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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/ 

 
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. 
 

โปรดอยา่ลมื!!!    วนัเสารท์ี ่28 มนีาคม 2015 
ศษิยเ์กา่ IIT และครอบครวั ... เจอกนัที ่

ชัน้ 18 อาคารล็อกซเลย่ ์ต ัง้แต ่11.30น.เป็นตน้ไป 
ในงานสงัสรรคป์ระจ าปี รับประทานอาหารอรอ่ย พรอ้มฟังการเสวนาเรือ่ง 

 “การเตรยีมสู ่AEC ดา้นกฎหมายและกระบวนการ

ยตุธิรรมไทย” โดยคุณพงศภ์ฏั เรยีงเครอื 
และการสัมภาษณ์รุน่พีแ่ละรุน่นอ้ง 

จากพธิกีรรายการ”ครอบครัวข่าว 3”ชือ่ดังของเรา คณุบารม ี(ยอด) 

 

 
 

 

เพือ่ใหก้ารตระเตรยีมอาหารมปีระสทิธภิาพและพอเพยีง ศษิย์
เก่าผูส้นใจร่วมงาน กรุณาแจง้ตอบรับภายในวันที ่20 มนีาคมไปที ่
คุณพรพรรณ (เอ๋) ล็อกซเล่ยโ์ทร 02-348-8253 Fax 02-348-
8312  หรือ นริสร (ต๋อย) 089-890-9960 หรือ email มา
ที ่ iit.thai.alumni@gmail.com โปรดแจง้ 1)ชือ่นามสกุล  2)ปีที่
จบIIT 3)แผนกทีจ่บ 4)จ านวนผูต้ดิตาม 5)โทรศัพทม์อืถอื และ 6) 
email ของทา่น 

กรุณาบรจิาคค่าอาหาร 500 บาทต่อคนใหก้ับชมรมทีห่นา้งาน 
หากมีค าถามเพิม่เตมิสามารถตดิต่ออ.ดร.จริา ที่เบอร์ 085-333-
0813 หรือท่านประธานไพบูลย์ที่เบอร์ 081-846-3137 หรือที่
กรรมการชมรมฯทกุทา่น 
 

 
 

สารจากประธานชมรม 
IIT Thailand Alumni Chapter 

สวัสดคีรับ พีน่อ้งสมาชกิชมรมศษิยเ์กา่ไอไอท ีทกุทา่น 
ประมาณสองปีกว่ามาแลว้ทีผ่มไดรั้บมอบหมายใหท้ า

หนา้ทีป่ระธานชมรมฯของเราร่วมกับกรรมการท่านอืน่ๆอกี5

ท่าน  ซึง่ประกอบดว้ยคุณปรีชา คุณนริสร อาจารยจ์ริา คุณ
บารมีคนดัง และคุณวจิอม  ในระหว่างสองปีเศษที่ผ่านมา 

พวกเราไดช้ว่ยกนัเข็นงานของชมรมฯของเราไปไดร้ะดับหนึง่

ถงึแมว้า่จะถกูสถานการณ์เมอืงกระทบเชน่เดยีวกับคนอืน่ๆไป
พักใหญ่ๆ ท าใหต้อ้งว่างเวน้กจิกรรมไปในระยะหลายๆเดอืน

หลังก็ตาม  ผมขอถอืโอกาสทีส่ถานการณ์ตา่งๆคลีค่ลายไป
บา้งแลว้  สรุปงานทีเ่ราไดด้ าเนนิการไปในจดหมายขา่วฉบับ

ลา่สดุในมอืของทา่นดงันีค้รับ 

http://www.facebook.com/
http://www.m-focus.co.th/iit
https://www.flickr.com/photos/105556456@N08/sets/72157648407754096/
mailto:iit.thai.alumni@gmail.com
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1. การจัดตัง้ระบบ Facebook…กรรมการไดเ้ปิดเฟสบุ๊คแบบกลุ่ม
ปิด ชือ่ IIT Thailand Alumni Chapter เพือ่การตดิต่อสือ่สาร
กันเฉพาะระหว่างสมาชกิชมรมฯของเรา  ซึง่จนถงึปัจจุบันนี้มี
ศษิยเ์กา่ไอไอทแีละเคนทส์นใจลงทะเบยีนเพือ่ตดิตามข่าวสาร
ของไอไอที และของเพื่อสมาชกิกันเองแลว้รวม 119 คน
ดว้ยกัน  ซึง่ศษิยเ์ก่าทียั่งไม่ไดล้งทะเบียนกับเราสามารถส่ง 
email ของท่านมาทีก่รรมการ  เพือ่จะไดด้ าเนินการใหต้่อไป 
ส าหรับ website ของชมรมฯทีไ่ดห้ยุดด าเนนิการไปนัน้  ก าลัง
อยูใ่นระหวา่งจัดตัง้ขึน้ใหมใ่หส้ะดวกยิง่ขึน้ตอ่ไป  

2. การพบปะสังสรรค์...กรรมการไดจั้ดใหม้ปีาร์ตีพ้บปะสังสรรค์
ระหวา่งศษิยเ์กา่ขึน้1ครัง้ และกอลฟ์1ครัง้ 

3. การร่วมประชุมอื่นๆ...กรรมการไดเ้ขา้ร่วมในการประชุม IIT 

Asian Alumni Meeting ทีจั่ดขึน้ในกรุงโซลโดยมสีมาคมศษิย์
เกา่ของเกาหลเีป็นเจา้ภาพในปี 2013 

4. การจัดกิจกรรมพบปะท าความรู จั้กกันระหว่างศิษย์เก่า...
กรรมการไดจั้ดใหม้กีจิกรรมรุ่นนอ้งสัมภาษณ์รุ่นพีแ่ละใหน้อ้ง
สรุปเรือ่งเพือ่เผยแพร่ใน Facebook สามารถท าได ้3 คู่ก่อน
ระงับไปในปลายปีทีแ่ลว้ 

5. การเสนอชือ่เพือ่รับรางวัล IIT Alumni Awards...กรรมการได ้
ร่วมกันพจิารณาเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นเพื่อเขา้ชงิรางวัลใน
สาขาต่างๆของ IIT Alumni Awardsส าหรับปี 2013-2014 
และมคีวามเห็นเสนอชือ่พีธ่งชัย ล ่าซ ่า ในสาขา International  
Alumni Award ซึ่งมอบใหศ้ิษย์เก่าไอไอทีที่ประสบ
ความส าเร็จในดา้นธุรกจิเป็นทีรู่จั้กกันระหว่างประเทศ และทาง
ไอไอทีไดตั้ดสินและไดม้อบรางวัลดังกล่าวแก่พี่ธงชัยแลว้
ตัง้แต่เดอืนกันยายนทีผ่่านมานี้  ทัง้นี้กรรมการจะไดพ้จิารณา
เสนอชือ่สมาชกิทีเ่หมาะสมกับ IIT Alumni Awards อย่าง
สม ่าเสมอในโอกาสตอ่ๆไป 

6. การควบรวมกจิกรรมของชมรมฯกับสมาคมศษิยเ์ก่า IIT Kent 
Law School โดยทางกรรมการไดป้ระชมุร่วมกับคุณพงษ์ภัฏ 
เรยีงเครอื ประธานสมาคมศษิยเ์ก่า Kent Law School และมี
ความเห็นทีจ่ะมกีารด าเนนิกจิกรรมร่วมกันต่อไป  และปัจจุบัน
ทางชมรมก็ไดร้ับเกยีรตจิาก คุณพงศภ์ัฏ เรยีงเครอื เขา้มาเป็น
กรรมการทา่นหนึง่ของชมรมแลว้ 

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากจิกรรมต่างๆที่ไดม้ีข ึน้นี้จะเป็น

ประโยชนก์บัสมาชกิโดยรวม และหวังเป็นอย่างยิง่วา่ศษิยเ์กา่

ทกุๆทา่นจะใหค้วามสนใจและเขา้มาร่วมกจิกรรมทีจ่ะจัดใหม้ี
ขึน้ในวาระทีเ่หมาะสมในอนาคต  และชว่ยกันมสีว่นร่วมโดย

เพียงสง่ข่าวสาร หรือเสนอแนะความคดิเห็นมายังกรรมการ
ทา่นใดก็ได ้ ซึง่การมสีว่นร่วมของทกุทา่นจะท าใหช้มรมของ

เราสามารถบรรลุวัตถุประสงคข์องชมรมฯทีต่อ้งการใหม้กีาร

เสรมิสรา้งความสัมพันธอ์ันดรีะหวา่งศษิยเ์กา่ใหแ้น่นแฟ้นยิง่
ขึน้ถงึแมว้า่จะจบจากสถาบนัของเรามาแลว้กีปี่ก็ตามครับ 

ดว้ยความปรารถนาด ี
ไพบลูย ์พงศช์ยัฤกษ์ (MSIE’75) 

paiboopo@gmail.com  Mobile: 081-846-3137 
 

10 ปี IIT-Chicago-Kent ในประเทศไทย 

 

คณุพงษ์ภัฏ เรยีงเครอื 
Pongpat Riangkruar 
นายกสมาคมศษิยเ์กา่ 

ชคิาโกเคนท ์ประเทศไทย 
ทีป่รกึษาดา้นการศกึษาและฝึกอบรมประจ า
ประเทศไทยและอาเซยีน ชคิาโกเคนท ์

 

IIT-Chicago-Kent College of Law เป็นโรงเรียน

กฎหมายเก่าแก่ล าดับที่ 3 ของนครชคิาโก มปีระวัตคิวาม

เป็นมากว่ารอ้ยปีก่อนที่จะเขา้มาเป็นส่วนหนึ่งของ Illinois 
Institute of Technology กลายเป็นโรงเรยีนกฎหมาย 1 ใน 

3 แหง่ของสหรัฐทีส่งักดัในสถาบนัเทคโนโลย ี
Chicago-Kent เดมิไม่เป็นทีรู่จ้ักของคนไทยนัก เพราะ

นอกจากจะอยู่ไกลไปทางฝ่ังมดิเวสตข์องสหรัฐแลว้ ยังเป็น

โรงเรียนกฎหมายทีเ่ปิดสอนเฉพาะหลักสูตร JD ซึง่เป็น
หลักสตูรทีเ่หมาะกับคนอเมรกิันทีเ่ตรียมตัวประกอบวชิาชพี

กฎหมายในสหรัฐเท่านั้น ส่วนหลักสูตรปริญญาโททาง
กฎหมาย (Master of Law หรอื LL.M.) ซึง่เป็นทีน่ยิมของ

นักเรียนต่างชาตนัิน้ไดเ้ริม่เปิดสอนเมือ่ประมาณ 12 ปีทีผ่่าน
มา ปัจจุบันมีนักเรียนต่างชาตโิดยเฉพาะชาวจีนและเกาหลี

นยิมเดนิทางไปศกึษาปีละนับรอ้ยคน สว่นนักเรยีนไทยก็ยังมี

จ านวนไม่มากนักจนกระทั่งเมือ่ปี 2005 ทีช่คิาโก-้เคน้ท ์ได ้
เขา้มาเปิดตัวในประเทศไทย โดยท าโครงการความร่วมมือ

ทางวชิาการ และโครงการแลกเปลีย่นกับสถาบันการศกึษา
และสถาบันทางกฎหมายในประเทศไทย สถาบันการศกึษา 

เช่น มหาวทิยาลัยศรีปทุม มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ และ

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เป็นตน้ 

ในสว่นสถาบันทางกฎหมาย ชคิาโกเคนท ์มคีวามร่วมมอื

กบักระทรวงยตุธิรรมในการจัดการอบรมดา้นกฎหมายระหวา่ง
ประเทศเป็นประจ าทกุปี  โครงการส าคัญทีจ่ะมนัียส าคัญต่อ

การพัฒนานักกฎหมายไทย น่าจะเป็นโครงการความร่วมมือ
กับสถาบันพัฒนาขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ที่

ด า เนินการมาต่อเนื่องตั ้งแต่ ปี  2009 เ รียกว่าหลักสูตร 

MINI.LLM เดมิเป็นหลักสตูรฝึกอบรมภายในของขา้ราชการ
ฝ่ายตลุาการ โดยในแตล่ะปี Chicago-Kent จะสง่อาจารยม์า

สอนทีส่ถาบันพัฒนาขา้ราชการฝ่ายตุลาการ 4 วชิา ผูส้ าเร็จ
การศกึษาสามารถเดนิทางไปศกึษาต่อทีส่ถาบัน Chicago-

Kent อกี 1 ภาคการศกึษาก็จะสามารถส าเร็จการศกึษาระดับ

ปริญญาโททางกฎหมายจาก Chicago-Kent สามารถ
ประหยัดเวลาและคา่ใชจ้่ายไดเ้ป็นอันมาก ปัจจุบันนี้หลักสตูร

ไดเ้ปิดโอกาสใหนั้กกฎหมายภายนอกเขา้ศกึษาดว้ย โดยเป็น
โครงการความร่วมมือระหว่าง Chicago-Kent กับ สถาบัน

พัฒนาขา้ราชการฝ่ายตลุาการ และเนตบิัณฑติยสภา ซึง่เป็น

สถาบนัส าคญัทางกฎหมายของไทย 

ความภาคภูมใิจสงูสดุของชาว IIT-Chicago-Kent และ 

Illinois Institute of Technology คอื การทีพ่ระองคเ์จา้พัชร
กติตยิาภาทรงเสด็จไปในพิธีทูลเกลา้ฯถวายปริญญาดุษฏี

บัณฑติ กติตมิศักดิใ์นสาขานิตศิาสตร์ ณ Illinois Institute 
of Technology เมื่อวันที ่13 พฤษภาคม 2012 นับเป็น

เกยีรตอิยา่งยิง่ตอ่สถาบนั นักศกึษาและศษิยเ์กา่ 


 

mailto:paiboopo@gmail.com
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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 

  
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 

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 
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. 

รายงานสถานะการเงนิของชมรมฯ 
รายไดข้องสมาคมฯในอดตีมาจากเงนิบริจาคและเงนิทีเ่ก็บได ้

จากการจัดงานสังสรรคป์ระจ าปีทีล็่อกซเลย่ ์โดยพีธ่งชยัไดส้นับสนุน
ค่าสถานที่และค่าอาหารทุกครั ้งจึงท าใหช้มรมฯพอมีเงินเหลือ   
ค่าใชจ้่ายของชมรมฯส่วนใหญ่คอื 1)บางส่วนของค่าจัดงาน  2)ค่า
ไปรษณียส์ าหรับตดิต่อกับสมาชกิ 3) ค่าอาหารส าหรับการประชุม
ของกรรมการและอืน่ๆ 

ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2014 มีเงินคงเหลือในบัญชขีองชมรมฯ  
65,906.11  บาท มกีารบรจิาคร่วมท าบุญใหก้ับ พ.อ.ดร.อภวัินท ์
วริยิะชัย 5,000 บาท มคี่าอาหารจากการประชุมกรรมการ 1690 
บาท คงเหลอื ณ วันที ่30 ธันวาคม 2014  จ านวน 66,048.55 บาท 
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ขอไวอ้าลัยในการจากไปของพ.อ.ดร. อภวิันท ์วริยิะชัย 

(พี่เปีย) พี่เปียจบการศึกษาจากโรงเรียนนายรอ้ยพระ

จลุจอมเกลา้ ในปี 2515  สมรสกบันางรัชนี (พีแ่ดง) หลังจาก
นัน้ไดท้นุกองทัพบกเพื่อศกึษาต่อในระดับปรญิญาโท สาขา

วศิวกรรมโยธา  ที ่IIT  (2519-2521) และไดทุ้นจาก IIT 
เพื่อศึกษาต่อจนจบปริญญาเอกในสาขาเดียวกัน ในปี 

2524   พีเ่ปียไดจ้ากไปอย่างสงบเมือ่วันที ่6 ต.ค. 57 สริอิาย ุ

65 ปี  ชมรมศษิยเ์ก่า IIT ขอแสดงความเสยีใจอย่างสดุซึง้
ต่อการจากไปของพี่เปีย  และเมื่อวันที ่19 ตุลาคม 2557 

16:00น. มพีธิพีระราชทานเพลงิศพ พ.อ.ดร.อภวินัท ์วริยิะชยั 
อดตีรองประธานสภาผูแ้ทนราษฎรคนที ่2 และอดตีส.ส.พรรค

เพือ่ไทย 

คณะกรรมการด าเนนิการ ชมรมศษิยเ์กา่ IIT แหง่ประเทศไทย 2015 

คณุไพบลูย ์ พงศช์ยัฤกษ์ MSIE'75 ประธาน 081-846-3137 Paiboon Pongchairerks (paiboopo@gmail.com) 

อ.ดร.จริา กฤตยพงษ์ MS-MCom'98 รองประธาน 085-333-0813 krittapan@hotmail.com  

คณุ นรสิร มนัสปิต ิ MSCS’78 เลขาธกิาร 089-890-9960 Narisorn Manaspiti (narisor@loxley.co.th) 

คณุพงศภ์ัฏ เรยีงเครอื  LLM-MALK’07 กรรมการ 081-812-9872 Pongpat Riangkruar (pongpat@lawyer.com) 

คณุบารม ีนวนพรัตนส์กลุ MS-EM’00 กรรมการ 085-952-4956 sukimedia@gmail.com 

คณุวจิอม ตันชวีะวงศ ์ MS-MCom’02 กรรมการ 081-668-7771 wijom@hotmail.com 

ดร.ปรชีา พันธุมสนิชยั PhDIE'79 เหรัญญกิ 081-899-5930 Pricha Pantumsinchai (pricha@m-focus.co.th) 

วตัถปุระสงคช์มรม web site ชมรม        www.m-focus.co.th/iit 

 สง่เสรมิใหเ้กดิมติรภาพระหวา่งนักเรยีนเกา่ IIT 
 จัดใหม้กีจิกรรมรว่มกันเป็นประจ า 
 เป็นศนูยก์ลางชว่ยเหลอืสมาชกิซึง่กันและกัน 
 สรา้งความภาคภมูใิจ และประชาสัมพันธส์ถาบัน IIT 
 อทุศิตนใหส้ว่นรวม และสังคม 
 ประสานงานกับชมรม IIT ตา่งประเทศ 

บรรณาธกิารฉบับนี้: ดร.ปรชีา พันธุมสนิชยั, บรษัิท เอ็มโฟกัส 
จ ากัด, อาคารไอทาวเวอร ์ ชัน้ 14, เลขที ่ 888 ถ.วภิาวดรัีงสติ, 
จตจัุกร, กทม 10900.  โทรศัพท ์: 02-513-9892 (เลขา: อัจฉรา 
แสงเสน  หรอื ตุก๊ตา) โทรสาร: 02-512-3890  มอืถอื: 01-899-
5930  โทรศัพทบ์า้น: 02-941-0456 โทรสารบา้น.02-941-0457 
email: pricha@m-focus.co.th 
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