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ข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ปีที่ 9 ฉบบัที่ 208 วนัที่ 16-31 สิงหาคม 2560

คณะวทิยาศาสตร์จดังานสปัดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ 
ส่วนภูมิภาค ประจ�าปี 2560 

คณะวิทยาศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 

ประจ�าปี 2560 ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ 

เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันท่ี 17-19 สิงหาคม 

2560 พร้อมเปิดบ้านต้อนรับนักเรียนทั่วภาคเหนือเข้าเยี่ยมชมงาน เพื่อสร้าง

แรงบันดาลใจให้เยาวชนของชาติใฝ่เรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ทั้งนี้ ได้จัดพิธีเปิดงานเมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 08.29 น. 

ณ ห้องบรรยาย SCB2100 และโถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

โดยได้รับเกียรติจาก นายปวิณ ช�านิประศาสน์ ผู ้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว และมอบโล่เกียรติคุณแก่คณาจารย์และบุคลากร

คณะวิทยาศาสตร์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทั้งยังได้รับเกียรติ

จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน 

และรองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน โดยมีผู ้แทนจากองค์กรต่างๆ 

ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ ่น กงสุลใหญ่อินเดีย ณ นครเชียงใหม่ 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) ฯลฯ ร่วมถวายพานพุ่มสักการะและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน  

      (อ่านต่อหน้า 2)

คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีไหว้คร ูประจ�าปี 2560 

คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีไหว้ครู ประจ�าปี 2560 เพื่อให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ์

ทุกชั้นปี โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 60 ได้แสดงความเคารพต่อครู อาจารย์ 

ด้วยการน�าพานดอกไม้ ธูปเทียน และกรวยดอกไม้มาคารวะครู อาจารย์ 

โดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดี

คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ภายในงานยังมีการมอบรางวัล

เรียนดีและกิจกรรมดี ประจ�าปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจให้กับนักศึกษา

ในการศึกษาเล่าเรียนและท�ากิจกรรมเพื่อส่วนรวมต่อไป

พิธีไหว้ครูเป็นกิจกรรมส�าคัญที่คณะวิทยาศาสตร์จัดข้ึนเป็นประจ�าทุกปี 

เพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้นักศึกษาเป็นคนดี มีความกตัญญูต่อครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์

ประสาทวิชาความรู้ และเพื่อร่วมกันสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่

สืบไป ซึ่งมีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 700 คน เมื่อวันท่ี 17 

สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่



งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

(ต่อจากหน้า 1) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติ

ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ�าปี 

พ.ศ. 2560 โดยการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคม

วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่ีทรงค�านวณไว้อย่างแม่นย�า

ว่าในวนัองัคารเดอืน 10 ข้ึน 1 ค�า่ ปีมะโรง จุลศักราช 1230 ซ่ึงตรงกับวันที่ 18 

สิงหาคม พุทธศักราช 2411 จะเกิดสุริยุปราคา มืดหมดทั้งดวง โดยอาศัย

หลักวิชาดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ขั้นสูงที่ทรงศึกษาด้วยพระองค์เอง 

นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดง

ความรู้ความสามารถ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากการศึกษาค้นคว้าต่อสาธารณชน เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชน

โดยทั่วไปมีส่วนร่วม และให้ความสนใจต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการ

เทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศูนย์อุตุนิยมวิทยา

ภาคเหนือ สวนสัตว์เชียงใหม่ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม นิทรรศการวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ภายใต้หัวข้อ “เทคโนโลยีสู ่วิถีแห่งนวัตกรรม” เช่น Green 

City & Smart Environment, นวัตกรรมวัสดุ, Smart Bees และเครื่องวิเคราะห์

ทางเคมีแบบพกพาได้โดยใช้สมาร์ทโฟน เป็นต้น อีกทั้งยังมีการจัดการแข่งขัน

ทักษะทางวิทยาศาสตร์ส�าหรับเยาวชนอีกหลายด้าน ได้แก่ การแข่งขัน

วาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ วาดภาพจินตนาการวิทยาศาสตร์ ตอบปัญหา

ทางวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) กระบวนการ

แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย 

โครงงานวิทยาศาสตร์ และชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ โดยภายหลังเสร็จสิ้น 

การแข่งขันแล้วได้ส่งผลการแข่งขันให้กับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ 

เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

นอกจากน้ียังมีการจัดกิจกรรมโดยความร่วมมือจากคณะสังคมศาสตร์ 

มช. คือ “วิทยาศาสตร์ในสังคมศาสตร์” รวมทั้งกิจกรรมของภาควิชา 

และศูนย์ภายในคณะวิทยาศาสตร์อีกเป็นจ�านวนมาก ซึ่งช่วยให้เยาวชนที่มา

ร่วมงานได้สัมผัสกับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา ได้เรียนรู้

วิทยาศาสตร์จากสิ่งรอบตัว และได้เล่นเกมส์สนุก ๆ  พร้อมลุ้นรับของรางวัล

มากมายตลอดระยะเวลา 3 วันของการจัดงาน ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 17 

สิงหาคม จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2560

การจัดงานในปีนี้ยังมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่ง คือ สวนสัตว์เชียงใหม่

ได้มอบสิทธิพิเศษส�าหรับนักเรียนและครูที่มาร่วมกิจกรรมภายในงาน

ให้สามารถรับบัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ฟรี ระหว่างวันที่ 17-20 

สิงหาคม 2560

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ จัดเสวนา 

การท่องเที่ยวดอยสุเทพ เปิดนิทรรศการ 
ภาพถ่ายนก และเดินป่า

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ 

จัด The 3rd Doi Suthep Symposium เปิดนิทรรศการภาพถ่ายนกในอุทยาน

แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และกิจกรรมเดินป่า เมื่อวันท่ี 4-5 สิงหาคม 2560 

ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ และอุทยานแห่งชาติ

ดอยสุเทพ-ปุย 

โดยในช่วงเช้าและบ่ายวันที่ 4 สิงหาคม ได้จัดการเสวนาการท่องเที่ยว

ดอยสุเทพอย่างยั่งยืน สู ่ Thailand 4.0 เพื่อให้ผู ้เข้าร่วมงานได้น�าเสนอ 

และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

และสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เพื่อน�าไปสู่การท่องเที่ยว

ดอยสุเทพอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ 

ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และอาจารย์ 

ดร.เดีย พนิตนาถ แชนนอน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารศูนย์ธรรมชาติวิทยา

ดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวรายงานการจัดงาน ซึ่งได้รับเกียรติ

จากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ  มาร่วมบรรยายและเสวนาแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น อาทิ คุณกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 

และ Dr.Stephen Elliott จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น

นอกจากนี้ในช่วงเย็นยังมีการจัดพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายนก

ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถึงความ

หลากหลายและความงดงามของนกชนิดต่าง ๆ ที่พบในพื้นที่เขตอุทยาน 

แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ให้เป็นท่ีรู้จักแก่บุคคลท่ัวไป ท้ังนี้ภายในงานยังมีการ

เสวนา หัวข้อ “การถ่ายภาพนกในธรรมชาติและเรื่องเล่าจากหลังเลนส์”  

โดยช่างภาพมืออาชีพ และการเสวนาโต๊ะกลม “แอ่วดอย (สุเทพ) อย่างใด

หื้อยั่งยืน”

ส่วนในวันที่ 5 สิงหาคม มีการจัดกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ 

เส้นทางวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร - น�้าตกไทรย้อย - น�้าตกมณฑาธาร 

โดยมีนักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม

อย่างคับค่ัง



การบรรยายพิเศษจาก 
บ.ไทย เอ็น เจ อาร์ จ�ากัด ณ ภาควิชาฟิสิกส์ฯ 

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ 

การท�างานในสาขาวิศวกรรมวัสดุ และการแนะน�าโครงการ IC design 

center โดยวิทยากรจาก บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร์ จ�ากัด โดยมี 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เมื่อวันท่ี 16 

สิงหาคม 2560 ณ ห้อง PB2100 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดประชุม 
การพัฒนาข้อเสนอ 
 โครงการวิจัยและบทความทางวิชาการ

ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อเสนอ

โครงการวิจัยและบทความทางวิชาการ (Proposal development and 

manuscript preparation workshop) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ 

ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานการจัดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ

และผู ้เช่ียวชาญด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและบทความ

ทางวิชาการจากท้ังภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร

ในการบรรยาย เพื่อพัฒนาคณาจารย์และนักวิจัยให้มีความรู้และทักษะ

ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและบทความทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ 

ตลอดจนเพื่อให้ได้เรียนรู ้เทคนิค วิธีการเลือกแหล่งทุนที่เหมาะสม 

และการบริหารงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนา

ข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกและตีพิมพ์ผลงาน

ในระดับนานาชาติได้ เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2560 ณ ปานวิมาน 

เชียงใหม่ สปา รีสอร์ท ต.โป่งแยง อ.แม่ริม เชียงใหม่

พิธีเปิดห้องเชียร์ ประจ�าปี 2560

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินนท์ นันทิยา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดห้องเชียร์และมอบสมุดเชียร ์

แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจ�าปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 

โดยมีรองศาสตราจารย์พิษณุ เจียวคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเชียร์ และอาจารย์ 

ดร.เป ็นหญิง โรจนกุล อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  

กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจให้กับนักศึกษาใหม่ในการฝึกฝน

ร้องเพลงเชียร์ของคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

และเตรียมความพร้อมในการท�ากิจกรรมต่าง ๆ  ตลอดปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 7 

สิงหาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

วันปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
คณะวิทยาศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา 2560

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม

วันปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2560 โดยมี ผู ้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

และบรรยายเร่ือง “การสนับสนุนด้านบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์” ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.อภินนท์ นันทิยา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

และศิษย์เก่าสัมพันธ์ บรรยายแนะน�ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระดับบัณฑิต

ศึกษา และตัวแทนจากสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาบรรยายแนะน�ากิจกรรม

ของสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เม่ือวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 

SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

ธนาคารกรุงเทพบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา 
แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ตั้งทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

และศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะศักดิ์ 

หมวกทองหลาง หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ และบุคลากร ร่วมแสดงความขอบคุณ

และเป็นสักขีพยาน ในโอกาสที่คณะผู้แทนจากธนาคารกรุงเทพได้บริจาคเงิน จ�านวน 

30,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 

2560 ณ บริเวณรับรอง ชั้น 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 การย้ายสังกัดสาขาวิชาเอก ประจ�าปีการศึกษา 2560 

โดยมีนักศึกษาได้รับย้ายสาขาวิชา

ด้านบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

1.  เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง National Tsing 

Hua University (NTHU) ประเทศไต้หวัน กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2.  เห็นชอบ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการประชุมสัมมนา 

ทางวิชาการหรือการฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 2 ราย ในวงเงินคงเหลือ 

9,545.75 บาท โดยท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะให้ภาควิชาพิจารณาถอนชื่อ

ผู้เสนอขอรับทุน จ�านวน 1 ราย เพื่อไปขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

ด้านบริหารงานบุคคล

เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 ปีงบประมาณ 2560-2564 โดยที่ประชุม

มีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข/เพิ่มเติม ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายบางรายการ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ�าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560

คุณก่อเกียรติ เกียรตินิพูล  
รหัสนักศึกษา 2605176 ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (รุ่นที่ 2)

“เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. 2526 ตอนนั้นมีนักศึกษา
ทั้งหมดประมาณ 320 คน ต่อมาในภาคเรียนที่ 2 ปี พ.ศ. 2527  

ได้เข้าเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีนักศึกษาในสาขาน้ี
ประมาณ 15 คน อาจารย์ประจ�าสาขา 9 ท่าน อาจารย์คุม Lab  

2 ท่าน โดยมีรุ ่นพี่รุ ่นที่ 1 จ�านวนไม่ถึง 10 คน”
“น่ีคือความอบอุ ่น” ย่างก้าวแรก 

ที่เข้ามา ด้วยความใกล้ชิดระหว่างลูกศิษย์

และอาจารย์ ส่วนใหญ่ทุกวิชาของชั้นปีที่ 

3 และ 4 จะมีนักศึกษาจ�านวนแค่ 15 คน 

ผมจ�าความประทับใจได้ครั้งหนึ่งว ่า  

ในวิชา 342 Data Structure ในเช้า

วันบรรยายวันหนึ่ง นักศึกษามาแค่ 14 คน 

อาจารย์ผู ้สอนให้พวกเราไปตามเพ่ือน

ที่ยังไม่มาอีก 1 คน โดยให้เวลาไปตาม

แค่ 15 นาที โชคดีท่ีเพื่อนคนที่ไม ่มา

พักอยู่หอ 3 ชาย พวกเราเลยต้องให้เพื่อน 

ขี่มอเตอร์ไซด์ไปรับมาจากหอ 3 ชาย  

มาเข้าฟังบรรยายทัน 15 นาที ในสภาพ

ชุดนอน (อบอุ่นจริง ๆ ครับ) 

“Project” คือวิชาหนึ่งท่ีส�าคัญท่ีสุด

ที่ผมคิดว่าเป็นการฝึกการใช้ความรู ้ที่

พวกเราเล ่าเรียนมาในวิชาต ่าง ๆ 

มาประยุกต์ใช้ในงานจริง โชคดีที่ผมท�า

คนเดียว ผมเลยได ้ฝ ึกการท�างาน

ทุกข้ันตอนของการพัฒนาระบบงาน 

ฝึกความรับผิดชอบการท�างานทุกขั้นตอน

ให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยมีอาจารย์ 

ท่ีปรึกษาคอยดูแลให้เป็นไปตามก�าหนดการ 

และท่ีส�าคัญ ได้ฝึกการน�าเสนอโครงการ

ต่ออาจารย์ผู้สอบ Project 6 ท่าน โชคดคีรบั 

ที่ผมสอบผ่าน จบ 4 ปี เป็นคนที่ 13 

จบมาผมได้ท�างานในส่วนงาน 1.Technical Support, 

DATAMAT Co.,Ltd เครื่อง NEC 2. Sale Representative.

Computer Line เครื่อง RISC System 6000 (AIX)  

3. SW Manager Technology Supply Co.,Ltd, Managing 

Director TID Co.Ltd, Auto ID Products (Portable Wireless), RF/DS Telecommunication, 

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหาร Infinite Group of Company (Family Business Optical Shop) 

ดูแล Computer System, Sales order Inventory system, Billing, Customer Information, System Analysis Etc. 

และเป็นอาจารย์พิเศษ SAU (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์) สอนวิชา IT Resource Management (Project 

Management)


