
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 32 ภายใต้ชื่อ  
“บางแสนเกมส์ '32” ระหว่างวันที่ 1 - 8 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ซึ่งในปีนี้มีสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมส่งนักกีฬาเข้าชิงชัยเหรียญ ผลปรากฏว่า ทีมนักกีฬาจากสถาบัน ได้รับ 4 เหรียญทอง จาก 
กรีฑา วิ่ง 400 เมตร กระโดดไกล ขว้างจักร หมากกระดาน 14 เหรียญเงิน จากกรีฑา วิ่ง 1,500 เมตร 400 เมตร 100 เมตร กระโดดไกล  
ทุ่มน�้าหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน บิลเลียดชายเดี่ยว มือ 2 กอล์ฟ บุคคลชาย/บุคคลหญิง หมากกระดาน-หมากรุกไทย ทีมหญิง ว่ายน�้า  
ฟรีสไตล์ หญิง และ 4 เหรียญทองแดง จากกีฬาเทนนิสบุคคล ชายคู่ ทุ่มน�้าหนักหญิง สนุกเกอร์ชายเดี่ยว มือ 2 บิลเลียดชายเดี่ยว มือ 1  
รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ อยู่อันดับที่ 16 จาก 58 สถาบันที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน

ทรัพย์ธานินท์ นักศึกษาปริญญาโท คว้ายอดเยี่ยมภาพถ่าย “หวังหลุดพ้น”

ชือ่ภาพ “หวังหลดุพ้น”

ชือ่ภาพ “เสรมิบารม”ี ชือ่ภาพ “พกัพงิ” ชือ่ภาพ “ว่างเปล่า”

ชือ่ภาพ “ซึง้ในพระธรรม”

ชือ่ภาพ “สายชวี”ี

ปีที่ 7 ฉบับที่ 32 ประจำาเดือนพฤษภาคม 2556

บางแสนเกมส์



ดาวประจ�าฉบับ

บุ๊ค หนุ่มใสหัวใจไม่ท้อ
มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น
มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้แก่ อธิการบดี สจล.

งานอญัเชญิพระมหามงกฎุ ของสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั พร้อมมอบเนกไทและเขม็พระมหามงกฎุให้กบั 
นักศึกษาใหม่กว่า 5,000 คน ถือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ของลูกพระจอมเกล้า 
ลาดกระบัง ที่บ ่งบอกว่านักศึกษาที่ผ ่านพิธีนี้ คือสายเลือดลูก 
พระจอมเกล้าตัวจริง ซึ่งพิธีนี้จะต้องมีตัวแทนนักศึกษาเป็นผู้เชิญ 
พระมหามงกุฎ ทั้ง 8 คน และหนึ่งในนั้นก็คือ บุ๊ค ธณภณ เวียงนาชัย  
นกัศกึษาชัน้ปีที ่2 สาขาวชิาวศิวกรรมสารสนเทศ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

กว่าจะมาเป็นตัวแทนอัญเชิญพระมหามงกุฎ บุ๊คต้องเผชิญ
กับความรู้สึกกดดันอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน “รู้สึกกดดันมากๆ  
เพราะเป็นพิธีที่ส�าคัญแต่สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการประกวดดาวเดือน 
และงานต่าง ๆ ของสถาบันก็คือ เราต้องสลัดความอายและความกลัว
เพือ่ท�าหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายให้ดทีีส่ดุ ยิง่งานใหญ่ยิง่ต้องซ้อมให้มาก  
ซ้อมจนกว่าเราจะรูส้กึมัน่ใจว่าเราท�าได้ และเมือ่เราคดิว่าเราท�าได้ความ
กดดันจะลดลง พอถึงวันจริง สิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นมาก็คือสมาธิไม่ให้พลาด 
ไปจากที่เราซ้อม แล้วก็ท�าออกมาได้ดีอย่างที่ตั้งใจไว้ อาจารย์ทุกคน 
ก็ชมว่าท�าได้ดี ยิ่งท�าให้เรารู ้สึกภูมิใจมาก ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเรา 
ได้ท�าหน้าทีต่รงนี ้เป็นความรูส้กึทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุของนกัศกึษาทกุคนทีเ่ป็น
ลูกพระจอมเกล้าลาดกระบัง” 

ความภูมิใจที่สุดคร้ังหนึ่งในชีวิตของเขาในหน้าที่ผู ้อัญเชิญ 
พระมหามงกุฎ ซึ่งคนที่ได้รับเลือกจะต้องเป็นนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ 
และความสามารถพอจะได้รับเลือกหน้าที่อันทรงเกียรติน้ี ด้วยเร่ือง 
การเรียนที่ดี บุคลิกที่ดีและกิจกรรมที่ดี และทุกอย่างก็มาลงตัวที่บุ๊ค

ท้อได้แต่อย่าถอย
วิชาที่หนุ่มบุ๊คต้องเรียนรู้หลัก ๆ ก็คือ การเขียนโปรแกรม 

ซึ่งเป็นวิชาหลักที่เขาจะต้องใช้หลังเรียนจบ แต่เขาเองก็ยอมรับว่ามี
บ้างที่รู้สึกท้อด้วยความยากของวิชา ประกอบกับการที่เขาไม่มีพื้นฐาน 
การเขียนโปรแกรมมาก่อน ท�าให้บุ๊คต้องเพิ่มความพยายามมากกว่า
เพื่อน ๆ เป็น 2 เท่า “วิชาที่ยาก คือการเขียนโปรแกรมพวกภาษาซี  
จาวา ลีนุกซ์ ซึ่งเราไม่ได้เรียนมาก่อน แต่เพื่อน ๆ ได้เรียนตั้งแต่ระดับ
มัธยมมาแล้ว เพราะโรงเรียนต่างจังหวัดไม่ได้สอนการเขียนโปรแกรม
เหล่าน้ี เราก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่ต้ังแต่ต้น ต้องขยันมากกว่าเพื่อน ๆ  
2 เท่า แรก ๆ  เรยีนไปกท้็อไปเหมอืนกนั เพราะต้องปรบัตวัเยอะมาอ่าน
ในสิง่ทีเ่ราไม่รู้จกัมาก่อน หลงัสอบเสร็จก็เคยถามตัวเองเหมอืนกัน ว่าใช่ 
สิ่งที่ตัวเองต้องการหรือเปล่า พอหลังสอบเสร็จก็ได้มีเวลามานั่งคิด
ต่อไปว่า เรียนอะไรก็คงยากหมด ถึงเราจะย้ายไปเรียนสาขาอื่นที่เรา 
คิดว่าใช่ แต่เขาก็คงมีจุดที่ยากเหมือนกันแล้วเราก็ต้องมานั่งท้ออีก  
เลยคดิว่าเราต้องสูต่้อไปดกีว่า เมือ่ได้มาแล้วเรากต้็องสูต่้อไปจนถงึทีส่ดุ”

ความรับผิดชอบต้องมาก่อน
“สิ่งที่ผมยึดมั่นเป็นแนวทางของตัวผมเอง ก็คือความ 

รับผิดชอบ ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณพ่อสอนมาตลอด ตอนที่ประกวด 
ดาวเดือนก็ไม่ได้รู้สึกชอบการประกวดแบบนี้อยู่แล้วเพราะเป็น 
คนขี้อายมาก จนถึงตอนนี้เราก็ยังอายอยู่เหมือนเดิม แต่ด้วย 
ความทีพ่ี ่ๆ  เพือ่น ๆ  มอบหมายหน้าทีใ่ห้เราประกวดเรากต้็องท�า 
หน้าที่ให้ดีที่สุด ลืมความอายไปก่อนและท�าหน้าที่การประกวด 
ให้ดีที่สุด ซ่ึงสอนให้เรารู้จักแยกแยะมีความรับผิดชอบในหน้าที่  
ย่ิงเวลาที่เกิดปัญหา เวลาที่เราท้อท�าให้เรารู้สึกแย่มาก ๆ เราก็ 
มาคิดว่ายังไงเราก็ต้องเจอ การหนีไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นแต่การสู ้
กับปัญหาจะช่วยท�าให้ความทุกข์นั้นคลี่คลายไปได้ด้วยดีกว่า 
การมานั่งใช้เวลากับความรู้สึกท้อถอย” 

จึงไม่แปลกใจว่าท�าไม บุ๊คถึงได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน
สถาบนั และด้วยความคดิในแง่บวกรวมกบัหน้าตาคมคายยิง่ท�าให้
บุ๊คไปได้ไกลอย่างที่เขาหวังไว้ได้อย่างแน่นอน

Professor Tatsuro Matsumae นายกสภามหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับ ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคณุทหารลาดกระบัง ในพธิปีรญิญาบตัรของมหาวทิยาลยัโตไก ณ มหาวทิยาลยัโตไก ประเทศญีปุ่น่ เมือ่วนัที ่2 เมษายน 2556

192 Highlight



สวัสดีครับท่านผู้อ่าน KMITL News ของสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทุกท่านครับ ฉบับนี้ 

น�าเสนอเรื่องราวที่หลากหลายทั้งในส่วนของมุมมองผู้บริหาร  

ไอเดียความคิดของนักศึกษาและคณาจารย์เจ้าของผลงาน

มากมาย ถือเป็นฉบับต้อนรับการเปิดเทอมใหม่ เมื่อพูดถึง 

เปิดเทอมใหม่ปีการศึกษา 2556 ก็ให้นึกถึงกระทรวงศึกษาธิการ

ที่เตรียมน�านวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบใหม่มาใช้ โดยเฉพาะ

โรงเรียนในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.) เตรียมน�านวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาสู่ชั้นเรียน ทั้งการปรับ

ลดชั่วโมงเรียน และหลักการ “ห้องเรียนกลับด้าน” หรือการเริ่ม  

“ปรับลดการบ้าน” เพราะผมเองก็เชื่อเหมือนกันว่าเด็กส่วนหนึ่ง

เครยีดจากการท�าการบ้านจนไม่อยากไปโรงเรยีน กลวัถกูครลูงโทษ 

ที่ไม่ส่งงาน ไม่ส่งการบ้าน กลายเป็นเด็กมีทัศนคติไม่ดีต่อการมา

โรงเรยีน จากนีไ้ปจะเปลีย่นการสอนเดมิ ๆ  ของคร ูทีใ่ช้เวลาเรยีน

ประมาณ 70 - 80% ไปกับการบรรยาย แล้วแจกการบ้าน หรือ 

ให้งานเดก็ในช่วงท้ายของคาบเรยีนเพือ่เอาไปท�าทีบ้่าน เปลีย่นเป็น 

นักเรียนจะถูกมอบหมายให้ไปอ่าน หรือดูเนื้อหาวิชานั้นๆ  

ในสื่อต่าง ๆ ทั้งที่ครูท�าขึ้น หรือมีในอินเทอร์เน็ตมาล่วงหน้า  

พอเข้าช้ันเรียน ครูไม่ต้องมายืนบอกอีกแต่จะให้เด็กถกเถียง  

ตั้งค�าถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่ให้ไปเรียนรู ้ล่วงหน้ามาแล้ว... ก็ 

เหมือนกับไปท�าการบ้านมาก่อนเรียน แทนที่จะเรียนก่อนและ

ท�าการบ้านทหีลัง  ไม่รู้ว่าจะเหมอืนหรอืแตกต่างไปจากเดมิ กต้็อง 

ลุ ้นต้องให้ก�าลังใจกับฝ่ายนโยบายที่มีความพยายามหาทาง 

ยกระดับการศึกษาของไทยให้สูงขึ้นทัดเทียมกับนานาประเทศ

โสพล  จันทรโชติ
บรรณาธิการ

พระจอมเกล้าลาดกระบังสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 32

พฤษภาคม 2556

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล  พึ่งมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพล  บุญจันทร์

บรรณาธิการ นายโสพล  จันทรโชติ

กองบรรณาธิการ นางมนัญชยา  แก้วอ�าไพ

นางสาวจิราพร ภู่จิ๋ว นางสาวสิดารัศมิ์  เผ่าภู่

ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 

โทร. 0 2329 8000 ต่อ 3180

www.kmitl.ac.th

2……........ Highlight
 มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น  
 มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้แก่ อธิการบดี สจล. 

4……........ บุคคลเด่น
 พระจอมเกล้าลาดกระบัง ชี้ตลาดแรงงานสายวิทย์  
 เทคโนฯ ปี 56 ขาดแคลน ชูจุดยืนสถาบันชั้นน�าด้านเทคโนโลยี 
 เร่งป้อนแรงกว่าหัวกะทิ กว่า 5,000 คน  
 
6……........ งานวิจัย
 สารสกัดประยงค์ก�าจัดวัชพืช 

7……........ นวัฒกรรม
 น้อง ๆ มัธยมเชิญทางนี้ 
 KMITL INNOVATIVE  AWARD 2013 

8……........ผลงานนักศึกษา
 ทรัพย์ธานินท์ นศ.ปริญญาโท 
 คว้ายอดเยี่ยมภาพถ่าย “หวังหลุดพ้น” 

9……........ มองผ่านเลนส์
 ใจความจากพี่ ส่งถึงใจน้องเฟรชชี่

13……..... ผลงานนักศึกษา
 นักศึกษาวิทย์ แชมป์ อิสระคิด เนรมิตสิ่งแวดล้อม

14……..... ผลงานนักศึกษา
 นักศึกษาครุศาสตร์ฯ รองแชมป์ หุ่นยนต์ ส.ส.ท.
 วราภรณ์ รองแชมป์ ภาพยนตร์สั้น “Visakha Short Film Contest”
 ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 4

15……..... ผลงานนักศึกษา
 นักศึกษาวิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมฯ คว้ารางวัล Hack Fight 
 สุดยอดนักเจาะระบบ

16……..... ผลงานนักศึกษา
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบัน

การศึกษาชั้นน�าทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ผลิตบัณฑิตผู ้ส�าเร็จการศึกษา

ประจ�าปี 2554 ออกมารับใช้สังคมกว่า 5,000 คน  

เผยบัณฑิตของสถาบัน เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

และมคีวามพร้อมในการก้าวเข้าสูต่ลาดแรงงาน 

เพราะหลักสูตรการเรียนการสอนเน้นการผลิต

บคุลากรท่ีท�างานเป็น พร้อมความรู้ทางวิชาการ

ที่ดีเยี่ยม สามารถกลายเป็นบุคลากรช้ันน�าที่

ส�าคัญของประเทศ พร้อมย�้าตลาดแรงงานทั้งในประเทศและประเทศอาเซียน

ยังต้องการบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกเป็นจ�านวนมาก จึง

อยากสนบัสนนุให้ผูเ้รยีนหนัมาให้ความสนใจการเรยีนทางด้านวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมากขึ้น ซึ่งเมื่อเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 บัณฑิตของ

ไทยก็สามารถเข้าท�างานในกลุ่มประเทศอาเซียนได้หากมีศักยภาพและความ

พร้อมทีส่งูกว่าย่อมมโีอกาสทีด่กีว่าในการได้งานท�าและมคีวามก้าวหน้าในอาชพี 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้พยายามพัฒนา

หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีเนื้อหา

และวิธีการสอดคล้องกับยุคสมัย ตลอดจนการพัฒนานักศึกษา หรือบัณฑิตให้มี

ขดีความสามารถทางด้านวชิาการและวชิาชพี เพือ่ให้สามารถแข่งขนัได้ในตลาด

แรงงานอาเซียน 

ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดี สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เน้นการเรยีนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาโดย

ตลอด เนื่องจากเล็งเห็นว่า การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเป็นสิ่งส�าคัญ เพราะเปรียบเสมือนรากฐาน

ของการพัฒนาประเทศ ซึ่งหากประเทศมีบุคลากรที่มีความ

รู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแขนง

ต่าง ๆ อย่างดี ก็จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุง

และพัฒนาประเทศชาติได้ ซึ่งที่ผ่านมา สถาบันได้สร้าง

ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาชั้นน�าในต่าง

พระจอมเกล้าลาดกระบัง  
ชี้ตลาดแรงงานสายวิทย์ เทคโนฯ ปี 56  ขาดแคลน 

ชูจุดยืนสถาบันชั้นน�าด้านเทคโนโลยีเร่งป้อนแรง 
กว่าหัวกะทิ กว่า 5,000 คน 
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ประเทศหลายแห่ง รวมถงึองค์กรช้ันแนวหน้าในประเทศทางด้านวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนกลไกการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ ตลอดจน

บุคลากรของสถาบันสู่การเป็นกลุ่มสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีชั้นน�าของโลก

ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล กล่าวต่อว่า ในปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมา 

สถาบันได้มีการผลิตบัณฑิตออกมารับใช้สังคมกว่า 5,000 คน ซึ่งเป็นบัณฑิต

ที่ส�าเร็จการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแทบทั้งสิ้น อาทิ 

วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นต้น ล้วนแล้วแต่

เป็นบณัฑติทีม่คีณุภาพ และมคีวามพร้อมในการก้าวเข้าสูต่ลาดแรงงาน เพราะ

หลกัสูตรการเรยีนการสอนเน้นการผลติบคุลากรทีท่�างานเป็น เพราะบคุลากร

ทีเ่ก่งด้านวชิาการเพยีงอย่างเดียว ไม่อาจสามารถตอบโจทย์ของตลาดแรงงาน

ได้ ซ่ึงทางสถาบันได้ยึดถอืความต้องการของตลาดแรงงานทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศในการผลิตบัณฑิตป้อนให้แก่สังคมเป็นส�าคัญ เพราะน่ันจะเป็น

สิ่งที่ท�าให้บัณฑิตทุกคนสามารถน�าวิชาความรู้ที่ได้ร�่าเรียนมา น�ามาปรับใช้

ในการท�างานและเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวได้ อีกทั้งการที่บัณฑิตทุกคน

มีความรู้ ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น จะสามารถ

ท�าให้บัณฑิตทุกคนที่ส�าเร็จการศึกษาจากรั้วพระจอมเกล้าฯ กลายเป็น 

มันสมองที่ส�าคัญของประเทศ 

 โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ก้าวเข้าสูป่ระชาคม

อาเซียนในปี 2558 น้ี ระบบการศึกษาของ

ประเทศไทยจ�าเป็นต้องมีความชัดเจนมากยิ่ง

ขึ้น และน่าจะถึงเวลาของการผลักดันให้ผู้เรียน

หันมาสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มากขึ้น เพราะในปัจจุบันมีผู้ที่เรียนทางด้านสาย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพียง 20% ในขณะ

ท่ีสายสังคมศาสตร์สูงกว่า 70% อีกทั้งตลาด

แรงงานท้ังในประเทศและอาเซียนยังต้องการ 

บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 

และคอมพิวเตอร์อีกเป็นจ�านวนมาก จึงเป็นที่น่า

จับตามองว่าบัณฑิตของไทยสามารถแสวงหางาน

ท�าในกลุม่ประเทศอาเซยีนได้แต่ผูท้ีม่ศีกัยภาพและ

ความพร้อมที่สูงกว่าย่อมมีโอกาสที่ดีกว่าในการได้

งานท�าและมีความก้าวหน้าในอาชีพ สถาบันจึง

พยายามพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน

ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีเนื้อหาและ

วิธีการสอดคล้องกับยุคสมัย ตลอดจนการพัฒนา

นักศึกษา หรือบัณฑิตให้มีขีดความสามารถทาง

ด้านวิชาการและวิชาชีพที่สามารถแข่งขันได้ใน

ตลาดแรงงานอาเซียน
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รองศาสตราจารย ์  ดร.จ� า รูญ  

กล่าวว่า ผลงานที่ทางทีมได้วิจัยนั้นเป็น 

การศึกษาวิจยัเกีย่วกบัต้นประยงค์ ซึง่เป็น 

ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ที่ปัจจุบันนี้เรานิยม 

เอามาเป็นไม้ประดับ ซึ่งคุณสมบัติโดดเด่น 

ของต้นประยงค์ เราพบว่ามันมีสารออกฤทธิ์ 

บางอย่าง ที่มีผลในการก�าจัดวัชพืชได้

ซึง่เมือ่ถามถงึสารสกดัทีไ่ด้จากต้นประยงค์ 

ในการก�าจัดวัชพืช รองศาสตราจารย์ ดร.จ�ารูญ  

อธบิายต่อว่า ข้อเด่นของสารสกดันัน้คอื สามารถ 

ใช้ได้ทั้งก่อนวัชพืชงอก สามารถควบคุมไม่ให้ 

วชัพชืงอกขึน้มา โดยสารสกดัดงักล่าวจะไปยบัยัง้  

หรือไปฆ่าคลอโรฟิลล์ และยับยั้งกระบวนการ 

สงัเคราะห์แสง ซึง่เมือ่ฉีดพ่นในวชัพชืทีง่อกแล้วจะสงัเกตเหน็ได้เลยว่าใบของวชัพชื 

จะเหลือง ซึ่งการเหลืองของต้นวัชพืชนั้นก็คือการขาดคลอโรฟิลล์นั่นเอง เมื่อ 

ขาดคลอโรฟิลล์พืชก็จะสังเคราะห์แสงไม่ได้ วัชพืชก็จะตายในที่สุด และสารสกัดนี้ 

ยังสลายเร็วมากเน่ืองจากเป็นสารจากธรรมชาติ จากผลการทดสอบพบว่า 

สารสกัดจากต้นประยงค์ย่อยสลายได้ง่ายโดยจุลินทรีย์ในดินตามธรรมชาติ

Missscience

วัชพืชเป็นปัญหาส�าคัญของเกษตรกร ซึ่งมีผลกระทบกับการเพาะปลูก  

เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมก�าจัดวัชพืชด้วยสารเคมี จึงส่งผลให้ต้นทุน 

ในการผลติสงูขึน้ตามไปด้วย แต่มผีลงานวจิยัของ รองศาสตราจารย์ ดร.จ�ารญู  

เล้าสินวัฒนา อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยี 

การเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ ้าคุณทหารลาดกระบัง  

พร้อมทีมวิจัยได้คิดค้นสารสกัดจากพืช เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีและ 

เพื่อความปลอดภัยของเกษตรกรและผู้บริโภค

สารสกดัประยงค์ก�าจดัวัชพชื

สารสกัดที่ได้จากต้นประยงค์

กระบวนการสกัดสาร 
จากต้นประยงค์
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จากความส�าเร็จของโครงการ “KMITL INNOVATIVE 
AWARD 2012” ในปีท่ีผ่านมา ท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้คิดค้นนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม
ไทย มาในปีนี ้สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
(สจล.) ได้ต่อยอดพฒันาโครงการ “KMITL INNOVATIVE AWARD 2013” 
ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมพลังงานเพื่อประเทศไทย: INNOVATIVE 
ENERGY FOR THAILAND” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนพัฒนา 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ท่ีสามารถลดการใช้พลังงาน และเป็นการสร้าง
จิตส�านึกที่ดีให้แก่ประชาชนในสังคม หน่วยงานองค์กรภาครัฐและ
เอกชน ให้ตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับวิกฤติพลังงานที่จะเกิดขึ้นใน
ประเทศไทยและมวลมนุษยชาติในอนาคตอันใกล้นี้

ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดี สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ปัจจุบัน 

เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทและช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อมนุษย์ให้สามารถด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น ไม่ว่า 
จะเป็นการสื่อสาร การเดินทาง การศึกษา หรือแม้แต่พลังงานทดแทน ฯลฯ การจัดโครงการภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมพลังงานเพื่อประเทศไทย: 
INNOVATIVE ENERGY FOR THAILAND” เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเด็กไทย ในการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ 
ในการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งในปีนี้คาดว่าจะมีกว่า 100 โรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดในโครงการ

ทางสถาบัน ยินดีท่ีจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่ว ่าจะเป็นในเรื่องของเงินทุน เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ตลอดจนการให้ค�าปรึกษา ค�าแนะน�าจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การปรับปรุงรูปลักษณ์ 
ผลงานในการประดิษฐ์ รวมถึงมีนักศึกษาของสถาบัน ที่เคยสร้างผลงานด้านนวัตกรรมจะเข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงดูแลน้อง ๆ 
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันด้วย

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ สุรพล บุญจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี สจล.และผู้อ�านวยการโครงการฯ กล่าวว่า นักเรียนผู้สนใจ 
สามารถรวมทีม ทีมละ 2 - 3 คน ส่งโครงงานที่อธิบายถึงเค้าโครงสิ่งประดิษฐ์ อันประกอบไปด้วย แนวคิด เทคโนโลยี 
ที่ใช้รูปลักษณ์ ที่สะท้อนถึง “นวัตกรรมพลังงานเพื่อประเทศไทย ที่ท�าประโยชน์ให้กับสังคม และที่ส�าคัญต้องไม่ใช้ต้นทุนที่สูง 
จนเกินไปเพ่ือยึดถือตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” โดยทางสถาบันคาดหวังว่า จะสามารถน�านวัตกรรมที่
ประดิษฐ์ข้ึนด้วยฝีมือเด็กไทยมาพัฒนาประเทศไทยได้และยังช่วยเพิ่มพูนความรู ้ ศักยภาพทางความคิด 
สร้างสรรค์ของเด็กไทยอีกด้วย ซึ่งทีมที่ชนะการประกวด จะได้รับรางวัล “KMITL YOUNG AWARD 2013” :  
รางวัลพระจอมเกล้าลาดกระบัง พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
ทุนการศึกษา 50,000 บาท

ด้านนายสมทิธิ ์เกษตรภบิาล นกัศกึษาชัน้ปีที ่2 สาขาวศิวกรรมเครือ่งกล คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
สจล. หนึ่งในทีมพี่เลี้ยงของโครงการ กล่าวว่าน้อง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการน้ี จะได้รับประสบการณ์  
ได้ฝึกฝนทักษะและฝีมือ รู้จักการท�างานเป็นทีม รวมถึงได้ลองคิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีทีถ่อืเป็นรากฐานส�าคัญในการพฒันาประเทศให้ทดัเทยีมนานาชาต ิอกีทัง้ยงัสามารถน�า
นวตักรรมนัน้มาใช้ท�าประโยชน์เพือ่สงัคมได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านพลงังาน ซึง่ถอืเป็นทรพัยากรทีส่�าคญัมากต่อมนษุย์

น้อง ๆ ที่สนใจสามารถส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันท่ี 31 กรกฎาคมน้ี โดยเข้าไปส่งผลงานและ 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kmitlaward.com

น้อง ๆ มัธยมเชิญทางน้ี
KMITL INNOVATIVE  
AWARD 2013

นวัฒกรรม

สมิทธิ์  เกษตรภิบาล 

รตนขวัญ  แก้วทุย
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ทรัพย์ธานินท์ ประทุมนันท์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาพัฒนาการเกษตร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ถ้วยพระราชทานสมเด็จ 

พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อัครราชกมุารี ประเภทไฟล์ดจิิทลัภาพสี  

(ส�าหรบันกัเรยีนและนกัศกึษา) หวัข้อธรรมชาตกิบัธรรมะ ชือ่ภาพ “หวงัหลดุพ้น”

รางวัลดีเด่น เหรียญทอง สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ชื่อภาพ “เสริมบารมี”  

รางวัลชมเชย เหรียญเงิน  ช่ือภาพ “พักพิง” “ว่างเปล่า” “ซึ้งในพระธรรม” และ

รางวัลประเภทไฟล์ดิจิทัลภาพบุคคล รางวัลชมเชย เหรียญเงิน ช่ือภาพ “สายชีวี”  

จากการประกวดภาพถ่ายทัว่ประเทศ ชงิถ้วยพระราชทาน ครัง้ที ่ 8 จดัโดยสมาคม 

ถ่ายภาพกรงุเทพ

คว้ายอดเยี่ยมภาพถ่าย

“หวังหลุดพ้น”

ทรัพย์ธานินท์ นศ.ปริญญาโท 

ชือ่ภาพ “หวงัหลดุพ้น”

ชือ่ภาพ “ว่างเปล่า” ชือ่ภาพ “ซึง้ในพระธรรม” ชือ่ภาพ “สายชวี”ี

ชือ่ภาพ “เสรมิบารม”ี

ชือ่ภาพ “พกัพงิ”

88 ผลงานนักศึกษา



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ค�าปรึกษาส�าหรับอาจารย์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้ค�าปรึกษาส�าหรับ

อาจารย์” โดยมี รองศาสตราจารย์พีระวุฒิ สุวรรณจันทร์ คณบดี และคณาจารย์ของ 

คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรมเข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก การอบรมมกีารบรรยาย เรือ่ง “บทบาท 

ที่ปรึกษาทางวิชาการส�าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย” “บทบาทการเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ

ทางการเรียน และการด�าเนินชีวิตในสังคมของนักศึกษา” ณ ห้องประชุมบุญนาค ห้อง 701 

อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ส�านักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556

The International Conference on Photonics Solutions (ICPS 2013)

ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รองอธิการบดี สจล. เป็นประธานเปิดการประชุม  

The International Conference on Photonics Solutions (ICPS 2013) จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2556  

ณ โรงแรม Royal Cliff Hotels Group, Pattaya ซ่ึงภายในงานได้รับเกียรติจากนักวิจัยจาก 

สถาบันชั้นน�า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้าร่วมเป็นจ�านวนมาก

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัย เพือ่อุตสาหกรรม

ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดี สจล. เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม  

เรื่อง โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัย เพื่ออุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก  

รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศิลป์ ปิ่นสุข และ รองศาสตราจารย์ ดร.นพดล สหชัยเสรี  

เป็นวิทยากรรับเชิญ จัดโดย ส�านักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง  

เมือ่วันท่ี 28 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชมุ 701 ชัน้ 7 อาคารกรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์ 

การปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ประจ�าปี 2556

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556  ดร.สามารถ คงทวีเลิศ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับ

ผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ พร้อมแนะน�าสถาบัน และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท่ีเป็น

ประโยชน์แก่นกัศกึษา ในพธิปีฐมนเิทศนกัศกึษาหอพกั ประจ�าปี 2556 ณ ห้องประชมุแคแสด  

ชั้น 2 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

MOU Kochi University of Technology 

วิทยาลัยการบริหารและจัดการน�าคณะผู้บริหารจาก Kochi University of 

Technology ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดี  

เพือ่ลงนามความร่วมมือทางวชิาการและร่วมหารอืแนวทางความร่วมมอืทางวชิาการ  

ณ ห้องรับรอง ชั้น6 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล. เมื่อวันที ่

16 พฤษภาคม 2556

มองผ่านเลนส์
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ใจความจากพี ่ ส่งถงึใจน้องเฟรชชี่

ใกล้เปิดเทอมแล้วจ้า ยินดีต้อนรับน้อง ๆ ทุกคนสู่สถาบันของเรากัน จากพี่คนโตของโรงเรียนมัธยมตอนน้ี 

ก็ได้กลายเป็นน้องวัยใสของมหาวิทยาลัยกันแล้ว กลิ่นของสายฝนผนวกกับกลิ่นของการเข้าเชียร์ที่แต่ละคณะ 

ได้จัดขึ้นกันมาเป็นประเพณีอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะให้น้อง ๆ ได้ท�าความรู้จักกับเพื่อน ๆ ภายในคณะและสามารถปรับตัว 

เข้าสู่สังคมมหาวทิยาลยัได้ ซึง่ตลอดระยะเวลาการเป็นนักศกึษาชัน้ปีที ่1 น้อง ๆ  ต้องมกีารปรบัตวัเป็นอย่างมาก ทัง้เรือ่งเรยีน  

และต้องเข้าร่วมกิจกรรม ดังนั้น น้อง ๆ จึงต้องแบ่งเวลาให้ถูกเพื่อท�างานทั้งสองอย่างควบคู่กันไปได้ด้วยดี คอลัมน์ดาว 

ประจ�าฉบับจึงขอน�าพี่ ๆ จากคณะต่าง ๆ มาเล่าสู่กันฟังถึงเรื่องการใช้ชีวิตในรั้วสถาบันกัน

เริ่มต้นด้วยพี่คนโตสุดที่มีดีกรีเป็นถึงดาวเกษตรเจ้าคุณทหารประจ�าปี 2553  

พี่แนท อาภาภัค สุวรรณปักษ์ จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ 4 “โดยส่วนตัวแล้ว 

พี่เป็นคนที่ท�ากิจกรรมมาโดยตลอด ดังนั้นพี่จะรู้สึกสนุกทุกครั้งที่ได้ท�ากิจกรรมที่ทางคณะ 

จัดขึ้นเพราะมันจะยิ่งท�าให้เรารู้จักเพื่อนต่างสาขา ยิ่งเฉพาะกิจกรรมเข้าเชียร์ต่อให้ผ่านมา 

กี่ปีพี่เองก็ยังสามารถมาพูดคุยกับเพื่อน ๆ ถึงความประทับใจ 

ในวันนั้นได้ไม่มีเบื่อเลย” เช่นเดียวกับ พี่บุ๊ค พิสิษฐ์ โพธิ์พายุ  

จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปีที่ 3 “ปี 1 เป็นปีที ่

เกบ็เกรดเฉล่ียได้ง่ายทีส่ดุ เป็นพืน้ฐานของปีต่อ ๆ  ไป ส�าหรบั

เรื่องการเรียนก็ต้องตั้งใจ เข้าเรียนทุกครั้งพยายามอย่าขาด 

ท�าการบ้านที่อาจารย์สั่งให้ครบเพราะคะแนนเก็บจะมาจากตรงนั้น และที่ส�าคัญต้องขยัน 

อ่านหนังสือ ซึ่งปี 1 แล้วไม่เหมือนตอนมัธยมปลายส่วนเรื่องกิจกรรมก็ควรท�าตามทางคณะได้

จัดเตรียมไว้ให้ อยากให้น้อง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมกันเยอะ ๆ แม้

จะเครียด กดดัน หรือเจออะไรมา ก็ขอให้น้อง ๆ อดทน และ 

ปรับตัวให้ได้นะครับ” 

ข้ามมาทางฝั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ กันบ้างกับ พี่บอมบ์ พิทักษ์ โพธาราม ชั้นปีที่ 

4 ถึงแม้คณะนี้จะเรียนหนักแค่ไหนแต่เรื่องกิจกรรมก็ไม่เป็นรองคณะไหนเช่นกัน “การเข้าเชียร์ 

มันคือสิ่งที่ส�าคัญส�าหรับตัวพี่นะ มันจะท�าให้เราปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ได้เร็วขึ้น ทั้งการได้รู้จัก

เพื่อนใหม่ ๆ ได้รู้จักรุ่นพี่ ซึ่งบางทีการเข้าเชียร์อาจจะเหนื่อยและกดดัน แต่ประสบการณ์แบบนี้  

เฟรชชีปี่ 1 มนัมแีค่ครัง้เดยีวในชวีติ กอ็ยากให้น้อง ๆ  เข้าเชยีร์บ่อย ๆ  นะ”ส่วน พีเ่อ สกาวเดอืน นกอยู่  

นัดะไนย

810 มองผ่านเลนส์



สาวจากคณะวศิวกรรมศาสตร์ ชัน้ปี 4 เล่าประสบการณ์การเรยีนให้ฟังว่า “ตอนเข้าปี 1  

พี่จ�าได้ว่าต้องปรับตัวหลาย ๆ อย่าง โดยเฉพาะเรื่องเรียนที่จะต้องมีความรับผิดชอบมาก

ขึ้น เนื่องด้วยปี 1 มีวิชาพื้นฐานที่ต้องตัดเกรดรวมกันทั้งสถาบัน ถ้าตัวแรกไม่ผ่านตัวต่อไป 

ก็ไม่สามารถเรียนได้ บวกกับเนื้อหาการเรียนค่อนข้างยากแล้วก็เยอะด้วย น้องต้อง 

พยายามอดทนให้มาก พี่ขอฝากให้น้อง ๆ ตั้งใจเรียนนะคะ” 

มาที่หนุ ่มหล่อจาก คณะวิทยาศาสตร์กันบ้าง 

“พี่บอย รุ ่งโรจน์ แสงแช่ม” ถึงแม้จะอยู ่ปี 4 แล้ว  

แต่ก็ยังท�ากิจกรรมควบคู่กับการเรียนไปด้วย “การเรียน 

ในมหาวิทยาลัยนั้นแตกต่างกับมัธยมมากพอสมควรท�าให้ได้เรียนรู้และเจอประสบการณ์

ต่าง ๆ มากมายทั้งจากในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เราจะต้องขยันและดูแลตัวเอง 

ต้องแบ่งเวลาให้เป็นเพราะจะมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายพอสมควร และที่ส�าคัญเรา 

อย่าเอาตัวรอดคนเดียว เพื่อนต้องช่วยเพื่อน ท่องไว้ในใจเสมอว่าเราต้องจบพร้อมกัน 

ทกุคน เพราะเราจะจบไปด้วยความรูแ้ละความภูมใิจจากสถาบนัน้ี ท�าตัวให้เป็นน�า้ครึง่แก้ว 

ตลอดเวลา ขยันหาความรู้เยอะ ๆ และไม่ควรละทิ้งกิจกรรม เพราะกิจกรรมก็มีผลต่อ 

การท�างานในอนาคตพอสมควร การเป็นเฟรชชี่นั้นเราต้องรู้จัก ค�าว่า เข้าเชียร์ มันถึงจะสมบูรณ์  

พี่อยากให้น้อง ๆ เข้าไปรู้จักค�านี้ด้วยตัวเองแล้วจะท�าให้รู้ว่า สิ่งดี ๆ ที่จะได้จากกิจกรรมนี้มันมีค่าแค่ไหน” 

ปิดท้ายที ่“พีว่นิ ณัฐดนยั ปทมุานนท์” เดอืนคณะอตุสาหกรรมเกษตร ปี 2555  

ที่เพิ่งผ่านชีวิตเฟรชชี่มาหมาด ๆ ก็ได้ฝากข้อคิดดีทิ้งท้ายไว้ว่า “กิจกรรมการเข้าเชียร์

นอกจากจะท�าให้ได้รู้จักกับเพื่อนและพี่มากขึ้นแล้ว ยังได้ความสามัคคี ความเสียสละ  

ความมีน�้าใจต่อกัน และการอยู ่ร่วมกันอย่างเป็นหมู ่คณะ สุดท้ายก็อยากฝากให้ 

น้อง ๆ  มาร่วมกจิกรรมกนัอย่างเตม็ที ่พีค่ดิว่าถ้าเรารูจ้กัแบ่งเวลาในการเรยีนกับกจิกรรม 

เข้าเชียร์ได้ เราจะสนุกกับการใช้ชีวิตในรั้วสถาบันของเรา รวมไปถึงท�าให้เราประสบ 

ความส�าเร็จในเรื่องของการเรียนอีกด้วย เพียงแค่น้อง ๆ ทุกคนลองไปแบ่งเวลากันให้ดี 

นะครับ และพี่ก็ขอให้น้องทุกคนมีความสุขตลอดชีวิตเฟรชชี่นะครับ” พี่วินกล่าว

เป็นอย่างไรกนับ้าง หวังว่าน้อง ๆ  ทกุคนจะได้ก�าลงัใจทีด่จีากพี ่ๆ  ทีม่าร่วมแบ่งปัน 

ประสบการณ์ทั้งเรื่องเรียนและกิจกรรม อย่างไรก็อย่าลืมไปประยุกต์ใช้กันด้วยนะ และ

ท่ีส�าคัญเลยท่องไว้ให้ขึ้นใจตลอดการเรียนที่สถาบันน้ีเลยว่า “กิจกรรมเด่น เน้นการเรียน” ท�าสองอย่างให้ควบคู่กันไป 

ให้ได้ดีแล้วพี่เชื่อว่าน้อง ๆ จะเป็นนักศึกษาที่ เก่ง ดี มีความสุข และจบออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพอย่างแน่นอน
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Emotional Design

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดบรรยาย "Emotional Design"   

by Qualy คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ Design Director และกิจกรรม Design  

Workshop เม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ณ ห้อง 107 อาคารเรียนรวม  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

MOU ม.ราชภัฎก�าแพงเพชรและองค์การบริหารการพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษ

ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ก�าแพงเพชร ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยเรื่องงานวิจัย : โครงการจัดท�า 

ผังแม่บทในเชิงการท่องเที่ยวและอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร  

และองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) 

ก�าแพงเพชร เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 อาคารกรมหลวงนราธิวาส

ราชนครินทร์

ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ดูงานด้านวิศวกรรม

ดร.สามารถ คงทวีเลิศ ผู ้ช่วยอธิการบดี เป็นตัวแทนสถาบันกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร  

บุคลากรและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน 

ด้านวิศวกรรมและงานกิจการนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556

ประติมากรรมชุมชน 9 สถาบัน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการความร่วมมือประติมากรรมกับชุมชน  
9 สถาบัน โดยมีอาจารย์ธนดล ดีรุจิเจริญ อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาศิลปกรรม  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ผู้ดูแลประสานงานปฏิบัติงานประติมากรรม 
หินทรายร่วมกัน ซ่ึงมีนักศึกษาและคณาจารย์ จาก 9 สถาบันและศิลปิน มาร่วม 
ถ่ายทอดศิลปะเชิงปรัชญาในผลงานประติมากรรมหินทราย เมื่อวันท่ี 25 - 31 
พฤษภาคม 2556 ณ สาขาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โครงการวิจัยน�าร่องเพือ่การใช้พลังงาน

 ศาสตราจารย์ ดร.ถวลิ พึง่มา อธกิารบด ีส่งมอบ “โครงการวจิยัน�าร่องเพือ่การใช้พลงังาน

ส�าหรับระบบส่องสว่างอย่างมีประสิทธิภาพ ในโรงพยาบาลสมิติเวช” ให้ผู้บริหารโรงพยาบาล 

สมิติเวช ศรีนครินทร์ โดยการใช้เทคโนโลยีแอลอีดี เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้น�าด้านสถานพยาบาล

สีเขียว” ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันและโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เสนอโดย 

ศูนย์วิจัยพลังงานและวิศวกรรมการส่องสว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ณ ห้องประชุม 702 

อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556
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นักศึกษาวิทย ์แชมป์ อิสระคิด เนรมิตสิ่งแวดล้อม
นายสารัชกร อภิญญานันท์ นายชารีพ วงศ์แก้วนาวา นายไมตรี หยิบศรีศิลป์ และนายบุญส่ง พูนสกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากผลงานด้านส่ิงแวดล้อม เรื่อง “การผลิตกระดาษวุ้นมะพร้าวรักษ์โลก

จากแบคทีเรียตัวน้อย” ในโครงการอิสระคิด เนรมิตสิ่งแวดล้อม จัดโดยส�านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมหาวิทยาลัย

ศิลปากร และมหาวิทยาลัยอีก 10 แห่ง ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพ  

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2556 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดวงใจ โอชัยกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

“การผลิตกระดาษวุ้นมะพร้าวรักษ์โลกจากแบคทเีรยีตวัน้อย” ผลติจากเชือ้แบคทเีรยี โดยการน�าน�า้ทิง้มาปรบัสภาพให้เหมาะ 

แก่การเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ และน�ามาท�าการหมักในสภาวะท่ีเหมาะสม และน�าวุ้นมะพร้าวท่ีได้มาท�าการแปรรูปเป็น 

กระดาษวุ้นมะพร้าว โดยการผ่านกระบวนการทางเคมีเพื่อเป็นการฟอกสี ต่อมาน�ามาเข้าเครื่องอัดรีดน�้า และขั้นตอนสุดท้าย 

น�าไปอบแห้ง จากนัน้กจ็ะได้กระดาษวุ้นมะพร้าวออกมา เป็นกระดาษทีม่คีณุภาพดแีละมคีณุสมบตัทิีโ่ดดเด่นกว่ากระดาษทัว่ไป คอื  

มคีวามแขง็แรงสงู ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค และสามารถป้องกนัการซมึผ่านของน�า้มนัได้ด ีสามารถน�ามาเป็นบรรจภุณัฑ์ เช่น บรรจภุณัฑ์

อาหารท่ีมปีรมิาณไขมันสงู อาท ิกะหรีป๊ั่ป คกุกี ้เป็นต้น เป็นการน�าน�า้ทิง้จากโรงงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึง่น�า้ทิง้โรงงานบางแห่ง 

มสีารอาหารท่ีจ�าเป็นต่อการเจรญิเตบิโตของจลุนิทรย์ี ซึง่จะน�าน�า้ทิง้ทีม่สีารอาหารดงักล่าวมาแปรรปูให้เกิดเป็นกระดาษวุน้มะพร้าว

โดยอาศัยการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้แก่ผู้ประกอบการ เช่น สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าที่ผลิต 

อยู่แล้ว จากการน�ากระดาษมาเป็นบรรจุภัณฑ์ เกิดรายได้ทางใหม่จากการขายกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการอิสระคิด เนรมิตสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ มีทีมท่ีเข้ารอบสุดท้าย 10 ทีม ซึ่ง 6 ทีมเป็นทีมจากสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คือ เรื่อง “แหล่งน�้าของหนู” “การผลิตกระดาษวุ้นมะพร้าวรักษ์โลกจากแบคทีเรียตัวน้อย” 

“ไม้กวาดจากขวดพลาสติก” “ป้ายรถเมล์จากวัสดุรีไซเคิลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” “ทางเท้าเพื่อผู้ใช้จักรยาน” “ระบบบ�าบัดน�้าเสีย 

แบบกังหันรูพรุน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์และถ่ายกัมมันต์จากผักตบชวา รายละเอียดผลงาน 

ต่าง ๆ นั้นสามารถเข้าไปชมได้ที่ www.bangkokidea2012.com
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ทีม Spinal_ID.ED.จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จาก 
การแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ชงิแชมป์ประเทศไทย (ระดบัอดุมศกึษา) 
ประจ�าปี 2556 “THE GREEN PLANET” จัดโดยสมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2556  
ณ MCC Kall ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ

การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ในครั้งน้ี เพื่อส่งเสริมและ 
พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถในการออกแบบและประดิษฐ์ 
หุ่นยนต์ของเยาวชนไทยในระดับอุดมศึกษา นอกจากนั้น 16  
ทีมสุดท้ายท่ีผ่านเข้ารอบ จะได้เข้าร่วมการแข่งขัน ABU Robot  
Contest Thailand 2013 เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย 
เข้าร่วมการแข่งขัน ABU Robot Contest 2013 ที่ประเทศ
เวียดนามอีกด้วย

นางสาววราภรณ์ พ้นภัย นักศึกษาสาขาวิชา 

ภาพยนตร์และวิดีโอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบัน 

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันประกวด 

ภาพยนตร์ส้ัน “วิสาขบูชา พุทธบารมี” หรือ “Visakha  

Short Film Contest 2013” เรื่อง What do you think 

about it? คุณคิดว่าไง ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุน 

การศึกษา 50,000 บาท ณ เอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์ 

นครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2556

ศูนย์เครือข่ายการวิจัยด้านเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเน้ือสัตว์ ครั้งที่ 4 เรื่อง  

“คณุภาพเนือ้ : สมดลุของการผลติกบัความต้องการของผูบ้รโิภค” เพือ่น�าเสนอผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เน้ือสัตว์ท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตและคุณภาพเนื้อสัตว์ ตลอดห่วงโซ่การผลิตจากต้นน�้าถึงผู้บริโภค และเผยแพร่องค์ความรู้จาก 

งานวิจัยสู่สาธารณชน โดยการบรรยายพิเศษจากผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านเนื้อสัตว์ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรม

รามาการ์เด้นส์ ดอนเมือง ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2329 8518 e-mail : meatnetcenter@gmail.com

นักศึกษาครุศาสตร์ฯ 

รองแชมป์ หุ่นยนต์ ส.ส.ท.

วราภรณ์ รองแชมป์ ภาพยนตร์สั้น 

“Visakha Short Film Contest”

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 4
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นายทศันยั เดชด�ารงปรีชา นกัศกึษาสาขาวิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเพื่อนร่วมทีม นายพิชญะ โมริโมโต จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี และนายพัฐวงศ์ พันธ์โสตถี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ในนามทีม Connectify ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขัน Hack Fight ในงาน Cyber Defense  

Intiative 2013 ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จ�ากัด โดยได้รับความร่วมมือจาก 

ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดการแข่งขันเพื่อค้นหานักเจาะระบบในยุทธวงการ Hacking เพื่อส่งเสริมและ 

สนับสนุนให้นักศึกษาได้รับทราบข่าวความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และยังเป็นเวทีระดับประเทศ 

ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน นอกจากนี้

นายทัศนัย เดชด�ารงปรีชา และเพื่อนร่วมทีมยังได้รับรางวัล Gift Voucher ไปอบรมที่ ACIS 

Professional Center จากการแข่งขัน Hack Fight ในครั้งนี้อีกด้วย ทัศนัย กล่าวถึงสิ่ง 

ที่ท�าให้เพื่อนต่างสถาบันมารวมทีมกันท�างาน และประสบการณ์ท่ีได้รับและยังฝากถึง 

เพื่อน ๆ ที่สนใจว่า “ก่อนหน้านี้ได้เจอกันตามงาน security และงาน IT ต่าง ๆ ซึ่งคน

ที่สนใจในแวดวง security เมืองไทยเองก็ยังไม่มีมากนัก ก็ได้ท�าให้มีโอกาสได้พบปะ

รู้จักกัน ซ่ึงทีมนี้ก่อนหน้าที่จะมาแข่งงาน Hack Fight ก็ได้รวมตัวกันไปแข่งงาน  

Thailand Network Security กนัมาก่อนเพยีงไม่กีเ่ดือน แต่พอดไีด้รบัการประชาสมัพนัธ์ 

เรื่องการจัดแข่ง Hack Fight ในงาน CDIC ก็เลยมาสอบถามกันว่าว่างกันไหม  

จึงได้มาแข่งในครั้งนี้” 

“ในส่วนของการท�างานก่อนหน้าการแข่ง Thailand Network Security  

ก็ได้มีการรวมตัวกันเพ่ือเคลียร์เร่ืองใบสมัคร รายละเอียดต่าง ๆ ลองท�าข้อสอบ 

ข้อเขยีนในรอบแรกเพยีงแค่วันเดยีว ใช้การพดูคยุกนัผ่านทาง facebook และ skype 

แทน หลังการแข่ง Thailand Network Security ครั้งนั้นก็ยังไม่ได้รวมทีมอะไร  

เพราะต่างคนก็อยู่ในช่วงสอบกัน ก็เลยมาเจอกันในวันแข่งเลย ส่วนประสบการณ์ที่ 

ได้รับจากการแข่งก็น่าจะเป็นการได้ทดสอบกับระบบที่ทางผู้จัดได้ Setup Lab  

ขึน้มาซ่ึงม ี4 ด่านเกีย่วกบั Wireless Security, Web Application Security, Network 

Security, Computer Forensics ซึ่งได้ก�าหนดภารกิจขึ้นมา มีการก�าหนดเวลาให้ 3 

ชั่วโมง และมีกฎรายละเอียดของการแข่งขันอื่น ๆ  อีกบางส่วน ส่วนทางทีมผมท�าได้

มา 2 ข้อ เพราะเนื่องจากตัว Lab Server มีปัญหาเลยท�าให้ไปต่อไม่ได้ ซึ่งแต่ละทีม 

ก็จะเชือดเฉือนกันด้วยเวลาเพียงไม่กี่วินาที และได้รับประสบการณ์อื่น ๆ ทั้ง 

การท�างานร่วมกนัเป็นทมี รวมไปถงึการได้พบปะพดูคยุกบัเพือ่น ๆ  และรุน่พีใ่นวงการ

ที่มาแวะชมการแข่งขัน และอยากจะฝากถึงเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่มีความสนใจ 

ทางด้าน Security ให้มาลองสมัครแข่งขันเพื่อเก็บประสบการณ์ต่าง ๆ รวมไปถึง 

การได้พบปะ พูดคุย รู้จักกันกับผู้ที่สนใจในด้าน Security เพื่อสร้าง Community  

ทางด้านนี้ของประเทศไทยให้แข็งแกร่งและท�าประโยชน์ต่อสังคมกันต่อไปครับ”

นักศึกษาวิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมฯ
คว้ารางวัล Hack Fight 
สุดยอดนักเจาะระบบ

นาตยา
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จากอดีตสู่ปัจจุบัน กิจกรรมก้าวแรกหรือกิจกรรม 

การรับน้องรถไฟเป็นกิจกรรมที่สานต่อรุ ่นสู ่ รุ ่นมาอย่าง

ยาวนาน ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่อดีตการคมนาคม 

ทีส่ะดวกท่ีสุด คือ รถไฟ เพราะว่ามกีารตดัทางรถไฟผ่านกลาง 

สถาบัน และมสีถานท่ีีส�าคญั คอื สถานพีระจอมเกล้า เป็นการ 

ต้อนรับน้อง ๆ ที่ได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จากสถานีหัวล�าโพง 

สู ่สถานีพระจอมเกล้า ซึ่งเป ็นที่ตั้งของสถาบัน อีกทั้ง 

ยังมีกิจกรรมสันทนาการตลอดการเดินทางเพื่อให้นักศึกษา

ได้อยู ่ร่วมกัน ได้รู ้จักรุ ่นพี่ เพื่อน

ร ่วมสถาบันเดียวกัน การปลูก

ฝ ังจิตส�านึกให ้นักศึกษารักและ

หวงแหนสถาบัน รวมทั้งเป็นการ

อนุ รักษ ์ประเพณีวัฒนธรรมของ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้คงอยู ่

คูก่บัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบังสืบไป 

ส�าหรับกิจกรรมในปีการศึกษา 

2556 จัดเมื่อวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556 

ณ บริเวณหอประชุมสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ใน

ช่ืองานที่ว่า “Welcome me…อาเซียน 

First Step to KMITL 2013” เป็นแนวคิดการ

ต้อนรับนักศึกษาเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน  

ในกิจกรรมจะเป็นการเล่นสันทนาการ โดย

ชือ่ฐานกจิกรรมจะเป็นสตัว์ประจ�าชาตขิองประเทศในอาเซยีน  

มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมอัตลักษณ์ของ 

สถาบัน คือ ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน ช่วงเช้าจะเป็นการรับน้อง 

จากสถานรีถไฟหวัล�าโพง โดยขบวนรถไฟธรรมดา ขบวนที ่281  

และจะเป็นการเล่นสันทนาการ ให้ความสนุกสนานบนรถไฟ

จนถึงสถานีปลายทางคือสถานีพระจอมเกล้า กิจกรรม 

บนเวทจีะมกีารบายศรสู่ีขวัญ รับขวัญช่อแคแสด การแสดงของ

รุ่นพี่ศิษย์ปัจจุบัน การเล่นสันทนาการ

รวม ซึ่งเป็นการรวมตัวเพื่อสร้างความ

สามัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องภาย

ใต้ร่มสถาบันเดียวกัน คือ สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง และมีการเล่นสันทนาการ

โดยการเวียนเป็นฐานโดยแต่ละฐาน

ได้มีการน�าเสนอในลักษณะที่

แตกต่างกันไป อีกทั้งยังเป็น 

การแนะน�าคณะ/วิทยาลัยใน

สถาบนั อกีท้ังยังมกีารสอดแทรก 

วฒันธรรมอาเซยีนลงไปเพือ่ให้

ความรู้แก่น้อง ๆ อีกด้วย

องค์การนักศกึษา สจล. 

ร่วมกับสโมสรนักศึกษาจาก 

ทุกคณะ ได้จดักิจกรรมรบัน้อง

รถไฟ ประจ�าปีการศึกษา 2556 โดย 

ใช้ชื่อว่า “Welcome me..อาเซียน First Step to KMITL 

2013” โดยมีนักศึกษารุ่นพี่ให้การต้อนรับอย่างสนุกสนานและ 

เป็นกันเอง ที่สถานีรถไฟหัวล�าโพง และรุ่นพี่ร่วม “บูมรถไฟ” 

ให้กับนักศึกษาใหม่เป็นการต้อนรับสู ่รั้วแคแสด จากนั้น

นกัศกึษาใหม่จงึเริม่ก้าวแรกออกเดนิทางด้วยขบวนรถไฟ จาก

สถานหีวัล�าโพง สูส่ถานพีระจอมเกล้า โดยภายในขบวนรถไฟ

ได้มีกิจกรรมให้น้อง ๆ เฟรชชี่ได้ร่วมสนุกกันตลอดเส้นทาง

รับน้องรถไฟ สู่รั้วพระจอมเกล้าลาดกระบัง
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พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบทุน  

จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นทุนของ

รัฐบาลญี่ปุ่น ช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย  

ให้กับ ดร.สิทธิพงศ์ นลินานนท์ อาจารย์ประจ�าคณะอุตสาหกรรมเกษตร  

ในหัวข้อโครงการวิจัยเรื่อง “การท�าบริสุทธิ์ และการจ�าแนกคุณลักษณะ 

คอลลาเจนที่ละลายด้วยกรดจากหนังปลาสลิด” ดร.สิทธิพงศ์ เป็นอาจารย ์

ท่านเดยีวของสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ทีไ่ด้รบั

ทุนในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมปาร์คนายเลิศ

ดร.อาภาภรณ์ สกุลการะเวก อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  

ได้รบัรางวลั Popular vote Poster Award จากผลงานวจิยัเรือ่ง “Feasibility Study 

of Thermoelectric Power Generater and Thermal Effficiency Improvement 

of cooking Stove” จากการประชุมวิชาการ The 8th Annual Conference of 

Thai Physics Society จัดโดยสมาคมฟิสิกส์ไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

จ.เชียงใหม่ ระหว่างวนัที ่21 - 23 มนีาคม 2556 และในงานเดยีวกันนางสาวสภุารตัน์  

รุจิหาญ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ยังได้รับรางวัล  

Best Poster Presentation Award จากผลงานวิจัยเรื่อง Prototype Microfluidic 

System for Fluorescence-based Chemical Sensing โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ภัทรียา กิตติเดชาชาญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ถาวร เบญจนราสทุธิ ์ข้าราชการสงักดัคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น และนายสมศักดิ์ จ�าปาทิว สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  

ได้รบัรางวลัลูกจ้างประจ�าดเีด่น ในวนัข้าราชการพลเรอืน (1 เมษายน 2556) ณ ตึกสนัติไมตรี  

ท�าเนียบรัฐบาล โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี 

มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองค�า) ให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

ทั่วประเทศ เพ่ือเผยแพร่เกียรติคุณผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

จากทุกภาคส่วน ให้เป็นตัวอย่างแก่ข้าราชการ ได้ตระหนักถึงเกียรติ ศักดิ์ศรี และ 

พร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน

K M I T L

K M I T L

ดร.สิทธิพงศ ์รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น

ดร.อาภาภรณ ์
รับ Popular vote Poster Award

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2555

17ข่าวทั่วไป



สิดารัศมิ์ 

เพื่อน...
    ช่วยด้วย !!!

เปิดเทอมใหม่แล้ว...กถ็งึเวลาเริม่กจิกรรมของการเรยีนและทีเ่กีย่วข้องอกีมากมายของนกัเรยีน นกัศกึษาใน

ทกุระดับช้ันเรยีน ในรัว้ “พระจอมเกล้าลาดกระบงั” แห่งนี ้น้อง ๆ  ต้องเริม่กจิกรรมการเรยีนตัง้แต่หาข้อมลูรายวชิาทีจ่ะลง

เรียนเบือ้งต้นว่าจะเรยีนอะไรบ้างในแต่ละวชิา ก่อนตดัสนิใจเริม่ลงทะเบยีนเรยีนวชิา โอนเงนิค่าเทอมเข้าบญัชสีถาบนั สบืค้น

หาหนงัสอืเรยีนหรอืหนงัสอือ่านประกอบการเรยีน ล้วนเร่ิมต้นแล้วอกีคร้ัง....คนทีจ่ะช่วยน้อง ๆ  ได้ ไม่ว่าจะเป็นกจิกรรมใด ๆ   

หากมีข้อติดขัดที่เราไม่สามารถท�าเองได้ คือ “เพื่อน” นั่นเอง ...ติดต่อเพื่อน ๆ ไว้ก่อนทุกช่องทาง LINE facebook  

หากติดขัดกิจกรรมการเรียนใด ๆ “เพื่อน” ช่วยเราได้...

การเรยีนในระดบัอดุมศกึษาในรัว้พระจอมเกล้าลาดกระบงัมลีกัษณะการเรยีนการสอนทีม่เีพือ่นช่วยเพือ่น ท่ีถือได้ว่า 

เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ผู้เรียนจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่เสมอ คือ เพ่ือนที่เรียนเก่งช่วยเพ่ือนที่เรียนอ่อน เพราะเพื่อน 

ที่เก่งจะสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถของตนเองได้ และจะพาให้เพื่อนในกลุ่มสามารถ

มีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ปฏิบัติ และประเมินผล ให้เพื่อนที่เรียนด้วยกันมีโอกาสได้เรียนรู้ ได้พิจารณา และค้นพบ

ความรูค้วามสามารถของตนเอง มองเหน็ภาพลกัษณ์แห่งตน และเหน็คณุค่าของตนเองด้วย เมือ่เพือ่นช่วยเพือ่นเช่นนี ้เราก็ 

จะมีก�าลังใจ รักและมีความพร้อมที่จะเรียน มีความสุขในการเรียนรู้ และร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง 

ห้องเรียนของพระจอมเกล้าลาดกระบัง เป็นการเรียนการสอนแบบวิธีที่ให้เพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่งเป็นวิธีการที่มุ่งให้

นักศึกษาเกิดแรงจูงใจต่อการเรียนมากขึ้น เพราะน้อง ๆ นักศึกษาทุกคนจะเป็นผู้ที่มีบทบาทในกิจกรรมการเรียนการสอน 

ช่วยแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนและผู้เรียนจะได้รับประโยชน์ทั้งในแบบรูปธรรมและนามธรรมนับเป็นบันไดขั้นแรก

แห่งความส�าเร็จ คณาจารย์ผู้สอนจะมีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

เพราะทกุท่านจะออกแบบกจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถอย่างเตม็ที ่มคีวามสขุ การจัดการเรยีนการ

สอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความสุข ทั้งกายและใจนั้น จะเริ่มจากการสร้างความศรัทธาทั้งต่อตัวผู้สอนและต่อวิชาที่เรียน ให้เกิด

ในตัวผู้เรียน ให้ผู้เรียนมองเห็นถึงความจริงใจของผู้สอน คณาจารย์จะปฏิบัติต่อผู้เรียนในลักษณะกัลยาณมิตร และเข้าใจ

ในผู้เรียน นอกจากนั้น การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนหรือการให้ผู้เรียนช่วยกันเรียนอย่างน้ี เป็นวิธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียน 

ได้รบัประโยชน์ทางด้านวชิาการด้วยกนัทัง้ 2 ฝ่าย การเรยีนการสอนแบบนีไ้ด้มกีารพฒันาและน�ามาใช้ในรปูแบบทีแ่ตกต่าง

กนัออกไปตามจดุมุง่หมายและวธิกีารได้รบัการตอบสนองความต้องการในระดับแรก ๆ  ก่อนเท่านัน้ เมือ่ผูเ้รียนได้ก้าวผ่าน

ขั้นนี้ไปได้ ผู้เรียนจะมีความต้องการสูงขึ้นไปทีละขั้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ ในที่สุดผู้เรียนก็จะสามารถคิดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ 

ได้ต่อไปอีกด้วย...

การเรียนในทุกระดับหรือแม้กระทั่งการท�ากิจกรรมใด ๆ หากมี “เพื่อน...ช่วยด้วย” อย่างดีแล้ว งานนั้นย่อมส�าเร็จ

ไปด้วยดีแล้วครึ่งทาง หากบวกกับความขยันหมั่นเพียรของเราผู้เรียนอีกนิด...รับรองได้เลยว่า “ความส�าเร็จ” ในการเรียน

อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมของน้อง ๆ แน่นอนคะ...
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ดาวประจ�าฉบับ

บุ๊ค หนุ่มใสหัวใจไม่ท้อ
มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น
มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้แก่ อธิการบดี สจล.

งานอญัเชญิพระมหามงกฎุ ของสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั พร้อมมอบเนกไทและเขม็พระมหามงกฎุให้กบั 
นักศึกษาใหม่กว่า 5,000 คน ถือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ของลูกพระจอมเกล้า 
ลาดกระบัง ที่บ ่งบอกว่านักศึกษาที่ผ ่านพิธีนี้ คือสายเลือดลูก 
พระจอมเกล้าตัวจริง ซึ่งพิธีนี้จะต้องมีตัวแทนนักศึกษาเป็นผู้เชิญ 
พระมหามงกุฎ ทั้ง 8 คน และหนึ่งในนั้นก็คือ บุ๊ค ธณภณ เวียงนาชัย  
นกัศกึษาชัน้ปีที ่2 สาขาวชิาวศิวกรรมสารสนเทศ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

กว่าจะมาเป็นตัวแทนอัญเชิญพระมหามงกุฎ บุ๊คต้องเผชิญ
กับความรู้สึกกดดันอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน “รู้สึกกดดันมากๆ  
เพราะเป็นพิธีที่ส�าคัญแต่สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการประกวดดาวเดือน 
และงานต่าง ๆ ของสถาบันก็คือ เราต้องสลัดความอายและความกลัว
เพือ่ท�าหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายให้ดทีีส่ดุ ยิง่งานใหญ่ยิง่ต้องซ้อมให้มาก  
ซ้อมจนกว่าเราจะรูส้กึมัน่ใจว่าเราท�าได้ และเมือ่เราคดิว่าเราท�าได้ความ
กดดันจะลดลง พอถึงวันจริง สิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นมาก็คือสมาธิไม่ให้พลาด 
ไปจากที่เราซ้อม แล้วก็ท�าออกมาได้ดีอย่างที่ตั้งใจไว้ อาจารย์ทุกคน 
ก็ชมว่าท�าได้ดี ยิ่งท�าให้เรารู ้สึกภูมิใจมาก ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเรา 
ได้ท�าหน้าทีต่รงนี ้เป็นความรูส้กึทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุของนกัศกึษาทกุคนทีเ่ป็น
ลูกพระจอมเกล้าลาดกระบัง” 

ความภูมิใจที่สุดคร้ังหนึ่งในชีวิตของเขาในหน้าที่ผู ้อัญเชิญ 
พระมหามงกุฎ ซึ่งคนที่ได้รับเลือกจะต้องเป็นนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ 
และความสามารถพอจะได้รับเลือกหน้าที่อันทรงเกียรติน้ี ด้วยเร่ือง 
การเรียนที่ดี บุคลิกที่ดีและกิจกรรมที่ดี และทุกอย่างก็มาลงตัวที่บุ๊ค

ท้อได้แต่อย่าถอย
วิชาที่หนุ่มบุ๊คต้องเรียนรู้หลัก ๆ ก็คือ การเขียนโปรแกรม 

ซึ่งเป็นวิชาหลักที่เขาจะต้องใช้หลังเรียนจบ แต่เขาเองก็ยอมรับว่ามี
บ้างที่รู้สึกท้อด้วยความยากของวิชา ประกอบกับการที่เขาไม่มีพื้นฐาน 
การเขียนโปรแกรมมาก่อน ท�าให้บุ๊คต้องเพิ่มความพยายามมากกว่า
เพื่อน ๆ เป็น 2 เท่า “วิชาที่ยาก คือการเขียนโปรแกรมพวกภาษาซี  
จาวา ลีนุกซ์ ซึ่งเราไม่ได้เรียนมาก่อน แต่เพื่อน ๆ ได้เรียนตั้งแต่ระดับ
มัธยมมาแล้ว เพราะโรงเรียนต่างจังหวัดไม่ได้สอนการเขียนโปรแกรม
เหล่าน้ี เราก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่ต้ังแต่ต้น ต้องขยันมากกว่าเพื่อน ๆ  
2 เท่า แรก ๆ  เรยีนไปกท้็อไปเหมอืนกนั เพราะต้องปรบัตวัเยอะมาอ่าน
ในสิง่ทีเ่ราไม่รู้จกัมาก่อน หลงัสอบเสร็จก็เคยถามตัวเองเหมอืนกัน ว่าใช่ 
สิ่งที่ตัวเองต้องการหรือเปล่า พอหลังสอบเสร็จก็ได้มีเวลามานั่งคิด
ต่อไปว่า เรียนอะไรก็คงยากหมด ถึงเราจะย้ายไปเรียนสาขาอื่นที่เรา 
คิดว่าใช่ แต่เขาก็คงมีจุดที่ยากเหมือนกันแล้วเราก็ต้องมานั่งท้ออีก  
เลยคดิว่าเราต้องสูต่้อไปดกีว่า เมือ่ได้มาแล้วเรากต้็องสูต่้อไปจนถงึทีส่ดุ”

ความรับผิดชอบต้องมาก่อน
“สิ่งที่ผมยึดมั่นเป็นแนวทางของตัวผมเอง ก็คือความ 

รับผิดชอบ ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณพ่อสอนมาตลอด ตอนที่ประกวด 
ดาวเดือนก็ไม่ได้รู้สึกชอบการประกวดแบบนี้อยู่แล้วเพราะเป็น 
คนขี้อายมาก จนถึงตอนนี้เราก็ยังอายอยู่เหมือนเดิม แต่ด้วย 
ความทีพ่ี ่ๆ  เพือ่น ๆ  มอบหมายหน้าทีใ่ห้เราประกวดเรากต้็องท�า 
หน้าที่ให้ดีที่สุด ลืมความอายไปก่อนและท�าหน้าที่การประกวด 
ให้ดีที่สุด ซ่ึงสอนให้เรารู้จักแยกแยะมีความรับผิดชอบในหน้าที่  
ย่ิงเวลาที่เกิดปัญหา เวลาที่เราท้อท�าให้เรารู้สึกแย่มาก ๆ เราก็ 
มาคิดว่ายังไงเราก็ต้องเจอ การหนีไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นแต่การสู ้
กับปัญหาจะช่วยท�าให้ความทุกข์นั้นคลี่คลายไปได้ด้วยดีกว่า 
การมานั่งใช้เวลากับความรู้สึกท้อถอย” 

จึงไม่แปลกใจว่าท�าไม บุ๊คถึงได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน
สถาบนั และด้วยความคดิในแง่บวกรวมกบัหน้าตาคมคายยิง่ท�าให้
บุ๊คไปได้ไกลอย่างที่เขาหวังไว้ได้อย่างแน่นอน

Professor Tatsuro Matsumae นายกสภามหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับ ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคณุทหารลาดกระบงั ในพธิปีรญิญาบตัรของมหาวทิยาลยัโตไก ณ มหาวทิยาลยัโตไก ประเทศญีปุ่น่ เมือ่วนัที ่2 เมษายน 2556
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มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 32 ภายใต้ชื่อ  
“บางแสนเกมส์ '32” ระหว่างวันที่ 1 - 8 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ซึ่งในปีนี้มีสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมส่งนักกีฬาเข้าชิงชัยเหรียญ ผลปรากฏว่า ทีมนักกีฬาจากสถาบัน ได้รับ 4 เหรียญทอง จาก 
กรีฑา วิ่ง 400 เมตร กระโดดไกล ขว้างจักร หมากกระดาน 14 เหรียญเงิน จากกรีฑา วิ่ง 1,500 เมตร 400 เมตร 100 เมตร กระโดดไกล  
ทุ่มน�้าหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน บิลเลียดชายเดี่ยว มือ 2 กอล์ฟ บุคคลชาย/บุคคลหญิง หมากกระดาน-หมากรุกไทย ทีมหญิง ว่ายน�้า  
ฟรีสไตล์ หญิง และ 4 เหรียญทองแดง จากกีฬาเทนนิสบุคคล ชายคู่ ทุ่มน�้าหนักหญิง สนุกเกอร์ชายเดี่ยว มือ 2 บิลเลียดชายเดี่ยว มือ 1  
รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ อยู่อันดับที่ 16 จาก 58 สถาบันที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน

ทรัพย์ธานินท์ นักศึกษาปริญญาโท คว้ายอดเยี่ยมภาพถ่าย “หวังหลุดพ้น”

ชือ่ภาพ “หวังหลดุพ้น”

ชือ่ภาพ “เสรมิบารม”ี ชือ่ภาพ “พกัพงิ” ชือ่ภาพ “ว่างเปล่า”

ชือ่ภาพ “ซึง้ในพระธรรม”

ชือ่ภาพ “สายชวี”ี

ปีที่ 7 ฉบับที่ 32 ประจำาเดือนพฤษภาคม 2556

บางแสนเกมส์




