
วิสัยทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์
"คณะวิทยาศาสตร์มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยในระดับสากล"

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 200 วนัที่ 16-30 เมษายน 2560

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรนิทร์ พมิรกัษา หวัหน้าภาควิชาเคมอีตุสาหกรรม คณะวทิยาศาสตร์ 
เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อม ส�าหรบัผลติภณัฑ์ชมุชน จากนายสากล ฐนิะกลุ อธบิดกีรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม 
ในงานมอบรางวลัตราสญัลกัษณ์ G-Green ระดบัประเทศ ซึง่จดัโดย กรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม 
โดยม ีรองศาสตราจารย์ ดร.ธรณนิทร์ ไชยเรอืงศร ีคณบดคีณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
รว่มแสดงความยินดีและร่วมเป็นเกียรตใินพิธีดงักล่าว เมื่อวันที ่21 เมษายน 2560 ณ ห้องแคทลียา 
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรงุเทพมหานคร ซึง่เป็นโล่ประกาศเกยีรตคุิณทีม่อบเพือ่เชดิชเูกยีรตคิณาจารย์
จากภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ�านวน 8 ท่าน ที่ได้เข้า
ร่วมเป็นทีมที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส�าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรินทร์ พิมรักษา เป็นหัวหน้าโครงการ โดยท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�า
ทางวิชาการและประเมินสถานประกอบการ จ�านวน 49 แห่ง ในปี 2559 ประกอบด้วย สถาน
ประกอบการสิ่งทอ เซรามิก ไม้ และสบู่ ทั่วประเทศไทย เพื่อมอบตราสัญลักษณ์ Green Production 
ระดับดีเยี่ยม ดีมาก และดี แก่สถานประกอบการที่ผ่านการประเมิน

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรอืงศร ีคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ น�าคณะผู้บริหารชุดใหม่เข้าเยี่ยม
คารวะอดตีคณบดคีณะวทิยาศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ 
ดร.อุดม ศรีโยธา ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ทวีศักดิ์ 
ระมิงค์วงศ์ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย 
วฒันานกิร รองศาสตราจารย์บุญรักษา สนุทรธรรม และ
รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล รายะนาคร เพือ่ขอค�าแนะน�า
ในการบริหารคณะ พร้อมทั้งแนะน�าผู้บริหารชุดใหม่ 
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 และวันที่ 12 เมษายน 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ 
ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ น�า
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมขบวนแห่
สรงน�้าพระพุทธรูปส�าคัญประจ�าจังหวัด
เชยีงใหม่ และพระพทุธรปูจากวดัในชมุชน
ต่างๆ เนือ่งในงานประเพณสีงกรานต์ จงัหวดั
เชียงใหม่ ประจ�าปี 2560 เพื่อสืบสานศิลป
วัฒนธรรมอันดีงามของล้านนาไทย โดย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได ้อัญเชิญ
พระพุทธรูปส�าคัญประจ�ามหาวิทยาลัย 
“พระพุทธพิงคนคราภิมงคล” ประดิษฐาน
บนรถบุษบก พร้อมตกแต่งด้วยศิลปะ
ล้านนาอย่างวิจิตรบรรจงเข้าร่วมขบวน
ด้วย เมือ่วนัที ่13 เมษายน 2560 ณ บรเิวณ
สถานีรถไฟเชียงใหม่ จนถึงวัดพระสิงห์
วรมหาวิหาร

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 
คณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการผลิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมฯ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
น�าคณะผู้บริหารชุดใหม่เข้าเยี่ยม
คารวะอดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
ร่วมขบวนแห่พระพุทธรูป
ในงานประเพณีสงกรานต์ 

จังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ�าปี 2560



ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์สัญจรไปพบปะ
คณาจารย์-บุคลากรเพื่อรับฟังความเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสัญจรไปพบปะคณาจารย์และ
บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ ระหว่างวันที่ 7 เมษายน-1 
พฤษภาคมคม 2560 เพ่ือชี้แจงวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ และแนวทาง
การบริหารงาน ใน 4 ปี ข้างหน้า ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะในการบรหิารคณะวทิยาศาสตร์ โดยมรีายละเอียด ดงัน้ี 
ส�านักงานคณะฯ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และธรณีวิทยา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ภาควิชา
คณิตศาสตร์และสถติ ิเมือ่วนัท่ี 24 เมษายน 2560 ภาควชิาเคม ีเมือ่วันที่ 
25 เมษายน 2560 ภาควิชาชีววิทยา เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2560 
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 และภาควิชา
ฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์แนะแนวเส้นทาง 
สู่อาชีพให้กับน้องๆ ภาควิชาเคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินนท์ นันทิยา รองคณบดี
ฝ่ายพฒันาคุณภาพนกัศกึษาและศษิย์เก่าสมัพันธ์ คณะวทิยาศาสตร์ 
เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยาย เรื่อง เตรียมพร้อมสู่เส้นทาง
มืออาชพี ซึง่จัดโดย ภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ เพือ่ให้นกัศกึษา
ระดับปริญญาตรีของภาควิชาเคมีได้รับฟังการชี้แนะแนวทาง
ก้าวสู่ความส�าเร็จในการท�างาน และสร้างแรงบันดาลใจในการ
เรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองอย่างไม่ส้ินสุด โดยได้รับเกยีรตจิาก คณุศริิเมธ 
ลีภ้ากรณ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปฏบิตัหิน้าทีผู่อ้�านวยการ 
โครงการ EVEREST บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) ศิษย์เก่า
คณะวิทยาศาสตร์ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้กับน้องๆ เมื่อ
วันที่ 7 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมบัวเรศ ค�าทอง ชั้น 1 อาคาร
เคมี 2 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

โครงการสนับสนุนการเสนอขอต�าแหน่ง 
ทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนการเสนอ
ขอต�าแหน่งทางวชิาการ และบรรยายให้ข้อมลูเกีย่วกบัการสนับสนุน
การเสนอขอต�าแหน่งทางวชิาการของคณะฯ ซึง่จดัโดย งานบรหิาร
ทัว่ไป คณะวทิยาศาสตร์ เพือ่ช่วยเหลอืให้คณาจารย์สามารถเสนอ
ขอต�าแหน่งทางวิชาการได้ภายในกรอบเวลาท่ีก�าหนด เมื่อวันที่ 
20 เมษายน 2560 ณ ห้องสมัมนา ชัน้ 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์



ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด�รงต�แหน่งทางวิชาการ

อ.สาธิต ปิยนลินมาศ
สังกัด ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 

อ.ดร.กมลวรรณ ก่อเจริญ
สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์
ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

อ.ดร.ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ
สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ 
ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์มอบเงินจากบัญชีเงินสวัสดิการ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา 
ที่บ้านประสบเหตุอัคคีภัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณนิทร์ ไชยเรอืงศร ีคณบดคีณะวทิยาศาสตร์ 
มอบเงินจากบัญชี เงินสวัสดิการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จ�านวน 
1 หมืน่บาท เพือ่ช่วยเหลอืนางสาวสพุรรณกิาร์ สจีนัร้อย นกัศกึษาภาค
วิชาเคมีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3 เนื่องจากบ้านประสบเหตุอัคคีภัย 
ณ บ้านนางแล ต�าบลนางแล อ�าเภอเมอืงเชยีงราย เมือ่วนัที ่13 เมษายน 
2560 โดยมผีูบ้รหิารและบคุลากรคณะวทิยาศาสตร์ร่วมเป็นสกัขพียาน 
ในวันท่ี 24 เมษายน 2560 ณ บริเวณรับรอง ช้ัน 2 อาคาร 40 ปี 
คณะวิทยาศาสตร์

ส�าหรับผู้ที่ประสงค์จะช่วยเหลือครอบครัวนางสาวสุพรรณิการ์ 
สีจันร้อย สามารถโอนเงินบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี 
นายภานุวัฒน์ ศรีจันร้อย เลขบัญชี 984-0-11976-3 (บัญชีของบิดา) 
หรอืบรจิาคสิง่ของทีจ่�าเป็นได้ทีภ่าควชิาเคมอีตุสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ 
(ในวันและเวลาราชการ)

ภาควิชาสถิติจัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ระดับปริญญาโท

“พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: อบรมการใช้โปรแกรมอาร์ 

เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ”

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ ห้อง SCB4405-6 

อาคาร 45 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

ด้านบริหารงานการเงิน
เห็นชอบ แนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้สอนและวิทยากรจาก

ภายนอกสถาบันฯ กรณีหลักสูตรสหสาขาวิชาของบัณฑิตวิทยาลัย 
ที่คณะจะรับเป็นผู้บริหารจัดการ 
ด้านบริหารงานบุคคล

1. เห็นชอบ รายงานความก้าวหน้าของการไปเพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการ ครั้งที่ 2 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ สังกัด
ภาควิชาคณิตศาสตร์ เพื่อเขียนต�าราทางวิชาการ เรื่อง “สมการเชิง
อนุพันธ์” 

2. เหน็ชอบ โครงการสนบัสนนุการขอเสนอขอต�าแหน่งทางวชิาการ
ของคณาจารย์ทีค่รบก�าหนดการขอต�าแหน่งทางวชิาการ ซึง่ผูท้ีจ่ะครบ
ก�าหนดในวันท่ี 30 กันยายน 2560 วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 
30 กันยายน 2562 มีจ�านวน 37 ราย ตามเสนอ โดยที่ประชุมเสนอให้
คณะวิทยาศาสตร์ท�าหนังสือหารือไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อขอ
ขยายเวลาการเสนอขอต�าแหน่งทางวชิาการส�าหรบัผูเ้ข้าร่วมโครงการ
ที่มีผลงานก้าวหน้า

ด้านบริหารงานวิชาการ
1. เหน็ชอบ การเสนอขอปิดกระบวนวิชา ของภาควชิาสถิต ิจ�านวน 

4 กระบวนวิชา โดยไม่คงรหัสกระบวนวิชา
2. เห็นชอบ การเสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชาโทสถิติ ส�าหรับ

นักศึกษาทั่วไป 
3. เหน็ชอบ การจดับอร์ดศิษย์เก่าของแต่ละภาควิชา โดยมอบหมาย

ให้ภาควิชารับไปด�าเนินการ ทั้งนี้สามารถดูแนวทางในการจัดบอร์ด
จากภาควิชาสถิติ หรือจากบอร์ดประชาสัมพันธ์คณะรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์
ด้านบริหารองค์กร

เหน็ชอบ โครงการประชมุสญัจรผูบ้รหิารชดุใหม่พบคณาจารย์และ
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ให้คณะวิทยาศาสตร์ ท�าบันทึกถึง
ภาควิชา เพื่อส�ารวจจ�านวนผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมแจ้งสถานที่จัด
ประชมุ เพือ่คณะฯ จะได้จัดสรรงบประมาณสนบัสนนุค่าอาหารกลางวนั 
และอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม

  

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ�าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

“…ทุกสิ่งที่เราท�าหากมันคือสิ่งที่ใช่ เราต้องท�ามันแล้วมีความสุข

หากท�าแล้วไม่มีความสุข นั่นคือสิ่งที่ไม่ใช่ส�าหรับเรา…”
นายณภัทร ยันตรกร ศิษย์เก่ารหัส 520510381 

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต่อจากฉบับที่แล้ว ...... 
ความมุ่งมั่นที่จะเป็นพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน หรือสจ๊วต เริ่มมีความ

ชัดเจนขึ้น ตนเริ่มศึกษาหาหนทางก้าวสู่วิชาชีพนี้อย่างต้ังใจ และเชื่อว่ามีน้องๆ 
หลายคนอยากเข้าสู่อาชีพนี้เช่นกัน ตนเริ่มตัดสินใจลงเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
เพิม่เตมิ เพือ่เข้ารบัการสอบวดัประเมนิความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศด้วย
คะแนน TOEIC เพือ่ใช้คะแนนนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการประเมนิคณุสมบัตใินการยืน่สมคัร 
อีกหนึ่งความโชคดีในการสอบครั้งนี้ที่ได้จากสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คือ ในการเรียน
การสอนสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ในบางกระบวนวิชามีการเรียนการสอนด้วยเอกสาร 
หนังสอื หรอืสือ่การสอนทีเ่ป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงการท�ารายงานในบางครัง้ กเ็ป็นการ
ศึกษาผ่านบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในรูปแบบภาษา
อังกฤษ จึงท�าให้ตนมีทักษะการอ่าน การแปล การเรียบเรียงความเข้าใจ โดยทักษะ
ในจุดนี้ได้ช่วยเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้เพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดี จนท�าให้ตน
สามารถสอบผ่านเข้าไป โดยเริ่มการท�างานกับบริษัท BAGS Ground Services 
ในต�าแหน่งพนักงานต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้นดิน (Passenger services agent) ซึ่งท�า
หน้าที่ให้บริการภาคพื้นดินแก่ผู้โดยสารประจ�าสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ 

ช่วงระยะเวลาท่ีตนได้ท�างานอยู่ที่นั่น ท�าให้ค้นพบว่าตนก�าลังเดินถูกเส้นทาง 
ตนรักในงานบริการ ชอบการเดินทาง ชอบงานท่ีได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากมาย 
ได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และงานนี้เองถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิต ท�าให้รู้จักตัวเอง
มากขึน้ ท�าให้มีความมุง่มัน่ และต้องการผลกัดนัตนเองเพือ่ก้าวขึน้สูก่ารเป็น “พนกังาน
ต้อนรับบนเครื่องบิน” ส�าหรับตนเชื่อว่า พนักงานที่ได้เข้ามาท�างานเป็นส่วนหนึ่งของ
สายการบิน โดยส่วนใหญ่แล้วอยากก้าวไปสู่จุดนี้ แต่ในบางครั้งอาจต้องพบกับความ
ผดิหวงัจากการสอบหลายครัง้ ตนกเ็ช่นกนั มุง่มัน่สอบหลายครัง้ แต่กผ็ดิหวงัมาหลาย
ครั้ง ยอมรับว่าหมดก�าลังใจ เกิดความท้อ แต่ก็ไม่เคยถอย ตนเชื่อว่าในทุกสายอาชีพ
หากเรารักและมุ่งมั่นกับการท�างานในสายอาชีพที่เรารักจริง เราก็จะไม่ลดความ
พยายาม หากมุง่มัน่ทีจ่ะเดนิทางสายนี ้กต้็องมุง่มัน่ต่อไปจนถงึจดุส�าเรจ็ จนถงึวันหนึง่ท่ี
ความมุ่งมั่นและความพยายามของตนพบกับความส�าเร็จในวันนั้น ตนได้รับการ

เรียกตัวจากสายการบินไทยแอร์เอเชีย และถูกเรียกสัมภาษณ์ในรอบที่สอง จนได้รับ
ข่าวดีว่าตนสามารถสอบผ่านและได้เป็น “พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน” ของสาย
การบินไทยแอร์เอเชียอย่างสมบูรณ์ ในตอนนั้นความรู้สึกของค�าว่า “ความพยายาม
อยู่ที่ไหน ความส�าเร็จอยู่ที่นั่น” สุภาษิตนี้ ดังก้องเข้ามาในความคิดด้วยความดีใจ
และปลาบปลื้มอย่างยิ่ง ซึ่งท�าให้เรารู้ว่า อนาคตเป็นสิ่งที่เราสามารถก�าหนดได้เอง 
เพยีงแต่เราต้องค้นหาตนเองให้เจอว่าเราต้องการอะไร ต้องการยืนอยูจุ่ดไหนในสังคม
อย่างมีความสุข 

หลายคนอาจจะยงัสบัสนกบัอนาคตว่าอยากท�างานอะไร ด้านไหน และไม่รู้ว่า
งานนั้นจะใช่ส�าหรับเราหรือไม่ แต่ตนอยากบอกกับทุกคนว่า ทุกสิ่งที่เราท�าหากมัน
คือสิ่งท่ีใช่เราต้องท�ามันแล้วมีความสุข หากท�าแล้วไม่มีความสุข นั่นคือสิ่งที่ไม่ใช่
ส�าหรับเรา ความคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่ถูกปลูกฝังตลอดทั้งการเรียน 4 ปี ในรั้ว
คณะวิทยาศาสตร์ ท�าให้ตนได้ใช้ข้อดีของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ดึงจุดเด่นของ
ตนเองมาช่วยจัดระเบียบทางความคิด เพื่อเลือกอนาคตท่ีเราต้องการ ซึ่งอาจไม่
จ�าเป็นต้องมีระบบความคิดท่ีซับซ้อนแต่อย่างใด ก็สามารถได้ผลลัพธ์ท่ีท�าให้ค้นพบ
ตนเองได้อย่างมคีวามสขุกบัอาชพีการเป็นพนกังานต้อนรบับนเครือ่งบนิมาจนทกุวนันี้ 
และสุดท้ายนี้ ตนอยากฝากข้อคิดให้ส�าหรับน้องๆ ทุกคนที่ก�าลังลังเลและก�าลังเดิน
ตามหาความฝันในอาชพีของตนเองว่า “ทกุๆ ความพยายามไม่ก่อให้เกดิความส�าเรจ็ 
แต่ทุกๆ ความส�าเร็จล้วนเกิดขึ้นได้จากความพยายาม” สู้ๆ ครับทุกคน

ภาษาตา่งประเทศดีมากนกั แตมี่ความชอบท่ีอยากจะเรียน มีความกล้าท่ีอยากจะส่ือสาร จึงท าให้ตนเกิดความมุ่งมัน่ท่ีจะใช้
ความสามารถพิเศษในเร่ืองนีเ้ป็นการต่อยอดสู่อาชีพท่ีอยากตนท าให้ส าเร็จและเป็นความฝันของใครอีกหลายคน นั่นคือ  
“พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน”  (โปรดตดิตามต่อฉบับหน้า) 

 
 

 
 

 
 

ภาษาตา่งประเทศดีมากนกั แตมี่ความชอบท่ีอยากจะเรียน มีความกล้าท่ีอยากจะส่ือสาร จึงท าให้ตนเกิดความม
ุ่งมัน่ท่ีจะใช้

ความสามารถพิเศษในเร่ืองนีเ้ป็นการต่อยอดสู่อาชีพท่ีอยากตนท าให้ส าเร็จและเป็นความฝันของใครอีกหลา
ยคน นั่นคือ  

“พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน”  (โปรดตดิตามต่อฉบับหน้า) 

 
 

 
 

 
 


