
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 199 วนัที่ 1-15 เมษายน 2560

แนะน�ำผู้บริหำรคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง ระหว่ำงวันที่ 28 มีนำคม พ.ศ. 2560 - 27 มีนำคม พ.ศ. 2564

ผู้บริหำรศูนย์ 

คณบดี
รศ.ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร
ผศ.ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร
ผศ.ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน

รองคณบดีฝ่ำยแผนและพัฒนำองค์กร
ผศ.ดร.สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี

รองคณบด ี
ฝ่ำยวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์

รองคณบด ี
ฝ่ำยพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

และศิษย์เก่ำสัมพันธ์
ผศ.ดร.อภินนท์ นันทิยำ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร
อ.ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ำยวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
อ.ดร.มำโนช นำคสำทำ

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ำยพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

และศิษย์เก่ำสัมพันธ์
ผศ.ดร.ชัยพร ตั้งทอง

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ

อ.ดร.วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวำจำ

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ำยบริหำรศูนย์ธรรมชำติวิทยำ

ดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ
อ.ดร.เดีย พนิตนำถ แชนนอน

ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์บริกำรวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี

รศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ

หัวหน้ำศูนย์วิจัยวิทยำศำสตร์
พหุวิทยำกำร

ผศ.ดร.สมพร จันทระ

หัวหน้ำศูนย์วิจัยวัสดุศำสตร์
ผศ.ดร.วินิตำ บุณโยดม



พิธีเปิด Workshop on PiCOANALYSIS

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมัพนัธ์ สงิหราชวราพนัธ์ รกัษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิด Workshop on PiCOANALYSIS ซึ่งจัดโดยความ
ร่วมมือระหว่างศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.-มช.) ศูนย์ความเป็นเลิศ
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัท USHIO 
ASIA PACIFIC (THAILAND) และบริษัท ไทยยูนีค จ�ากัด โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ 
ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 
อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2560 ซึ่งการอบรมก�าหนดจัดข้ึน
ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2560

นักวิจัยคณะวิทยำศำสตร ์
น�ำ 2 ผลงำนวิจัย คว้ำรำงวัลในเวที

นำนำชำติ 45th International 
Exhibition of Inventions of Geneva

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม-2 เมษายน 2560  
ทีผ่่านมา คณะนกัวจัิยของคณะวทิยาศาสตร์ น�า 2 
ผลงานวจิยั คอื “พลอยปรบัปรงุคณุภาพด้วยไอออน
และพลาสมา” และ “ผึง้อัจฉริยะ” เข้ารว่มประกวด
และจัดแสดงในเวทีนานาชาติ “45th International 
Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา 
สมาพนัธรัฐสวสิ โดยการสนบัสนนุของส�านกังาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) และมหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ โดยท้ัง 2 ผลงาน สามารถคว้ารางวัล
อนัทรงเกยีรต ิน�าชือ่เสยีงอนัดงีามมาสูม่หาวทิยาลัย
เชียงใหม่ และประเทศไทย

โดยผลงาน “พลอยปรับปรุงคุณภาพด้วย
ไอออนและพลาสมา” (Gemstones Treated by Ion 
and Plasma) ซึง่เป็นผลงานของรองศาสตราจารย์ 
ดร.ธรีวรรณ บญุญวรรณ ร่วมกบัคณะนักวจิยัจาก
ศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและล�าอนุภาค 
ภาควชิาฟิสกิส์และวสัดศุาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒ ได้รบัรางวลัเหรยีญทองเกยีรตยิศ 
และรางวัลพิเศษ จาก Taiwan Invention Association 

ส่วนผลงาน “ผึ้งอัจฉริยะ” (Smart Bees) ซึ่ง
เป็นผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณวุรรณ 
จันทวรรณกูร อาจารย์ประจ�าภาควิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ
คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง
เกียรติยศ และรางวัลพิเศษ จาก Malaysian 
Association of Research Scientists (MARS) 
ประเทศมาเลเซีย 

งาน “45th International Exhibition of Inventions 
of Geneva” ได้รับการสนับสนุนการจัดงานจาก
รฐับาลสมาพนัธรฐัสวสิและองค์การทรพัย์สนิทาง
ปัญญาแห่งโลก หรือ WIPO ภายในงานมีผลงาน
เข้าร่วมประกวดและจดัแสดงนทิรรศการมากกว่า 
700 ผลงาน จากนานาประเทศ

อำจำรย์คณะวิทยำศำสตร์ได้รับกำรประกำศเกียรติคุณเป็นอำจำรย์
ต้นแบบในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนด้ำน Project Based Learning

อาจารย์ ดร.อตชิาต เกตตะพนัธุ ์อาจารย์ประจ�าภาควชิาคณติศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 
ได้รบัการประกาศเกยีรตคิณุเป็น “อาจารย์ต้นแบบในการพฒันาการเรยีนการสอนด้าน Project 
Based Learning” จากส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสมาคม
เครือข่ายพฒันาวชิาชพีอาจารย์และองค์กรระดบัอดุมศกึษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) โดยเข้า
รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจาก รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ประจ�าปี 2560 เรื่อง การ
พัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 “Driving Thailand 
4.0 and Higher Education Teaching and Learning Development” เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

ผู้บริหำรคณะวิทยำศำสตร์เข้ำเยี่ยมคำรวะอุปนำยกสภำมหำวิทยำลัย 
รักษำกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ น�าผู้บริหาร
คณะวทิยาศาสตร์ เข้าเยีย่มคารวะ ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ นายแพทย์อาวธุ ศรศีกุร ีอุปนายก
สภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 5 เมษายน 2560 
ณ ห้องรับรอง ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



นักวิจัยคณะวิทยำศำสตร์สร้ำงสรรค์
งำนวิจัยใหม่ มุ่งแก้ปัญหำหมอกควัน

อย่ำงยั่งยืน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ หัวหน้า

ศูนย์วจิยัวทิยาศาสตร์พหวุทิยาการ คณะวิทยาศาสตร์ 
พร้อมด้วย ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สภุาพ ชพัูนธ์ และ
อาจารย์ ดร.ว่าน วริยิา อาจารย์ประจ�าคณะวทิยาศาสตร์ 
น�าสือ่มวลชนเข้าเยีย่มชมสถานตีรวจวดัคณุภาพอากาศ 
PM10 และ PM2.5 ณ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรม
การเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งติดตั้ง
เพ่ือศึกษาวิจัยปัญหาหมอกควัน ตามโครงการวิจัย
ประเทศไทยไร้หมอกควนั โครงการย่อยท่ี 4 ศนูย์ข้อมลู
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หน่วยข้อมูลหมอก
ควันเพื่อการวิจัยและการประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 31 
มีนาคม 2560 

โครงการวิจัยประเทศไทยไร้หมอกควัน เกิดขึ้น
จากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ
เครอืข่ายพนัธมติรมหาวิทยาลัยเพ่ือการวิจัย กลุ่มการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการ
ภยัพบิตั ิโดยการสนบัสนนุของส�านกังานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ ซึ่ง
นกัวจัิยของคณะวทิยาศาสตร์ น�าโดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ 
ดร.สมพร จนัทระ ได้เข้าไปมส่ีวนร่วมในโครงการย่อย
ที่ 4 ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
หน่วยข้อมลูหมอกควันเพ่ือการวจิยัและการประชาสมัพนัธ์ 
โดยมกีารตดิตัง้สถานตีรวจวดัคณุภาพอากาศ PM10 
และ PM2.5 ณ ศนูย์วจิยั สาธติ และฝึกอบรมการเกษตร
แม่เหยีะ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และโรงเรยีนหนองห้า
มิตรภาพที่ 125 อ�าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ทั้งนี้
ส่วนหนึง่ได้รบัความร่วมมอืจากประเทศไต้หวนัในการ
ติดตั้งเครื่องมือดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ 
เพือ่ตรวจวัดปรมิาณฝุ่น PM10 และ PM2.5 ในอากาศ 
ตลอดจนน�าตวัอย่างฝุน่ไปวเิคราะห์องค์ประกอบทาง
เคม ีความเป็นพษิของฝุน่ เพือ่ใช้ประเมนิผลกระทบต่อ
สุขภาพ และเผยแพร่ข้อมูลเพื่อสร้างความตระหนัก
ถึงความส�าคัญของปัญหาหมอกควัน และเพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการปัญหาหมอกควัน

โครงการวิจัยดังกล่าว นับเป็นก้าวส�าคัญของ
การพัฒนางานวจิยัเกีย่วกบัการแก้ไขปัญหาหมอกควนั
รปูแบบใหม่อย่างแท้จรงิ เพราะไม่ใช่แค่การเกบ็ข้อมลู
ปรมิาณหมอกควันเพียงอย่างเดยีวเท่านัน้ แต่ยงัมกีารน�า
ตวัอย่างฝุน่ควันท่ีได้ไปศกึษาวจิยัอย่างละเอยีดในห้อง
ปฏบิตักิาร เพือ่วิเคราะห์เจาะลกึถงึผลกระทบทีแ่ท้จรงิ
ทีม่ต่ีอสขุภาพของประชาชน และรายงานผลอย่างตรง
ไปตรงมา ก่อนจะน�าไปสู่การวางแผนเพื่อแก้ปัญหา
อย่างตรงจุด ภายใต้ความร่วมมือของพันธมิตรวิจัย
ทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์
ในการช่วยป้องกันวิกฤตการณ์หมอกควันในอนาคต 
และช่วยให้คณุภาพชวีติของประชาชนในท้องถิน่ดข้ึีน
ได้อย่างยั่งยืน
ขอขอบคณุภาพและข้อมลูจาก www.facebook.com/cmu.ccdc 
และ http://www.cmuccdc.org

พิธีถอดเนคไทและมอบสัญลักษณ์รุ่น แก่นักศึกษำชั้นปีที่ 1 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินนท์ นันทิยา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

และศษิย์เก่าสมัพนัธ์ คณะวทิยาศาสตร์ เป็นประธานในพธิถีอดเนคไทและมอบสญัลกัษณ์รุน่ 
แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจให้กับนักศึกษาในการ
ศึกษาเล่าเรียน และเพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความรัก สามัคคี และเป็นอันหน่ึง
อันเดียวกันของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีคณาจารย์และบุคลากรหน่วยพัฒนา
คณุภาพนักศกึษา ร่วมเป็นเกียรตใินพิธ ีเมือ่วนัที ่5 เมษายน 2560 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 
อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

ศิษย์เก่ำคณะวิทยำศำสตร์แบ่งปันประสบกำรณ ์
กำรเรียน-กำรท�ำงำน ให้กับน้องๆ สำขำเคมี-เคมีอุตสำหกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน
เปิดกจิกรรมการเสวนาระหว่างศษิย์เก่าคณะวทิยาศาสตร์และนกัศกึษาสาขาวชิาเคมแีละ
เคมีอุตสาหกรรม โดยมีคุณสมพงษ์ หริจันทร์วงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ 
กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดกิจกรรม และกล่าวต้อนรับนักศึกษา ในวันที่ 29 
มีนาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ 
กบัภาควิชาเคมีและภาควิชาเคมีอตุสาหกรรม เพือ่เปิดโอกาสให้น้องๆ นกัศกึษาสาขาวชิา
เคมีและเคมีอุตสาหกรรม ได้รับฟังการแบ่งปันประสบการณ์ในการเรียน การท�ากิจกรรม 
และการท�างานจากพี่ๆ  ทีป่ระสบความส�าเร็จและเป็นแบบอย่างทีด่ทีัง้ในการประกอบอาชีพ
และการด�าเนินชีวิต พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัยต่างๆ โดย
ศิษย์เก่าหลายรุ่นรหัสได้ร่วมแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจในประเด็นต่างๆ อาทิ การเสวนา 
หัวข้อ “พี่มาถึงจุดนี้ได้อย่างไร” “แรงบันดาลใจ” และ “ตลาดงาน/การ start up ธุรกิจ” 
เป็นต้น ซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก



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

ด้ำนบริหำรงำนบุคคล
1. เหน็ชอบ รายงานความก้าวหน้าของการไปเพิม่พนูความรูท้างวชิาการ ครัง้ที ่2 

ของ อาจารย์ ดร.กมลวรรณ ก่อเจริญ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เพื่อเขียน
ต�าราทางวิชาการ เรื่อง “สมการเชิงอนุพันธ์ส�าหรับวิศวกร 206362” 

2. เห็นชอบ เสนอชื่อคณะกรรมการบริหารประจ�าคณะวิทยาศาสตร์ จ�านวน 2 
คน ได้แก่ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา เป็น
ผู้แทนคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเคมี โดยหัวหน้าภาควิชาเคมี
จะครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 

ด้ำนบริหำรงำนวิชำกำร
1. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิจัยส�าหรับ “Geochronology 

Project of Northern Thailand”(Research Collaboration Agreement For 
Geochronology Project of Northern Thailand) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ กับ 
Curtin University ประเทศออสเตรเลีย 

เรื่องอื่น
การจ่ายเงนิช่วยเหลอืพนกังานมหาวทิยาลยัประจ�ากรณอีอกจากงาน ทีป่ระชมุ

ได้เสนอว่า เนือ่งจากมอีาจารย์บางท่านอาจไม่สามารถขอต�าแหน่งทางวชิาการ ตาม
เวลาที่มหาวิทยาลัยก�าหนด รวมทั้งมีบุคลากรบางคน อาจมีเหตุผลความจ�าเป็นต้อง
ออกจากงาน เช่น การย้ายถิ่นฐาน การไม่มีความสุขในการท�างาน แต่กลุ่มบุคคล
ดังกล่าว จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจ�ากรณีออกจากงาน

เลขานุการคณะฯ ได้ข้อมูลว่า ข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วย เงิน
ช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจ�ากรณีออกจากงาน พ.ศ. 2556 ฉบับลงวันท่ี 
26 กมุภาพนัธ์ 2556 ข้อ 4 ให้พนกังานมหาวทิยาลยัประจ�า มสีทิธไิด้รบัเงนิช่วยเหลอื
กรณีออกจากงาน โดยเบิกจ่ายเงินของกองทุน ในกรณีดังต่อไปนี้

1) ถูกเลกิจ้างด้วยเหตุท่ีมหาวทิยาลยัยุบหรอืเลกิหน่วยงาน หรอื มหาวทิยาลยั
เลิกจ้างก่อนครบสัญญาโดยไม่มีความผิด หรือเจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ
จนเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานอย่างถาวรตามค�าวินิจฉัยของแพทย์

2) ตาย ยกเว้นตายเนื่องจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเอง
3) เกษียณอายุงาน
โดยท่ีประชุมมีความเห็นว่า การท่ีอาจารย์ถูกให้ออกจากงานเน่ืองจากไม่

สามารถขอต�าแหน่งทางวิชาการ อาจไม่ใช่ความผิดของอาจารย์ รวมทั้งบุคลากรที่
มเีหตผุลความจ�าเป็นต้องออกจากงาน โดยทีไ่ม่มผีลกระทบต่อองค์กร และหน่วยงาน
ต้นสังกัดยินดีให้ออก ควรจะได้รับเงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจ�ากรณี
ออกจากงาน เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจ ตลอดจนเป็นเงินทุนในการด�ารงชีวิตต่อไป

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเหตุผลที่มีความเหมาะสม และหาแนวทาง
เสนอให้มหาวิทยาลัยทบทวนข้อบังคับฯ ฉบับดังกล่าวต่อไป

  

มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรประจ�ำคณะวิทยำศำสตร์ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2560

ท�ำงำนไม่ตรงสำย ก็ส�ำเร็จได้เพรำะเริ่มต้นจำก “ควำมสุข”
“…ค่านิยมทางสังคมโดยทั่วไปมักจะสร้างหนทางสู่การท�างานที่ตรงกับสายการเรียน... แต่ตนกลับคิด

นอกกรอบว่า หากเลือกงานที่ไม่ตรงสาย แต่มีความสุขกับการท�างาน อาจท�าให้ชีวิตมีความสุขได้มากกว่า...”
นำยณภัทร ยันตรกร ศิษย์เก่ำรหัส 520510381 

สำขำวิชำวัสดุศำสตร์ ภำควิชำฟิสิกส์และวัสดุศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

“สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน สู่สายการบินไทยแอร์เอเชีย 
เท่ียวบินที่ FD …. ซึ่งจะน�าท่านเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เรา
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับความสะดวกสบายและความประทับใจในเที่ยวบินนี้ 
ขอบคณุครบั” ประโยคทีใ่ครหลายๆ คนอาจคุน้เคยและได้ยนิเป็นประจ�าเมือ่ใช้บรกิาร
ในการเดินทางด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชีย และอาจแปลกใจว่า เพราะเหตุใด
เรื่องราวตัวอย่างศิษย์เก่าในครั้งน้ี จึงทักทายทุกคนด้วยประโยคที่คุ้นเคยจาก
สายการบินไทยแอร์เอเชียเช่นนี้ 

ส�าหรับตัวอย่างศิษย์เก่าครั้งนี้ คือ นายณภัทร ยันตรกร หรือ “นท” เป็นคน
เชียงใหม่โดยก�าเนิด จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยการผ่านการสอบเข้ารอบโควตา
ภาคเหนอื รหสันกัศกึษา 520510381 ส�าหรับเร่ืองราวของนายณภทัรน้ัน เริม่ต้นจาก
ความภมูใิจจากการทีต่นเองสามารถสอบเข้าและประสบความส�าเรจ็ในสายการเรยีน
วทิยาศาสตร์ แต่ตนยอมรบัว่าในจดุเริม่ต้นสมยัชัน้ปีที ่1 ตนยงัไม่มจีดุมุ่งหมายชดัเจน
ของชีวิต ว่าเมื่อเรียนจบมาแล้วตนเองอยากท�างานทางด้านไหน ตนจึงมีความคิด
เพียงแต่ว่า ตัง้ใจเรยีนให้จบ สาขาไหนกไ็ด้ ภายใน 4 ปีก่อนแล้ว จงึมุง่มัน่ในการท�างาน
ต่อไป ในการเรยีนตลอดทัง้ 4 ปี ตนได้เลอืกเรยีนสาขาวิชาวสัดศุาสตร์ ซึง่สาขาวชิานี้ 
ได้ให้การเรียนการสอนที่ไม่ได้มีเพียงแต่การศึกษาในเชิงทฤษฎี เชิงความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ แต่ยังช่วยพัฒนาทางด้านความคิดสร้างสรรค์ และท�าให้มองเห็นว่า 
การศึกษาทางด้านวัสดุนั้นมีความพิเศษ มีความน่าสนใจ น่าค้นหา และสามารถน�า
องค์ความรู้ที่ได้ศึกษาไปประยุกต์ใช้ได้จริงในสังคม ประกอบกับในช่วงรอยต่อของ
ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 ตนได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัด
ล�าพูน (บริษัท ฮาน่า ไมโครอิเล็คทรอนิค) ในต�าแหน่ง QC (ควบคุมคุณภาพสินค้า) 
ตลอดระยะเวลาทีผ่มฝึกงานนั้น ตนได้ใช้องค์ความรูท้ี่ได้เรียนมา สูก่ารประยกุต์ใช้กบั
การเรียนรู้ชีวิตการท�างานตลอดการฝึกงาน แต่กลับท�าให้ค้นพบตนเองว่า 
ไม่ได้ชอบ/ถนัดงานประเภทน้ี ตนอาจไม่ชอบท�างานเป็นช่วงเวลา ไม่ชอบท�างานเอกสาร 

การท�างานที่อาจถูกจ�ากัดอยู่ในห้องสี่เหลี่ยม แต่ก็มีค�าถามหนึ่งตามมาว่า แล้วงาน
ประเภทไหนจึงจะเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด ซึ่งด้วยค่านิยมทางสังคมโดยทั่วไป
แล้ว ในส่วนการเลอืกคณะในการศกึษาต่อกม็กัจะเป็นการสร้างหนทางสูก่ารท�างาน
ที่ตรงกับสายการเรียนที่ได้ศึกษา มักจะเป็นทางเลือกที่ง่ายที่สุด แต่ตนกลับคิดนอก
กรอบวา่ หากตนเองได้เลือกงานทีไ่มต่รงสาย แต่มคีวามสขุกบัการท�างาน อาจท�าให้
ชีวิตมีความสุขได้มากกว่า ซึ่งในตอนนั้นตนยอมรับว่าพยายามมองหาหลากหลาย
อาชีพที่ตนเองเชื่อว่าจะชอบ/ถนัด และสามารถท�าได้อย่างมีความสุข แต่โดยแท้จริง
แล้วตนเป็นนกัศึกษาคนหน่ึงทีม่ผีลการเรยีนระดบัปานกลาง ซ่ึงมหีลายอาชพีทีต่นเอง
อยากท�าแต่มีข้อจ�ากัดเรื่องสายการเรียน ระดับผลการเรียนรวมในทุกวิชา มีหลาย
อาชีพที่อยากท�าแต่อาจมีข้อจ�ากัดเรื่องค่าตอบแทน ซึ่งเชื่อว่าทุกคนที่ท�างานย่อม
อยากได้ค่าตอบแทนสงู ตนจงึเป็นคนหนึง่ทีพ่ยายามมองหางานทีด่ ีคุม้ค่า และเหมาะ
สมมาโดยตลอด และยงัเป็นงานทีส่ามารถใช้ความสามารถพเิศษทีต่นมอียูน่อกเหนอื
จากการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ นั่นคืองานที่ต้องใช้พื้นฐานทางด้านภาษาต่าง
ประเทศ ซ่ึงในขณะนั้นตนยอมรับว่าอาจไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านภาษาต่างประเทศดี
มากนัก แต่มีความชอบที่อยากจะเรียน มีความกล้าที่อยากจะสื่อสาร จึงท�าให้ตน
เกิดความมุ่งมั่นที่จะใช้ความสามารถพิเศษในเรื่องนี้เป็นการต่อยอดสู่อาชีพที่อยาก
ตนท�าให้ส�าเร็จและเป็นความฝันของใครอีกหลายคน นั่นคือ “พนักงำนต้อนรับบน
เครื่องบิน” (โปรดติดตำมต่อฉบับหน้ำ)

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