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ในป พ.ศ. 2537 CU-Writer รนุที ่ 1.52 ไดถกูปรบัปรงุและเพิม่เตมิคณุลกัษณะ เพือ่ใหทำงาน
ภายใตสภาพปฏิบัติการไมโครซอฟตวินโดวส (ทั้งรุนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ได ภายใตชื่อ
โครงการจฬุาจารกึ ซึง่ไดรบัความสนบัสนนุจากมลูนธิปินูซเีมนตไทย จฬุาจารกึมคีณุสมบตัเิหมอืนรนุ
1.52 ทกุประการ โดยสามารถใสรปูภาพไวในเอกสารไดดวย และเนือ่งจากทำงานภายใตวนิโดวส จงึ
ทำใหสามารถเลอืกแบบอกัษรไดหลายแบบ พรอมทัง้ใชไดกบัจอภาพและเครือ่งพมิพไดมากมายตาม
ที่วินโดวสสนับสนุน โปรแกรม “จุฬาจารึก” นี้ไดรับรางวัลชมเชยสิ่งประดิษฐประเภทซอฟตแวรของ
จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัในป พ.ศ. 2538

ในป พ.ศ. 2540 ไดมีการพัฒนาสวนเสริมของโปรแกรม Netscape Navigator และ Internet
Explorer (ทีเ่รยีกวา plugin) เพือ่ใหสามารถแสดงเอกสารทีส่รางดวย CU-Writer รนุที ่1.52 และทีส่ราง
ดวย “จฬุาจารกึ” บน World Wide Web ได

ในป พ.ศ. 2541 ไดมีการเพิ่มเติมคุณสมบัติทางดานการรับสงไปรษณียอิเล็กทรอนิคสใหกับ
“จฬุาจารกึ” ทางอนิเทอรเนต็ได

เดือนมิถุนายน 2534
CU-Writer รุนที่ 1.52 ไดรับการ
เผยแพรในงานคอมพวิเตอรไทย 91
โดยเปนรนุปรบัปรงุและเพิม่สสีนัให
สวยงามจากรนุที ่1.51 ซึง่เปนรนุทีใ่ช
ทดลองภายใน (และไมไดเผยแพร)

ในป พ.ศ. 2536 รนุที ่1.6 เปน
รุนที่ถูกเพิ่มความสามารถในการ
ส ร า ง นิ พ จน ห รื อ สมก า รท า ง
คณติศาสตร เพิม่การเลอืกอกัษรได
สีแ่บบ พรอมทัง้วธิกีารแยกพยางค
โดยใชพจนานกุรม

รปูจอภาพ CU-WRITER
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ระบบคอมพวิเตอรทีใ่ชในการรายงานผลการแขงขนักฬีา ตัง้แตกฬีาเอเชีย่นเกมส ทัง้ครัง้ที ่5 (พ.ศ 2509)
และครัง้ที ่8 (พ.ศ. 2521) รวมถงึซเีกมส ซึง่ประเทศไทยเปนเจาภาพและจดัทีก่รงุเทพมหานครกบัจงัหวดั
ใกลเคยีง โดยคณาจารยและนสิติจากภาควชิา เขาไปชวยวางระบบและเขยีนโปรแกรมให โดยประสาน
งานกับหนวยงานตางๆ อาทิเชน การสื่อสารแหงประเทศไทย องคกรโทรศัพทแหงประเทศไทย
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมบัญชีกลาง สำนักงานสถิติแหงชาติ เปนตน เริ่มตั้งแตยุคที่เปนการประมวล
ผลแบบ batch ซึง่พฒันาดวยภาษา COBOL จนปรบัปรงุไปเปนระบบออนไลนทีใ่ช CICS บนเครือ่ง
เมนเฟรมในเวลาตอมา
การประมวลผลและรายงานผลการสอบเขามหาวทิยาลยั หรอืการสอบ Entrance ทางทบวงมหาวทิยาลยั
ไดมอบหมายให รศ.ดร.สวสัดิ ์แสงบางปลา และ รศ.สมชาย ทยานยง รวมกบัคณาจารย นสิติจาก
ภาควชิา และสถาบนับรกิารคอมพวิเตอร ใหดำเนนิการออกแบบและพฒันาระบบการประมวลผล และ
ออกรายงานผลการสอบตัง้แตป พ.ศ. 2526 - ปจจบุนั
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ปจจบุนั ภาควชิามคีณาจารยประจำทัง้สิน้ 33 ทาน ในจำนวนนีม้รีะดบัปรญิญาเอก 14 ทาน
และอยรูะหวางลาศกึษาตอ 5 ทาน และมนีสิติแตละชัน้ปเปนจำนวนดงันี้

ปรญิญาตรี ป 1 = 40 คน
ป 2 = 90 คน
ป 3 = 100 คน
ป 4 = 96 คน

ปรญิญาโท ป 2540 = 69 คน
ป 2541 = 89 คน
ป 2542 = 72 คน
ป 2543 = 76 คน

ปรญิญาเอก ป 2541 = 7 คน
ป 2542 = 2 คน
ป 2543 = 6 คน

ภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอรเปนภาควชิาทีม่กีารเรยีนการสอนคอมพวิเตอรเปนแหงแรกใน
ประเทศไทย จงึมบีคุลากรทีม่คีวามพรอมทางดานวชิาการและมปีระสบการณทางดานพฒันาระบบ
งานคอมพวิเตอรมากทีส่ดุ จงึมสีวนชวยผลกัดนัและพฒันาระบบคอมพวิเตอรในองคกรของรฐัและ
เอกชนอยางมาก ดงัเชน

คณาจารยและนิสิตในปจจุบัน

เกียรติประวัติอาจารยที่นายกยอง
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เปนอาจารยผูหนึ่งที่ไดรวมบุกเบิกการกอตั้ง ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพวิเตอรและเปนผรูเิริม่การนำคอมพวิเตอรมาใชในวงการศกึษา มี
ผลงานทางดานการแตงตำราไวมากมายหลายเลมอาทิ คอมพิวเตอร
ศกึษา พจนานกุรมศพัทคอมพวิเตอร ไมโครคอมพวิเตอรกบังานออฟฟศ
ออโตเมชนั คมูอืการใชโปรแกรม Page maker 5.0 เรยีนร ู Excel 7.0
อยางงาย วนิโดว 95 สำหรบัผเูริม่เรยีน ฯลฯ จนเปนผยูอมรบัในแวดวง
วชิาการดานคอมพวิเตอรนอกจากนีย้งัไดรบัเกยีรตแิละเปนทีน่บัถอืในวง
การตางๆ โดยทัว่ไป ดงัจะเหน็ไดจากการทีเ่ปนอนกุรรมการบญัญตัศิพัท
คอมพวิเตอรของราชบณัฑติยสถาน กรรมการสมาคมคอมพวิเตอรแหง
ประเทศไทย ทีป่รกึษารฐัมนตรทีบวงมหาวทิยาลยั ไดรบัพระกรณุาธคิณุ
โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหเปนสมาชกิวฒุสิภา ปจจบุนัทานทำหนาที่
เปนรองประธานมลูนธิวิทิยาการคอมพวิเตอร ซึง่ปนกำลงัสำคญัในการ
รณรงคและดำเนินการหาทุนใหแกนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
และนสิติทีเ่รยีนทางดานเอกวชิาคอมพวิเตอร และถงึแมจะเกษยีณอายุ
ราชการไปแลวแตทานกย็งัคงอทุศิเวลาใหกบัการเรยีนการสอน และงาน
ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรมาโดยตลอด จึงสมควรไดรับการ
ยกยองเพือ่เปนเกยีรตแิละเปนแบบอยางอนัดงีามสบืตอไป

ศาสตราจารยกติตคิณุ ทกัษณิา สวนานนท
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เปนอาจารยคนแรกของภาควชิาทีไ่ดดษุฎบีณัฑติดานคอมพวิเตอร และเปนผหูนึง่ทีไ่ดรวมบกุเบกิการ
กอตัง้ภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร เคยดำรงตำแหนงหวัหนาภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร คนแรก และ
ดำรงตำแหนง 2 วาระตอเนือ่งกนัเคยดำรงตำแหนงผอูำนวยการสำนกัทะเบยีนและประมวลผล 2 วาระตอ
เนือ่งกนัและเปนผวูางหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาคอมพวิเตอร ของภาควชิา เปนผรูวมกอตัง้
สมาคมแหงแรกของประเทศไทย และเปนผนูำทางดานการศกึษาและการนำคอมพวิเตอรมาใชในดานการ
บรหิารการศกึษา ซึง่ไดแกงานลงทะเบยีน งานประมวลผลการศกึษา งานจดัตารางสอนตารางสอบ งานผู
สำเร็จการศึกษา งานหลักสูตร ซึ่งเปนผลใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกที่มีการ
นำคอมพวิเตอรมาใชกบังานทะเบยีนการศกึษาของนสิติ รวมทัง้เปนผนูำคอมพวิเตอรไปประยกุตใชในการ
รบัสมคัรและตรวจกระดาษคำตอบคดัเลอืกเขาศกึษาในมหาวทิยาลยัและยงัเปนผทูีอ่อกแบบพฒันาระบบ
คอมพวิเตอรเพือ่ใชกบังานสหกรณออมทรพัยของจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัทีท่านดำรงตำแหนงเปนประธาน
สหกรณออมทรพัยตัง้แตป พ.ศ. 2528 จนถงึปจจบุนั ทัง้ทีท่านเกษยีณอายรุาชการไปแลว ดวยความสามารถ
ของทานในดานสหกรณจึงสงผลใหทานไดรับเลือกเปนประธานกรรมการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทยและเปนทีป่รกึษาคณะกรรมการวชิาการวสิามญั พจิารณาราง พ.ร.บ. สหกรณสภาผแูทนราษฎร
และโฆษกคณะกรรมกรรมาธกิารวสิามญัราง พ.ร.บ. สหกรณวฒุสิภา นอกจากนีท้านยงัไดรบัเกยีรตใิหเปน
“บคุลดเีดนดาน IT” ประจำป 2538 จากสมาพนัธเทคโนโลยสีารสนเทศแหงประเทศไทย และไดรบัพระ
ราชทานโลหรางวลั “นกัสหกรณแหงชาต ิประจำป 2542” จากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกมุารปีจจบุนัทานยงัดำรงตำแหนงนายกสมาคมคอมพวิเตอรแหงประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ
อกีตำแหนงหนึง่ดวย

ตลอดระยะเวลา 38 ป ทีเ่ปนอาจารย ทานเปนผทูีอ่ทุศิตนใหกบัการเรยีนการสอนอยางเครงครดัทกุ
ภาคการศกึษาแมจะไดรบัตำแหนงผบูรหิารระดบัสงูของของมหาวทิยาลยักต็าม โดยถอืเปนการตอบแทน
พระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัทีท่านไดพระราชทานทนุอานนัทมหดิลใหไปศกึษา
ดานคอมพิวเตอรยังประเทศเนเธอรแลนด ทำใหมีโอกาสไดศึกษาจนจบปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่ประเทศ
องักฤษถงึแมวาจะมบีรษิทัหลายแหงไดตดิตอใหไปทำงานดวย โดยไดคาตอบแทนสงูกวาในราชการถงึ 10
เทากต็าม จงึสมควรไดรบัการยกยองและถอืเปนแบบอยางอนัดงีามสบืตอไป

รองศาสตราจารย ดร.สวสัดิ ์แสงบางปลา
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รองศาสตราจารยสมชาย ทยานยง

ทานเปนอาจารยผหูนึง่ทีไ่ดรวมบกุเบกิการกอตัง้ภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอรและสถาบนับรกิาร
คอมพวิเตอร ขึน้เปนแหงแรกของประเทศไทย เคยดำรงตำแหนงผอูำนวยการสถาบนับรกิารคอมพวิเตอร
เปนระยะเวลา 13 ป ติดตอกัน ทำใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูนำในดานการศึกษาและการ
นำคอมพวิเตอรมาใชในงานตางๆ ของมหาวทิยาลยั เชน งานลงทะเบยีนเรยีน งานบรหิารบคุคล งาน
จายเงินเดือน งานงบประมาณและการเงิน ฯลฯ ทานเปนผูที่มีชื่อเสียงและไดรับการเชื่อถือในวงการ
คอมพิวเตอรของประเทศไทยอยางมาก ดังจะเห็นไดจากการเขาไปมีสวนรวมผลักดันทำใหเกิดการ
นำเทคโนโลยสีารสนเทศไปใชในองคกรทัง้ภาครฐัและเอกชนจำนวนมาก อาท ิ งานประมวลผลและการ
รายงานผลการสอบคดัเลอืกเขามหาวทิยาลยั งานประมวลผลการแขงขนักฬีาเอเชยีนเกมสและซเีกมส การ
พฒันาระบบคอมพวิเตอรสำหรบัโรงเรยีนสอนคนตาบอด การพฒันาระบบคอมพวิเตอรทางดานดนตร ีงาน
ใหคำปรกึษา ในการจดัหาและตดิตัง้ระบบคอมพวิเตอรทีก่รมศลุกากร การทาอากาศยานแหงประเทศไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ สำนกังานตางๆ ของกรงุเทพมหานคร ฯลฯ ทานเปนผทูีอ่ทุศิตนใหกบัการ
เรยีนการสอน โดยถอืเปนภาระงานทีม่คีวามสำคญัเปนอนัดบัแรก ทัง้ทีท่านมภีาระงานอืน่อกีมากมาย แต
ไมเคยขาดสอนและยงัเขาสอนตรงเวลาเสมอ จนเปนทีช่ืน่ชมของนสิติ และทีท่านภาคภมูใิจและเปนเกยีรติ
ประวตั ิอกีประการหนึง่คอืคอืการทีไ่ดถวายสอนคอมพวิเตอรเบือ้งตนแกสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกมุาร ีณ ตกึสถาบนับรกิารคอมพวิเตอรนอกจากนีย้งัเปนผอูทุศิตนในการเขารบัราชการ
เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางดานคอมพิวเตอร และพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรใหแก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยโดยเสียสละโอกาสในดานอาชีพที่ใหผลตอบแทนและความกาวหนาที่สูงกวา
อาชพีรบัราชการ ปจจบุนัถงึแมวาจะเกษยีณอายรุาชการไปแลว แตยงัอทุศิเวลาใหกบัการเรยีนการสอน
และงานของภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอรมาโดยตลอด จงึสมควรไดรบัการยกยองเพือ่เปนเกยีรตแิละ
เปนแบบอยางอนัดงีามสบืไป

รศ.สมชาย ทยานยง ถวายการสอนคอมพวิเตอรเบือ้งตน
แกสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี
ณ ตกึสถาบนับรกิารคอมพวิเตอร จฬุาฯ
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ทานเปนอาจารยผหูนึง่ที ่ไดรวมบกุเบกิการกอตัง้ภาควชิาวศิวกรรม
คอมพิวเตอรเคยดำรงตำแหนง หัวหนาภาควิชาวิศวกรรม
คอมพวิเตอร ถงึ 2 วาระ เปนผศูกึษาและตดิตามความกาวหนาทาง
ดานการใชภาษาฟอรแทน และโปรแกรมสำหรบัรปู spss บนเครือ่ง
เมนเฟรมจนกระทัง่ถงึเครือ่งระดบัไมโครคอมพวิเตอร อยางตอเนือ่ง
จดัไดวาทานเปนผเูชีย่วชาญทางดานภาษาฟอรแทน และโปรแกรม
สำเรจ็รปู spss ทีใ่ชกนัแพรหลาย พรอมกนันีย้งัเปนผใูหคำปรกึษา
และยังชวยแกไขปญหาในการใชโปรแกรมใหแกผูทำวิจัยมาโดย
ตลอด นอกจากนี้ทานยังเปนผูที่อุทิศตนใหกับการเรียนการ
สอนอยางเตม็ที ่โดยถอืภาระสำคญัทีต่องปฏบิตักิอนอยเูสมอ สมควร
ไดรบัการยกยองวาเปน “คร”ู อยางแทจรงิ

รองศาสตราจารยเดอืน สนิธพุนัธประทมุ
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เปนนิสิตหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขา
คอมพิวเตอร รุนแรกของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรเคยรำรง
ตำแหนงหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2 วาระ เคยดำรง
ตำแหนงเปนรองคณบดฝีายสารสนเทศ ผอูำนวยการศนูยคอมพวิเตอร
และรองคณบดฝีายบรหิารของคณะวศิวกรรมศาสตร เปนผทูีม่คีวามรู
ความสามารถทางดานคอมพิวเตอร จนเปนที่เชื่อถือในวงการ
คอมพิวเตอร ดังจะเห็นไดจากการรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการ
คอมพิวเตอรของรัฐ และมีสวนรวมผลักดันใหมีการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใชในองคกรของรฐัและเอกชนเปนจำนวนมาก อาท ิงาน
ประมวลผลและการรายงานการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย งาน
ประมวลผลการแขงขนักฬีาเอเชีย่นเกมส การใหคำปรกึษาในการจดัหา
และติดตั้งระบบคอมพิวเตอรที่กรมศุลกากร การทาอากาศยานแหง
ประเทศไทย กระทรวงพาณิชย การประปานครหลวง รัฐสภา โรง
พยาบาลศิริราช โรงพยาบาลในสำกัดสำนักงานแพทยสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา สำนกังานตางๆ ของกรงุเทพมหานคร ฯลฯ
ทานดำรงตำแหนงเปนรองอธกิารบดดีานเทคโนโลยสีารสนเทศ
และกายภาพของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงสมควรเปนแบบ
อยางอนัดงีานสบืตอไป

ผชูวยศาสตราจารย สเุมธ วชัระชยัสรุพล
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