
กีฬาประเพณี
3 พระจอมเกล้า

ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดี สจล. เป็น 

ประธานเปิดงานกีฬาและฟุตบอลประเพณี 3 พระจอมเกล้า  

(THREE KING MONGKUT'S TRADITIONAL FOOTBALL  

AND GAMES) ณ สนามกีฬา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556

งานกีฬาและฟุตบอลประเพณี 3 พระจอมเกล้า จัดขึ้น 

เป็นประจ�าทกุปี เป็นการแข่งขนักฬีาและฟตุบอล ของนกัศกึษา  

3 มหาวิทยาลัย/สถาบันพระจอมเกล้า ได้แก่ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล ้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อความสามัคคี  

และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวพระจอมเกล้าฯ ซึ่งจะ 

จัดหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ เจ้าภาพในปีนี้ก็คือ สถาบัน 

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีที่ 7 ฉบับที่ 30 ประจำ�เดือนมีน�คม 2556



ในปัจจุบันนีไ้ม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะพบกับหนุ่มสาวหน้าตาดี แม้แต ่
ในรัว้ของพระจอมเกล้าลาดกระบังก็เช่นกัน ซ่ึงวันนีเ้ราจะมา

รูจ้กัตวัตน มารค์ วุฒกิร ดกีรเีดอืนสถาบนัจากเวท ีKMITL FRESHY BOY & 
GIRLS 2010 และอีกต�าแหน่ง POPULAR VOTE ว่ากว่าจะมาเป็นเดือน
สถาบันนัน้เขาได้ท�าอะไรมาบ้าง

“ผมเข้ามาในระบบแอดมิชชั่นกลางและเลือกพระจอมเกล้า 

ลาดกระบังเป็นอันดับแรกครับ” มาร์คเผยถึงสาเหตุที่ได้มาศึกษาที่ 

สถาบันนี้ว่าเจ้าตัวมีความชื่นชอบทางด้านไอทีต้ังแต่เด็กๆ แล้วท�าให้ 

ได้เรยีนในคณะทีใ่ช่และสถาบนัทีช่อบ ส่วนเส้นทางการเป็นเดอืนของมาร์ค 

นั้นเร่ิมจากการถูกเพื่อนๆ ในคณะคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจากคณะ 

ไปประกวด สาเหตทุีเ่พือ่นๆ เลอืกมาร์คเพราะมาร์คเป็นคนเฮฮาสนกุสนาน

มาร์คเล่าประสบการณ์ในช่วงเก็บตัวให้ฟังว่า “แรกๆ รู้สึกเบื่อและ 

ยงัไม่เข้าใจว่าตวัเองนัน้มาท�าอะไร แต่พอนานๆ ไปเริม่สนทิกบัเพือ่นมากขึน้ 

และมีพี่โค้ชคอยเทคแคร์ จากวันนั้นถึงวันนี้มันเป็นความรู้สึกประทับใจ 

ที่ไม่สามารถหาที่ไหนได้”

มาร์คไม่คิดว่าตวัเองจะได้รับต�าแหน่งเดอืนสถาบนั แต่เม่ือได้รบัแล้ว 

ก็จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ สุดท้ายอยากให้มาร์คฝากอะไรถึงเพื่อนๆ  

หน่อย “ในฐ�นะที่ผมกำ�ลังเรียนท�งด้�นไอทีก็อย�กฝ�กให้เพื่อนๆ  

เข้�ในเว็บที่เหม�ะสม สิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควร เพร�ะอินเทอร์เน็ต 

มอีทิธพิลต่อวยัรุน่เร�เป็นอย่�งม�ก ใช้วจิ�รณญ�ณในก�รรบัชมแล้วกนัครบั”  

มาร์คกล่าว

ช่ือ :  นายวุฒิกร  ภู่อิสระกุล

ช่ือเล่น :  มาร์ค

วันเดือนปีเกิด :  11 มีนาคม 2536

 มีพี่น้องทั้งหมด 3 คน ตนเองเป็นคนที่ 1

จบช้ันมัธยมศึกษามาจาก : โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

 ปัจจุบันก�าลังศึกษาระดับชั้นปีที่ 1  

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี 

 พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คุณพ่อ : ท�างานบัญชีโรงแรม

คุณแม่ : แม่บ้าน

รางวัลสุดท ้ายที่ ได ้ รับคือ รางวัล 

สนบัสนนุโดยธนาคารกรงุไทย รางวลัที ่2 ได้แก่  

อาจารย์พัดชา แก้วทองตาล ในผลงานที่ชื่อว่า 

“Sound of a flowing stream No.7” แม่พิมพ์

โลหะ มีแนวคิดว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบน

โลกน้ีล้วนแล้วแต่มีความส�าคัญในตัวเองทั้งสิ้น  

หากแต ่สิ่ ง ท่ี เ กิดขึ้น น้ันจะส�าคัญกับสิ่ งใด 

มากหรือน้อยเพียงใด มีหน้าที่และความหมาย  

ซึ่งแตกต่างกันออกไปบนเส้นทางของการ

ด�ารงชีวิต ก็เพียงเพื่อการมีชีวิตอยู่รอดต่อไป  

การดิ้นรน การปรับตัว หรือการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นได้เมื่อถึงเวลา นั่นหมายถึงการอยู่ร่วมกันของทุกชีวิต จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ต้อง 

สอดคล้องกัน หากแต่บางชีวิตอาจไม่ส�าคัญกับอีกชีวิตรอบข้างเท่าใดนัก แต่ในทางกลับกันนั้น อาจส�าคัญมากที่สุดกับการด�ารงอยู่ 

ของอีกชีวิตหนึ่งก็เป็นได้”

ดาวประจ�าฉบับลูกเต๋า คว้าเหรียญเงิน 
งานศิลปกรรมแห่งชาติ

ขอแสดงความยนิดกีบั อาจารย์สรุชยั ดอนประศร ีทีไ่ด้รบัรางวลัประกาศนยีบตัรเกียรตินยิม 

อันดับ 2 เหรียญเงิน จากผลงานชื่อ “ลูกเต๋า” และรองศาสตราจารย์ อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์  

ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญทองแดง จากผลงานชื่อ “Unity of Life”  

ประเภทประติมากรรม โลหะสเตนเลส จากการแสดงศิลปกรรม 

แห่งชาติ ครั้งที่ 58 ประจ�าปี 2555 จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ระหว่างวันที่ 6 - 28 กันยายน 2555 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  

หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ

อาจารย์สุรชัย ดอนประศรี กล่าวว่า ประติมากรรม “ลูกเต๋า”  

มแีนวความคิด “สะท้อนมมุมองทีม่ต่ีอวัตถบุางชนดิ อาท ิลกูเต๋า โดยการ 

น�าวัตถุมาขยายขนาดและปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อวัตถุประเภทนี้  

เพื่อตอบสนองความคิดในเรื่องการเสี่ยงโชค และเสี่ยงดวง ซึ่งเป็น 

การสะท้อนสภาวะวิกฤตทางด้านจิตใจของมนุษย์ในอีกรูปแบบหนึ่ง”

และอกีหนึง่เหรยีญทองแดงจาก รองศาสตราจารย์ อรยิะ กิตติเจรญิววิฒัน์ จาก

ผลงานชื่อว่า “Unity of Life” โดยมีแนวความคิดว่า “เมื่ออาจารย์ยังเด็ก รู้สึกโหยหา 

การดูแลและการช่วยเหลือจากพ่อแม่ 

หรอืผูใ้หญ่ พอเตบิโตขึน้ ความปรารถนา

ที่จะให้การดูแลช่วยเหลือเด็ก ๆ พ่อแม่  

และผู้อื่นก็เกิดข้ึนในใจ ท�าให้รู้สึกได้ว่า 

มนุษย ์และสิ่งมี ชี วิตต ่างเกิดมาเพื่อ 

พึ่งพาอาศัยกันและกัน”

กว่าจะเป็นเดือน
มาร์ค วุฒิกร
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สวัสดีครับท่านผู้อ่าน KMITL NEWS ทุกท่าน 

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ทราบผลการ

สอบผ่านเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในทุกสถาบันการศึกษา 

โดยเฉพาะที่พระจอมเกล้าลาดกระบังซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นรับ

แบบสอบตรง เพื่อก�าหนดคุณสมบัติผู้เรียนให้ตรงกับเป้าหมาย

ท่ีสถาบันวางไว้ หลายครอบครัวได้เดินทางมากับบุตรหลาน 

เพื่อมาเตรียมความพร้อมกับการใช้ชีวิตใหม่ในร้ัวมหาวิทยาลัย  

บ้างก็มาดูสถานที่ ส�ารวจสภาพแวดล้อมรวมถึงหอพักทั้งหอใน

และหอพักเอกชนที่อยู่รายรอบสถาบัน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหอพัก

ในเครอืข่ายความร่วมมอืของสถาบนั ทีร่่วมกนัดแูลนกัศกึษาด้วย

มาตรฐานเดียวกันกับหอพักในสถาบัน...ซึ่งเชื่อว่าทุกสถาบันการ

ศึกษาก็คงจะมีบรรยากาศเช่นนี้เหมือนกัน

พระจอมเกล้าลาดกระบังตั้งเป้าหมายที่จะเป็นสถาบัน

อุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของ

อาเซียนภายในปี 2020 ซึ่งขณะนี้ได้ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 18  

ฉะนั้น...จากนี้ไปมาตรฐานทุกด้านที่เป็นอยู่ก็จะถูกยกระดับขึ้น 

ไปอีก นั่นก็หมายถึงคุณภาพของกระบวนการศึกษาเรียนรู ้

ที่นักศึกษาจะได้รับก็จะสูงตามไปด้วยเช่นกัน

พบกันใหม่ฉบับหน้า

โสพล  จันทรโชติ

พระจอมเกล้าลาดกระบังสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 30

มีนาคม 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
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ศ.ดร.ถวิล งัด 5 แผน 
น�า สจล. ติดท็อปเท็นอาเซียน

พัฒนา 5 ด้าน ตั้งเป้า ติด 1 ใน 3  
ม.ไทย/1 ใน 10 อาเซียน

ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา เปิด

เผยว่า ได้ตั้งเป้าการท�างานโดยจะผลักดัน

สถาบันให้ติด 1 ใน 3 ของประเทศ ภายใน 

4 ปี และเป็นสถาบันชั้นน�า 1 ใน 10 ของ

ประชาคมอาเซยีน โดยเน้นการพฒันาหลกัๆ 

5 ด้าน แผนแรก คือ การพัฒนาด้านอาคาร

สถานที่ สิ่งอ�านวยความสะดวก โดยเฉพาะ

เส้นทางเข้า-ออกสถาบันที่จะต้องสามารถ

เชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์วิ่งเข้าสู่สถาบันได้

โดยตรง ซึ่งท�าเลที่ตั้งสถาบันอยู่ไม่ห่างจาก

สนามบินสุวรรณภูมิ และมีรถไฟวิ่งผ่าน 

หากสามารถเช่ือมเส้นทางเข้าสถาบันได้  

ก็จะท�าให้การเดินทางสะดวก และท�าให้

คนอยากมาเรียนมากขึ้น แผนที่สอง จะ

ให้ความส�าคัญกับอินพุต หรือเด็กที่เข้ามา  

โดยการคดัเกรด โดยรบันกัเรยีนในโครงการ

ช้างเผอืกทัว่ประเทศ ช่องทางทีส่อง ท�าความ

ร่วมมือกับโรงเรียนดังในกรุงเทพฯ รับเข้า 

มาเรยีน และช่องทางท่ีสาม คือ การสอบตรง  

โดยเน ้นเด็กที่ สนใจและเก ่ งทางด ้าน

เทคโนโลยี แผนที่สาม คือ การปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน โดยจะสร้าง

ห้องเรียนอัจฉริยะและใช้สื่อเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเรียน 

การสอน สามารถดาวน์โหลดเนือ้หาวชิาทีอ่าจารย์บรรยายในชัว่โมงได้ หรอื 

ถ้าอยากดูเอกสารประกอบการเรียนก่อนก็สามารถดาวน์โหลดเนื้อหา 

ล่วงหน้าได้ ส่วนสือ่อืน่กจ็ะให้มด้ีวย เช่น แทบ็เลต็ คอมพิวเตอร์เฉพาะบคุคล  

ต่อเครือ่งต่อคน อย่างไรกต็าม ทัง้หมดจะต้องมค่ีาใช้จ่ายเพิม่ขึน้ อาจจะต้อง 

มีการปรับค่าเล่าเรียน ซึ่งจะต้องส�ารวจความคิดเห็นอีกคร้ัง ส่วนแผนที่สี่  

คือ การพัฒนาอาจารย์ ตลอดจนส่งเสริมให้อาจารย์ท�าวิจัยเพื่อการเรียน

การสอน รวมถึงการสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์ในเวทีวิจัยในระดับชาติและ

นานาชาติ และสดุท้าย เอาต์พตุ หรือบณัฑติทีจ่ะจบออกไป ทีน่อกจากจะเก่ง

ศาสตราจารย ์  ดร .ถ วิล พ่ึ งมา  อธิการบดี  สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) 

ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ด้าน ทั้งส่งเสริมสิ่งอ�านวยความสะดวก  

คัดเด็กเก่งเข้าเรียน สร้างห้องเรียนอัจฉริยะ พร้อมสื่อสมัยใหม่ เพิ่ม 

ประสทิธภิาพการสอน พร้อมคมุการสอน ประเมนิผลอาจารย์จากส่วนกลาง  

หนนุงานวจิยัเพ่ือการเรยีนการสอน สร้างบณัฑติเก่งความรูคู้ค่ณุธรรม และ 

เป็นเบอร์หนึ่งด้านเทคโนโลยี
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ในด้านความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติจากการเพิ่มช่ัวโมงให้นักศึกษา

ได้ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการมากขึ้น รวมถึงการสอดแทรกเรื่องของ

คณุธรรม จรยิธรรม เพือ่ให้เป็นบณัฑติทีส่มบรูณ์ เป็นทีต้่องการของตลาด

“ผมมองว่าสถาบันเปรียบเหมือนโรงงาน ถ้าได้วัตถุดิบที่ดีเข้ามา 

แล้วมาอยูใ่นโรงงานทีไ่ด้มาตรฐาน ผลผลติทีไ่ด้กจ็ะมคีณุภาพ ซึง่ทัง้หมด

จะต้องท�าให้ส�าเรจ็ภายใน 4 ปี โดย 2 ปีแรกจะพยายามท�ามาตรฐานต่างๆ 

ก่อน เช่น การประเมินจากภายนอก ถ้าบอกว่าเราอยากจะเป็น 1 ใน 10  

ของประชาคมอาเซียน แต่ไม่ท�าอะไรเลย  

เป้าหมายที่ตั้งไว้ก็ไม่เกิด อย่างงานวิจัยก็ต้อง

มาดูว่าแต่ละปีมีงานวิจัยเท่าไหร่ ก็ต้องให้ 

รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ไปดู หรืออย่างค่า 

เล่าเรยีน บางคนบอกว่า วศิวฯ ค่าเทอมหมืน่กว่า  

ขาดทุน ซื้อสื่ออุปกรณ์อะไรไม่ได้เลย ก็หาข้อ

สรุปไม่ได้ เพราะฉะนัน้ต่อไปจะต้องท�าเชงิสถติิ

ออกมา และเมื่อครบ 4 ปีแล้ว เราเป็น 1 ใน 3  

ของประเทศก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลง เช่น  

ผลประเมินคุณภาพภายในและภายนอกดีขึ้น  

เด็กอยากมาเรียนมากขึ้น มีงานวิจัยเพิ่มขึ้น 

และสุดท้ายผู้ประกอบการยอมรับบัณฑิตที่จบ 

แลกเปลี่ยนนักศึกษาซึ่งท�ามานานแล้ว แต่จะ 

ขยายให้มากขึ้น รวมถึงการเปิดหลักสูตร 

แบบแซนด์วิชโปรแกรมกับมหาวิทยาลัยในต่าง

ประเทศ หารือกับหน่วยงานที่ให้ใบประกอบ

วิชาชีพในการก�าหนดคุณสมบัติหรือมาตรฐาน

วิชาชีพที่จบแล้ว สามารถไปท�างานในต่าง

ประเทศได้ การปรับเลื่อนภาคเรียนที่จะต้อง 

จากพระจอมเกล้าลาดกระบังมากข้ึน แต่ถ้าส่ิงเหล่านี้ไม่เกิดขึ้น  

แสดงว่าแผนที่วางไว้ล้มเหลว” ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล กล่าว

อธิการบดี สจล. กล่าวเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นแผนงานที่จะน�าไป

สู่การติดอันดับ 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยชั้นน�าในประชาคมอาเซียนว่า  

ขณะนี้สถาบันได้เข้าไปเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน โดยเป็น

ตัวแทนเข้าไปท�างานแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ กับมหาวิทยาลัย 

ในอาเซียน รวมถึงนอกกลุ่มอาเซียน ซ่ึงสมัยท่ีตนด�ารงต�าแหน่งคณบดี

คณะวศิวกรรมศาสตร์ เคยท�าในด้านไอที ก็จะได้น�าเรือ่งนีม้าพจิารณาใหม่  

ส่วนการเข้าสู่เออีซี ขณะน้ีสถาบันมีวิทยาลัยนานาชาติ ที่แลกเปลี่ยน

อาจารย์กับมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย และส่งอาจารย์ไปดูงาน 

ตรงกับอาเซียน ส่วนการขยายหลักสูตรสอง 

ภาษาหรอืนานาชาต ินอกจากสถาบนัมวีทิยาลยั

นานาชาติที่เปิดสอนสองภาษาแล้ว ก็มีคณะ

ต่างๆ ที่เปิดสอนภาษาต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น 

จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส แต่ต่อไปจะขยายความ 

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน

ด้วย

เราต้ังเป้าปี 2563 จะต้องเพ่ิมนักศึกษา

ต่างชาติให้ได้อย่างน้อย 30% ซึ่งน้อยมาก

และนักศึกษาต่างชาติที่อยู ่ตอนนี้ ก็จับแยก 

จากนักศึกษาไทย ซึ่งต่อไปผมจะเปลี่ยนใหม ่

ให้มาอยู่รวมกันจะได้คุ้นเคยกัน และเด็กไทย 

ก็จะได้ในเร่ืองของภาษา ซึ่งการจะติดอันดับ 

1 ใน 10 ของเออีซี ก็ต้องท�าพื้นฐานเหล่านี้ 

ให้ได้ก่อน และสิ่งที่ผมอยากจะเห็นว่าเรา

เป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียนจริงๆ ก็คือ 

เร่ือง “เทคโนโลยี” ผมพูดอยู ่เสมอว่า ถ้า

ประเทศมีปัญหาเรื่องเทคโนโลยี ให้นึกถึง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบังก่อน
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Missscience

สจล.- ลาดกระบังคิดค้นนวัตกรรม “เคร่ือง
อุ ่นดิน” ด้วยคลื่นไมโครเวฟ ฟื ้นคืนชีพดิน 

ในเวลา 3 วัน ช่วยเหลือเกษตรกรไทยหลังเผชิญน�้าท่วม 
ต้นทุนเพียง 9,500 บาท

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (สจล.) เปิดตัวนวัตกรรมเครื่องส่งคลื่น
ไมโครเวฟ เร่งอัตราการคายน�้าของดิน ช่วยเหลือเกษตรกร
ไทยที่ได้รับผลกระทบจากน�้าท่วม ซึ่งจากการทดลองพบว่า  
ภายใน 1 ช่ัวโมง คล่ืนไมโครเวฟท�าให้ความช้ืนในดินจาก 
ระยะทดสอบ 5 - 15 เซนติเมตร ลดลง และท�าให้อุณหภูมิ 
ในดินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ลาดกระบงัคดิ “เครือ่งอุน่ดนิ” ด้วยไมโครเวฟ

ช่วยเกษตรกรหลังน�้าท่วม

ทีมวิจัยคาดว่า หากน�าไปใช้จริงหลังจากการเกิด 
น�้าท่วมจะช่วยให้เกษตรกรร่นระยะเวลาในการรอคอยดิน  
เพื่อให้กลับมาเป็นปกติก่อนท�าการปลูกพืชจริงได้ โดย 
ใช้ระยะเวลาเพียง 1 - 3 วัน แต่ทั้งนี้ ขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ 
และขนาดพื้นที่ทางการเกษตร นอกจากนี้ ยังสามารถ 
ช่วยให้เกษตรกรประหยัดต้นทุนและแรงงานคนไปได้
มากกว่า 50%

ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ อาจารย์ประจ�า 
สาขาวศิวกรรมโทรคมนาคม คณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนั 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) 
กล่าวว่า เมื่อปี 2554 ที่ผ่านมา หากนาข้าวและสวนผลไม้ 
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นายธัญวัฒน์  ลิมปิติ กับเครื่องอุ่นดิน

ต่างๆ จมอยู่ใต้น�้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน จะส่งผลให้รากต้นไม้ 
เน่าเปื ่อย เกษตรกรจะระบายน�้าที่ท ่วมหน้าดินลงคลอง 
ระบายน�้า แล้วปล่อยให้ความชื้นในดินลดลงด้วยการคายน�้า 
ของดินเอง และขุดหลุมรอบๆ ต้นไม้ เพื่อให้น�้าในดิน 
บริเวณรอบๆ ซึมเข้ามาในหลุมที่ขุดไว้ แล้วสูบน�้าในหลุมท้ิง  
โดยใช้ระยะเวลานานประมาณ 1 - 3 อาทิตย์ กว่าที่เกษตรกร 
จะกลับมาท�าพื้นที่ทางการเกษตรได้อีกครั้ง

นอกจากนี ้ในกรณทีีม่คีวามช้ืนในดินมาก ศาสตราจารย์ 
ดร.โมไนย กล่าวว่า การระบายน�า้ด้วยวิธด้ัีงเดิมอาจไม่เหมาะสม  
เน่ืองจากอัตราการคายน�้าของดินต�่าเกินกว่าจะลดความชื้น
ในดินได้อย่างทันท่วงที จึงเป็นที่มาของการวิจัยงานสาย
อากาศร่องบนท่อน�าคล่ืนส่ีเหล่ียมมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเร่ง 
อัตราการคายน�้าของดิน โดยมี นายธัญวัฒน์ ลิมปิติ นักศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  
เป็นหนึง่ในทีมวจัิยและพฒันาคลืน่ไมโครเวฟลดความชืน้ในดนิ

นายธัญวัฒน์ ลิมปิติ นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า งานวิจัย
ชิ้นนี้น�าเสนอกระบวนการในการผลิตสายอากาศร่องบน

ท่อน�าคลื่นสี่เหลี่ยมที่ถูกออกแบบเพื่อใช้ในการแผ่พลังงาน
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสู่ดิน โดยมีคลื่นไมโครเวฟเป็นตัวกลางใน
การเร่งอัตราการคายน�้าของดิน ซึ่งก�าหนดให้ก�าลังงานที่ป้อน
ให้สายอากาศเท่ากับ 800 วัตต์

เมือ่ทีมวจัิยใช้คลืน่ไมโครเวฟในการเร่งอตัราการคายน�า้
ของดนิทดสอบภาคสนามทีส่วนส้มโอ อ.สามพราน จ.นครปฐม 
พบว่า เมือ่น�าสายอากาศร่องบนท่อน�าคลืน่เพือ่ช่วยลดความชืน้
ในดนิ ท่ีมคีลืน่ไมโครเวฟเป็นตวัน�านัน้ ท�าให้ความชืน้ในดนิลด
ลงได้อย่างรวดเร็ว และมีอุณหภูมิในดินเพิ่มข้ึนภายในระยะ 
เวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งวิธีการไมโครเวฟนี้ เมื่อระยะเวลาเพิ่มข้ึน 
อุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า 
ผลงานวิจัยครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการศึกษาในเชิงวิชาการอย่าง
เดียวเท่าน้ัน แต่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรกรรม
ได้จริงตามหลักวิชาทางวิศวกรรม ทางคณะจึงร่วมสนับสนุน
การศึกษาวิจัยดังกล่าวกับนักศึกษา โดยได้ช่วยกันคิดค้นและ
พัฒนา เน่ืองจากเห็นว่าเกษตรกรประสบปัญหาการท�าพื้นที่

ทางการเกษตรหลังจากภาวะ
วกิฤตนิ�้าท่วม ทีส่่งผลเสยีหาย
อย่างมาก อกีทัง้ช่วยเกษตรกร
ประหยัดต้นทุนและแรงงาน
คนไปได้มากกว่า 50% เพราะ
เครื่องลดความชื้นในดินตัวนี้ 
มีต้นทุนเพียง 9,500 บาท

“ เ ก ษ ต ร ก ร ที่ ม ี
ป ัญหาของความชื้นในดิน
สามารถติ ดต ่ อทางคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์  สาขา
วิชาโทรคมนาคม สจล. ได้
โดยตรง ซึ่ งสถาบันยินด ี
ช่วยเหลอืเกษตรกรอย่างเตม็ที่  

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่เกษตรกรในจังหวัดต่าง ๆ เผชิญกับ 
ภาวะน�้าท ่วม ซึ่งแน ่นอนว ่าพื้นท่ีเกษตรกรรมคงได ้รับ 
ความเสียหายไม่มากก็น้อย ทาง สจล.เองก็มีความยินดี 
ท่ีจะช่วยเหลือเกษตรกร โดยเน้นจุดยืนของการเป็นสถาบัน 
การศึกษาชั้นน�าของประเทศที่มุ่งวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี” ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ระบุ

ส�าหรบัเกษตรกรและประชาชนทัว่ไป สามารถสอบถาม
รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบันวตักรรมเครือ่งส่งคลืน่ไมโครเวฟ 
เพื่อลดความชื้นในดินได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2329-8000 ถึง 99 
ต่อ 3781 ถึง 4 หรือเข้าไปที่ www.kmitl.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ พร้อมคณะท�างาน

57งานวิจัย



นักล่ารางวัลฝีมือฉกาจ นายติณห์นวัช จันทร์คล้อย นักศึกษา 

ชัน้ปีที ่3 สาขาวชิาภาพยนตร์และดจิทิลัมเีดยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดออกแบบโครงร่างภาพยนตร์สั้น 

(storyboard) ในหัวข้อ “วิถีไทย ในใจคุณ” จัดโดยส�านักงานทรัพย์สิน 

ส่วนพระมหากษตัรย์ิ และรางวัลชมเชย ได้แก่ นายอตัตา เหมวด ีนักศกึษา 

ชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เช่นกัน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 

2555 โดยมีผู้ส่งผลงานทั้งสิ้น 244 ผลงาน ผลงานที่ได้รับรางวัลจะถูก

น�าไปพัฒนาและด�าเนินการผลิตเป็นภาพยนตร์สั้น เพื่อจัดฉายในห้องจัดแสดงสุดท้าย (ห้องจ�าลองบนรถไฟฟ้า BTS) ของห้องจัด

แสดง เรืองรุ่งวิถีไทย ในนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นอาคารเรียนรู้รูปแบบใหม่บนถนนราชด�าเนินกลาง เป็นศูนย์การเรียนรู้และ 

แหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของยุครัตนโกสินทร์

นายชลทวี วงศ์พร้อมรัตน์ (App. Alert SMS) นายภูมิ  

เพี้ยนภักตร์ (App. GravityPong)  นายจิรวัฒน์ พัฒนายุธนโชติ 

(App. Magic Rune) นายจีระวัฒน์ ตันติเสวี (App. Robo Tales) 

นกัศกึษาชัน้ปีที ่3 สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ และนายรอมฎอน 

วัชระพิสุทธิ์ (App. Ukulele Jinny) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

ได้รบัรางวลัโทรศพัท์ Nokia Lumia 710 จากการเข้าร่วมการประกวดออกแบบและเขยีนแอพพลเิคชัน่บนมอืถอื Nokia Developer 

Days - KMITL Windows Phone โดยม ีคณุจริพฒัน์ จนัทร์เจดิศกัดิ ์Head of Developer Experience จาก Nokia (Thailand) Ltd.  

เป็นผู้มอบรางวัล และมี ดร.อ�านาจ ขาวเน ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็น 

สักขีพยานในการมอบรางวัล เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคาร A คณะวิศวกรรมศาสตร์

ทีม INNOGEN KMITL คว้าอันดับ 4 ของเอเชีย จากการแข่งขัน 

Shell Eco-marathon Asia 2012 ในประเภท Hydrogen และอนัดบั 12 

ในประเภท Battery Electric ณ สนาม Sepang International Circuit 

ประเทศมาเลเซีย

ติณห์นวัช สถาปัตย์ฯ คว้ารางวัลใหญ่

ออกแบบ storyboard

นศ.วิศวะลาดกระบัง
คว้า Nokia Lumia จาก 
การประกวดเขียนแอพฯ บนมือถือ

INNOGEN KMITL 
คว้าอันดับ 4 ของเอเชีย

88 ผลงานนักศึกษา



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ 

ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู ้ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ประจ�าปีการศึกษา 2554  

เมือ่วนัองัคารที ่29 มกราคม 2556 ณ ศนูย์นทิรรศการและการประชมุไบเทค เขตบางนา  

กรุงเทพมหานคร ท้ังน้ีมีบัณฑิตจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มีจ�านวนทั้งสิ้น 5,057 คน 

ในการนี้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ ้าคุณทหารลาดกระบัง  

ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ดังนี้

 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

 สาขาวิชาการศึกษาเกษตร

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 ปรญิญาวศิวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑติกิตติมศกัดิ ์สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั ประจ�าปีการศึกษา 2554

9มองผ่านเลนส์



สจล. เข้าร่วมแสดงผลงาน ในงาน "วันนักประดิษฐ์"

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วมแสดงผลงาน  

ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจ�าปี 2556 จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.) เมื่อวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศููนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 

จังหวัดนนทบุรี

โครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที ่19

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั วทิยาเขตชมุพร เป็นเจ้าภาพจดัการประชมุ

วิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจ�าปี 2556 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  

ณ ห้องประชมุดาวดงึส์ อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 

เจ้าคณุทหารลาดกระบงั วทิยาเขตชมุพร จงัหวดัชมุพร โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้นกัศกึษาในแวดวงวชิาชพี 

เดียวกันมีโอกาสน�าเสนอโครงงานวิศวกรรม และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และความคิดเห็นทาง

วิชาการ โดยภายในงานมีผู้สนใจเข้าร่วมงานทั้งนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร มากกว่า 500 คน

งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th AUN/SEED-Net

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 

5th AUN/SEED-Net Regional Conference on Chemical Engineering “Moving  

towards a New Chapter in Chemical Engineering amongst ASEAN Region”  

เมื่อวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2556  ณ โรงแรม Zign  จังหวัดชลบุรี

MOU STIE YKPN Yogyakarta

ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล  พึ่งมา อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบงั และ Dody Hapsoro, PH.D. President Sekolah Tinggi Tlmu Ekonomi 

Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta, Republic of Indonesia  

(STIE YKPN Yogyakarta) ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน โดยมี

คณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องทั้งสองสถาบันร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 

2556 ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

MOU โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม และโรงเรียนปากเกร็ด

โรงเรยีนโพธนิมิติวทิยาคม และโรงเรยีนปากเกรด็ ลงนามความร่วมมอืทางวชิาการ 

กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีคณะผู้บริหาร และ 

ผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556  ณ ห้องประชุมรับรอง ชั้น 6  

อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล.

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิชัย  

สนแจ้ง ผู ้อ�านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มาเป็นวิทยากร  

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้อง C201 อาคารเจ้าคุณทหาร

810 มองผ่านเลนส์



ฝึกอบรมตลาดผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดฝึกอบรมเร่ือง โครงการตลาดผลิตผลเกษตร 

และผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อุไร บุญลาโภ และอาจารย์นงลักษณ์ 

โตทิพย์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

ปฐมนิเทศนักเรียนแลกเปลีย่นจาก  
Sendai National of Technology ประเทศญีปุ่่น

รองศาสตราจารย์ ดร.บญุวฒัน์ อตัช ูรองอธกิารบด ีเป็นประธานในพธิปีฐมนเิทศนกัเรยีน

แลกเปลี่ยนจาก Sendai National of Technology ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 

อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล. เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

พิธีตัดปอยผม โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ�านาจ ตั้งเจริญชัย รองอธิการบดี เป็นประธานพิธี 

ตัดปอยผมนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 1  

ในโครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 41 จัดโดย

ชมรมศีลธรรมพัฒนาชีวิต ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู ่หัว โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู ้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมการพิธี 

เป็นจ�านวนมาก เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

อนาคตดิจิตอลทีวีในเมืองไทย

สมาคมศิษย์เก่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดเสวนา 

แลกเปลี่ยนความคิด “อนาคตของดิจิตอลทีวี เทคโนโลยี 3G และ 4G ในประเทศไทย” โดยมี

ศษิย์เก่าร่วมเสวนา คอื ศาสตราจารย์ ดร.ถวลิ พึง่มา อธกิารบด ีสจล. และคณุสรุะ เกนทะนะศลิ  

รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บมจ.อสมท. ในงานฉลองครบรอบ 40 ปี สมาคมศิษย์เก่า 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสมาคมศิษย์เก่า

การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดอบรมการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ โดยมี  

รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิสุนทร นันทกิจ ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว เป็นวิทยากร

บรรยายให้ความรู้แก่ประชาชนผู้สนใจ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องอบรม C411  

อาคารเจ้าคุณทหาร

สจล.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ 

จัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 1/2556 และการประชุม 

คณะกรรมการอ�านวยการรบับคุคลเข้าศกึษาต่อในสถาบนัอดุมศกึษา (Admission) โดยม ีศาสตราจารย์  

ดร.ถวลิ พึง่มา อธกิารบด ีสจล. เป็นประธานกล่าวต้อนรบัอธกิารบด ีรองอธกิารบด ีและแขกผูม้เีกยีรต ิ

ที่ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมในคร้ังนี้ ณ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สจล.)  

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556

11มองผ่านเลนส์



Oxford Business สนใจเทคโนโลยีไทย รุดสัมภาษณ์ ศ.ดร.โมไนย 

  ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รองอธิการบดี ให้สัมภาษณ์กับหนังสือ Oxford 

Business เกี่ยวกับวิทยาการและนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี และงานวิจัยของสถาบัน  

ณ ห้องรับรอง ชั้น 6 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล. เมื่อวันพุธที่ 20 

กุมภาพันธ์ 2556 หนังสือ Oxford Business เป็นหนังสือที่เผยแพร่เก่ียวกับงานวิจัย 

และเทคโนโลยี ตีพิมพ์และเผยแพร่ในประเทศอังกฤษ

Telecom Project Day 2013

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน Telecom Project Day 2013 โดยมีคณะผู้บริหาร

คณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้สนใจร่วมชมงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 

2556 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Thai Nguyen University เยีย่มชมสถาบัน

ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดี กล่าวต้อนรับ คณะผู ้บริหารจาก  

Thai Nguyen University of Technology ประเทศเวียดนาม ในโอกาสเดินทางมา

เยี่ยมชม และร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556  

ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

การออกแบบเพือ่การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดสัมมนาวิชาการ โครงการท�านุบ�ารุงศิลปะ 

และวฒันธรรม เรือ่ง การออกแบบเพือ่การท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรมและการจดันทิรรศการ  

การศึกษาดูงานจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมคุณหญิงวนิดา

นิทรรศการเกษตรเจ้าคุณทหารแฟร์ 2556

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร จดังานนทิรรศการเกษตรเจ้าคณุทหารแฟร์ ประจ�าปี 2556 

“เพาะกล้าเกษตรนวตักรรม” (Growing Innovative Agriculture) ภายในงานมนีทิรรศการ

ทางด้านการเกษตร การแสดงผลงานของนักศึกษาและอาจารย์ การเสวนา อาทิ “วิจัยรุ่ง 

นวัตกรรมโรจน์น�าประโยชน์สู่สังคม” และการออกร้านจ�าหน่ายพืชพันธุ์ทางการเกษตร 

ระหว่างวันที่ 11 - 17 กุมภาพันธ์ 2556

อิสระทางความคิด เนรมิตสิง่แวดล้อม

รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท พิชัย สดภิบาล อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาครุศาสตร์

สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล. น�าทีมนักศึกษา  

จ�านวน 21 ทีม กับ 21 ผลงาน เข้าประกวดในโครงการปลูกจิตส�านึก รักษ์สิ่งแวดล้อม 

“อิสระทางความคิด เนรมิตสิ่งแวดล้อม” ของส�านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

12 มองผ่านเลนส์



ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.  

เข้ารบัประทานรางวลัธรรมาภบิาล “สงิห์ทอง” รางวัลผูบ้รหิารและนกัพฒันา

องค์กรดีเด่นแห่งปี 2555

ส�าหรับรางวัล “สิงห์ทอง” เป็นรางวัลที่สมัชชานักจัดรายการ

ข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) และสมาชิก

สื่อมวลชนเครือข่าย องค์กร สมาคม ชมรมทั่วประเทศ ได้สรรหา 

และพิจารณาคัดเลือกบุคคล ผู้บริหาร นักปกครององค์กรท้องถ่ิน  

เพื่อพิจารณายกย่องการบริหารงาน การจัดการ และปฏิบัติดีในเรื่อง 

ธรรมาภิบาลตามพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดชให้เป็นไปในครรลองธรรม และช่วยสร้างสรรค์  

และส่งเสรมิองค์กรให้มศีกัยภาพและประสทิธภิาพด้วยความซือ่สตัย์ 

สุจริต และขยันหมั่นเพียร ท�าให้ผลด�าเนินการขององค์กรเป็นท่ีศรัทธา 

เชือ่มัน่แก่บคุคลทัว่ไป โดยม ีฯพณฯ พลอากาศเอก ก�าธน สนิธวานนท์ องคมนตรี 

ประธานพิธีประทานรางวัล “สิงห์ทอง” ประจ�าปี 2555 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555  

ณ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

และอีกหนึ่งรางวัลภาคภูมิใจที่ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น “นักบริหาร 

ดีเด่นแห่งปี” ประจ�าปี 2555 สาขาบริหารและพัฒนาการศึกษา พิจารณาคัดเลือก 

โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย และนิตยสารเส้นทางไทย

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวฯ สจล. 

ได้รับรางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง”
รางวัลผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี 2555

13ข่าวทั่วไป



นายวรีศกัด์ิ ไชยหาวงศ์ นกัศกึษาชัน้ปีที ่2 สาขาวชิาการออกแบบ หลกัสตูร

วิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคณุทหารลาดกระบงั ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน “The Stylist Challenge  

2012” การแข่งขันสร้างสรรค์ศิลปะในถ้วยไอศกรีม 2012 จากผลงานที่ชื่อว่า  

“KOALA TO WONDERLAND” และนางสาวกุลกานต์ ชลวาสิน, นางสาว 

ธัญธร ค�้าไพโรจน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน 

หลกัสตูรวชิาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ 

ล�าดบัท่ี 1 จากผลงานทีช่ือ่ว่า “SMOOTH SOFT & SOUR” และนางสาวธญัวรตัน์  

นุชอุดม, นางสาววรดา ธารารัชต์ธงชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาครุศาสตร์

การออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

จากผลงานที่ชื่อว่า “Sweet Lava Sundae”

บรษิทั สเวนเซ่นส์ (ไทย) จ�ากดั จดัแข่งขัน “The Stylist Challenge 2012”  

ซึ่งเป็นการแข่งขันสร้างสรรค์ศิลปะในถ้วยไอศกรีม 2012 เพื่อเป็นเวทีให้เด็กรุ่น

ใหม่ที่มีใจรักด้านศิลปะและไอศกรีม สร้างสรรค์จินตนาการตามมุมมองและ

ถ่ายทอดลงในถ้วยไอศกรีม และผลงานที่ชนะเลิศจะได้รับเลือกให้เป็นเมนูใหม่

ของร้าน 

การแข่งขันสร้างสรรค์ศิลปะในถ้วยไอศกรีมนี้ มีผู้สมัครเข้าร่วมมากกว่า 

100 ทีม จากสถาบันอุดมศกึษาทัว่ประเทศ โดยผ่านการคดัเลอืกรอบแรกจ�านวน 

10 คน ด้วยวิธีการส่งรูปถ่ายพร้อมภาพสเกตช์และสูตรเด็ดในการสร้างสรรค ์

ไอเดยีผลงาน ซึง่ผู้ท่ีผ่านเข้ารอบท้ังหมดจะต้อง 

มาออกแบบเมนูที่ผ่านการคัดเลือกแล้วนั้น 

ให้ออกมาได้จริง พร้อมทั้งวิธีการน�าเสนอ ซึ่ง

เมนูที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศนอกจากจะต้อง 

ผ่านเงือ่นไขต่างๆ ท่ีวางไว้แล้ว ยังต้องสามารถ 

ขายได้จริงอีกด้วย 

นายวีรศักดิ์ ไชยหาวงศ์ ผู ้ชนะเลิศ 

กล่าวว่า ผลงาน KOALA TO WONDERLAND 

“เหล่าโคอาล่าผจญดินแดนมหัศจรรย์” มี 

แนวความคิด “จากการน�าโคอาล่ามาแต่ง 

เป็นเรือ่งราวในรปูแบบการ์ตูน ซึง่เป็นทีช่ืน่ชอบ 

ของเหล่าเด็ก ๆ และบุคคลทั่วไป สาเหตุที่

ผมคิดไอเดียเป็นการ์ตูน เพราะว่าจะท�าให้

จินตนาการของผู ้ ท่ีได้สัมผัสถ้วยไอศกรีม

แคมเปญนีไ้ด้จนิตนาการไปกับความสขุทีไ่ม่มี

วนัละลายของไอศกรมีสเวนเซ่นส์ จงึได้เกดิมา

ในรูปแบบของไอศกรีมซันเดแคมเปญนี้”

นักศึกษาสถาปัตย์ฯ ครุฯ 
กวาดรางวัลไอศกรีม สเวนเซ่นส์ 

นายวีรศักดิ์ ไชยหาวงศ์

14 ผลงานนักศึกษา



และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานของ  

นางสาวกุลกานต์ ชลวาสิน นางสาวธัญธร ค�้าไพโรจน์  

จากผลงานท่ีชือ่ว่า “SMOOTH SOFT & SOUR” มแีนวความคดิ 

โดยน�าความนุ่มละมุนของเครปเค้กมาผสมผสานกับไอศกรีม 

รสอร่อย ตดักบัรสหวานอมเปร้ียวของแยมสตรอว์เบอร์รี เกิดเป็น 

รสชาติใหม่ที่น่าลอง

รางวัลสุดท้ายที่พระจอมเกล้าลาดกระบังคว้ามาครอง 

คือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวธัญวรัตน์  

นุชอุดม, นางสาววรดา ธารารัชต์ธงชัย จากผลงานที่ชื่อว่า 

“Sweet Lava Sundae” นางสาววรดาหนึ่งในสมาชิกทีม 

กล่าวว่า ได้แรงบันดาลใจมาจากภเูขาไฟทีก่�าลงัปะท ุมลีาวาและ 

หินภูเขาไฟหล่นลงมาเปรียบเสมือนกับไอศกรีมวานิลลาท่ี 

เคลอืบชอ็กโกแลต เมือ่ตกัไอศกรีมวานลิลากจ็ะเหน็ช็อกโกแลต

ไหลลงเหมือนลาวา บัวลอยไส้งาด�าคลุกด้วยอัลมอนด์บด 

เปรียบเสมือนหินภูเขาไฟ เป็นรสชาติใหม่ที่เข้ากันอย่างลงตัว

ติดตามชิมรสชาติการออกแบบไอศกรีมของนักศึกษา

จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ทั้งหมดได้ที่ร้านสเวนเซ่นส์ทุกสาขา

นางสาวกุลกานต์ ชลวาสิน, นางสาวธัญธร ค�้าไพโรจน์

นางสาวธัญวรัตน์  นุชอุดม, นางสาววรดา  ธารารัชต์ธงชัย 

15ผลงานนักศึกษา



นายพัชรพล ยะฟั่น, นายพงษ์ธิป ลีวัฒนานุกูล, นายพศิษฐ์  

อภิโชติวสุรัตน์, นางสาวปรางค์ สรรพอาษา และนางสาวณัฐพร  

จงฐิตินนท์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับ 

รางวัลคอนกรีตมวลเบา ประเภทเบาที่สุด จากการแข่งขัน "คอนกรีต 

มวลเบาระดับอุดมศึกษา" ครั้งที่ 6 (6th Lightweight Concrete  

Competition) เมื่อวันที่ 5 - 7 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

นางสาวบีอ้ิง แซ่องั และนายสาธนิ ศรยีทุธไกร นกัศกึษาสาขาวชิาวศิวกรรมการวดัและควบคมุ คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.  

และนายกมนทรรศน์ ณัฐเศรษฐ์ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการประกวดนวัตกรรม 

ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา (Sport Science Innovative 2012) ประจ�าปี 2555 โดยได้รับเงินรางวัล 70,000 บาท จัดโดย  

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นศ.วิศวะลาดกระบัง คว้ารางวัล

แข่งขนัคอนกรตีมวลเบา

นศ.วิศวะลาดกระบัง 
คว้ารางวัลชนะเลิศ 

“Sport Science 
Innovative 2012”
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นายจิรวัฒน์ ฤทธิ์น�้าค�า นายนาวารี มะแส และนายธนาคาร นาคสินธุ์ นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันคอนกรีตพลังช้างระดับประเทศ ครั้งท่ี 13 ประเภท 

ก�าลังตามเป้าหมายรักษ์โลก โดยได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท เมื่อวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี

ผ่านพ้นไปเรยีบร้อยแล้วส�าหรบังานประกาศผลรางวลั

ชนะเลิศทางด้านสถาปัตยกรรมไม่จ�ากัดรูปแบบภายใต้  

โครงการ Uncovering Thailand Competition 2012  

ในคอนเซปต์ “คิดเพื่อ (ค้นพบ) เมืองไทย” และขอแสดง

ความยินดีกับ นายชาติณรงค์ สารกิจอาภา, นายธีธัช  

ไชยธรรม และนางสาวสริวิลั ภมร นกัศกึษาสาขาวชิาครุศาสตร์

สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจากการ

แข่งขัน Uncovering Thailand Competition 

2012 ส�าหรับรางวัลชนะเลิศเป็นของนักศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยรังสิต และรองอันดับ 1 เป็น

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโดย  

B.1 MAGAZINE GROUP ALWAYS BEYOND 

ณ ตึก D CDC (Crystal Design Center)  

ถนนเลียบทางด่วนรามอินทรา

K M I T L

นศ.วิศวะลาดกระบัง 
คว้ารางวัลชนะเลิศ
คอนกรีตพลังช้าง

อิสระแนวคิดการออกแบบไร้ขีดจ�ากัด
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สวัสดีค่ะ...ดีใจมากๆ...ที่พบกันอีกในเทอม 2 ค่ะ...เทอมที่แล้วพี่พบกับน้องๆ ผู้อ่านวารสารพระจอมเกล้า

ลาดกระบังสัมพันธ์นี้ในคอลัมน์ “สาระน่ารู้” มาแล้ว 1 เทอม ส�าหรับเทอม 2 น้ียินดีมากที่ได้มาพบในคอลัมน์  

Life’s in U ซึ่งพี่จะหมายถึง Lifestyle in university ที่จะน�าเกร็ดสาระวิธีการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 

มาช่วยเติมเต็มความรู้สึกในใจให้น้องๆ รู้สึก ชิล...ลๆ ตอนเรียนในระดับนี้มาฝาก เพื่อหวังให้น้องๆ ผ่านการเรียน 

ในระดับอุดมศึกษานี้ไปอย่างประสบความส�าเร็จกันทุกๆ คนค่ะ...

ก่อนอื่น...ยังต้องแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่สอบผ่านเข้ามาเรียนระดับมหาวิทยาลัยที่ต้องการกันอีกครั้งค่ะ...

ซึ่งพี่ได้เจอน้องๆ หลายคนมาแล้ว 1 เทอม...น้องๆ น่ารักสดใส หล่อ สวยสมวัยกันมาก ดูแล้วสดชื่นตา แต่งกาย 

ในเครือ่งแบบนกัศกึษากนัอย่างถกูต้อง...น้องนกัศกึษาชายใส่เสือ้แขนยาวหล่อเหลา น้องนกัศกึษาหญงิใส่กระโปรงกัน

ถูกระเบียบแบบเป๊ะ...เนี้ยบ...ไม่มีที่ติ...เป็นที่ชื่นชมยินดีของคณาจารย์และผู้พบเห็นกันมากมาย...

การแต่งกาย “สั้น...รัดติ้ว” เป็นการแต่งกายในชุดนักศึกษาที่เป็นเพียงการกระท�าตามกระแสนิยม เป็นสิ่ง 

ล่อแหลมและเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดภัยอันตรายกับชีวิตน้องๆ ได้อย่างคาดไม่ถึง และเป็นการแต่งกายไม่สุภาพ 

เมื่อเวลาเข้าห้องเรียน และเป็นการไม่เคารพสถานที่อีกด้วย...และเมื่อน้องๆ แต่งกายไม่เรียบร้อยเช่นนี้ ก็ต้อง 

คอยระมัดระวังอิริยาบถท่าทางการเคลื่อนไหวไม่ให้เกิดอาการโป๊ให้คนรอบข้างว่าเอาได้...ไม่เป็นการกระท�าที่ด ี

เลยใช่มั้ยคะ?...

ความน่ารักสดใสตามวัยของน้องๆ น่ามอง...และน่าช่ืนชมอยู่แล้ว...ไม่จ�าเป็นต้องใส่สั้น...รัดติ้ว... 

ให้เป็นเป้าสายตาคนอ่ืนและถูกมองว่าเป็นนักศึกษาที่ไม่รู้กาลเทศะ ให้เสียชื่อมาถึงมหาวิทยาลัยด้วยเลยค่ะ...รักษา 

ความน่ารักแบบนี้ให้อยู่กับน้องๆ ตลอดไป...เพราะหากผ่านเวลานี้ไปแบบดีๆ ได้แล้ว...น้องๆ จะไม่ต้องผิดหวัง 

และเสียใจกับการแต่งกายที่ไม่เหมาะแบบนี้เลยค่ะ...แล้วพบกันใหม่ฉบับต่อไปนะคะ...

เทอม 2 น้องสดใส...
แค่ไม่ใส่สัน้...รัดติ้ว

สิดารัศมิ์ 

เทอม 2 น้องสดใส...
แค่ไม่ใส่สัน้...รัดติ้ว
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ในปัจจุบันนีไ้ม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะพบกับหนุ่มสาวหน้าตาดี แม้แต ่
ในรัว้ของพระจอมเกล้าลาดกระบังก็เช่นกัน ซ่ึงวันนีเ้ราจะมา

รูจ้กัตวัตน มารค์ วุฒกิร ดกีรเีดอืนสถาบนัจากเวท ีKMITL FRESHY BOY & 
GIRLS 2010 และอีกต�าแหน่ง POPULAR VOTE ว่ากว่าจะมาเป็นเดือน
สถาบันนัน้เขาได้ท�าอะไรมาบ้าง

“ผมเข้ามาในระบบแอดมิชชั่นกลางและเลือกพระจอมเกล้า 

ลาดกระบังเป็นอันดับแรกครับ” มาร์คเผยถึงสาเหตุที่ได้มาศึกษาที่ 

สถาบันนี้ว่าเจ้าตัวมีความชื่นชอบทางด้านไอทีต้ังแต่เด็กๆ แล้วท�าให้ 

ได้เรยีนในคณะทีใ่ช่และสถาบนัทีช่อบ ส่วนเส้นทางการเป็นเดอืนของมาร์ค 

นั้นเร่ิมจากการถูกเพื่อนๆ ในคณะคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจากคณะ 

ไปประกวด สาเหตทุีเ่พือ่นๆ เลอืกมาร์คเพราะมาร์คเป็นคนเฮฮาสนกุสนาน

มาร์คเล่าประสบการณ์ในช่วงเก็บตัวให้ฟังว่า “แรกๆ รู้สึกเบื่อและ 

ยงัไม่เข้าใจว่าตวัเองนัน้มาท�าอะไร แต่พอนานๆ ไปเริม่สนทิกบัเพือ่นมากขึน้ 

และมีพี่โค้ชคอยเทคแคร์ จากวันนั้นถึงวันนี้มันเป็นความรู้สึกประทับใจ 

ที่ไม่สามารถหาที่ไหนได้”

มาร์คไม่คิดว่าตวัเองจะได้รับต�าแหน่งเดอืนสถาบนั แต่เม่ือได้รบัแล้ว 

ก็จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ สุดท้ายอยากให้มาร์คฝากอะไรถึงเพื่อนๆ  

หน่อย “ในฐ�นะที่ผมกำ�ลังเรียนท�งด้�นไอทีก็อย�กฝ�กให้เพื่อนๆ  

เข้�ในเว็บที่เหม�ะสม สิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควร เพร�ะอินเทอร์เน็ต 

มอีทิธพิลต่อวยัรุน่เร�เป็นอย่�งม�ก ใช้วจิ�รณญ�ณในก�รรบัชมแล้วกนัครบั”  

มาร์คกล่าว

ช่ือ :  นายวุฒิกร  ภู่อิสระกุล

ช่ือเล่น :  มาร์ค

วันเดือนปีเกิด :  11 มีนาคม 2536

 มีพี่น้องทั้งหมด 3 คน ตนเองเป็นคนที่ 1

จบช้ันมัธยมศึกษามาจาก : โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

 ปัจจุบันก�าลังศึกษาระดับชั้นปีที่ 1  

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี 

 พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คุณพ่อ : ท�างานบัญชีโรงแรม

คุณแม่ : แม่บ้าน

รางวัลสุดท ้ายที่ ได ้ รับคือ รางวัล 

สนบัสนนุโดยธนาคารกรงุไทย รางวลัที ่2 ได้แก่  

อาจารย์พัดชา แก้วทองตาล ในผลงานที่ชื่อว่า 

“Sound of a flowing stream No.7” แม่พิมพ์

โลหะ มีแนวคิดว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบน

โลกน้ีล้วนแล้วแต่มีความส�าคัญในตัวเองทั้งสิ้น  

หากแต ่สิ่ ง ท่ี เ กิดขึ้น น้ันจะส�าคัญกับสิ่ งใด 

มากหรือน้อยเพียงใด มีหน้าที่และความหมาย  

ซึ่งแตกต่างกันออกไปบนเส้นทางของการ

ด�ารงชีวิต ก็เพียงเพื่อการมีชีวิตอยู่รอดต่อไป  

การดิ้นรน การปรับตัว หรือการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นได้เมื่อถึงเวลา นั่นหมายถึงการอยู่ร่วมกันของทุกชีวิต จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ต้อง 

สอดคล้องกัน หากแต่บางชีวิตอาจไม่ส�าคัญกับอีกชีวิตรอบข้างเท่าใดนัก แต่ในทางกลับกันนั้น อาจส�าคัญมากที่สุดกับการด�ารงอยู่ 

ของอีกชีวิตหนึ่งก็เป็นได้”

ดาวประจ�าฉบับลูกเต๋า คว้าเหรียญเงิน 
งานศิลปกรรมแห่งชาติ

ขอแสดงความยนิดกีบั อาจารย์สรุชยั ดอนประศร ีทีไ่ด้รบัรางวลัประกาศนยีบตัรเกียรตินยิม 

อันดับ 2 เหรียญเงิน จากผลงานชื่อ “ลูกเต๋า” และรองศาสตราจารย์ อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์  

ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญทองแดง จากผลงานชื่อ “Unity of Life”  

ประเภทประติมากรรม โลหะสเตนเลส จากการแสดงศิลปกรรม 

แห่งชาติ ครั้งที่ 58 ประจ�าปี 2555 จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ระหว่างวันที่ 6 - 28 กันยายน 2555 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  

หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ

อาจารย์สุรชัย ดอนประศรี กล่าวว่า ประติมากรรม “ลูกเต๋า”  

มแีนวความคดิ “สะท้อนมมุมองทีม่ต่ีอวัตถบุางชนดิ อาท ิลกูเต๋า โดยการ 

น�าวัตถุมาขยายขนาดและปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อวัตถุประเภทนี้  

เพื่อตอบสนองความคิดในเรื่องการเสี่ยงโชค และเสี่ยงดวง ซึ่งเป็น 

การสะท้อนสภาวะวิกฤตทางด้านจิตใจของมนุษย์ในอีกรูปแบบหนึ่ง”

และอกีหนึง่เหรยีญทองแดงจาก รองศาสตราจารย์ อรยิะ กิตติเจรญิววิฒัน์ จาก

ผลงานชื่อว่า “Unity of Life” โดยมีแนวความคิดว่า “เมื่ออาจารย์ยังเด็ก รู้สึกโหยหา 

การดูแลและการช่วยเหลือจากพ่อแม่ 

หรอืผูใ้หญ่ พอเตบิโตขึน้ ความปรารถนา

ที่จะให้การดูแลช่วยเหลือเด็ก ๆ พ่อแม่  

และผู้อื่นก็เกิดข้ึนในใจ ท�าให้รู้สึกได้ว่า 

มนุษย ์และสิ่งมี ชี วิตต ่างเกิดมาเพื่อ 

พึ่งพาอาศัยกันและกัน”

กว่าจะเป็นเดือน
มาร์ค วุฒิกร
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กีฬาประเพณี
3 พระจอมเกล้า

ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดี สจล. เป็น 

ประธานเปิดงานกีฬาและฟุตบอลประเพณี 3 พระจอมเกล้า  

(THREE KING MONGKUT'S TRADITIONAL FOOTBALL  

AND GAMES) ณ สนามกีฬา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556

งานกีฬาและฟุตบอลประเพณี 3 พระจอมเกล้า จัดขึ้น 

เป็นประจ�าทุกปี เป็นการแข่งขนักฬีาและฟตุบอล ของนกัศกึษา  

3 มหาวิทยาลัย/สถาบันพระจอมเกล้า ได้แก่ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล ้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อความสามัคคี  

และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวพระจอมเกล้าฯ ซึ่งจะ 

จัดหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ เจ้าภาพในปีน้ีก็คือ สถาบัน 

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีที่ 7 ฉบับที่ 30 ประจำ�เดือนมีน�คม 2556


