศวกรคุณภาพท่ีโรงงานของมิชลินท่ีสมุทรปราการ 

ในช่วงที่ท�างาน ณ ที่แห่งนี้ ตลอด 20 ปี ได้ส่งน้องทั้ง 2 คนเรียนจนจบและมีงานท�า หลังจากนั้นทดแทนบุพการีโดยพามาอยู่ด้วยกัน แม้ค่าใช้จ่ายสูง 

แต่เมื่อเราเลือกที่จะทดแทนคุณแล้วก็ต้องแลกท่ีจะเหนื่อยเพ่ิมเพื่อหารายได้เพิ่ม จากจุดน้ีเองที่ท�าให้ปัจจุบันมีธุรกิจเป็นของตัวเอง คือ หจก.ควอลิเทค 

อิควิปเมนท์ ซ่ึงเป็นผู้จ�าหน่าย รถลาก รถยก อุปกรณ์ขนย้าย และอุปกรณ์อุตสาหกรรม แบรนด์ Liftkaz ให้กับบริษัทต่างๆ ตั้งแต่ระดับ SME ไปจนถึง 

บริษัท (มหาชน) จากหลักคิดเรื่องการให้ โดยเริ่มจากการให้กับคนในครอบครัว ให้กับลูกค้า ตลอดจนการให้กับสังคม

ในปัจจุบันนอกจากการท�างานประจ�าและธุรกิจส่วนตัวแล้ว ยังท�างานช่วยเหลือด้านการศึกษาไม่ว่าจะเป็น

1) การเป็นวิทยากร อาทิเช่น Thailand 4.0 ทัศนคติต่อการเปลี่ยนแปลงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อความส�าเร็จ,.. เป็นต้น

2) การเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยสู่การตลาดให้กับสถาบันการศึกษา 

ซึ่งทั้งหมดอยู ่ที่แนวคิดและหลักการด�าเนินชีวิตคือ หากเราเป็นผู้ให้ เราจะมีความสุข และได้รับส่ิงท่ีดีเข้ามาในชีวิตเสมอ ไม่ว่าจะเป็น  

มิตรที่ดี โอกาสที่ดี สังคมที่ดี และทั้งหมดจะเป็นปัจจัยที่ท�าให้เราประสบความส�าเร็จได้อย่างย่ังยืน (จบ)


