
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน “กีฬาวิทยาศาสตร์ 

สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (อะตอมเกมส์) ครั้งที่ 22” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ระหว่างวันที่ 17 - 23 มีนาคม 2556 เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ 

ได้มีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง การแข่งขันในครั้งนี้ มีการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น 9 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล 

บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เทเบิลเทนนิส เทนนิส เซปักตะกร้อ เปตอง หมากกระดาน (หมากรุกไทย หมากล้อม และ A-Math)  

รวมทั้งยังมีการแข่งขันทักษะวิชาการ การประกวดกองเชียร์ ผู้น�าเชียร์ กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ การประกวดดาวเดือน  

ตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

องค์การสะพานปลา
และศูนย์ส่งเสริม

การท่องเทีย่วมหาชยั 
โดย พสธร

องค์การสะพานปลา
และศูนย์ส่งเสริม

การท่องเทีย่วมหาชยั 
โดย พสธร

ปีที่ 7 ฉบับที่ 31 ประจำาเดือนเมษายน 2556

อะตอมเกมส์



ดาวประจ�าฉบับ

แว่นตาเลเซอร์
ตัวช่วยผู้ป่วยอัมพาต

จากจ�านวนผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จึงท�าให้
จ�านวนของผู้พิการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามกัน โดย 

เกดิจากปัญหาแขน-ขาอ่อนแรงไม่สามารถควบคมุการท�างานของ
ร่างกายได้ พบมากในผูส้งูอายุและผูพ้กิารด้านแขน-ขา ทีเ่รยีกว่า  
อัมพาต ซึ่งอาการเหล่านี้ผู้ป่วยจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง 
ได้อย่างเต็มที่จะต้องมีคนคอยดูแลอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เพื่อให้ 
ผู้ป่วยกลุ่มน้ีสามารถพึ่งตนเองได้ในระดับหน่ึงจึงเกิดเป็นการ
คิดค้นแว่นตาสั่งงานส�าหรับผู้ป่วยอัมพาต โดยระบบการใช้งาน
ที่ใช้เพียงลมหายใจแรงๆ ทางจมูกสั่งกับระบบเลเซอร์ โดยม ี
การเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือซึ่งมีระบบประมวลผลทางภาพ 
ทีจ่ะมอียูใ่นระบบมอืถอืประเภทแอนดรอยด์ สามารถเรยีกใช้งาน
ได้ทันทีเมื่อผู้ป่วยสั่งการด้วยการหายใจ โดยอุปกรณ์นี้สามารถ 
ติดต้ังได้ ตามที่ผู้ป่วยต้องการสามารถจัดการแก้ไขโปรแกรม 
ได้อย่างสะดวกและไม่ซบัซ้อน โดยแว่นตานีก้ารสัง่การเพือ่ผูป่้วย
อัมพาต เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาส�าหรับผู้ป่วยที่พิการตั้งแต ่
ไหล่ลงมาไม่สามารถใช้มอืและแขนได้สะดวก ระบบและหลกัการ
ท�างานโดยการที่ผู้ป่วยสั่งงานโดยใช้แว่นตาที่ออกแบบ การติด 
เลเซอร์และควบคุมการปิด-เปิดโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ล�าแสงเลเซอร์จะไปตกบนฉากรับแสงในต�าแหน่งที่ก�าหนดไว้  
หน่วยประมวลผลต�าแหน่งของเลเซอร์จะส่งรหัสสั่งการตาม
ที่ท�าการตั้งโปรแกรมไว้และเชื่อมต่อกับระบบมือถือ โดยมีกล้อง
วิดีโอท�าการรับข้อมูลจากฉากและน�าไปสั่งการท�างานต่างๆ  
เพ่ือช่วยให้ผู ้ป ่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในบางส่วน 
โดยอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นผลงานในโครงงานของนายนพมงคล  
เฉดิฉาย นกัศกึษาสาขาวชิาอเิลก็ทรอนกิส์ คณะวศิวกรรมศาสตร์  
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพล ชิตสกุล เป็นที่ปรึกษา 
ตัวโครงงาน หากใครสนใจแว่นตานี้สามารถติดต่อสอบถาม 
ได้ที่ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ 
ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2326-4222, 0-2329-8344

กุ๊กไก่ กับ
สิ่งประดิษฐเ์ก๋ ๆ

และแล้วช ่วงฤดูกาลปิดเทอมของเหล่านักศึกษา 

ก็มาถึง หลายๆ คนคงรู้สึกดีใจที่จะได้พักผ่อนและ

ท่องเที่ยวกันอย่างเต็มที่ บางคนก็หางาน part-time ท�า เพื่อ

เพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับตัวเอง และบางคนก็เลือกที่จะใช้เวลา

ว่างในช่วงปิดเทอมนี้หากิจกรรมที่ดีท�าให้เกิดประโยชน์ คอลัมน์

ดาวประจ�าฉบับเล่มนี้จะมาท�าความรู้จักกับสาวน้อยตัวเล็กน่ารัก

จากคณะเทคโนโลยกีารเกษตร “น้องกุก๊ไก่” นางสาวณฐัพร แขมด�า  

นักศึกษาจากสาขานิเทศศาสตร์เกษตร ชั้นปีที่ 2 ที่ใช้เวลาว่าง

ในช่วงเวลาปิดเทอม เปิดร้านค้าเล็กๆ ชื่อว่า Nattaporn D.I.Y.  

ซึ่งเป็นการน�าของใกล้ตัวมาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มมูลค่า

“ตั้งเเต่เด็กๆ เป็นคนชอบประดิษฐ์ท�านู่นนี่ กระเป๋าจาก

เสื้อคอกระเช้า ไม้เเขวนลูกปัด ติดนู่นแปะนี่เต็มโต๊ะเลยค่ะ” นี่คือ

งานอดเิรกของน้องกุก๊ไก่ทีท่�าให้เธอมนีสิยัชืน่ชอบประดดิประดอย

มาถึงปัจจุบันนี้ น้องกุ๊กไก่ยังได้เล่าให้ฟังอีกว่า “ช่วงหลังๆ ไปเจอ

ลกูปัดสพีาสเทลสวยๆ เลยท�าให้เพือ่นใส่ค่ะ เพือ่นชอบมาก เลยยุให้

ท�าขายค่ะ ทีเเรกตั้งเเค่เป็นเพจไม่ได้เจตนาขาย สุดท้ายมีคนอยาก

ได้ค่ะ เลยท�าขายตั้งเเต่ตอนนั้น”

ปัจจุบันนี้น้องกุ๊กไก่ไม่ได้ท�าเพียงแค่ก�าไลข้อมือเท่านั้น  

แต่เธอยังต่อยอดความคิดออกไปอีกท�าให้มีทั้งหมวก เซตก�าไลและ

นาฬิกา ที่รัดเข็มขัด จุกส�าหรับ iPhone และที่ผลงานชิ้นล่าสุด  

เคสโทรศัพท์มือถืออีกด้วยครับ 

ถ้าหากสิ่งที่เราคิดว่าดีก็ควรที่จะรีบลงมือท�า ท�าแล้วไม่ก่อ

ให้เกิดความเดือดร้อนจงรีบท�าไป อย่าปล่อยให้เวลาผ่านเลยไป  

ไม่แน่เราอาจจะค้นพบได้ว่าตัวเรานั้นชอบสิ่งใดก็เป็นได้
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นัดะไนยชื่นบาน

ภาพโครงสร้างโดยรวมของระบบ

ภาพรวมอุปกรณ์ต้นแบบ

2 Highlight



สวัสดีครับท่านผู้อ่าน KMITL News อีกไม่นานนักเราจะมี 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดขึ้น หรือสมาคมประชาชาติ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ 

ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม 

ลาว พม่า และกัมพูชา ซึ่งได้จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN  

Economic Community: AEC) เพื่อส่งเสริมให้เป็นตลาดและ

ฐานผลิตเดียวที่จะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และการลงทุน 

แรงงานฝีมือ และเงินทุนอย่างเสรี ทั้งนี้ได้ก�าหนดเป้าหมาย 

ให้เป็นปีที่มีลักษณะของการรวมกลุ ่มประเทศ เปลี่ยนเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท�าให้เกิดผลกระทบด้านต่างๆ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งด้านแรงงาน จะมีการถ่ายเทแรงงานด้านฝีมือ

เพื่อให้สามารถหางานในประเทศสมาชิกได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะ

ขณะน้ีมีหลายประเทศที่รายได้เฉลี่ยต�่ากว่าไทย ดังนั้นจะมี 

แรงงานหลายสาขาอาชีพต่างชาติเข้ามาท�างานในเมืองไทย 

อย ่างมากมายแน ่นอน เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล ่าว 

“พระจอมเกล้าลาดกระบัง” ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิต

บณัฑติด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจงึได้ด�าเนนิการวางแผน

และปรับตัวทุกด้านอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพื่อก้าวสู่สถาบัน 

อดุมศกึษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี1 ใน 10 ของภมูภิาค

อาเซียนในปี ค.ศ. 2020

โสพล  จันทรโชติ

บรรณาธิการ

พระจอมเกล้าลาดกระบังสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 31

เมษายน 2556

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล  พึ่งมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพล  บุญจันทร์

บรรณาธิการ นายโสพล  จันทรโชติ

กองบรรณาธิการ นางมนัญชยา  แก้วอ�าไพ

นางสาวจิราพร ภู่จิ๋ว นางสาวสิดารัศมิ์  เผ่าภู่

นางสาวนาตยา  ชื่นบาน

ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 

โทร. 0 2329 8000 ต่อ 3180

www.kmitl.ac.th
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ศาสตราจารย ์ ดร.ถวิล พึ่ งมา 
อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เร่ง
พฒันาระบบการศกึษา พร้อมเปิดหลกัสตูรใหม่ 
“วิศวกรรมปิโตรเคมี วิศวกรรมชีวการแพทย์” 
ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
ทัง้ในและต่างประเทศ ตัง้เป้าเป็น 1 ใน 10 ของ 
สถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้าสู ่ประชาคม
อาเซียน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้ า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดงานเสวนา  
“ปักธงปี 2558 กับการก้าวสู ่สถาบันผู ้น�า 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งอาเซียน”  
เพื่อวางเป้าหมายกรอบการพัฒนาสถาบัน  
เพื่อตั้งเป้าให้ สจล. เป็น 1 ใน 10 ของสถาบัน 

การศกึษาชัน้แนวหน้าแห่งประชาคมอาเซยีน เน้นพฒันาเทคโนโลย ีผูน้�า หลกัสตูร  
บุคลากร และการพัฒนานักศึกษาสู่ระดับสากล หวังส่งเสริมให้ประเทศไทย  
ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านเทคโนโลยีอาเซียน พร้อมทั้งให้สอดคล้อง 
กบัการเปิดรบัเข้าประตอูาเซยีน โดยเร่งสร้างความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัชัน้น�า
ต่างๆ ทั่วโลก โดยปี 2556 สจล.เร่งเปิดหลักสูตรใหม่ ตอบสนองความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรม อาทิ หลักสูตรวิศวกรรมปิโตรเคมี หลักสูตรวิศวกรรมชีว
การแพทย์

การเสวนา ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดี สจล. กล่าวว่า  
“เป้าหมายทีส่�าคญัของสถาบนัทีจ่ะต้องก้าวไปให้ถึงนัน้ คอื การพฒันาให้สถาบนั 
เป็นสถาบัน 1 ใน 5 ของประเทศไทย ภายใน 4 ปี และการเตรียมความพร้อม 
ในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาสถาบันให้เป็นสถาบัน 1 ใน 3 ของประเทศไทย  
และเป็น 1 ใน 10 ของสถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้าแห่งประชาคมอาเซียน 
ในปี 2558 โดยเริม่ต้นพฒันาสถาบนัผ่าน 3 แนวทางหลกั คอื 1. การน�านวตักรรม
และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการเรียนการสอน เนื่องจากเล็งเห็นว่า 
คณาจารย์และบุคลากรของสถาบันมีความรู ้ความสามารถและเชี่ยวชาญ 
ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีการผลิตผลงานทางวิชาการ ดังน้ัน 
การใช้เทคโนโลยีเป็นตัวน�า จะสามารถพัฒนาศักยภาพของสถาบันและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาได้ 2. ผลงานวิจัยปีละไม่ต�่ากว่า 1,000 ช้ิน ท่ีน�าเทคโนโลยี 
มาประยุกต์ใช้งานออกมาเป็นจ�านวนมาก โดยอาจารย์ผู ้มีความเช่ียวชาญ 
น�าเสนอการเรียนการสอนควบคู่งานวิจัย ซึ่งเป็นสิ่งที่สถาบันต้องน�ามาพัฒนา 
ต่อยอดเพือ่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และน�าไปพฒันาชมุชน สงัคม และประเทศได้  
3. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาเกิดการปรับตัวได้ 
ในทุกภาคอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม สิ่งท่ีสถาบันยังคงเน้นย�้าอย่างต่อเน่ือง คือ การพัฒนา
สถาบันไปสู่การเป็นสถาบันอันดับหนึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
เป็นที่พึ่งของสังคม พร้อมเดินหน้าปักหมุดก�าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
วิชาการให้ก้าวสู่ความเป็นสากลมากข้ึน เพื่อวางรากฐานสู่ความเป็นประชาคม

พระจอมเกล้าลาดกระบัง 
เร่งพัฒนาหลักสูตร ตั้งเป้าแนวหน้าอาเซียน
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อาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้ โดยจะพัฒนาทั้งในเร่ืองของเทคโนโลยี ผู้น�า 
หลักสูตร บุคลากร และการพัฒนานักศึกษาสู่ระดับสากล ท่ีเน้นการเป็น
สถาบันการศึกษาท่ีมีเทคโนโลยีอันล�้าสมัย โดยใช้เทคโนโลยีด้านการเรียน
การสอนให้มคีวามล�า้หน้า น�าวิทยาการใหม่เข้ามาใช้ทัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิติั 
ตลอดจนการพฒันาอาคารเรียนไฮเทค ทีค่วบคมุและประเมนิผลการเรยีนการ
สอนได้จากส่วนกลาง ซึง่ทัง้หมดนีต้้องการเน้นให้นกัศกึษาเกิดการเรยีนรูแ้ละ
ฝึกฝนทักษะของตนเองได้อย่างเต็มที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ค�าฝอย 
ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวถึงการเตรียมความพร้อม
เพื่อก้าวสู่ความเป็นที่สุดในอาเซียนว่า สิ่งส�าคัญ
ที่สถาบันก�าลังพยายามปรับตัว เพื่อสร้างความ
เป็นสถาบันการศึกษาช้ันน�าด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคุณภาพ ในปี 2556 นี้ 
สถาบันได้พฒันาหลักสูตร ตลอดจนนโยบายการ
บริหารทีเ่ป็นไปในทางทีส่อดคล้องกบัการเปิดรบั
เข้าสู่อาเซียนมากขึ้น โดยมีการพัฒนาหลักสูตร

การเรียนการสอนต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการของทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ การจัดหลักสูตรนานาชาติอย่างจริงจัง โดยเริ่มใช้ภาษาอังกฤษ
ในการเรียนการสอน ในวิชาพื้นฐาน เพื่อให้นักศึกษาเริ่มซึมซับกับภาษา
อังกฤษและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเพิ่มเติมหลักสูตร
ใหม่ที่น่าสนใจ โดยมองถึงปัญหาว่า ประเทศของเรายังขาดบุคลากรในด้าน
ไหนที่จะไปพัฒนา จึงมีการต่อยอดหลักสูตรต่างๆ อาทิ หลักสูตรวิศวกรรม
ปิโตรเคม ีหลกัสตูรวศิวกรรมชีวการแพทย์ ทีส่่งเสริมด้านการขยายฐานความรู้
วศิวกรรมให้สามารถประยกุต์ใช้กบัอตุสาหกรรมทีเ่หมาะสมกบัการพฒันาการ
ให้บรกิารสาธารณสขุของประเทศ ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนบคุลากร
ด้านนี้ เป็นต้น 

 ในส่วนของนโยบายการบริหารประจ�าปี 2556 สจล. มุ่งพัฒนาแบบ 
ก้าวกระโดด โดยเร่งสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยช้ันน�าต่างๆ ท่ัวโลก  
ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การท�าวิจัยร่วม การจัดประชุมวิชาการในระดับ
นานาชาติ การแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา โดยคาดว่าในปีนี้ 
จะมีสถาบันการศึกษาชั้นน�าหลายประเทศเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนการเรียน
การสอนเพิ่มขึ้นกว่า 20 - 30 แห่ง พร้อมผลักดันให้มีงานวิจัยใหม่ๆ เกิดขึ้น  
คาดว่าจะมีงานวิจัยชิ้นใหม่ของคณาจารย์กว่า 1,000 ชิ้น โดยให้อาจารย ์
น�างานวิจัยเหล่านั้นมาสอนควบคู่ไปกับเทคโนโลยีสมัยใหม่แก่นักศึกษา  
ตลอดจนการสร้างความร่วมมือให้มากขึ้นกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให ้

นกัศกึษาในทกุระดับ รวมไปถึงบคุลากรได้เรยีนรู้ 
เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลก ในแวดวง 
อุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นผลดี 
ต่อตัวนักศึกษาเอง เมื่อจบการศึกษาก็สามารถ
ออกไปท�างานได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ บุญสีเมือง 
รองอธิการบดี กล่าวเพิ่มเติมถึงแนวทางในการ
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา
ด้านเทคโนโลยีในอาเซียนว่า การขับเคล่ือน 

ประชาคมอาเซียนด้วยการศึกษาน้ันถือเป็นสิ่ง
ส�าคัญ เพราะเป็นสิ่งที่สามารถสร้างรากฐาน
การพัฒนาให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรของประเทศได้  
ดังนั้นการสร้างให้ประเทศไทยเป็น Education 
Hub ควรจะมีการเตรียมความพร้อมในด้านกรอบ
ความคิด มุ ่งสร้างความตระหนักรู ้ของคนไทย  
จัดการศึกษาเพื่อสร ้างคนไทยให้เป ็นคนของ
ประชาคมอาเซยีน พฒันาสมรรถนะให้พร้อมจะอยู่
ร่วมกัน และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ด้านการศกึษา การขยายโอกาสทางการศกึษา และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการและจัดการ
ศึกษา โดยสถาบันการศึกษาน้ีเองท่ีจะเป็นเหมือน
ฐานในการผลกัดนัให้กลายเป็นแหล่งเรยีนรูท้ีส่�าคญั
ต่อไปได้ ดังน้ัน ควรมีการริเริ่มแนวทางของการ
พฒันาการศกึษาทลีะขัน้ตอนและสมบรูณ์ครบถ้วน

ส�าหรบัแนวทางในการพฒันาสถาบนัเร่ิมต้น  
คือ การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน  
ตลอดจนการน�าเทคโนโลยีเหล ่านั้นมาสร ้าง
ประโยชน์ให้กับสังคมได้ไม่ทางใดก็ทางหน่ึง โดย
เริ่มตั้งแต่การปรับปรุงห้องเรียนและห้องสมุด
ให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลการสอน การวิจัย จากฐานข้อมูลกลางได้  
การสนับสนุนให้สถาบันเป็นแหล่งความรู้ โดยการ
สอนผ่านระบบ ICT และการปรับปรุงเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารภายในสถาบัน 
ตลอดจนการรุดหน้าคิดค้นรูปแบบการถ่ายทอด
แลกเปลีย่นข้อมลูทางการศกึษาแบบอเิลก็ทรอนกิส์
ที่ทันสมัยที่สุด กับสถาบันการศึกษาชั้นน�าในเขต
ประเทศอาเซียน โดยในปีน้ีอยู่ในข้ันตอนของการ
วางระบบให้มีความเสถียรและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด และคาดว่าภายในต้นปีหน้าจะสามารถน�า
ระบบน้ีเข้าสู ่ข้ันตอนของการเจรจาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางการศึกษากับหลายสถาบันการศึกษาใน
ประเทศอาเซียนได้ พร้อมกับการมีศูนย์เครือข่าย
เทคโนโลยรีะดบัประเทศ ทีม่อีงค์กรและสถาบนัการ
ศกึษาชัน้น�าด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยร่ีวมกนั
จัดตั้ง โดยภายในศูนย์จะต้องมีอุปกรณ์ เครื่องมือ 
ทางเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมอันทันสมัย ให้
สามารถเป็นแหล่งรวมความเป็นสุดยอดของ
เทคโนโลยีระดับประเทศได้ ซึ่งเหล่าน้ีจะสามารถ
ส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาด้านเทคโนโลยีในอาเซียนอย่างแน่นอน

ผศ.ดร.สุรินทร์  ค�าฝอย

รศ.ดร.พิสิฐ  บุญสีเมือง 
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Missscience

“สมาร์ทกริด-สมาร์ทมิเตอร์" 

   ประหยัดพลังงาน
พระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดตัวผลวิจัยเทคโนโลยี 

ด้านพลังงาน เพ่ือรบัมอืผลกระทบด้านวิกฤตพิลงังานทีอ่าจเกดิ

ขึ้นในอนาคต ซึ่งสามารถบริหารควบคุมการจ่ายไฟฟ้าภายใน

อาคารได้ตามต้องการ เผยช่วยลดพลังงานได้กว่า 5 - 10% 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สริุนทร์ ค�าฝอย ผูช่้วยอธกิารบดี 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) 

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศษิฏ์ หริญักติต ิประธานหลกัสตูร

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาลัยนานาชาติ สจล.  

ร่วมกันเปิดตัวผลงานวิจัยเพื่อการบริหารจัดการพลังงาน  

ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เริม่ต้นกนัท่ีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั (สจล.) มอีาคารทีไ่ด้ชือ่

ว่าเป็นอาคารที่ใช้ไฟฟ้าน้อยที่สุดหรือเป็นศูนย์ หรือที่เรียกว่า  

Net Zero Energy Building โดยเป็นการวิจัยร ่วมกับ

กระทรวงพลังงาน ซ่ึงมีวิธีการจัดการบริหารไฟฟ้าอย่างเป็น

ระบบ โดยใช้บริเวณสวนหญ้าด้านหน้าอาคารและหลังคา

ติดต้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้

งานภายในอาคาร มีก�าลังการผลิตถึง 15 กิโลวัตต์ และ

สามารถเก็บเป็นพลังงานส�ารองไว้ในแบตเตอรี่ด้วย ซึ่งเป็น

แหล่งพลังงานของอาคารน้ี และจะดึงพลังงานไฟฟ้าจาก  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มาใช้ก็ต่อเมื่อก�าลังไฟฟ้า 

ไม่เพียงพอ หากแต่โอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นได้น้อยมาก ส�าหรับ

หลังคาของตัวอาคารใช้วิธีการฉีดโฟมกันความร้อน เป็นการ

ดูดซับความร้อนไม่ให้เข้าไปในตัวอาคารและปูทับด้วยแผง 

โซลาร์เซลล์อีกชั้นหน่ึง เป็นการประยุกต์ใช้พื้นที่ให้เป็น

ประโยชน์และเพิ่มปริมาณพลังงานจากแสงอาทิตย์ด้วย ปกติ

แผงเซลล์แสงอาทิตย์
ด้านหน้าอาคารประหยัดพลังงาน

6 งานวิจัย



ระบบ “สมาร์ทกริด” เป็นแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าให้

เป็นโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ โดยน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและ

สื่อสารมาบริหารจัดการควบคุมการผลิต ส่ง และจ่ายพลังงาน

ไฟฟ้าให้กับ กฟภ. อาทิ ระบบการควบคุมสั่งจ่ายอัตโนมัติ  

ระบบอ่านมิเตอร์อัตโนมัติ ระบบศูนย์บริการทางโทรศัพท์

เป็นต้น เพื่อผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเช่ือมต่อกับ กฟภ.ได้ทุกที่  

ทุกเวลา และอาจรองรับการใช้ไฟฟ้าในภาคคมนาคมขนส่ง

อย่างรถยนต์ และรถไฟอีกด้วย

ส ่วนผลงานอีกชิ้นหนึ่งคือต ้นแบบมาตรวัดไฟฟ้า 

อัจฉริยะ หรือ “สมาร์ทมิเตอร์” ที่จะรองรับระบบสมาร์ทกริด  

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วศิษิฏ์ อธบิายว่า “จะใช้ตรวจวดัปริมาณ

ไฟฟ้าเช่นเดียวกับมิเตอร์ไฟฟ้าเดิม แต่สามารถควบคุมการ 

สั่งจ่ายไฟ ตรวจวัดปริมาณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางไกล  

รวมทั้ งพัฒนาต ่อยอดไปสู ่การใช ้คอมพิวเตอร ์บริหาร

จัดการไฟฟ้าในแต่ละครัวเรือน เช่น  

การควบคมุปรมิาณไฟฟ้าผ่านโทรศพัท์ 

มือถือ ซึ่งท�าให้ผู ้ใช ้สะดวกสบาย 

และประหยัดพลังงานยิ่งขึ้น

หากมี การจ ่ าย ไฟฟ ้ าที่ เ กิ น 

ปริมาณที่ตั้งไว้ ระบบสามารถควบคุม 

การเปิด-ปิดการใช้งานไฟฟ้าในแต่ละส่วน 

ของอาคารได้อย่างอัตโนมัติ และตาม 

ล�าดับความส�าคัญท่ีเราได้ต้ังค่าระบบไว้  

ยกตัวอย่างเช่น เราก�าหนดให้บ้านจ่ายไฟได้ไม่เกิน 100 วัตต์  

และหากมีการใช้ไฟเกินที่ก�าหนดไว้ จึงจัดล�าดับความส�าคัญ 

ไว้ว ่า อันดับแรกให้ปิดแอร์, ทีวี, หลอดไฟ ตามล�าดับ  

ระบบจะตัดไฟตามที่เราก�าหนด และจะจ่ายไฟให้กับเครื่องใช้ 

ดังกล่าว ก็ต่อเมื่อเราลดการใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ลง หรืออีกทางหนึ่ง 

เราก็สามารถเปิด-ปิดเครือ่งใช้ไฟฟ้าผ่านแอพพลเิคชัน่โมบายล์

ได้ตามต้องการเลยก็ได้"

อีกความสามารถหนึ่งคือ สมาร์ทมิเตอร์จะรายงาน

ปริมาณการใช้ไฟทุก 15 นาที เราจึงตรวจสอบเหตุการณ์ 

ในมิเตอร์ได้ เช่น ไฟเกิน หรือการขโมยใช้ไฟ ในเมื่อเราทราบ

ถึงความต้องการใช้ไฟฟ้าของเรา และเราสามารถบริหาร

จดัการการใช้ไฟฟ้าของเราให้อยูใ่นเกณฑ์ปกตไิด้ คอืประมาณ  

100 หน่วยต่อวัน ก็จะสามารถลดการใช้ไฟฟ้าของประเทศ 

โดยรวมได้ไม่ต�า่กว่า 5 - 10% ซึง่ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วศิษิฏ์  

คาดว่า สจล. จะส่งมอบผลงานสมาร์ทมิเตอร์ที่เสร็จสมบูรณ์

ให้แก่หน่วยงานการไฟฟ้าเพื่อผลิตใช้งานจริงได้ภายในสิ้นปีนี้

เรามักสิ้นเปลืองพลังงานไปกับเคร่ืองปรับอากาศไปกว่า  

60 - 70% แต่ถ้าสามารถปรับอุณหภูมิห้องให้เย็นลง ก็จะเป็น 

การลดการท�างานของเคร่ืองปรับอากาศด้วย จึงใช้วิธีสร้าง 

ผนังท่ีผลิตจากแผ่นเมทัลชีท (Metal Sheet)  

ตรงกลางปูทับด้วยโฟม และใช้โพลคีาร์บอเนต 

เคลอืบทับ ซึง่ท�าให้ผนงัอาคารกนัความร้อน 

ได้ดขีึน้ สามารถลดอณุหภมูลิงได้ประมาณ  

10 องศาเซลเซียส โดยภาพรวมแล้ว 

ความต่างของอุณหภูมิระหว่างภายใน

และภายนอกอาคารอยู่ที่ 15 องศา

เซลเซียส

อกี 2 ชิน้งานประหยดัพลงังาน คอื “สมาร์ทกริด”  

และ “สมาร์ทมิเตอร์” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เผยว่า  

“งานวิจัยครั้งนี้เกิดจากการร่วมมือของสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อคิดค้นเทคโนโลยีที่จะมาปฏิวัติ 

การใช ้ไฟฟ ้า และนวัตกรรมการบริหารจัดการไฟฟ ้า 

รูปแบบใหม่ เพ่ือหาวิถีทางที่จะป้องกันปัญหาการขาดแคลน 

ไฟฟ้าของไทย การที่เราไม่ตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน  

เพราะเราไม่ทราบว่าเราสิ้นเปลืองพลังงานไปกับเครื่องมือ 

เครือ่งใช้ชนดิใด ในปรมิาณมากน้อยเพยีงใด เราจงึไม่สามารถ

บริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ หากมีอุปกรณ์เครื่องมือที่

คอยบอกยอดการใช้พลังงานต่างๆ ของแต่ละเครื่องใช้ไฟฟ้า  

เรากจ็ะสามารถบรหิารจดัการได้ว่า ควรลดการจ่ายไฟเครือ่งใช้ 

ไหนบ้าง ลดปริมาณการใช้แค่ไหน จึงจะอยู่ในระดับการใช้

ที่เราตั้งเป้าไว้ เราจึงได้ประดิษฐ์ระบบ “สมาร์ทกริด” และ  

“สมาร์ทมิเตอร์” เข้ามาช่วยในจุดนี้”

ผศ.ดร.สุรินทร์ ค�าฝอย ผศ.ดร.วิศิษฏ์ หิรัญกิตติ 

57งานวิจัย



นุม่สาวครศุาสตร์อตุสาหกรรม พระจอมเกล้าลาดกระบงั  

โชว์ผลงาน “วิถี กาลเวลา ธรรมชาติ” คว้ารางวัล 

นักครีเอทีฟด้านความโดดเด่นในการเลือกใช้วัสดุ ส่วนสาวรุ ่นพี ่

ร่วมสถาบันจากคณะสถาปัตยฯ ไม่น้อยหน้า คว้ารางวัลความ 

โดดเด่นที่เป็นมิตรอย่างยั่งยืนกับส่ิงแวดล้อม ด้วยผลงาน “เราพับ 

ให้ใช้ด้วยนะ” บนเวท ี“สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี ่100 ดไีซน์  

โชว์เคส 2012”

“สยามเซน็เตอร์ และ สยามดสิคฟัเวอรี ่100 ดไีซน์ โชว์เคส 2012” 

เป็นเวทีเฟ้นหายังก์ครีเอทีฟหน้าใหม่มาประดับวงการออกแบบไทย  

ด้วยการแสดงออกถึงศักยภาพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต ้

คอนเซปต์ “ครีเอทีฟ ลิฟว่ิง” จากจินตนาการผสมผสานกับไอเดีย 

สดุบรรเจิดผ่านงานดไีซน์ทีไ่ม่ท�าลายสิง่แวดล้อม ซึง่อยูภ่ายใต้โครงการ 

“Eco Project” ที่ได้จัดขึ้น ณ แกรนด์ฮอลล์ สยามดิสคัฟเวอรี่

รางวัลสุดยอดยังก์ครีเอทีฟ ด้านความโดดเด่นในการเลือกใช้

วสัด ุได้แก่ นายพรีะนนท์ สีมา, นางสาวชัชชญา กรวยทองกลุ นกัศกึษา

ชั้นปีที่ 1 และ 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จากสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เจ้าของผลงาน “วิถี กาลเวลา 

ธรรมชาติ”

างสาวชชัชญา กรวยทองกลุ หนึง่ในเจ้าของผลงาน “วถีิ กาลเวลา  

ธรรมชาติ” เอ่ยว่า ในปัจจุบันตนได้เล็งเห็นว่ามีเศษวัสดุ 

เหลอืใช้จ�านวนมากได้ถูกน�าไปทิง้ และใช้เวลาในการย่อยสลายค่อนข้างนาน  

จึงเป็นที่มาของผลงานชิ้นนี้ “พวกเราน�าแผงไข่ และฝาแก้วพลาสติก ที่ยังมี 

สภาพใช้งานได้มาท�าเป็นมมุพกัผ่อนหย่อนใจ จากความคดิทีว่่า ต้นไม้เตบิโต 

และร่วงโรยไปตามวิถีแห่งกาลเวลา จึงได้สรรค์สร้างมุมพักผ่อนด้วยการ 

ปลกูต้นไม้หลากหลายชนดิด้วยโครงสร้างทีม่รีปูทรงสงู สามารถน�าไปวางไว้

ได้ทุกมุมของอาคาร โดยไม่เปลืองพื้นที่”

ส่วนรางวัลด้านความโดดเด่นที่เป็นมิตรอย่างยั่งยืนกับสิ่งแวดล้อม  

ตกเป็นของ “นางสาวธัญธร ค�้าไพโรจน์” นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง เจ้าของผลงาน “เราพับให้ใช้ด้วยนะ” 

“ส�าหรับผลงานชิ้นนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากกลุ ่มคนในโซเชียล

เน็ตเวิร์กท่ีสอนวิธีการพับถุงพลาสติกและน�ากลับมาใช้ใหม่ จึงเกิดไอเดีย

น�ามาสร้างสรรค์ให้เป็นทีส่�าหรบัใส่ถงุพลาสตกิทีย่งัใหม่อยู ่หรอืทีย่งัไม่ได้ใช้  

เพื่อให้ผู้ท่ีต้องการใช้ถุงพลาสติกรียูสน�ากลับไปใช้ใหม่ได้ เป็นการลด 

ปริมาณขยะ”

แจ้งเกิดนักครีเอทีฟหน้าใหม่ !

ลาดกระบังฯ ซิวแชมป์ผลงานรักษ์โลกจากเศษวัสดุเหลือใช้

88 ผลงานนักศึกษา



ประสานใจ 3 พระจอมเกล้า ผนึกก�าลังแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นเจ้าภาพจัดงานการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ บุคลากร  
3 พระจอมเกล้า ประจ�าปี 2555 โดยมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556 นี้ ณ สนามกีฬา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

ในปีนี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ มีการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งหมด  
12 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส โบว์ลิ่ง เทนนิส แบดมินตัน เปตอง กอล์ฟ บาสเกตบอล  
และสนุกเกอร์และบิลเลียด รวมถึงการประกวดกองเชียร์อีกด้วย

9มองผ่านเลนส์



ผลงานวิทยานิพนธ์ สถาปัตย์ฯ

ภาควชิาศลิปอตุสาหกรรม สาขาการออกแบบสิง่ทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

จัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 5 เพื่อน�าเสนอผลงานแก ่

คณะกรรมการ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556  

ณ ลานชั้น 1 อาคารบูรณาการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดเสวนา Cartoom Homemade

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดเสวนา Cartoom Homemade “การ์ตูนท�าง่าย

เหมือนขนม” โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ คุณเกรียงไกร ศุภรสหัสรังสี และคุณธรวิชญ์  

พานิชรุทติวงศ์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู ้แก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556  

เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้อง 102 อาคารเรียนรวม

ผู้บริหารโตไก ญีปุ่่น พบอธิการบดี 

คณะผู้บริหารจาก Tokyo University ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบศาสตราจารย์ 

ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดี เพื่อร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

สองหน่วยงาน ณ ห้องรับรอง ช้ัน 6 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556

MOU กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

นายชวน ศิรินันท์พร อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ลงนาม 

ความร่วมมือทางวิชาการกับศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดีสถาบัน 

เทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั โดยมคีณะผูบ้รหิาร และผูเ้กีย่วข้อง 

ทัง้สองสถาบันร่วมเปน็สกัขพียาน เมือ่วนัที ่11 มนีาคม 2556 ณ ห้องประชมุ 2 ชัน้ 

5 อาคารกรมการปกครอง

ครุศาสตร์จัดเสวนาก้าวไปข้างหน้ากับรูปแบบสือ่การเรียนการสอน 
ในอนาคต

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล. จัดเสวนาหัวข้อเรื่อง "สื่อการเรียนการสอนในอนาคต"  
และการประยกุต์ใช้งานชดุเครือ่งมอื GOOGLE เพือ่สร้างสือ่ประกอบการเรยีนการสอนอย่างรวดเรว็  
ในแนวทางการเรียนรู้แบบไร้ขอบเขต (Ubiquitous Learning) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 
บรรยายที่มีชื่อเสียง อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ นายกสมาคมเทคโนโลยีการศึกษา
แห่งชาติ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
และพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม 
คุณหญิงวนิดา ธูปะเตมีย์

810 มองผ่านเลนส์



หารือ MOU กับ Yunnan Academy of Applied Technology

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดี สจล. พร้อม 

ผู ้บริหาร ร่วมต้อนรับและร่วมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย

กับ ตัวแทนจาก Yunnan Academy of Applied Technology, People’s Republic  

of China ในโอกาสเดินทางเข้าพบและร่วมหารือความร่วมมือดังกล่าว ณ ห้องรับรอง  

ชั้น 6 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล.

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Maizuru และ Toyama ประเทศญีปุ่่น

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดี สจล. พร้อม 

ผู้บริหาร ร่วมต้อนรับและร่วมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยกับผู้บริหาร

จาก Maizuru และ Toyama ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาหารือถึงความร่วมมือกับ 

สถาบัน พร้อมเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์ประสานงานกับต่างประเทศ และอื่นๆ  

ณ ห้องรับรอง ชั้น 6 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล.

MOU ม.สงขลาฯ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบงั ร่วมมอืกบัคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี จัดพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ 

ทางวิชาการ การวิจัย และการบริหารจัดการ เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556  

ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจ�าส่วนงานวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

ชั้น 4 (ค.413)

รมต.กระทรวงคมนาคม ลงพื้นทีแ่ก้ไขจราจรเขตลาดกระบัง

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ ส.ส.ธีรรัตน์  

ส�าเร็จวาณิชย์ ส.ส.เขตลาดกระบัง พร้อมทีมงาน ลงส�ารวจพื้นที่การคมนาคม การจราจร

บริเวณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และพื้นท่ีบริเวณโดยรอบ  

พร้อมหารอืแก้ไขปัญหาการคมนาคม การจราจร ในเขตลาดกระบงั โดยมคีณะผูบ้รหิาร สจล. 

ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556

KMITL Mega Brainstorming 2013

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดการประชุมเชิง 

ปฏบิตักิาร เรือ่ง KMITL Mega Brainstorming 2013 "Intergrated Solutions" ระหว่างวนัที่ 

14 - 15 มีนาคม 2556 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดี สจล. เป็นประธาน

กล่าวเปิดการประชมุและมอบนโยบายในการบรหิารสถาบนั ณ หอประชมุใหญ่ 5,000 ทีน่ัง่  

สจล. ในการประชุมดังกล่าวมีผู ้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

เข้าร่วมงานกว่า 2,500 คน

11มองผ่านเลนส์



ค่าย Hypercube ครั้งที ่22 

ชุมนุมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เปิดค่าย Hypercube ครั้งที่ 22  

โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี รองคณบดี เป็นประธาน 

เปิดงาน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรมศาสตร์ 

โดยมีน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมคร้ังนี้กว่า 100 คน  

ซึ่งจะได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ไปจนถึงการเขียนแอพพลิเคชั่น 

ส�าหรับ Android ซึ่งสามารถใช้งานได้จริง

ประกวดนวัตกรรมนาโนระดับประเทศ ครั้งที ่4

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง จัดการประกวดนวัตกรรมนาโน
เทคโนโลยีมัธยมศึกษาระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีกับ 
การประยุกต์ใช้วัสดุนาโน (นาโนคาร์บอน, นาโนซิงค์ออกไซด์ (ZnO) และนาโนไทเทเนียม
ไดออกไซด์ (TiO2)” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2556 ณ หอประชุมใหญ่ สจล. โดยในปีน้ีมีผลงานวิจัย 
ส่งเข้าร่วมประกวดกว่า 90 โครงการ จากทั่วประเทศ

MOU กสทช. กับ KMITL

รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
(รองประธาน กสทช.) และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (ประธาน กทค.) พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ 
มะลสิวุรรณ ร่วมเป็นประธานในพธิลีงนามฯ และมนีายฐากร ตณัฑสทิธิ ์เลขาธกิาร กสทช. และศาสตราจารย์ 
ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมลงนามความร่วมมือ 
ทางวิชาการ ระหว่าง กสทช. กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อร่วมกัน
ศึกษาวิจัยเชิงนโยบายด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม รองรับการพัฒนาและก�ากับดูแลกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศ รวมถึงการให้ค�าปรึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง และ 
การพัฒนาบุคคล เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุม ส�านักงาน กสทช.

Summer Training 2013 at JAPAN & CHINA

ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดี สจล. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน Orientation  

for Internship Abroad: Summer Training 2013 at JAPAN & CHINA และกล่าวให้โอวาท 

แก่นักศึกษาจากคณะต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น และจีน ณ ห้องประชุม 701 

ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษา 

เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 71 คน โดยจะเดินทางไปฝึกงานที่ UEC, Maizuru NCT, Toyama NCT, 

Sendai NCT, Tokai, UESTC, Kushiro NCT และ FIT ที่ประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีน

การแสดงผลงานวิจัยจากกองทุนวิจัย สจล.

ส่วนบริหารวิชาการและการวิจัย สจล. จัดแสดงผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์และ 

น�าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 ณ บริเวณโถงใต้ห้องประชุม

แคแสดกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยภายในงานประกอบด้วยผู ้ที่ได้รับการ 

สนับสนุนทุนประเภทต่างๆ อาทิ ทุนพัฒนานักวิจัยใหม่ ทุนพัฒนานักวิจัย ทุนพัฒนา 

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ทุนพัฒนากลุ่มและเครือข่าย ทุนพัฒนางานวิจัยประยุกต์  

ทุนพัฒนางานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งมีมากกว่า 40 ผลงาน

12 มองผ่านเลนส์



K M I T L

K M I T L

K M I T L

กฤษณ์ แชมป์สุดยอดเกมส�าหรับวินโดวส์ 8
นายกฤษณ์ ตั้งเชยวิไล นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัล popular vote ประเภท

รางวัลสุดยอดเกม ส�าหรับวินโดวส์ 8 จากการแข่งขัน windows 8  

game จัดโดยบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด กิจกรรม 

ดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้งาน "Microsoft ThecDays Thailand &  

WOWZAPP-Ver 2013" เป็นงานไอทีท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดงานหนึ่งของ 

ไมโครซอฟท์ในรอบหลายปี และเป็นการเปิดโอกาสให้นักพัฒนา 

ทางด้านไอทีหน้าใหม่ได้เข้าร่วมพิสูจน์ความสามารถด้วยการพัฒนา 

แอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8 และวินโดวส์โฟน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ 

ธนสิน คว้ารางวัลรองชนะเลิศการทดสอบเจาะ
ระบบ Hack Fight

นายธนสิน เหลืองพิพัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการเข้าร่วมในงานสัมมนา

โครงการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งท่ี 12 จัดข้ึน

โดยบริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล จ�ากัด (ACIS) ส�าหรับนายธนสิน  

เหลืองพิพัฒน์ ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศการเจาะระบบ Hack Fight  

ในหัวข้อ In-depth Technical Conference Workshop ซ่ึงจัดขึ้น

ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

รางวัลชมเชย National software Contes 2013
นายธาราวิเชษฐ์ ธิติจรูญโรจน์ นักศึกษาช้ันปีที่ 4 ของ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (National Software Contest  

2013) ในหมวดโครงการ Best 2013: Thai Character Recognition  

Contest สาขาการจ�าตัวอักษรภาษาไทยโดยใช้ตัวอธิบายคุณลักษณะ  

จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  

(NECTEC) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์ และน�าเอาความรู้ที่ได้เรียนมา 

ประยุกต์ใช้ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2556 ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต

รางวัลชมเชย Network Security Contest 2012 
ทีม KMITL_2SW ประกอบด ้วย นายศรัญ อ ่อนเอื้อน  

นายสรัล วีรกุล และนายวรวัชร ณรงคะชวนะ และทีม MEEPWN  

มนีายธนสนิ เหลอืงพพิฒัน์ นางสาวกนษิฐา อนิบ�ารงุ และนายพงษ์พสิฐ์ิ  

เหล่าสวุรรณวฒัน์ นกัศกึษาจากคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ได้รบัรางวลั

ชมเชยจากการแข่งขัน “Network Security Contest 2012” จัดโดย  

ส�านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา สกอ.  

ร่วมกบั บรษัิท เดอะ คอมมนูเิคชัน่ โซลชูัน่ จ�ากดั เมือ่วนัที ่8 กุมภาพนัธ์ 

2556 ณ ห้องอโนมา 2 โรงแรมอโนมา

นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างชื่อ คว้าหลายรางวัล
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป ิดตัว  
“มหานครอาเซยีน” ชแูนวคดิบรูณาการสร้างความเป็นผูน้�าทางสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง 
ของประเทศไทยในอาเซียนจากฝีมือนักศึกษา

 อาจารย์พงศ์สนัต์ สวุรรณะชฎ ประธานหลกัสตูรสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เผยงาน “มหานครอาเซียน”  

ชูแนวคิดบูรณาการสร้างความเป็นผู้น�าทางสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างของประเทศไทย 

ในอาเซียนจากฝีมือนักศึกษา ที่หอประชุม ศ.ประสม รังสิโรจน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

อาจารย์พงศ์สันต์ ได้กล่าวว่า ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เลง็เหน็ถึงความส�าคญัของการก้าวเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียนในปี 2558 นี้ จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี ดังการเป็นสถาปนิกต่อไปในอนาคตจะต้องเจอกับการแข่งขันที่สูง เพื่อ

ให้นักศึกษาได้ออกไปท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องช่วยลูกค้าคิดและวิเคราะห์แทนการรอตอบโจทย์ของลูกค้าเพียงอย่างเดียว  

ต้องมีการท�างานอย่างครีเอทีฟมากข้ึนช่วยแก้ไขปัญหาพร้อมน�าเสนอทางเลือกต่างๆ รวมถึงการคิดค้นออกแบบงาน 

ด้านสถาปัตยกรรมที่เจาะลึกถึงความเป็นอาเซียนได้

อาจารย์พงศ์สนัต์ กล่าวต่อว่า เพือ่สนบัสนนุนกัศกึษาให้ได้แสดงแนวคดิ จงึจดัท�าโปรเจกต์สถาปัตย์ก่อสร้างอนัล�า้สมยัสูก่ารเป็น 

มหานครอาเซียน ผ่าน 5 เมกะโปรเจกต์ ฝีมือนักศึกษาไทย คือ สถาบันสอนศิลปะการท�าอาหารภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ท่าอากาศยานนครพนม องค์การสะพานปลาและศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวมหาชัย หอสมุดพฤกษศาสตร์ บางกอกคอนโดมิเนียม 

 นายพสธร ทรงถาวรทว ีนกัศกึษาชัน้ปีที ่5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

สจล. กับผลงาน “องค์การสะพานปลาและศูนย์ส่งเสริมการท่องเท่ียวมหาชัย  

จังหวัดสมุทรสาคร” กล่าวว่า ศูนย์กลางสินค้าสัตว์น�้าในจังหวัดสมุทรสาคร  

ถือเป็นแหล่งสร้างรายได้ท่ีส�าคัญ แต่ในปัจจุบันยังมีสภาพท่ีแออัด ไม่ทันสมัย  

อีกทั้งยังก่อให้เกิดมลพิษโดยรอบ จึงมีความต้องการพัฒนาให้มีกระบวนการ 

จัดการที่ทันสมัยและชัดเจน แยกโซนสะอาดกับโซนสกปรกออกจากกัน  

เพื่อสุขอนามัยที่ดี พร้อมสร้างจุดเด่นของโครงการโดยใช้เสาไพลอนให้เป็น 

สัญลักษณ์ของโครงการ ซึ่งองค์การสะพานปลาและศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

มหาชัย นอกจากจะสามารถเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารทะเลส�าหรับคนในประชาคมอาเซียนแล้ว ด้วยศักยภาพของประเทศไทย 

ด้านอาหารแช่แข็งที่มีตัวเลขการส่งออกเป็นล�าดับต้นๆ ของโลกแล้ว จะยิ่งเป็นแรงส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นชาติผู ้น�า 

อันดับ 1 ของโลกด้านอาหารทะเลแช่แข็งอีกด้วย อีกท้ังถ้าโครงการน้ีได้รับการก่อสร้างจริงจะสามารถสร้างจุดขายปลาทูไทยที่มี 

รสชาติเป็นเอกลักษณ์ให้เป็นสินค้าปลาทะเลแบรนด์ไทย ไม่แพ้ไข่ปลาคาเวียร์ของประชาคมยุโรป

 นายวาทิต ฮวบเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 กับผลงาน “สถาบัน 

สอนศิลปะการท�าอาหารภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” กล่าวว่า แนวคิด 

โครงการแหล่งรวมต�ารับอาหารสูตรอาเซียนเกิดจากเล็งเห็นว่า อาหารไทย 

เป็นอาหารท่ีได้รับความนิยมติดอันดับ 1 ใน 3 ของอาเซียน อีกทั้งคนไทย 

ยังมีความสามารถในการท�าอาหารได้หลากหลายรูปแบบ จึงออกแบบ 

สถาบันสอนศิลปะการท�าอาหารภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้น เพื่อเป็น 

สถาบันสอนท�าอาหารท่ีสร ้างบุคลากรผู ้มีความเชี่ยวชาญด้านอาหาร 

นศ.สถาปัตย์ฯ ลาดกระบัง ชู 5 ไอเดีย
“มหานครอาเซียน” รับ AEC
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แห่งอาเซียนได้ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากอาหารชีวจิตซึ่งเป็นอาหารที่มีความเรียบง่ายแต่มีประโยชน์ จึงท�าให้มีแนวคิด 

ในการออกแบบอาคารทรงเรขาคณิตที่มีความเรียบง่ายเช่นกัน และออกแบบรูปทรงอาคารห้องประชุมที่ได้รับแรงบันดาลใจ 

การห่อเก็บอาหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้ใบตองจากต้นกล้วยและน�าเอาลักษณะของการห่อขนมใส่ไส้ 

มาพัฒนาเป็นรูปทรงที่ห่อพื้นที่การใช้งานของหอประชุมหลัก ซึ่งคาดว่าถ้าแนวคิดน้ีได้รับการสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นจากภาครัฐ  

จะเป็นแหล่งรวมต�าราอาหารทั่วอาเซียนที่มีกว่านับล้านต�ารา ซึ่งจะสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ “ครัวของโลก” ได้

 นายสุธีมา ศรีสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

สจล. เจ้าของผลงาน “ท่าอากาศยานนครพนม” กล่าวว่า ท่าอากาศยาน 

นครพนมน้ันมีขนาดเล็ก ไม่สามารถรองรับผู ้โดยสารท่ีปัจจุบันมีจ�านวน 

เพิ่มมากขึ้น และยิ่งเมื่อก้าวเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน ท่าอากาศยานแห่งน้ี 

จะกลายเป็นศูนย์กลาง เพราะมีการท่องเท่ียวของลุ ่มแม่น�้าโขง การเปิด

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว อีกทั้งยังเป็นที่ที่มีการเชื่อมต่อไปยังประเทศ

เพื่อนบ้าน ท�าให้มีผู ้ใช้บริการและสายการบินมากขึ้น ตนมีความต้องการ 

ทีจ่ะปรบัปรงุคณุภาพท่าอากาศยานนครพนม จงึจดัท�าโครงการออกแบบอาคาร 

ผู้โดยสารท่าอากาศยานนครพนมขึ้น เพื่อยกระดับสนามบินนครพนมให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมภาพลักษณ์ให้จังหวัดนครพนม  

โดยให้ตัวอาคารและสถานที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดนครพนม และผลักดันให้เป็นสถานที่พักผ่อนของผู ้โดยสารที่ใช ้ 

ท่าอากาศยานเป็นจุดพักเพื่อจะเดินทางเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนสถานที่ตั้งของจังหวัดนครพนมเป็นจุดกึ่งกลางของ  

พม่า ไทย ลาว และเวียดนาม ซึ่งคาดว่าในอนาคตจะเป็นจุดเชื่อมต่อทางการค้าที่ใหญ่ที่สุดในประชาคมอาเซียนตอนบน 

 นางสาวพิชชา อิงคตานุวัฒน์ นักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีท่ี 5 เจ้าของผลงานหอสมุดพฤกษศาสตร์ 

กล่าวว่า ตนเองเลง็เห็นถึงความส�าคญัของการเรยีนรูท้างด้านทรพัยากรธรรมชาติ 

จงึมีแนวคดิในการพฒันาโครงการห้องสมดุพฤกษศาสตร์ เพือ่ให้เป็นแหล่งศกึษา 

และค้นคว้าความรูด้้านพฤกษศาสตร์ทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยรวบรวมแหล่งความรู้ 

ด้านพฤกษศาสตร์ทีไ่ด้มาตรฐานสากล ด้วยสือ่เทคโนโลยทีีท่นัสมยัหลายรูปแบบ 

ใช้ในการเก็บบันทึกข้อมูล ตัวอย่างพรรณไม้ และถ่ายทอดข้อมูลในรูปแบบ

มัลติมีเดีย รวมทั้งรูปแบบของสื่อสารนิเทศที่เป็นสิ่งพิมพ์ เพื่อให้ประชาชน 

ผู้สนใจได้รับประโยชน์สูงสุด ตลอดจนสร้างสรรค์คุณค่าของข้อมูลพฤกษศาสตร์ท่ีมีมิติเช่ือมโยงกับวิถีชีวิต และความหลากหลาย

ทางพฤกษศาสตร์ในประเทศแถบอาเซยีนด้วย โดยมกีารออกแบบพืน้ทีใ่ช้สอยแบ่งเป็นสดัส่วนชดัเจน อาท ิพืน้ทีอ่่านหนงัสอืดจิติอล

พื้นที่จัดแสดงระบบนิเวศพฤกษศาสตร์จ�าลองพื้นที่จัดเก็บพรรณไม้ตัวอย่าง ห้องสมุดพรรณไม้ไมโครฟิล์ม เป็นต้น 

 ด้าน นายปองภพ นาคพงศ์พันธุ์ นักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีท่ี 5 เจ้าของผลงานบางกอกคอนโดมิเนียม  

เทรนด์ใหม่ของแหล่งที่อยู่อาศัย ต้อนรับประชาคมอาเซียนมองว่า ปัจจุบันคน

เมอืงทัง้ในประเทศไทยและประเทศอาเซยีนมวีถีิชวีติเร่งรบี ดงัน้ัน คอนโดมเินยีม

เพื่อการอยู่อาศัยจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ก�าลังได้รับความนิยม ตนเองจึงได้จัด

ท�าโครงการบางกอกคอนโดมิเนียมสุดหรูส�าหรับพนักงานบริษัทและนักธุรกิจ

ที่มีรายได้สูง แต่ต้องการรูปแบบคอนโดฯ ท่ีแตกต่าง ตนเองจึงเลือกออกแบบ

โครงการโดยใช้แนวคิดอินเตอร์ล็อกกิ้งอินสเปซ (Interlocking in Space) คือ 

การเชื่อมพื้นท่ีแต่ละส่วนเข้าหากันเพื่อให้ห้องกว้างขึ้น และแนวคิดอินเตอร์ 

ล็อกกิ้งอินแมส (Interlocking in Mass) ออกแบบรูปทรงอาคารเพื่อให้เกิดความงาม และการไหลเวียนของอากาศ บดบังจาก 

แสงอาทิตย์ ท�าให้อากาศเย็นสบาย พร้อมกับสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครันและพื้นที่สีเขียว

15ผลงานนักศึกษา



นางสาวชัชชญา กรวยทองกุล และ นายพีระนนท์ สีมา  

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ สาขาวิชาครุศาสตร ์

สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ ้าคุณทหารลาดกระบัง  

ได้รบัรางวลัชนะเลศิอนัดบั 1 ชือ่ผลติภณัฑ์ SO FAAAA ประเภท 

เศษวัสดุในการประกวดผลิตภัณฑ์ 

การเกษตรทีไ่ม่ใช่อาหารโดยเป็นมติร 

กับสิ่งแวดล้อมจากเส้นใยธรรมชาติ 

และเศษวัสดุ ในโครงการ Green  

Design Award 2013 ในงาน 

วันเกษตรแห่งชาติประจ�าปี 2556  

จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง 9 กุมภาพันธ์  

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการจัดและบริการอาหาร  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ และ

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการแต่งหน้าเค้ก  

ในงานแสดงกาแฟ เบเกอร่ี และไอศกรีม (Thailand Bakery  

Decoration Championship 2013) ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  

ฮอลล์ 3 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556

งานแสดงกาแฟ เบเกอรี่ และไอศกรีม ปีที่ 7 ที่ใหญ่ที่สุด 

ในประเทศ จดัขึน้โดยบรษิทั กวนิ อนิเตอร์เทรด จ�ากดั เมือ่วนัที ่14 - 17  

กุมภาพันธ์ 2556 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 3 - 4 ภายในงาน 

มีการแข่งขันแต่งหน้าเค้ก ร่วมกับสมาคมเบเกอรี่ไทย นักศึกษา

ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

ได้เข้าร่วมการแข่งขนัด้วยในครัง้นี ้ผลปรากฏว่า นางสาวจฑุามาศ 

มูลวงศ์ นายพนม ทองมาก ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ และ 

นายบัณดิษฐ์ พันธุรัตน์ นางสาวอุดมพร แซ่ซื่อ ได้รับรางวัล 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 มาครอง

นศ.ครุศาสตร์ ชนะเลิศ SO FAAAA รักษ์สิ่งแวดล้อม

นศ.อุตสาหกรรมเกษตร 

แชมป์เหรียญทองแต่งหน้าเค้ก

K M I T L
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มูลนิธิเอสซีจี (SCG Foundation) ประกาศผลรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย 2555 YOUNG THAI ARTIST AWARD 2012 

เวทกีารประกวดศลิปะระดบัเยาวชนทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศ และเป็นเวททีีส่่งเสรมิให้เยาวชนรุน่ใหม่ทีม่คีวามสามารถได้แสดงออกถงึ

ความสามารถ ร่วมผลักดันให้เยาวชนกระตือรือร้นในการสร้างผลงานและกระตุ้นให้สังคมมีความตื่นตัว เห็นคุณค่าของงานศิลปะ 

และช่วยส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสก้าวไปสู่เวทีระดับสากลอีกด้วย

ผลปรากฏว่านักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลดีเด่นในแต่ละสาขามาทั้งหมด 9 รางวัล ดังนี้ สาขาศิลปะ 

3 มิติ ได้แก่ นายณัฐพงศ์ ตรรกนาถ ในผลงานชื่อว่า “หลังศรัทธา” นางสาวพรพิมล ภูปัญญา ในผลงานชื่อว่า “ผืนถิ่น” นายสุกิจ 

ฟ้ามงคลชัย ในผลงานชื่อว่า “สิ่งมีชีวิตภายใต้ความเจริญของสังคม” นายอดิเรก แก่นโน ในผลงานชื่อว่า “รั่วไหล”

สาขาภาพถ่าย ได้แก่ นางสาวเต็มภัทร์ เกตุสมบูรณ์ ในผลงานชื่อว่า “Ambience” นายศุภวัส อินทิพย์ ในผลงานชื่อว่า 

“พันธุกรรม” นายสุรัตน์ เศษแสง ในผลงานชื่อว่า “๑๐๐ กิโลเมตร”

สาขาภาพยนตร์ ได้แก่ นายณัฐพล รินทะกะ ในผลงานช่ือว่า  

“จังหวะอิสระ” นางสาวภานุมัย ถิระพัฒน์พิบูล ในผลงานชื่อว ่า  

“ตาย สบาย สบาย” 

เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเผยแพร่ความสามารถของผลงาน มูลนิธ ิ

เอสซจีไีด้จดัแสดงผลงานทีไ่ด้รบัรางวลัยอดเยีย่มและดเีด่น ณ พพิธิภัณฑสถาน 

แห่งชาติ หอศิลป์ (หอศิลป์เจ้าฟ้า) เมื่อเร็วๆ นี้

9 หนุ่ม สาว สถาปัตย์ คว้าดีเด่น 
YOUNG THAI ARTIST AWARD 2012

นายณัฐพงศ์  ตรรกนาถ นางสาวพรพิมล  ภูปัญญา

นางสาวเต็มภัทร์  เกตุสมบูรณ์ นายศุภวัส  อินทิพย์ นายสุรัตน์  เศษแสง

นายอดิเรก แก่นโนนายสุกิจ  ฟ้ามงคลชัย

นายณัฐพล  รินทะกะ นางสาวภานุมัย  ถิระพัฒน์พิบูล 
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สิดารัศมิ์ 

ปรับตัว...
 คิดไว...
  ได้เกรดสวย

สวัสดีค่ะ...พบกนัอกีครัง้กบั Life's in U เกรด็น่ารูเ้ลก็ๆ น้อยๆ ทีจ่ะช่วยให้ผูอ่้าน 

ที่เป็นน้องๆ ที่ใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาแล้ว หรือน้องๆ ที่ก�าลังเตรียม 

ความพร้อมเพื่อมุ่งหน้าสอบเข้าสู่มหาวิทยาลัย ให้ไปถึงเป้าหมายได้อย่างสง่างาม...ซึ่ง 

เมือ่เราได้เลือ่นระดบัชัน้การเรียนสงูขึน้มาอกีระดับหนึง่แล้ว สิง่รอบข้างเรากจ็ะเปลีย่นไปด้วย

แน่นอน... เช่น เพือ่นกม็เีพิม่ ครอูาจารย์กเ็ป็นคนใหม่ ห้องเรยีนกอ็าจใหญ่ขึน้ ระบบการเรยีน 

การสอนก็เปลี่ยนไปจากเดิมที่เราเคยเรียนมาด้วยเช่นกัน

เมื่อสิ่งแวดล้อมรอบข้างของเราเปลี่ยนไป...แล้วเราจะอยู่นิ่งได้อย่างไร ก็ต้องเตรียมพร้อม “ปรับตัว” เพื่อให้เข้ากับ

สภาพการณ์กับสิ่งที่เราพบเจอ ด้วยการช่างสังเกต และ “คิดไว” เพื่อใจเราจะได้เข้มแข็งและมีก�าลังแรงใจเรียนให้ประสบ

ความส�าเรจ็ “ไดเ้กรดสวย” ตัง้แต่เทอมแรกๆ สะสมไว้เป็นทนุเมือ่ยามเรียนจบได้ใบปริญญามาครอบครองสมความตัง้ใจและ 

เป็นทีภ่าคภูมิใจของครอบครวั ซึง่การทีเ่ราจะสามารถ “ปรบัตัว คดิไว ได้เกรดสวย” ได้นัน้ น้องๆ กต้็องมข้ีอมลูด้านต่างๆ  

เป็นพื้นฐานในการคิดก่อน เช่น...

ÿ	ระบบการเรียนของมหาวิทยาลัยที่เราเรียนอยู่มีลักษณะเป็นอย่างไร ? (อาจดูจากคู่มือนักศึกษา)

ÿ	แต่ละรายวิชา อาจารย์จะมีการคิดและสอบเก็บคะแนนอย่างไร ? (อาจดูจากเกณฑ์การวัดผลของแต่ละวิชา  

ที่อาจารย์จะแจ้งให้ทราบ)

ÿ	และเรากับก๊วนเพื่อนๆ... จะช่วยกันเรียนได้อย่างไร ? (อาจต้องรู้ใจและความถนัดของเพื่อนๆ แต่ละคนใน

กลุ่มเพื่อช่วยกันติวหนังสือ)

เมือ่มข้ีอมลูเบือ้งต้นในด้านต่างๆ เพียงพอก็จะท�าให้เราสามารถคดิไว เพือ่ใช้ส�าหรบัการปรบัตวัให้เข้ากบัระบบการเรยีน 

ในมหาวิทยาลัยได้ตั้งแต่เริ่มเรียนแล้ว... พี่เชื่อว่า...การฟันฝ่าอุปสรรคไม่ว่าจะในการเรียนระดับสูงขึ้นไปเท่าใด น้องๆ  

กส็ามารถสอบได้เกรดสวยๆ ทกุรายวชิาแน่นอน... ส�าหรบัคอลมัน์ Life's in U ในนามของ “สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง” “รั้วแคแสด” หรือ “พระจอมเกล้าลาดกระบัง” สถาบันการศึกษาแห่งนี้ คณาจารย์และพี่ๆ  

ทุกคนจะร่วมเป็นก�าลังแรงใจให้น้องๆ สามารถเรียนส�าเร็จการศึกษาได้เป็นบัณฑิตที่สง่างามอย่างเต็มก�าลังแน่นอน... 

แล้วพบกันใหม่นะคะ...

18 Life’s in U



ดาวประจ�าฉบับ

แว่นตาเลเซอร์
ตัวช่วยผู้ป่วยอัมพาต

จากจ�านวนผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จึงท�าให้
จ�านวนของผู้พิการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามกัน โดย 

เกดิจากปัญหาแขน-ขาอ่อนแรงไม่สามารถควบคมุการท�างานของ
ร่างกายได้ พบมากในผูส้งูอายุและผูพ้กิารด้านแขน-ขา ทีเ่รยีกว่า  
อัมพาต ซึ่งอาการเหล่านี้ผู้ป่วยจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง 
ได้อย่างเต็มที่จะต้องมีคนคอยดูแลอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เพื่อให้ 
ผู้ป่วยกลุ่มน้ีสามารถพึ่งตนเองได้ในระดับหน่ึงจึงเกิดเป็นการ
คิดค้นแว่นตาสั่งงานส�าหรับผู้ป่วยอัมพาต โดยระบบการใช้งาน
ที่ใช้เพียงลมหายใจแรงๆ ทางจมูกสั่งกับระบบเลเซอร์ โดยม ี
การเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือซึ่งมีระบบประมวลผลทางภาพ 
ทีจ่ะมอียูใ่นระบบมอืถอืประเภทแอนดรอยด์ สามารถเรยีกใช้งาน
ได้ทันทีเมื่อผู้ป่วยสั่งการด้วยการหายใจ โดยอุปกรณ์นี้สามารถ 
ติดต้ังได้ ตามที่ผู้ป่วยต้องการสามารถจัดการแก้ไขโปรแกรม 
ได้อย่างสะดวกและไม่ซบัซ้อน โดยแว่นตานีก้ารสัง่การเพือ่ผูป่้วย
อัมพาต เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาส�าหรับผู้ป่วยที่พิการตั้งแต ่
ไหล่ลงมาไม่สามารถใช้มอืและแขนได้สะดวก ระบบและหลกัการ
ท�างานโดยการที่ผู้ป่วยสั่งงานโดยใช้แว่นตาที่ออกแบบ การติด 
เลเซอร์และควบคุมการปิด-เปิดโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ล�าแสงเลเซอร์จะไปตกบนฉากรับแสงในต�าแหน่งที่ก�าหนดไว้  
หน่วยประมวลผลต�าแหน่งของเลเซอร์จะส่งรหัสสั่งการตาม
ที่ท�าการตั้งโปรแกรมไว้และเชื่อมต่อกับระบบมือถือ โดยมีกล้อง
วิดีโอท�าการรับข้อมูลจากฉากและน�าไปสั่งการท�างานต่างๆ  
เพ่ือช่วยให้ผู ้ป ่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในบางส่วน 
โดยอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นผลงานในโครงงานของนายนพมงคล  
เฉดิฉาย นกัศกึษาสาขาวชิาอเิลก็ทรอนกิส์ คณะวศิวกรรมศาสตร์  
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพล ชิตสกุล เป็นที่ปรึกษา 
ตัวโครงงาน หากใครสนใจแว่นตานี้สามารถติดต่อสอบถาม 
ได้ที่ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ 
ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2326-4222, 0-2329-8344

กุ๊กไก่ กับ
สิ่งประดิษฐเ์ก๋ ๆ

และแล้วช ่วงฤดูกาลปิดเทอมของเหล่านักศึกษา 

ก็มาถึง หลายๆ คนคงรู้สึกดีใจที่จะได้พักผ่อนและ

ท่องเที่ยวกันอย่างเต็มที่ บางคนก็หางาน part-time ท�า เพื่อ

เพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับตัวเอง และบางคนก็เลือกที่จะใช้เวลา

ว่างในช่วงปิดเทอมนี้หากิจกรรมที่ดีท�าให้เกิดประโยชน์ คอลัมน์

ดาวประจ�าฉบับเล่มนี้จะมาท�าความรู้จักกับสาวน้อยตัวเล็กน่ารัก

จากคณะเทคโนโลยกีารเกษตร “น้องกุก๊ไก่” นางสาวณฐัพร แขมด�า  

นักศึกษาจากสาขานิเทศศาสตร์เกษตร ชั้นปีที่ 2 ที่ใช้เวลาว่าง

ในช่วงเวลาปิดเทอม เปิดร้านค้าเล็กๆ ชื่อว่า Nattaporn D.I.Y.  

ซึ่งเป็นการน�าของใกล้ตัวมาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มมูลค่า

“ตั้งเเต่เด็กๆ เป็นคนชอบประดิษฐ์ท�านู่นนี่ กระเป๋าจาก

เสื้อคอกระเช้า ไม้เเขวนลูกปัด ติดนู่นแปะนี่เต็มโต๊ะเลยค่ะ” นี่คือ

งานอดเิรกของน้องกุก๊ไก่ทีท่�าให้เธอมนีสิยัชืน่ชอบประดดิประดอย

มาถึงปัจจุบันนี้ น้องกุ๊กไก่ยังได้เล่าให้ฟังอีกว่า “ช่วงหลังๆ ไปเจอ

ลกูปัดสพีาสเทลสวยๆ เลยท�าให้เพือ่นใส่ค่ะ เพือ่นชอบมาก เลยยุให้

ท�าขายค่ะ ทีเเรกตั้งเเค่เป็นเพจไม่ได้เจตนาขาย สุดท้ายมีคนอยาก

ได้ค่ะ เลยท�าขายตั้งเเต่ตอนนั้น”

ปัจจุบันนี้น้องกุ๊กไก่ไม่ได้ท�าเพียงแค่ก�าไลข้อมือเท่านั้น  

แต่เธอยังต่อยอดความคิดออกไปอีกท�าให้มีทั้งหมวก เซตก�าไลและ

นาฬิกา ที่รัดเข็มขัด จุกส�าหรับ iPhone และที่ผลงานชิ้นล่าสุด  

เคสโทรศัพท์มือถืออีกด้วยครับ 

ถ้าหากสิ่งที่เราคิดว่าดีก็ควรที่จะรีบลงมือท�า ท�าแล้วไม่ก่อ

ให้เกิดความเดือดร้อนจงรีบท�าไป อย่าปล่อยให้เวลาผ่านเลยไป  

ไม่แน่เราอาจจะค้นพบได้ว่าตัวเรานั้นชอบสิ่งใดก็เป็นได้

19
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ภาพโครงสร้างโดยรวมของระบบ

ภาพรวมอุปกรณ์ต้นแบบ

2 Highlight



คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน “กีฬาวิทยาศาสตร์ 

สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (อะตอมเกมส์) ครั้งท่ี 22” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ระหว่างวันที่ 17 - 23 มีนาคม 2556 เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ 

ได้มีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง การแข่งขันในครั้งนี้ มีการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น 9 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล 

บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เทเบิลเทนนิส เทนนิส เซปักตะกร้อ เปตอง หมากกระดาน (หมากรุกไทย หมากล้อม และ A-Math)  

รวมทั้งยังมีการแข่งขันทักษะวิชาการ การประกวดกองเชียร์ ผู้น�าเชียร์ กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ การประกวดดาวเดือน  

ตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

องค์การสะพานปลา
และศูนย์ส่งเสริม

การท่องเทีย่วมหาชยั 
โดย พสธร
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โดย พสธร

ปีที่ 7 ฉบับที่ 31 ประจำาเดือนเมษายน 2556

อะตอมเกมส์


