
อาจารย์ ดร.ณัฐวดี นันตรัตน์ อาจารย์ประจ�า
ภาควชิาชีววทิยา ได้รับรางวัล The Tony Whitten 
Conservation Prize ภายใต้องค์กร The 

Cambridge Conservation Initiative (CCI) จากผลงานการวเิคราะห์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและความสัมพันธ์ทางววิัฒนาการของหอยทากบกในประเทศไทย และภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมท้ังผลงานการพัฒนาโปรแกรมพื้นฐานส�าหรับการอนุรักษ์
หอยทากบกในพื้นที่ภูเขาหินปูน โดยเฉพาะกลุ่มหอยที่มีฝาปิดเปลือกสกุล Cyclophorus 
Montfort, 1810 (หอยหอม/หอยภูเขา) โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในเดือนธันวาคม 2562 
(อ่านต่อหน้า 2)

ทีมนักวจิัยคณะวทิยาศาสตร์ คว้ารางวัล Alan 
Glanvill Award ประจ�าปี 2019 ในเดือนตุลาคม 
2562 จากผลงานวจัิย “Highly stretchable and 
sensitive strain sensors using nano-graphene 
coated natural rubber” ตีพิมพ์ในวารสาร Plastics, 
Rubber and Composites : Macromolecular Engineering โดย รางวัล 
Alan Glanvill Award เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผลงานวจิัยที่มีความโดดเด่น
ด้านวัสดุพอลิเมอร์ เพียงปีละ 1 รางวัล จาก Institute of Materials, Minerals 
and Mining (IOM3) กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อ่านต่อหน้า 3)

อาจารย์ ดร.ศุภณัฐ ชัยดี 
อาจารย์ประจ�าภาควชิาคณิตศาสตร ์
ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย 
เข้าร่วมประชุม Global Young 
Scientists Summit ที่สิงคโปร์

ตามที่ส�านักงานพัฒนา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) ได้ด�าเนินการรับสมัคร

ทุนโครงการ Global Young Scientists Summit ประจ�าปี 2563 
โดยคัดเลือกนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวจัิย และนักวทิยาศาสตร์ ที่มี
ศักยภาพและความเหมาะสมในขั้นต้น แล้วจึงน�าความขึ้นกราบบังคมทูล 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีเพื่อทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้ายน้ัน ได้ทรง
คัดเลือกอาจารย์ ดร.ศุภณัฐ ชัยดี ภาควชิาคณิตศาสตร์ เป็น 1 ใน 10 
ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ Matrix Biopolis 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่  13-17 มกราคม 2563 
คณะวทิยาศาสตร์น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

วิสัยทัศน์คณะวิทยาศาสตร์
"คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล"

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

ภาควิชา 
เคมีอุตสาหกรรมได้รับเกียรติ
เป็นเจ้าภาพ จดัประชมุวชิาการนานาชาต ิ
ทางโลหะวทิยา แห่งประเทศไทย ครัง้ที ่12

ทีมนักวิจัย
คณะวิทยาศาสตร ์

น�าผลงานการพัฒนาเซนเซอร์
ยืดหยุ่นสูง คว้ารางวัล  Alan Glanvill 

Award 2019 จาก IOM3 สหราชอาณาจกัร

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร ์
ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย 

เข้าร่วมประชุม Global Young 
Scientists Summit ที่สิงคโปร ์

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์คว้ารางวัล  
The Tony Whitten Conservation Prize  
จากผลงานการวิจัยหอยทากบกในประเทศไทย  
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ภาควชิาเคมีอุตสาหกรรม  
ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมวชิาการทาง
โลหะวทิยาแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่  12 (TMETC12)  

ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์ววิ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 
2562 โดยมีพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 
2562 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ 
รองอธิการบดีมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน และศาสตราจารย์ 
ดร.ธรณินทร์ ไชยเรอืงศร ีคณบดีคณะวทิยาศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมา 
ของการจัดงาน (อ่านต่อหน้า 2)
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ยิ่งขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาประเทศที่เข้มแข็งและยั่งยืนอย่างแท้จรงิ
ในการประชุมวชิาการนานาชาติทางโลหะวทิยาแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ 12 นี้ ภายในงานมีการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางด้านโลหะวทิยา การน�าเสนอผลงานวจัิยทั้งแบบแบบปากเปล่าและโปสเตอร ์
รวมทั้งการมอบมอบรางวัลนักโลหะวทิยาดีเด่น และนักโลหะวทิยารุ่นเยาว์ 
ประจ�าปี 2561 และการออกบูธแสดงผลงานวจิัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล

(ต่อจากหน้า 1) ส�าหรับการประชุมวชิาการทางโลหะวทิยา
แห่งประเทศไทย จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2550 โดยความร่วมมือ
ของสถาบันวจัิยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย สถาบัน

เหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และได้มีการ
ด�าเนินการประชุมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวทีการประชุมทางด้านโลหะวทิยา
ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักโลหะวทิยาทั่วประเทศ

ปัจจุบันได้มีการยกระดับการประชุมจากระดับชาติขึ้นเป็นการประชุมวชิาการระดับ
นานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวจิัยและแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ด้านโลหะวทิยาระหว่างนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ นักวจัิย บุคลากรจากภาคเอกชน 
รวมถึงผู้ท่ีสนใจทั่วไปท้ังในและต่างประเทศ เพื่อให้สังคมได้เห็นถึงผลงานวจัิยอันทรงคุณค่า
และเป็นประโยชน์ในวงวชิาการ ตลอดจนส่งเสรมิการเรยีนการสอนและการวจิัยด้านโลหะ
วทิยาของประเทศไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษาและบรษัิทเอกชนประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโลหะให้แนบแน่น

(ต่อจากหน้า 1) ส�าหรับผู้ที่ได้รับรางวัล The Tony Whitten Conservation Prize จะได้รับ 
เงินรางวัลมูลค่า 1000 ปอนด์สเตอร์ลิง อีกทั้งข้อมูลและรูปภาพของผู้ได้รับรางวัลจะได้ร่วม
จัดแสดงในนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ Dr.Tony Whitten ณ ตึก David Attenborough 
ส�านักงาน Cambridge Conservation Initiative (CCI) ประเทศอังกฤษ ในช่วงต้นเดือน
ธันวาคม 2562 นอกจากนี้จะมีการประกาศผู้ชนะรางวัลอย่างเป็นทางการ
เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัลในวารสารระดับนานาชาติในเครอื Cambridge 
อย่างวารสาร Oryx-The International Journal of Conservation 
(Q1, Impact Factor 2018– 2.801) ฉบับเดือนมกราคม 2563 อีกด้วย

รางวัล The Tony Whitten Conservation Prize เป็นรางวัลที่
อยู่ภายใต้องค์กร The Cambridge Conservation Initiative (CCI) ซึ่ง
เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวทิยาลัยเคมบรดิจ์ และ
องค์กรอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพชั้นน�าของโลก ที่มุ่งเน้นและเห็น
ถึงความส�าคัญในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับสากล ทั้ง
ด้านการวจิัย การศึกษานโยบาย รวมถึงการด�าเนินการเพื่อการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ เพื่อท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้าน
การศึกษาและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพให้คงอยู่ต่อไป

รางวัล The Tony Whitten Conservation Prize เป็นรางวัลที่
จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ Dr.Tony Whitten (1953-2017) นักอนุรักษ์และ
นักสัตวศาสตร์ชาวอังกฤษ ซึ่งเป็นที่ปรกึษาอาวุโสของ Fauna and Flora 
International เป็นผู้อ�านวยการประจ�าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเคยเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่ท�างานกับธนาคารโลก (world 
bank) อีกทั้งยังได้ร่วมประพันธ์หนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับนิเวศวทิยาของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้อุทิศชีวติให้กับการอนุรักษ์และการศึกษาด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคเอเชีย

เพื่อเป็นเกียรติแก่ Dr.Tony Whitten และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจส�าหรับนักวจัิย
รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่นในการศึกษาด้านการอนุรักษ์และด้านความหลากหลายทางชีวภาพจึงได้มี
การจัดตั้งและมอบรางวัล The Tony Whitten Conservation Prize ข้ึนทุก ๆ 2 ปี โดยทาง 
Cambridge Conservation Initiative (CCI) ได้เชิญผู้ที่สนใจสมัครเพื่อรับรางวัลนี้ โดยจะเปิด
รับสมัครกลุ่มนักอนุรักษ์และนักวจัิยด้านความหลากหลายทางชีวภาพรุ่นใหม่จากเอเชียตะวันออก
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รางวัลนี้ก�าหนดให้ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี และมีส่วนร่วมในด้านการอนุรักษ์หรอืการส�ารวจ
ความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคดังกล่าวสมัครเข้ารับการคัดเลือก รางวัลจะถูกกลั่นกรอง
โดยคณะกรรมการผ่านเครอืข่ายพันธมิตรที่เป็นผู้น�าในการวจิัยด้านการอนุรักษ์และการศึกษาด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยผู้คัดเลือกจะให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการท�างานด้านการศึกษา
วจิัยส่ิงมีชีวติระดับสปีชีส์และแหล่งที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะบรเิวณที่ Dr.Tony Whitten หลงใหล
มากที่สุด เช่น ถ�้า ระบบนิเวศเขาหินปูน รวมถึงกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และปลา ผู้สมัครควร
มีสัญชาติ บรูไน กัมพูชา จีน อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย มองโกเลีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย 
ติมอร์เลสเต หรอืเวยีดนาม

ส�าหรับผลงานด้านการวจัิยของ อ.ดร.ณัฐวดี นันตรัตน์ นั้น อาจารย์ได้ท�าการศึกษาเกี่ยวกับ
การวเิคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพและความสัมพันธ์ทางววิัฒนาการของหอยทากบก
ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งได้ท�าการพัฒนาโปรแกรมพื้นฐานส�าหรับ
การอนุรักษ์หอยทากบกในพื้นที่ภูเขาหินปูน โดยเฉพาะกลุ่มหอยท่ีมีฝาปิดเปลือกสกุล Cyclophorus 
Montfort, 1810 (หอยหอม/หอยภูเขา) โดยใช้เป็นโมเดลในการศึกษาตั้งแต่ปี 2552

TMETC12

The Tony Whitten Conservation Prize

ส�าหรับหอยในสกุล Cyclophorus น้ัน มีการกระจายทั่วไปในเขต
กึ่งเขตร้อนและเขตร้อน โดยเฉพาะในเขตภูเขาหินปูนทั้งภูเขาลูกเล็ก-
ลูกใหญ่ รวมถึงบนเกาะต่าง ๆ  หอยในสกุลนี้ท�าให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบในการด�ารงชีวติและววิัฒนาการจากที่อาศัยอยู่ในน�้าไปสู่การอยู่
อาศัยบนบก

ในด้านการใช้ประโยชน์หอยกลุ่มนี้เป็นอาหารของสัตว์หลายชนิด
ไม่ว่าจะเป็น หอยทากกินเนื้อ งูบางชนิด นก (รวมถึงนกเงือกกรามช้าง; 
Rhyticeros undulates) หนู ลิง รวมทั้งมนุษย์ โดยมีการบรโิภคและ
จ�าหน่ายหอยชนิดนี้ทั้งในประเทศไทย ลาว และกัมพูชา

การศึกษาครั้งนี้สามารถตอบค�าถามในด้านซิสเทมาติกส์มากมาย 
รวมถึงมีการศึกษาอนุกรมวธิานและตัวอย่างต้นแบบในหอยสกุล 
Cyclophorus ในพิพิธภัณฑ์ Natural History Museum of London 
จัดท�าเป็นแคตตาล็อกและท�าการตีพิมพ์ผลการศึกษาในวารสารระดับ
นานาชาติไม่ว่าจะเป็น ZooKeys, Molecular Phylogenetics and 
Evolution, PLOS One และ Scientific Reports โดยการศึกษา
ต่าง ๆ  เกี่ยวกับหอยทากบกชนิดนี้ได้ท�าการศึกษาร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวจิัย
ซิสเทมาติคส์ของสัตว์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ที่น�าทีมโดย ศ.ดร.สมศักดิ์ 
ปัญหา และได้เป็นส่วนหนึ่งของ FFI Limestone Conservation 
Project in Thailand and Myanmar ในการสร้างลิสท์รายชื่อของ
หอยทากบกในภูเขาหินปูนในพ้ืนที่ดังกล่าว



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(ต่อจากหน้า 1) ทีมนักวจิัยในโครงการวจิัยดังกล่าวประกอบด้วยอาจารย์ นักวทิยาศาสตร์ นักศึกษา และนักวจิัย 
หลังปรญิญา ได้แก่ รศ.ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ ผศ.ดร.วรีะเดช ทองสุวรรณ นายเอกพงษ์ กันทารักษ์ นายวัทธิกร สร้อยหล้า 
น.ส.อรศิรา ปันทวรรณ์ นายภาณุพงษ์ แสนเมืองมูล ดร.ศรวีนิาสุลุ ทาดากาลุรุ และ ดร.เทวสินธุ์ ค�าปิคา

งานวจิัยนี้ เป็นหนึ่งในโครงการวจิัยและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์และโครงสร้างพื้นฐาน โปรแกรมร่วมบูรณาการ 
นวัตกรรมวัสดุสู่อุตสาหกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวติอย่างย่ังยืน โดยศูนย์วจิัยวัสดุศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเซนเซอร์วัดความเครยีดเชิงกลที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความไว และ
มีความเสถียร โดยการเคลือบด้วยแกรฟีนบนยางธรรมชาติ

ผลงานวจัิยนี้สามารถน�าไปต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เช่น ตรวจวัดความถี่ของ
การกระดิกนิ้วมือเพื่อวัดการสั่นในคนไข้พาร์กินสัน ตรวจวัดการเดินผิดปกติในคนไข้บางกลุ่ม และยังสามารถน�า
เซนเซอร์นี้ไปสร้างเป็นถุงมือเพื่อควบคุมระบบแขนกลได้อีกด้วย
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1. เห็นชอบ การให้บรกิารตรวจกระดาษค�าตอบของภาควชิาวทิยาการ
คอมพิวเตอร์ ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ก�าหนด 

2. เห็นชอบ แบบเสนอโครงการความร่วมมือทางวชิาการ ระหว่าง TECHNICAL 
UNIVERSITY of CLUJ-NAPOCA ประเทศ Romania กับ มหาวทิยาลัย
เชียงใหม่ 

3.  เห็นชอบ การเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วัสดุศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ.2559) 

4. เห็นชอบ การเสนอขอปรับปรุงกระบวนวชิา ภาควชิาสถิติ จ�านวน 1 
กระบวนวชิา คือ กระบวนวชิา 208251 

5. เห็นชอบ รายงานความก้าวหน้าของการไปเพิ่มพูนความรู้ทางวชิาการ 
ครั้งที่ 1 พร้อมร่างต้นฉบับต�าราเร ื่อง “สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ” ของ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล บุญปก สังกัดภาควชิาคณิตศาสตร ์

6.  เห็นชอบ เสนอช่ือผู้สมควรได้รับรางวัลมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองค�า” 
ประจ�าปี 2562 ดังนี้
1) อาจารย์นักวจิัยยอดเยี่ยม (อายุมากกว่า 55 ปี) 
 ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชโลบล วงศ์สวัสดิ์

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารประจ�าคณะวทิยาศาสตร์

คร้ังที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562
 2)  นักวจิัยดีเด่น (อายุไม่เกิน 55 ปี) 
 ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา วัชระภาสร
 3)  นักวจิัยรุ่นใหม่ดีเด่น (อายุไม่เกิน 40 ปี) 
 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องเกียรติ ไตรสุวรรณ
 4)  นักเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่น 
 ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ

7. เห็นชอบในหลักการส�าหรับขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจ�าปี 2563 เพ่ิมเติมส่วนของคณะวทิยาศาสตร์ และงบประมาณเพิ่มเติม
ของ ศวท-มช. ภายใต้กรณีไม่ได้รับการจัดสรรงบด�าเนินการจากงบประมาณ
แผ่นดิน ปี 2563 ทั้งนี้หากทางงานแผนฯ ตรวจสอบความชัดเจนของ 
งบประมาณในหมวดค่าสาธารณูปโภคท่ีได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน  
ปี 2563 แล้ว ให้ท�าการปรับวงเงินงบประมาณที่ขอตั้งเพิ่มเติมตามความ
จ�าเป็นจรงิ โดยให้เวยีนแจ้งคณะกรรมการฯ ก่อนเสนอขอความเห็นชอบ
ต่อคณะกรรมการอ�านวยการประจ�าคณะต่อไป

8. เห็นชอบ ให้ภาควชิาตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ ที่ขอตั้งจากงบประมาณ 
เงินรายได้ปี 2563 จ�านวน 5 รายการที่ได้รับแจ้งว่าได้รับการจัดสรรจาก 
งบประมาณเงินแผ่นดินปี 2563 และแจ้งกลับยังงานนโยบายและแผนฯ ภายใน
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 โดยหากมีรายการที่ซ�้าซ้อนให้ยกเลิกรายการ 
ดังกล่าวจากงบประมาณเงินรายได้ และขอเปลี่ยนแปลงงบค่าครุภัณฑ์ 
ดังกล่าวไปใช้ในหมวดอื่นที่มีความจ�าเป็นต่อไป 



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

นางสาวศศิวมิล ฮงมา (นก)  
รหัสนักศึกษา ป.ตร ี3905482   
รหัสนักศึกษา ป.โท (ภาคปกติ) 4525552  
ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  
คณะวทิยาศาสตร์

ประสบการณ์การท�างาน
◌ Programmer Analyst ส่วนงาน IT Application 

and System Technology Department บรษัิท 
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ�ากัด (มหาชน)

◌ System Analyst ส่วนงาน Administration 
Control Department บรษัิท แอล ที อี ซี จ�ากัด

◌ อาจารย์ประจ�า สาขาวชิาการจัดการสารสนเทศและ
การสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวทิยาลัยขอนแก่น

◌   อาจารย์ประจ�า คณะวทิยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ชีวติปัจจุบัน
◌ ปัจจุบัน เป็นหัวหน้าภาควชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และอาจารย์ประจ�าคณะวทิยาการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

◌ วทิยากรให้กับ Oracle Academy Thailand

ความประทับใจในช่วงเปน็นักศึกษา
ความประทับใจเกิดข้ึนต้ังแต่วันแรกที่มาซื้อใบสมัครสอบที่ มช. ประทับใจแรกคือสถานที่ บรรยากาศ

ในรั้วมหาวทิยาลัยที่สวยงาม อากาศดี มีทิวทัศน์ที่สวยงามมากมองเห็นพระธาตุดอยสุเทพ และเมื่อได้เข้า
มาเรยีน มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ประทับใจและยังชัดเจนอยู่ในความทรงจ�าไม่ลืม ประทับใจกับประเพณี
รับน้องขึ้นดอย (ร่วมเดินขึ้นดอยทุกปีทั้ง ป.ตร-ีป.โท) ประทับใจอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เมเจอร์ที่คอยดูแล
อบรมส่ังสอน และช่วยเหลือเอาใจใส่นักศึกษาทุกคนในเมเจอร์เหมือนครอบครัวเดียวกัน ประทับใจเพื่อน ๆ  
ทั้งในเมเจอร์ ในคณะ และนอกคณะ เป็นช่วงเวลาท่ีมีความสุขกับการเรยีนที่ มช. มาก ๆ   ภาควชิาวทิยาการ
คอมพิวเตอร์ มช. เป็นที่เร ิ่มต้นชีวติที่ท�าให้เดินทางและเติบโตจนมีวันนี้ได้ ไม่เคยลืม...

ฝากข้อคิดส�าหรับน้องๆ

มุ่งมั่น ขยัน มานะ อดทน 4 ค�านี้จะท�าให้เราประสบความส�าเร็จในทุก ๆ เร ื่อง


