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Dhongchai Lamsam, MSIE’70, was awarded the IIT Alumni International Award of Merit during the 1st
IIT Alumni Global Gathering Ceremony in Chicago on September 19, 2014 at Hermann Hall, IIT Main Campus
https://www.flickr.com/photos/105556456@N08/sets/72157648407754096/
เพือ
่ ให ้การตระเตรียมอาหารมีประสิท ธิภ าพและพอเพียง ศิษย์
เก่าผู ้สนใจร่วมงาน กรุณาแจ ้งตอบรับภายในวันที่ 20 มีนาคมไปที่
คุณพรพรรณ (เอ๋) ล็ อ กซเล่ยโ์ ทร 02-348-8253 Fax 02-3488312
หรือ นริส ร (ต๋ อ ย) 089-890-9960 หรือ email
มา
่ นามสกุล 2)ปี ที่
ที่ iit.thai.alumni@gmail.com โปรดแจ ้ง 1)ชือ
จบIIT 3)แผนกทีจ
่ บ 4)จานวนผู ้ติดตาม 5)โทรศัพท์มอ
ื ถือ และ 6)
email ของท่าน
กรุณาบริจาคค่าอาหาร 500 บาทต่อ คนให ้กับชมรมทีห
่ น ้างาน
หากมีค าถามเพิม
่ เติม สามารถติด ต่อ อ.ดร.จิร า ที่เ บอร์ 085-3330813 หรือ ท่ า นประธานไพบู ล ย์ท ี่เ บอร์ 081-846-3137 หรือ ที่
กรรมการชมรมฯทุกท่าน

On September 19, 2014 Dhongchai Lamsam presented
an oil-portrait of Prof. Darsh Wasan on behalf of
Thailand Alumni after President John Anderson (right
most) interviewed Prof.Wasan about his 50 years of
service to IIT.

โปรดอย่าลืม!!!

ว ันเสาร์ท ี่ 28 มีนาคม 2015

ศิษย์เก่า IIT และครอบคร ัว ... เจอก ันที่

ั้ 18 อาคารล็อกซเล่ย ์ ตงแต่
ชน
ั้
11.30น.เป็นต้นไป

ในงานสังสรรค์ประจาปี รับประทานอาหารอร่อย พร ้อมฟั งการเสวนาเรือ
่ ง

“การเตรียมสู่ AEC ด้านกฎหมายและกระบวนการ
์ ัฏ เรียงเครือ
ยุตธ
ิ รรมไทย” โดยคุณพงศภ

และการสัมภาษณ์รน
ุ่ พีแ
่ ละรุน
่ น ้อง
่ ดังของเรา คุณบารมี (ยอด)
จากพิธก
ี รรายการ”ครอบครัวข่าว 3”ชือ

สารจากประธานชมรม
IIT Thailand Alumni Chapter

สวัสดีครับ พีน
่ ้องสมาชิกชมรมศิษย์เก่าไอไอที ทุกท่าน

ประมาณสองปี กว่า มาแล ้วทีผ
่ มได ้รั บ มอบหมายให ้ท า
หน า้ ทีป
่ ระธานชมรมฯของเราร่ว มกับ กรรมการท่า นอืน
่ ๆอีก 5
ท่า น ซึง่ ประกอบด ้วยคุณ ปรีชา คุณ นริส ร อาจารย์จ ริ า คุณ
บารมีค นดั ง และคุณ วิจ อม ในระหว่า งสองปี เศษที่ผ่า นมา
พวกเราได ้ช่วยกันเข็นงานของชมรมฯของเราไปได ้ระดับหนึง่
ถึงแม ้ว่าจะถูกสถานการณ์เมืองกระทบเช่นเดียวกับคนอืน
่ ๆไป
พักใหญ่ๆ ทาให ้ต ้องว่างเว ้นกิจกรรมไปในระยะหลายๆเดือน
หลังก็ตาม ผมขอถือโอกาสทีส
่ ถานการณ์ตา่ งๆคลีค
่ ลายไป
บ ้างแล ้ว สรุปงานทีเ่ ราได ้ดาเนินการไปในจดหมายข่าวฉบับ
ล่าสุดในมือของท่านดังนีค
้ รับ

จดหมายข่าวชมรมศิษย์เก่า IIT แห่งประเทศไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2015 กรุณาส่งให ้เพือ
่ นๆชาว IIT ด ้วยครับ
ดูจดหมายข่าวฉบับเก่าๆได ้ที่ www.m-focus.co.th/iit
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การจัดตัง้ ระบบ Facebook…กรรมการได ้เปิ ดเฟสบุ๊คแบบกลุ่ม
่ IIT Thailand Alumni Chapter เพือ
่ สาร
ปิ ด ชือ
่ การติดต่อสือ
กันเฉพาะระหว่างสมาชิก ชมรมฯของเรา ซึง่ จนถึงปั จ จุบันนี้ม ี
ศิษย์เก่าไอไอทีและเคนท์สนใจลงทะเบียนเพือ
่ ติดตามข่าวสาร
ของไอไอที และของเพื่อ สมาชิก กั น เองแล ้วรวม 119 คน
ด ้วยกัน ซึง่ ศิษ ย์เ ก่า ทีย
่ ั ง ไม่ไ ด ้ลงทะเบีย นกับ เราสามารถส่ง
email ของท่านมาทีก
่ รรมการ เพือ
่ จะได ้ดาเนินการให ้ต่อ ไป
สาหรับ website ของชมรมฯทีไ่ ด ้หยุดดาเนินการไปนั น
้ กาลัง
อยูใ่ นระหว่างจัดตัง้ ขึน
้ ใหม่ให ้สะดวกยิง่ ขึน
้ ต่อไป
การพบปะสัง สรรค์. ..กรรมการได ้จั ด ให ้มีป าร์ตพ
ี้ บปะสั งสรรค์
ระหว่างศิษย์เก่าขึน
้ 1ครัง้ และกอล์ฟ1ครัง้
การร่ว มประชุม อื่น ๆ...กรรมการได ้เข ้าร่ว มในการประชุม IIT
Asian Alumni Meeting ทีจ
่ ัดขึน
้ ในกรุงโซลโดยมีสมาคมศิษย์
เก่าของเกาหลีเป็ นเจ ้าภาพในปี 2013
การจั ด กิจ กรรมพบปะท าความรู จ้ ั ก กั น ระหว่ า งศิษ ย์เ ก่ า ...
กรรมการได ้จั ดให ้มีก จ
ิ กรรมรุ่นน ้องสัมภาษณ์รุ่นพีแ
่ ละให ้น ้อง
สรุปเรือ
่ งเพือ
่ เผยแพร่ใน Facebook สามารถท าได ้ 3 คู่ก่อ น
ระงับไปในปลายปี ทแ
ี่ ล ้ว
่ เพือ
การเสนอชือ
่ รับรางวัล IIT Alumni Awards...กรรมการได ้
ร่ว มกั น พิจ ารณาเสนอชื่อ ศิษ ย์เ ก่ า ดีเ ด่ น เพื่อ เข ้าชิง รางวั ล ใน
สาขาต่างๆของ IIT Alumni Awardsสาหรับปี 2013-2014
่ พีธ
และมีความเห็นเสนอชือ
่ งชัย ล่าซ่า ในสาขา International
Alumni
Award
ซึ่ง มอบให ศ
้ ิษ ย์เ ก่ า ไอไอทีท ี่ป ระสบ
ความสาเร็จในด ้านธุรกิจเป็ นทีร่ ู ้จักกันระหว่างประเทศ และทาง
ไอไอทีไ ด ้ตั ด สิน และได ้มอบรางวั ล ดั ง กล่ า วแก่ พ ี่ธ งชั ย แล ้ว
ตัง้ แต่เดือ นกันยายนทีผ
่ ่านมานี้ ทัง้ นี้ก รรมการจะได ้พิจารณา
่ สมาชิก ทีเ่ หมาะสมกับ IIT Alumni Awards อย่าง
เสนอชือ
สม่าเสมอในโอกาสต่อๆไป
การควบรวมกิจกรรมของชมรมฯกับสมาคมศิษย์เก่า IIT Kent
Law School โดยทางกรรมการได ้ประชุมร่วมกับ คุณพงษ์ ภัฏ
เรียงเครือ ประธานสมาคมศิษย์เก่า Kent Law School และมี
ความเห็นทีจ
่ ะมีการดาเนินกิจกรรมร่วมกันต่อไป และปั จจุบัน
ทางชมรมก็ได ้รับเกียรติจาก คุณพงศ์ภัฏ เรียงเครือ เข ้ามาเป็ น
กรรมการท่านหนึง่ ของชมรมแล ้ว

ผมหวั ง เป็ นอย่ า งยิ่ง ว่า กิจ กรรมต่า งๆที่ไ ด ้มีข น
ึ้ นี้ จ ะเป็ น
ประโยชน์กบ
ั สมาชิกโดยรวม และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าศิษย์เก่า
ทุกๆท่านจะให ้ความสนใจและเข ้ามาร่วมกิจกรรมทีจ
่ ะจัดให ้มี
ขึน
้ ในวาระทีเ่ หมาะสมในอนาคต และช่วยกันมีสว่ นร่วมโดย
เพียงส่ง ข่าวสาร หรือ เสนอแนะความคิดเห็ น มายั งกรรมการ
ท่านใดก็ได ้ ซึง่ การมีสว่ นร่วมของทุกท่านจะทาให ้ชมรมของ
เราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของชมรมฯทีต
่ ้องการให ้มีการ
เสริมสร ้างความสัมพั นธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าให ้แน่ นแฟ้ นยิง่
ขึน
้ ถึงแม ้ว่าจะจบจากสถาบันของเรามาแล ้วกีป
่ ี ก็ตามครับ
ด ้วยความปรารถนาดี
ั ฤกษ์ (MSIE’75)
ไพบูลย์ พงศ์ชย
paiboopo@gmail.com Mobile: 081-846-3137

10 ปี IIT-Chicago-Kent ในประเทศไทย
คุณพงษ์ ภัฏ เรียงเครือ
Pongpat Riangkruar
นายกสมาคมศิษย์เก่า
ชิคาโกเคนท์ ประเทศไทย
ทีป
่ รึกษาด ้านการศึกษาและฝึ กอบรมประจา
ประเทศไทยและอาเซียน ชิคาโกเคนท์

IIT-Chicago-Kent College of Law เป็ นโรงเรีย น
กฎหมายเก่าแก่ล าดับที่ 3 ของนครชิค าโก มีป ระวัต ค
ิ วาม
เป็ นมากว่า ร อ้ ยปี ก่อ นที่จ ะเข ้ามาเป็ นส่ว นหนึ่ง ของ Illinois
Institute of Technology กลายเป็ นโรงเรียนกฎหมาย 1 ใน
3 แห่งของสหรัฐทีส
่ งั กัดในสถาบันเทคโนโลยี
Chicago-Kent เดิมไม่เป็ นทีร่ ู ้จักของคนไทยนั ก เพราะ
นอกจากจะอยู่ไกลไปทางฝั่ งมิดเวสต์ของสหรั ฐแล ้ว ยังเป็ น
โรงเรีย นกฎหมายทีเ่ ปิ ดสอนเฉพาะหลัก สูต ร JD ซึง่ เป็ น
หลัก สูต รทีเ่ หมาะกับคนอเมริกัน ทีเ่ ตรียมตัวประกอบวิช าชีพ
กฎหมายในสหรั ฐ เท่ า นั ้ น ส่ ว นหลั ก สู ต รปริ ญ ญาโททาง
กฎหมาย (Master of Law หรือ LL.M.) ซึง่ เป็ นทีน
่ ย
ิ มของ
นั กเรียนต่างชาตินัน
้ ได ้เริม
่ เปิ ดสอนเมือ
่ ประมาณ 12 ปี ทีผ
่ ่า น
มา ปั จ จุบัน มีนั กเรียนต่า งชาติโ ดยเฉพาะชาวจีน และเกาหลี
นิยมเดินทางไปศึกษาปี ละนั บร ้อยคน ส่วนนั กเรียนไทยก็ยังมี
ิ าโก ้-เค ้นท์ ได ้
จานวนไม่มากนั กจนกระทั่ง เมือ
่ ปี 2005 ทีช
่ ค
เข ้ามาเปิ ดตัว ในประเทศไทย โดยทาโครงการความร่ วมมือ
ทางวิชาการ และโครงการแลกเปลีย
่ นกับ สถาบันการศึก ษา
และสถาบัน ทางกฎหมายในประเทศไทย สถาบัน การศึกษา
เช่น มหาวิท ยาลั ย ศรีป ทุม มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็ นต ้น
ในส่วนสถาบันทางกฎหมาย ชิคาโกเคนท์ มีความร่วมมือ
กับกระทรวงยุตธิ รรมในการจัดการอบรมด ้านกฎหมายระหว่าง
ประเทศเป็ นประจาทุกปี โครงการสาคัญทีจ
่ ะมีนัยสาคัญต่อ
การพั ฒนานั กกฎหมายไทย น่ าจะเป็ นโครงการความร่วมมือ
กั บ สถาบั น พั ฒ นาข ้าราชการฝ่ ายตุ ล าการศาลยุ ต ิธ รรม ที่
ด า เ นิ น ก า ร ม าต่ อ เ นื่ อ ง ตั ้ ง แ ต่ ปี 2009 เ รี ย กว่ า หลั ก สู ต ร
MINI.LLM เดิมเป็ นหลักสูตรฝึ กอบรมภายในของข ้าราชการ
ฝ่ ายตุลาการ โดยในแต่ละปี Chicago-Kent จะส่งอาจารย์มา
สอนทีส
่ ถาบัน พั ฒนาข ้าราชการฝ่ ายตุลาการ 4 วิชา ผู ้สาเร็ จ
การศึก ษาสามารถเดิน ทางไปศึก ษาต่อ ทีส
่ ถาบัน ChicagoKent อีก 1 ภาคการศึกษาก็จะสามารถสาเร็ จการศึกษาระดับ
ปริญ ญาโททางกฎหมายจาก Chicago-Kent
สามารถ
ประหยัดเวลาและค่าใช ้จ่ายได ้เป็ นอันมาก ปั จจุบันนี้หลักสูตร
ได ้เปิ ดโอกาสให ้นักกฎหมายภายนอกเข ้าศึกษาด ้วย โดยเป็ น
โครงการความร่ ว มมือ ระหว่า ง Chicago-Kent กับ สถาบัน
พัฒนาข ้าราชการฝ่ ายตุลาการ และเนติบัณฑิตยสภา ซึง่ เป็ น
สถาบันสาคัญทางกฎหมายของไทย
ความภาคภูมใิ จสูงสุดของชาว IIT-Chicago-Kent และ
Illinois Institute of Technology คือ การทีพ
่ ระองค์เจ ้าพัชร
กิต ติย าภาทรงเสด็ จ ไปในพิธ ีทูล เกล ้าฯถวายปริญ ญาดุษ ฏี
บัณฑิต กิตติมศักดิใ์ นสาขานิตศ
ิ าสตร์ ณ Illinois Institute
of Technology เมื่อ วัน ที่ 13 พฤษภาคม 2012 นั บ เป็ น
เกียรติอย่างยิง่ ต่อสถาบัน นักศึกษาและศิษย์เก่า
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Congratulations! Khun Dhongchai Lamsam, M.S. IE’70,
for being awarded the IIT Alumni International Award of Merit 2014

NEW IIT PRESIDENT

and technology-oriented focus, and based on a culture of
innovation and excellence.
Mission: To provide distinctive and relevant education in an
environment of scientific, technological, and professional
knowledge creation and innovation.

Moving Forward: A Strategic Plan for Illinois
Institute of Technology 2014-2019

On August 15, 2015, Alan W. Cramb (right) will
succeed John Anderson (left) as the ninth President of IIT

Vision:

IIT will be internationally recognized in
distinctive areas of education and research, using as its
platform the global city of Chicago, driven by a professional

In spring 2008, an exciting new chapter of IIT history
was launched as the Board of Trustees enthusiastically
endorsed plans for a university-wide planning process aimed
at reestablishing the university as a major force in higher
education. That plan, Many Voices, One Vision: 2010-2014,
helped focus the institution’s initiatives and strengthen its
infrastructure—and it is now time to move the university
forward into a new era of accomplishment and excellence.
Many Voices, One Vision 2014-2019, Moving
Forward: A Strategic Plan for Illinois Institute of
Technology, is more than a continuation of the original
plan. It is a statement of intent—about where IIT will
concentrate its focus and its resources. It is also a
statement of resolve—to find new ways to achieve
excellence and fiscal stability while holding fast to the
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mission and vision that has guided the university for 125
years.
Six university-wide priorities have been identified as
areas of focus over the next five years:
1. Growth and development of the student body
2. Promotion of innovative thinking and excellence
throughout the university
3. Elevation of IIT’s visibility and reputation
4. Enhancement of IIT’s facilities, infrastructure, and
environments
5. Development of resources to enable progress
6. Strengthening of IIT’s colleges and schools
Each of these priorities is linked to specific goals with
measurable five-year milestones. While ambitious, these
goals are achievable and essential for IIT to realize its
vision.

รายงานสถานะการเงินของชมรมฯ

รายได ้ของสมาคมฯในอดีตมาจากเงินบริจ าคและเงินทีเ่ ก็ บได ้
จากการจัดงานสังสรรค์ประจาปี ทล
ี่ ็อกซเล่ย ์ โดยพีธ่ งชัยได ้สนับสนุน
ค่ า สถานที่แ ละค่ า อาหารทุ ก ครั ้ง จึง ท าให ช
้ มรมฯพอมีเ งิน เหลือ
ค่าใช ้จ่ายของชมรมฯส่วนใหญ่คอ
ื 1)บางส่วนของค่าจัดงาน 2)ค่า
ไปรษณียส
์ าหรับติดต่อ กับสมาชิก 3) ค่าอาหารสาหรับการประชุม
ของกรรมการและอืน
่ ๆ
ณ วั น ที่ 16 ตุล าคม 2014 มีเ งิน คงเหลือ ในบั ญ ชีข องชมรมฯ
65,906.11 บาท มีก ารบริจาคร่วมทาบุญให ้กับ พ.อ.ดร.อภิวันท์
วิรย
ิ ะชัย 5,000 บาท มีค่าอาหารจากการประชุมกรรมการ 1690
บาท คงเหลือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2014 จานวน 66,048.55 บาท

Obitchuary
Apiwan Wiriyachai, Ph.D. (CE’81)

ขอไว ้อาลัยในการจากไปของพ.อ.ดร. อภิวันท์ วิรย
ิ ะชัย
(พี่ เ ปี ย)
พี่ เ ปี ยจบการศึก ษาจากโรงเรี ย นนายร อ
้ ยพระ
จุลจอมเกล ้า ในปี 2515 สมรสกับนางรัชนี (พีแ
่ ดง) หลังจาก
นั น
้ ได ้ทุนกองทัพบกเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขา
วิศวกรรมโยธา ที่ IIT (2519-2521) และได ้ทุนจาก IIT
เพื่ อ ศึ ก ษาต่ อ จนจบปริ ญ ญาเอกใ นสาขาเดี ย วกั น ใ นปี
2524 พีเ่ ปี ยได ้จากไปอย่างสงบเมือ
่ วันที่ 6 ต.ค. 57 สิรอ
ิ ายุ
65 ปี ชมรมศิษย์เก่า IIT ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้
ต่อ การจากไปของพี่เ ปี ย และเมื่อวัน ที่ 19 ตุลาคม 2557
16:00น. มีพธ
ิ พ
ี ระราชทานเพลิงศพ พ.อ.ดร.อภิวน
ั ท์ วิรย
ิ ะชัย
อดีตรองประธานสภาผู ้แทนราษฎรคนที่ 2 และอดีตส.ส.พรรค
เพือ
่ ไทย
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