
คณะวทิยาศาสตร์จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวทิยาศาสตร ์
ประจ�าปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินนท์ นันทิยา รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี และศาสตราจารย์
เกียรติคุณ ดร.ทวศีักดิ์ ระมิงค์วงศ์ อดีตคณบดีคณะวทิยาศาสตร์ ในฐานะผู้แทน
ผู้มีอุปการคุณกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ทั้งน้ีได้รับเกียรติจากผู้บรหิาร ตลอดจน
ผู้มีอุปการคุณที่บรจิาคเงินเป็นทุนการศึกษา เข้าร่วมในพิธีมอบทุนด้วย เมื่อวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวทิยาศาสตร์

ส�าหรับปีการศึกษา 2562 นี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษาของ
คณะวทิยาศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้แทนอาจารย์แต่ละภาควชิาได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควร
ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวทิยาศาสตร์และทุนท�างานพิเศษ อีกทั้งยังมีทุน
ที่นักศึกษาคณะวทิยาศาสตร์ได้รับจากมหาวทิยาลัยหรอืหน่วยงานอื่นอีกจ�านวนหนึ่ง 
ดังที่ได้ด�าเนินการแจ้งเวยีนในคณะและปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

คณะวทิยาศาสตร์ขอกราบขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ทั้งอดีตผู้บรหิาร 
ศิษย์เก่า คณาจารย์ และบรษัิทห้างร้านต่าง ๆ ที่มีจิตเมตตา ร่วมบรจิาคเงินเพื่อเป็น
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวทิยาศาสตร์ เพื่อให้สามารถศึกษาเล่าเรยีนได้
อย่างมีคุณภาพ และสามารถแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้ 

ภาควิชาคณิตศาสตร์   
จดัประชมุวชิาการนานาชาตขิองนกัพีชคณติ
รุ่นใหมใ่นประเทศไทย คร้ังที ่15

คณะวทิยาศาสตรม์อบทนุการศึกษา 
แกน่กัศกึษากวา่ 100 ทนุ

ภาควชิาคณิตศาสตร์จัดการประชุมวชิาการนานาชาติของนักพีชคณิต
รุ่นใหม่ในประเทศไทย ครั้งที่ 15 (The 15th  International Conference 
of Young Algebraists in Thailand) ระหว่าง 19-21 พฤศจิกายน 2562 
ณ ห้อง MB2211 ภาควชิาคณิตศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ 
ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวจิัยและวเิทศสัมพันธ์ เป็นประธาน
เปิดการประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง หัวหน้า
ภาควชิาคณิตศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาการจัดประชุม เมื่อวันท่ี 19 
พฤศจิกายน 2562

การประชุมวชิาการนานาชาติของนักพีชคณิตรุ่นใหม่ในประเทศไทยเป็น
โครงการที่จัดข้ึนอย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือจากมหาวทิยาลัยต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย หมุนเวยีนเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม เพื่อพัฒนาการเรยีน
การสอนทางด้านคณิตศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ทั่วประเทศ  ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ผลงานวจิัยทางคณิตศาสตร์ของคณาจารย์ 
นิสิต นักศึกษา และเป็นเวทีทางวชิาการทางคณิตศาสตร์ ส�าหรับคณาจารย์
ของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และนักวจัิยชาวต่างชาติ ในการแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ในการท�าวจิัยร่วมกัน
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วิสัยทัศน์คณะวิทยาศาสตร์
"คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล"

ค่านิยมหลักคณะวิทยาศาสตร์ (Science Core Values : sCi )
strategic Management  บริหารจัดการเชิงกลยุทธ ์
Customer and Valued-People Focus  มุ่งเน้นพัฒนาคุณค่าให้บุคลากรและนักศึกษา
institutional Learning  เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ E-magazine



ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวัสดุขั้นสูงฯ และศูนย์วิจัย
วัสดุศาสตร์  จดัอบรมการประยกุตใ์ชเ้ซนเซอร์
สวมใสไ่ดเ้พ่ือดแูลสขุภาพและเสือ้ผา้อจัฉรยิะ

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ เปิดงานแสดงผลงานศลิปะ ARS Suthepensis 2019

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้CoP  
พัฒนาสู ่Best Practice ครัง้ที ่1 

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวัสดุขั้นสูงส�าหรับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และเซ็นเซอร ์
ร่วมกับศูนย์วจิัยวัสดุศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร ื่อง 
การประยุกต์ใช้เซนเซอร์สวมใส่ได้เพ่ือดูแลสุขภาพและเสื้อผ้าอัจฉรยิะ ส�าหรับคณาจารย์ 
นักวจิัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ท�างานวจิัยด้านวัสดุศาสตร์ เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้การประยุกต์ใช้เซนเซอร์สวมใส่ได้เพื่อดูแลสุขภาพและเสื้อผ้าอัจฉรยิะ และ
สร้างเครอืข่ายร่วมกันกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย โดยได้รับเกียรติ
จาก ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรอืงศร ีคณบดีคณะวทิยาศาสตร์ เป็นประธาน
เปิดการอบรม เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ  โรงแรมแคนทาร ีฮิลล์ อ�าเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ธรรมชาติวทิยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ จัดพิธีเปิดงานแสดงผลงานศิลปะ ARS Suthepensis 2019 (อาร์ สุเทพเอนซิส) สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
ผ่านแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรอืงศร ีคณบดีคณะวทิยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 
2562 ทั้งนี้ นิทรรศการฯ มีก�าหนดเปิดให้เข้าชมจนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ธรรมชาติวทิยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ 

#เข้าชมฟร ี#ไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติม https://www.facebook.com/DSNC.SciCMU

คณะวทิยาศาสตร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 
หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ CoP พัฒนาสู่ Best Practice” ครั้งที่ 1 
ส�าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ 
ดร.ธรณินทร์ ไชยเรอืงศร ีคณบดีคณะวทิยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ 
และนายพร พรมมหาราช เลขานุการคณะวทิยาศาสตร์ กล่าวรายงาน และ
ชี้แจงแนวทางการด�าเนินการฯ เมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 2562 ณ SCB2100 
และโถงชั้น 1 อาคาร 40 ปีฯ 

ภายในงานมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ (Knowledge Sharing) 
แลกเปล่ียนเรยีนรู้กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ CoP ที่ได้รับรางวัลประจ�าปี 2562 
ทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มพลังคณะวทิย์ กลุ่มนักวทิย์ และกลุ่มไอที นอกจากนี้
ยังมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นการจัดท�ากลุ่ม CoP ประจ�าปี 2563 
เพื่อค้นหาศึกษาหัวข้อในการพัฒนากลุ่ม CoP แต่ละสายงาน ประกอบด้วย 
CoP งานบรกิารการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา CoP งานบรหิาร
งานวจิัยฯ CoP ห้องปฏิบัติการและกลุ่มเคร ื่องมือกลาง CoP ห้องปฏิบัติการ
ภาควชิา CoP งานบรหิารทั่วไป CoP งานนโยบายและแผนฯ CoP งานการเงิน 
การคลังและพัสดุ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้แลกเปล่ียนเรยีนรู ้
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อช่วยให้การท�างานมีประสิทธิผลที่ดีขึ้น

ขอแสดงความยินดีกับ 

ผศ.ดร.ภัทรินี ไตรสถิตย์ 
ภาควิชาสถิติ

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562  

วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล



อ.ดร.วาทิต โคกทอง 
สังกัดภาควิชาชีววิทยา
ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  
สาขาวิชา Forest Sciences
จาก Georg August University สาธารณรัฐเยอรมนี

อ.ดร.นวพร นาคหฤทัย  
สังกัดภาควิชาสถิติ
ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  
สาขาวิชา Probabilities and Statistics
จาก Durham University สหราชอาณาจักร

1.  เห็นชอบ การเสนอขอปรับปรุงกระบวนวชิาภาควชิาชีววทิยา จ�านวน 2 
กระบวนวชิา 

2.  เห็นชอบ การเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วชิาจุลชีววทิยา ฉบับปี พ.ศ. 2559 (สมอ.08) ขอปรับเพิ่มกระบวนวชิา
เอกเลือก จ�านวน 1 วชิา 

3.  เห็นชอบ การเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วชิาสัตววทิยา ฉบับปี พ.ศ. 2559 (สมอ.08) 

4.  เห็นชอบ การขออนุมัติเปิดกระบวนวชิาใหม่ ระดับปรญิญาตร ีสาขาวชิา
ชีววทิยา กระบวนวชิา 202304 : สื่อสร้างสรรค์ส�าหรับข้อมูลทางชีววทิยา 
โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

5.  เห็นชอบ พิจารณาลงนามในสัญญาโครงการ Erusmus+ Program 
(Mobility for Learners and Staff) 

1.  เห็นชอบ การขออนุมัติเปิดกระบวนวชิา ของภาควชิาเคมี  จ�านวน 4 
กระบวนวชิา 

2.  เห็นชอบ การเสนอขอเปิดกระบวนวชิา 229471 การวเิคราะห์ข้อมูล
ทางการแพทย์ และเห็นชอบ การปรับปรุงกระบวนวชิา 229351 การเรยีนรู ้
เชิงสถิติส�าหรับวทิยาการข้อมูล 1 ของโครงการจัดต้ังศูนย์วจิัยวทิยาการ
ข้อมูล 

3.  เห็นชอบ การเสนอขอปรับปรุงกระบวนวชิา 203116 เคมีทั่วไปเบื้องต้น 
และกระบวนวชิา 203119 ปฏิบัติการเคมีทั่วไปเบื้องต้น 

4.  การขอแก้ไขล�าดับขั้นกระบวนวชิาระดับปรญิญาตร ีจ�านวน 2 ราย จาก
อักษรล�าดับขั้นเดิมที่ได้ C+ เป็นอักษรล�าดับขั้นใหม่จากการปัดคะแนน B 
และแก้ไขจากอักษรล�าดับขั้นเดิมที่ได้ D+ เป็นอักษรล�าดับขั้นใหม่จากการ

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารประจ�าคณะวทิยาศาสตร์

คร้ังที่ 18/2562 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารประจ�าคณะวทิยาศาสตร์

คร้ังที่ 19/2562 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

6.  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะวทิยาศาสตร์ เร ื่อง อัตราค่าบรกิารกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอน 

7.  เห็นชอบ รายงานความก้าวหน้าของการไปเพิ่มพูนความรู้ทางวชิาการ ครั้งที่ 1 
จ�านวน 3 ราย สังกัดภาควชิาคณิตศาสตร ์

8.  เห็นชอบ การต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจ�า (ที่มีอายุ 60 ปี ถึง 65 ปี) จ�านวน 
1 ราย 

9.  เห็นชอบ รายงานการประเมินผลทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวทิยาลัย 
จ�านวน 2 ราย 

10. เห็นชอบ การวางแผนเป้าหมายการรับเข้านักศึกษา ปีการศึกษา 2563-2567 
11. เห็นชอบ (ร่าง) ก�าหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิารประจ�าคณะวทิยาศาสตร ์

ประจ�าปี 2563 โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะแก้ไขเล็กน้อย 
12. เห็นชอบ สรุปงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดงาน

สัปดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ�าปี 2562 

ปัดคะแนน C ที่ประชุมมีมติให้ใช้อักษรล�าดับขั้นเดิมที่ได้ 
5.  เห็นชอบ (ร่าง) Memorandum of Understanding Between Chiang 

Mai University and University of North Carolina at Greensboro 
ประเทศสหรัฐอเมรกิา กับ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

6.  เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวจิัยและวชิาการ ระหว่าง
สถาบันวจิัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กับมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

7.  เห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง The School of Earth 
Science, China University of Geosciences (Wuhan) สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน กับ ภาควชิาธรณีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

8.  เห็นชอบ รายงานการประเมินผลทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวทิยาลัย 
จ�านวน 2 ราย 

9.  เห็นชอบ การเสนอช่ืออาจารย์ดีเด่น ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรยี์ 
และอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรมแก่นักศึกษา 
ได้แก่ อาจารย์ ดร.ว่าน วริยิา เพื่อรับรางวัลมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองค�า” 
ประจ�าปี 2562 

สโมสรนักศึกษาวิทยา มช.  
จดัคา่ยอาสาพัฒนาการศกึษา ประจ�าปี 2562   
ณ โรงเรยีนบา้นแมโ่ต ๋อ.สะเมงิ จ.เชยีงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินนท์ นันทิยา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ น�าทีมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาร่วมเปิดค่ายอาสา
พัฒนาการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะ
วทิยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรยีนบ้านแม่โต๋ อ.สะเมิง 
จ.เชียงใหม่  โดยมี ครูพรณิชา ขัดฝ้ัน ผู้อ�านวยการโรงเรยีน พร้อมด้วยคณะครู 
และนักเรยีนโรงเรยีนบ้านแม่โต๋ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.ดร.สุธาสินี โทวุฒิกุล 
สังกัด ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชา Informatics  
จาก KYOTO UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น

แนะนำาบุคลากรใหม่ คณะวิทยาศาสตร์



“สิ่งที่เตือนใจเราเสมอคือ ...  
 การเคารพการตัดสินใจของตัวเองเสมอ  
  และไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งต่าง ๆ” 

วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

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

ดร. สุภาภรณ์ เสาร์สิงห์  ศิษย์เก่าสาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่  

รหัสนักศึกษา : 4405064 อาชีพ ครูคณิตศาสตร์  

ณ Hobbs Freshman High School, Hobbs, New Mexico State, USA

สวัสดีค่ะ ช่ือ สุภาภรณ์ เสาร์สิงห์ ชื่อเล่น ก้อย เป็นนักเรยีนทุน 
โครงการส่งเสรมิการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ( สควค.) รุ่นที่ 9 เหตุผลที่สอบทุนนี้ก็เพราะอยากลอง
ท�าข้อสอบ เพ่ือทดสอบความรู้ว่าเราพร้อมกับสนามอ่ืน ๆ แล้วหรอืยัง 
ปรากฏว่าสอบติด ได้ทุนด้วย ก็เลยเลือกเรยีนในสาขาวชิาคณิตศาสตร ์
ตลอดระยะเวลาที่เรยีน เป็นคนชอบท�ากิจกรรม ทั้งในภาควชิา คณะ 
กลุ่มจังหวัด มหาวทิยาลัย ชุมชน จึงท�าให้มีความสุข กับรั้ว มช. มากค่ะ 
ได้เรยีนรู้ประสบการณ์ ทั้งในห้องเรยีน การท�างานร่วมกับกลุ่มคน
หลากหลายคณะ ร่วมงานกับผู้ใหญ่หลากหลายวชิาชีพ มีโอกาสได้รับ
คัดเลือกเป็น เลขานุการสโมสรคณะวทิยาศาสตร์มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
ประจ�าปีการศึกษา 2546 และเป็นประธานรุ่นนักศึกษาสาชาภาควชิา
คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2544 

เมื่อเรยีนจบ ปรากฏว่าต�าแหน่งที่จะเลือกลงเป็นครูที่จังหวัด
ตนเองไม่มี เลยขออนุญาตเจ้าของทุน ลาเรยีนต่อระดับปรญิญาโท สาขา
คณิตศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ด้วยทุน
ตนเอง เมื่อเรยีนจบก็บรรจุเข้ารับราชการที่โรงเรยีนเวยีงเจดีย์วทิยา 
จ.ล�าพูน เป็นโรงเรยีนประจ�าอ�าเภอ 

ปัญหาในการท�างานเป็นครูที่นี่ คือการท�าให้นักเรยีนเห็นว่า 
คณิตจรงิ ๆ  มันไม่ยาก ความรู้สึกเราเองต่างหากที่ปิดกั้นตัวเอง (ไว้ก่อน) 
ว่ามันยาก และด้วยความเป็นโรงเรยีนรอบนอก ก็จะคอยให้ก�าลังใจ
นักเรยีนเสมอว่า “อย่าให้ขนาดของโรงเรยีนมาเป็นขีดจ�ากัดความสามารถ
ของเราเอง ถึงอยู่ไกลเมือง แต่ก็สามารถประสบความส�าเร็จในชีวติได้ 
ไม่ด้อยกว่านักเรยีนในเมือง” เพราะฉะนั้นในเกือบทุก ๆ วันนี่เตรยีม
สอนเต็ม (นึกว่ายังฝึกสอน) สื่อมาครบ เป็นคนชอบหาอะไรใหม่ ๆ 
เข้ามาให้นักเรยีนได้ลองเรยีนรู้ “เรยีนคณิตกับครูก้อย....มันต้องตื่นเต้น”  

การท�างานค่อนข้างจะต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมาก 
แต่สิ่งที่เตือนใจเราเสมอคือ ... การเคารพการตัดสินใจของตัวเองเสมอ 
(เราเลือกแล้ว ก็ต้องอดทน ท�าให้เต็มที่) และไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งต่าง ๆ 
ที่คิดว่า (จะเป็น) ปัญหา 

การเรยีนในร้ัว  มช. โดยเฉพาะการเรยีนภาควชิาคณิตศาสตร์น้ี 
ฝึกให้เป็นคนใช้ความคิดอย่างเป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล มีตรรกกะ
ในการตัดสินใจต่าง ๆ นอกจากนี้ การเรยีนในรั้ว มช. นั้นเปิดโอกาสให้
นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวชิาต่าง ๆ นอกคณะได้ (6 หน่วยกิต) 
ในตอนนั้น จึงท�าให้เปิดมุมมองต่อตัวเองในการเรยีนอะไรที่แปลกใหม่ 
สามารถจะพอมีความรู้ติดตัวนอกเหนือจากวชิาหลักที่เราเลือกเรยีนได้ 
เช่น ที่ตนเองเลือกเรยีนบัญชี เกษตร การท่องเที่ยว ปรัชญา 

จนกระทั่ง โรงเรยีนก�าลังจะจัดตั้งห้องเรยีนพิเศษ สองภาษา 
ด้วยความที่ชอบพูดภาษาอังกฤษ (แต่ไม่ได้พูดคล่องมาก..ผสม

ค�ายังต้องคิดค่ะ 55)  ครูก้อยนี่เสนอตัวเอง ไปเป็นครูผู้ช่วยสอนกับครู
ต่างชาติทันที (รู้สึกเป็นอะไรแปลกใหม่กับการสอนคณิตเป็นภาษาอังกฤษ) 

และเร ิ่มมี Passion กับการสอนคณิตเป็นภาษาอังกฤษ ทุกครั้งเวลามีอบรมทุกอย่าง
ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษจะไม่ลังเล และรรีอที่จะพุ่งหาโอกาสเหล่านั้น จนท�าให้ได้มีโอกาส
ได้รับรางวัลชนะเลิศครูผู้สอนคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ ระดับภาคเหนือ ทีนี้เร ิ่ม
สมัครหาทุนที่ไปอบรมต่างประเทศบ้าง และได้รับทุนไปอบรมการสอนคณิต ที่ประเทศ
อินโดนีเซีย (ไปคนเดียวแบบประเทศนี้ไม่เคยไป) ได้รับทุนไปน�าเสนองานที่ ประเทศ อังกฤษ 
.....จนกระทั่งมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานที่โรงเรยีนในสหรัฐอเมรกิา เป็นระยะเวลา 1 เดือน 
.... ได้เรยีนรู้อะไรใหม่ ๆ ..ที่คิดว่าน่าจะมาปรับใช้กับนักเรยีนเรา และสร้างแรงบันดาลใจ
ใหม่ ๆ ให้นักเรยีนและเพื่อนครูค่ะ 

หลังจากนั้นอีกประมาณ 5 ปี มีโครงการครูแลกเปลี่ยนมาจากอเมรกิา ระยะเวลา 
3-5 ปี ตนเองก็คิดนานมาก ว่าจะตัดสินใจอย่างไร แต่เพื่อท�าตามความฝันของตนเอง และ
โอกาสมาถึงแล้วจึงไม่อยากพลาดไป จึงลองสมัครเข้าร่วมและสอบสัมภาษณ์กับ
ผู้อ�านวยการโรงเรยีน หลาย ๆ  โรงเรยีน จนได้รับคัดเลือกให้มาเป็นครูแลกเปลี่ยนที่ Hobbs 
Freshman High School แห่งน้ี ปีการศึกษา 2561 ของที่นี่ (Academic Year 
2018-2019) และได้ลาออกจากราชการเพื่อท�าส่ิงที่ท้าทายและกดดันอีกอย่างหน่ึงของ
ชีวติท่ีเปล่ียนทุกอย่าง ต้องปรับตัว ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ทั้งวัฒนธรรม การท�างาน 
และธรรมชาติของเด็ก totally different!! ตอนนี้ก็เร ิ่มสนุก และคุ้นเคย กับที่ท�างานใหม่ 
สภาพแวดล้อมใหม่ และจะพยายามท�าทุกอย่างให้มีความสุขที่สุดค่ะ.... 

เลยอยากจะฝากบอกน้อง ๆ ว่า ทุกอย่าง ไม่มีอะไรที่ได้มาโดยง่าย.. ขอให้มี
ความพยายาม... และอดทนกับทุกอย่างให้ถึงที่สุด... มีความฝันของตัวเอง.. .และ
ลองลงมือสร้างฝันด้วยตัวเราเองนะคะ...

ขอบคุณภาษาอังกฤษด้วยนะคะ ที่ท�าให้พ่ีมีวันนี้.... ภาษาอังกฤษ
จ�าเป็นจรงิ ๆ ค่ะ...


