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ซ่ึงเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรท้ังหลาย ถือเปนสวนสำคัญในการจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย

ดอกไมประจำมหาวิทยาลัย
คือ “ดอกธรรมรักษา”

เปนไมดอกที่พบมากในบริเวณที่ตั ้ง
มหาวิทยาลัยนับตั ้งเเต  เร ิ ่มกอตั ้ง
วิทยาลัย เเละมีสีของดอกไมท่ีสอดคลอง
กับสีประจำมหาวิทยาลัยฯ

นอกจากนี ้ยังมีนามที ่เปนมงคลตอ
นักศึกษาและบุคลากรในดานจริยธรรม
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สีประจำมหาวิทยาลัย
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มุงมั่น
เปนมหาวิทยาลัยที่ใฝเรียนรู

มุงสู
ความเปนเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย

มุงธำรง
ปณิธานในการสรางบัณฑิตที่เกงและดี

มุงสราง
ชื่อเสียงและเกียรติภูมิใหเปนที่ภูมิใจของประชาคม

มุงกาว
ไปสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก







 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ไดเปดดำเนินการ
มาตั้งแตป พ.ศ. 2503 นับเปนเวลามากกวา 50 ป ที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ไดสรางวิศวกรออกไปรับใชสังคม และมีสวนรวมในการพัฒนา
เทคโนโลยีดานวิศวกรรมอันเปนสวนสำคัญของการพัฒนาประเทศ ตลอดเวลาที่ผานมา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ไดเติบโตอยางตอเนื่องและไดสรางผลงานที่เปนรูปธรรมในดานตางๆ
อยางมากมาย ทั้งดานการผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ งานวิจัยที่มีคุณภาพ
งานบริการวิชาการใหกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนกิจกรรมเพ่ือสังคม
ตางๆ จนปจจุบันเปนภาควิชาวิศวกรรมโยธาท่ีเปนท่ีรูจักท้ังในและนอกประเทศ เปนหน่ึงในสถาบัน
การเรียนการสอน และการวิจัย ดานวิศวกรรมโยธา ที่ดีที่สุดแหงหนึ่งของประเทศไทย

หนังสือเลมนี้นำเสนอประวัติของภาควิชาวิศวกรรมโยธา และการพัฒนาของภาควิชา
วิศวกรรมโยธา จากอดีตจนถึงปจจุบัน ผานการเลาเรื่องของคณาจารยในยุคสมัยตางๆ
และนำเสนอภาพรวมสถานะของภาควิชาฯ ในปจจุบัน ตลอดจนทิศทางในการพัฒนาของภาควิชาฯ
ในอนาคต เพื่อเปนอนุสรณและใชสำหรับการอางอิงตอไป

การที่ภาควิชาแหงหนึ่งจะสามารถเติบโตอยางยั่งยืนและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง จะเกิดขึ้น
ไมไดเลยหากปราศจากคณาจารยท้ังในอดีตและปจจุบัน เจาหนาท่ี ศิษยเกา และนักศึกษาทุกทาน
ที่ไดทำงานใหกับภาควิชาวิศวกรรมโยธาอยางทุมเทตลอดมา จนทำใหเปนภาควิชาวิศวกรรม
โยธาดังท่ีบันทึกไวในหนังสือเลมน้ี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จึงขอขอบคุณทุกๆ ทานท่ีมีสวนรวม
มา ณ ที่นี้ สุดทายนี้ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอขอบคุณผูสนับสนุนการจัดพิมพหนังสือ
อนุสรณ คณาจารยและเจาหนาที่ที่มีสวนในการรวบรวมประวัติจัดทำหนังสืออนุสรณเลมนี้

รองศาสตราจารย  ดร.สุทัศน  ลีลาทวีวัฒน

รศ. ดร.สุทัศน ลีลาทวีวัฒน
หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา

สารจากหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา        สารบัญ

เรื่อง            หนา
สารจากหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา
เหตุการณสำคัญในการเสด็จพระราชดำเนิน มจธ.
ประวัติของภาควิชาวิศวกรรมโยธา
อดีตหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา
อาจารยชางโยธาคนแรก
อาจารยนักกิจกรรมนักศึกษา
อาจารยนักพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา
อาจารยทานแรกที่นำงานวิจัยถวายรายงาน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
อาจารยโยธาที่ไดรับรางวัลระดับชาติ 3 รางวัล
ระลึกคุณอาจารย...คิดถึงบุคลากรที่เกษียณ
บทเพลงสัญญามด
จากอดีต...สูปจจุบัน
โครงสรางภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณาจารยสาขาตางๆ และเจาหนาที่ในปจจุบัน
หลักสูตรตางๆ ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา
กิจกรรมภายในและนอกมหาวิทยาลัย
สู...อนาคต
แผนยุทธศาสตร (2015 - 2018)
แผนการวางโครงสรางพื้นฐาน
ศูนยวิจัยและปฏิบัติการทดสอบวัสดุ 
เหตุการณสำคัญของภาควิชาวิศวกรรมโยธา
หนวยงานสนับสนุนของมจธ.
การเดินทางสู KMUTT
บทบรรณาธิการ
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8 ธันวาคม18 ตุลาคม
4 พฤศจิกายน

17 ตุลาคม 30 มิถุนายน 30 พฤศจิกายน 24 พฤษภาคม

24 มีนาคม29 มีนาคม

24 พฤษภาคม
24 ตุลาคม9 ธันวาคม7 ธันวาคม

(1972)
2515

(1982)
2525 (2004)

2547
(2005)
2548

(2007)
2550

(2012)
2555

(2014)
2557

(2010)
2553

(1991)
2534

(1985)
2528(1979)

2522

“นับเปนพระมหากรุณาธิคุณอันลนพน
ตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี”

“เหตุการณสำคัญในการเสด็จพระราชดำเนิน มจธ.”
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Department of Civil Engineering
since 1960

วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2503 ในขณะนั้นภาควิชา

วิศวกรรมโยธาเปนสวนหนึ่งของคณะชางกอสรางหลักสูตร 3 ป ตอมาเมื่อวันที่ 24

เมษายน พ.ศ. 2514 วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี ไดรับการยกระดับขึ้นเปนสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี (สจธ.) สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย คณะชางกอสรางจึงไดเปล่ียนเปน

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในขณะที ่วันที ่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2541 สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี ไดเปล่ียนสภาพเปน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.)

ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของรัฐฯ ท่ีออกนอกระบบ โดยเปล่ียนสภาพจากสวนราชการ

มาเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ 

ดวยความมุงหมายท่ีจะพัฒนาดานการศึกษาในระดับสูงอยางตอเน่ือง ภาควิชาวิศวกรรม

โยธาจึงไดเปดหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาขึ้น เพื่อสรางงานวิจัยและงานบริการสังคม

ใหครอบคลุมกวางขวาง โดยไดเปดเปนหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม

โยธา เมื่อ พ.ศ. 2520 และเปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

เมื ่อ พ.ศ. 2541 ตอมา ใน พ.ศ. 2543 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาเปดหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรนานาชาติ เพื่อใหมีการเพิ่ม

ทักษะทางดานภาษาอังกฤษควบคูไปกับดานวิชาการ

จากอดีตจนถึงปจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมโยธาไดผลิตวิศวกรโยธาที่มีคุณภาพ สูภาค

อุตสาหกรรมและสังคมจำนวนมาก ศิษยเกาเหลาน้ีเปนผูบริหารระดับสูงในองคกรภาครัฐ

ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาช้ันนำ ตลอดจนประกอบธุรกิจสวนตัวท่ีประสบความสำเร็จ

ทั้งในประเทศและตางประเทศ และไดรับการยอมรับจากภาคอุตสาหกรรมวาเปนวิศวกร

คุณภาพสูง มีความรูความสามารถท้ังในดานทฤษฎีและการปฏิบัติ มีความต้ังใจจริงและมุมานะ

ในหนาท่ีการงานซ่ึงถือเปนสัญลักษณและเอกลักษณของ “วิศวกรโยธา พระจอมเกลาธนบุรี”
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      จากอดีตจนถึงปจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมโยธาไดผลิตวิศวกรโยธาที่มีคุณภาพสูง
สูภาคอุตสาหกรรมและสังคมจำนวนมาก

ศิษยเกาเหลานี้เปนผูบริหาร ระดับสูงในองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาชั้นนำ
ตลอดจนประกอบธุรกิจสวนตัว ที่ประสบความสำเร็จทั้งในประเทศและตางประเทศ

และไดรับการยอมรับจากภาคอุตสาหกรรมวาเปนวิศวกรคุณภาพสูง
มีความรูความสามารถทั้งในดานทฤษฎีและการปฏิบัติ

มีความตั้งใจจริงและมุมานะในหนาที่การงาน ซึ่งถือเปนสัญลักษณและเอกลักษณของ
“วิศวกรโยธา พระจอมเกลาธนบุรี”

วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ ใน
ขณะนั ้นภาควิชาวิศวกรรมโยธาเปนสวนหนึ ่งของ
คณะชางกอสรางหลักสูตร 3 ป

วันท่ี 24 เมษายน วิทยาลัยเทคนิคธนบุรีไดรับการยกระดับ
ขึ้นมาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (สจธ.) สังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย คณะชางกอสรางจึงเปล่ียนเปนภาควิชา
วิศวกรรมโยธา และเปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาเปดหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา
เพ่ือพัฒนางานวิจัยและงานบริการงานสังคมใหครอบคลุม
กวางขวางโดยไดเปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมโยธา

โครงการวิศวกรรมและการบริหารการกอสรางเปน
หลักสูตรดานวิศวกรรมและการบริหารการกอสรางแรก
ของประเทศไทยท่ีจัดการเรียนการสอนแบบ Professional
Program ผูเรียนเกือบท้ังหมดทำงานอยูในอุตสาหกรรม
กอสราง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ

วันท่ี 7 มีนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีไดเปล่ียน
สภาพเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.)
ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของรัฐฯ ท่ีออกนอกระบบโดย
เปล่ียนสภาพจากสวนราชการมาเปนมหาวิทยาลัยในกำกับ
ของรัฐบาล ในปเดียวกันน้ี ภาควิชาวิศวกรรมโยธาไดเปดสอน
หลักสูตรปริญญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาเปดหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรนานาชาติ เพ่ือให
มีการเพ่ิมทักษะดานภาษาอังกฤษ ควบคูไปกับดานวิชาการ

เปนหลักสูตรบูรณาการที่ผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถ
ในการแกปญหาทางวิศวกรรม ประกอบดวย 3 สาขา
โท-เอก ไดแก สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมนอกฝง
และ สาขาวิศวกรรมขนสงและโลจิสติกส

(1960)
2503

(1971)
2514

(1997)
2540

(1977)
2520

(1998)
2541

(2009)
2552

(2000)
2543

คณะชางกอสราง วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี

เปดสอนระดับปริญญาโท โครงสราง
(เทคนิคธรณี ทรัพยากรน้ำ ขนสง)

เปดสอนระดับปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

เปดสอนระดับปริญญาโท นอกเวลาราชการ
โครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

ระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

เปดสอนระดับปริญาโท นอกเวลาราชการ
โครงการวิศวกรรมและการบริหารการกอสราง

เปดโครงการวิศวกรรมโยธานานาชาติ
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อ. เจริญ วัฏฏะสิงห
(2507 - 2513)

อดีตหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา

รศ. ดร.นระ คมนามูล
(2518 - 2524)

ศ. ดร.ยอดพล ธนาบริบูรณ
(2524)

อ. อุทัย เผาภู
(2513 - 2518)

รศ. ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล
(2524 - 2529)

ผศ.สิริศักดิ์ ปโยธรสิริ
(2529 - 2532)

รศ.เกษม เพชรเกตุ
(2532 - 2540)

รศ. ดร.ธวัชชัย เหลาศิริหงษทอง
(2544 - 2548)

รศ.พินิต ตั้งบุญเติม
(2540 - 2544)

ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษกุล
(2548 - 2556)
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 กระผมเริ่มเขามาทำงานเมื่อ พ.ศ.2502 ขณะนั้นพื้นที่ มจธ. ในอดีตเปนโรงเรียนพาณิชยการ
ที่กอสรางแลวเสร็จ แตไมมีงบสรางสาธารณูปโภค สถานที่ตั้งอยูหางจากถนนสุขสวัสดิ์ 2.5 กม.
ตั้งอยูกลางทุงนาเรียกวา “นาหลวง” บนเนื้อที่ประมาณ 20 ไร ประกอบดวย อาคารเรียน 2 ชั้น
1 หลัง จำนวน 14 หองเรียน มีบานพักผูอำนวยการโรงเรียน บานพักครู บานพักนักการ ภารโรง  

 ในขณะนั้นทานอาจารยประภา ประจักษศุภนิติ ดำรงตำแหนงผูอำนวยการ ไดวางแผนแบงงาน
ตามความถนัดของแตละคน  สมัยน้ันงบประมาณมีจำกัด  ตองจัดสรรใหไดผลงานและเกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุด

 จนวันสำคัญก็มาถึงคือ “วันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี” วันที่ 4 กุมภาพันธ 2503
คณะอาจารยทุกคนพรอมกันถือแฟมคนละชุด ทั้งหมดรวม 11 คน ประกอบดวย
  อาจารยประภา   ประจักษศุภนิติ ผูอำนวยการ  
  อาจารยสมพงษ   ปญญาสุขทาน รองผูอำนวยการ 
  อาจารยสุธรรม ทวิชศรี  ฝายบัญชี
  อาจารยสุดเฉลียว ตันไพโรจน ฝายการเงิน
  อาจารยอิทธิศักดิ์ ทองคำ  ฝายทะเบียน  
  อาจารยอุทัย  แกวชวง อาจารยแผนกชางยนต
  อาจารยสมัคร  จรูญพันธ อาจารยแผนกชางไฟฟา
  อาจารยสุจิน  มาประจง อาจารยแผนกชางโลหะ
  อาจารยอุบล  จันทรากาล อาจารยแผนกเขียนแบบ
  อาจารยทรง  รุงโจรนดี อาจารยแผนกเขียนแบบ
  อาจารยสุรพงศ วาตะบุตร อาจารยแผนกชางกอสราง

 ในดานการเรียน การสอน อาจารยทั้ง 4 แผนก จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ
เนนการสอนภาคปฏิบัติ สวนภาคทฤษฏีอาจารยทุกคนตองเตรียมตำราการเรียนการสอนเองทั้งหมด
เพราะในขณะน้ันยังไมมีตำราเหมือนในสมัยน้ี อาจารยทุกคนตองเขียนข้ึนเอง แบงการเรียนการสอนเปน 4 ชาง  

อาจารยสุรพงศ  วาตะบุตร

 การเดินทางตองเดินดวยเทา หรือนั่งเรือหนาวัดสารอดมาขึ้นทาหลังโรงเรียน กระผมเคยถาม
ชาวบานในละแวกนั้นวาการกอสรางทำอยางไร ก็ไดรับคำตอบวา....ผูรับเหมาตองหาทางลัดเลาะทำทาง
บนพ้ืนนาตอนหนาแลง ซ่ึงเปนส่ิงท่ีนาชมเชยอยางย่ิงในความอดทนและต้ังใจทำจนอาคารสำเร็จเรียบรอย
ถึงแมวามีอาคารแลวแตสาธารณูปโภคตางๆ เชน ไฟฟา น้ำประปา กลับไมมีเลย เปรียบเสมือนเปนการ
ทาทายความรูความสามารถของพวกเราชาวชาง โดยเริ่มจาก
 ไฟฟา...........  ไดเครื่องปนไฟ ขับดวยเครื่องยนตดีเซล
 ประปา..........  ตองเจาะบอบาดาล เพื่อเอาน้ำขึ้นมาใช
 ไดงบประมาณทำถนนดิน......... จากถนนสุขสวัสดิ์ ระยะทาง 2.5 กม. สวนภายในโรงเรียน
หลังเลิกเรียนนักเรียนทุกคนจะชวยกันเทคอนกรีตทางเดิน โดยมีคณะอาจารย 4 ทาน คอยควบคุมดูแล
สวนตัวกระผมงานเทคอนกรีตเปนงานของชางโยธาโดยตรงจึงไมเพียงแตควบคุมงานเทานั้น แตตอง
ลงปฏิบัติกับนักเรียนทุกคน

 การจัดหาครุภัณฑตางๆ เชน โตะ เกาอี้ ฯลฯ กระผมไดรับมอบหมายใหออกแบบโตะฝกงาน
โตะอาหาร และโตะมานั่งนักเรียน งานบางอยางหากทำเองไดก็ตองทำกันเอง  เพื่อเปนการประหยัดงบ
ประมาณ สวนบางงานก็จำเปนตองจาง  สำหรับโตะมานั่งตางๆ ตองออกแบบโดยคำนึงถึงการขนสง
ท่ียากลำบาก การออกแบบใหซอนกันได และเนนความแข็งแรงเปนหลัก เชน โตะเรียนทำขาโตะเหล็กดัดใหซอน
กันได สวนพื้นโตะซื้อไมอัด 10 มม. มาเลื่อยแบงไมใหเหลือเศษ ซึ่งงานสวนใหญทำที่วิทยาลัยเทคนิค
กรุงเทพฯ

อาจารยชางโยธาคนแรก

แผนกชางยนต   แผนกชางไฟฟา    แผนกชางโลหะ   แผนกชางกอสราง

 นักเรียนเทคนิคธนบุรีชั้นป 1 จะตองเรียนทั้ง 4 แผนกนี้ เปนการเรียนขั้นพื้นฐาน ชั้นปที่ 2
จะแยกวาจะเรียนชางไหนใน 4 แผนกน้ี โดยมีหลักสูตร 3 ปจบการศึกษา ไดรับวุฒิ ปทส. (เทคนิคข้ันสูง)

 กระผมรับผิดชอบชางกอสรางใน 1 สัปดาหมีคาบเรียน 36 ชั่วโมง คือสอนภาคทฤษฎีและ
ลงปฏิบัติ และตองลงทุกชาง เพราะฉะน้ันนักศึกษาทุกคนจึงมีความสามารถดานชางครบทุกดานเม่ือเรียนจบ
จากเทคนิคธนบุรีไปแลว

“นี่คือชีวิตของอาจารยและลูกศิษยรุนแรกๆ ของวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี จนถึงทุกวันนี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี” 
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 ผมเริ่มมาทำงานที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ตั้งแต 15 พ.ค. 2506 ซึ่งในขณะนั้นเรียกวา
"แผนกวิชาชางกอสราง สังกัดวิทยาลัยเทคนิค ธนบุรี กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ"
โดยสอบแขงขันกันที่กรมอาชีวศึกษา ผมเองโชคดีหรือเกงก็ไมทราบ เพราะสอบไดเปนที่ 1 ของกรมฯ
จึงมีสิทธิ์เลือกบรรจุเขารับราชการที่ไหนก็ได ซึ่งมีทั้งในสวนกลางและภูมิภาคใหเลือก ผมเลือกเขารับ
ราชการที่วิทยาลัยเทคนิค ธนบุรี ถามวาทำไม? ตองเลือกที่นี่ ก็ไมรูเหมือนกัน ผมเลือกไปอยางงั้นเอง
มารูภายหลังวามีนักศึกษาท่ียังไมไดงานทำ ท้ังรุนกอนผม รุนผม และรุนนองผม ตางก็มีเสนใหญว่ิงมาหา
ผอ.วิทยาลัยเทคนิค ธนบุรี ขณะนั้นผอ. คือทานอาจารยประภา ประจักษศุภนิติ ทานไมยินยอมดวย
ทานตอบส้ันๆ วา "เม่ือเขาสอบแขงขันและผานการสอบคัดเลือกมาเปนท่ี 1 เปนสิทธิ์ของเขาจะเลือกกอน
ไปตัดสิทธิ์เขาไมได" นี่ก็เปนความประทับใจของผมในโอกาสแรกครับ
 ผมเขาทำงานเปนอาจารยสอนที่แผนกวิชาชางกอสราง สอนวิชาทางภาคปฏิบัติเรียกวา
"Workshop Technology" สอนวิชา Masonry and Plastering ก็คือวิชากออิฐฉาบปูนนั่นแหละครับ
ผมเขามาสอนทันนักศึกษารุนที่ 2 แตเปนอาจารยประจำชั้นนักศึกษารุนที่ 4 หอง A สมัยนั้นเนนหนัก
การสอนทางภาคปฏิบัติ โดยเรียนวิชาทฤษฎีชางและวิชาสามัญ 1 สัปดาห เรียนวิชาทางภาคปฏิบัติ
1 สัปดาหสลับกันไป เพราะวิทยาลัยเนนฝกนักศึกษาใหเปนชางเทคนิคมีจุดมุงหมายและปรัชญาอยูวา
      
      เรียนไวใหรูทำ
      จดใจจำทำใหเกง
      หาเลี้ยงชีพอยางรีบเรง
      ยังชีพสะอาดเพื่อชาติสนอง

และท่ีผนังโรงฝกงานชางยนต ยังเขียนขอความตัวโตๆ เปนเชิงปลุกใจไววา THE TRAINED MAN WINS
ยิ่งไปกวานั้น ที่หัวเข็มขัดของนักศึกษาเองยังมีคำบาลีวา "ทนฺโต เสโฐ" มนุสฺเสสุ" แปลวา "ผูไดรับการ
ฝกดีแลว จะเปนผูประเสริฐในหมูมนุษย" หรือ "ในหมูมนุษย คนประเสริฐ คือคนที่ฝกแลว" เลือกเอาแลว
แตทานผูอานจะชอบขอความไหนครับ  ซึ่งดูจะจริงจังมากเชียวครับเกี่ยวกับเรื่องนี้

 การสอนภาคปฏิบัติ ผมแบงนักศึกษาออกเปน 5 กลุม กลุมละ 8 คนโดยประมาณ เม่ือสาธิตให
นักศึกษาดูแลว ก็ใหแยกกลุมกันไปทำงาน ในขณะท่ีนักศึกษาฝกงานผมจะอยูใกลเขา คอยดูวาข้ันตอนและ
วิธีทำงานถูกตองไหม คอยช้ีแนะเกือบตลอดเวลา ประมาณบาย 3 โมง 15 นาที จะตรวจเช็คผลงานใหคะแนน
แตละกลุม หลังจากน้ันจึงทำความสะอาดบริเวณท่ีฝก ลางทำความสะอาดและสงเคร่ืองมือท่ีเบิกมาใหครบ
เม่ือเปล่ียนชุดฝกงานเปนชุดนักศึกษาเรียบรอยแลว ใหนักศึกษาเขาแถวฟงการสรุปการทำงานใหนักศึกษาทราบ
เพื่อจะไดแกไขขอบกพรองตอไป เช็คชื่อนักศึกษาเสร็จก็เปนเวลาเลิกเรียนพอดี (เวลา 16.30 น.) 

ลักษณะการสอนอยางน้ี ทำใหผูสอนกับผูเรียนใกลชิดสนิทสนมกัน ถานักศึกษาไมขาดฝกงานบอย ไมเกเร
จะสอบผานวิชาฝกงานท่ีผมสอนไปได แตก็มีอาจารยในวิทยาลัยอีกหลายทานตางก็เนนความสำคัญวิชา
ท่ีตนเองสอนย่ิงนัก ยกระดับความสำคัญข้ึนมาใหดูเขมขน ก็ไมรูเหมือนกันวาถูกหรือผิดประการใด แตผม
คิดวานาจะอยูที่วุฒิภาวะของผูสอนประการหนึ่งดวยเหมือนกัน
 การเดินทางเขามาสอนของอาจารยและนักศึกษาในขณะน้ันแสนจะลำบากทุลักทุเล ซ่ึงคงจะไดทราบ
กันไปบางแลว แตผมอยากจะใหทานผูอานลอง "มโน" หรือจินตนาการไปกับบางตอนของบทเพลง
"ไมลืมบางมด"  ซึ่งจะชวยใหทานเห็นภาพแจมชัดขึ้นครับผม
   + ไมลืม ไมลืมซาบซึมใจซึ้ง คิดครวญคนึงถืงอยูทุกครา
  หินแดงหลุมเลนแสนขรุขระ  ตองเดินแสนจะคิดระอา
  โอถิ่นนี้หนาตางเคยอยูมาตราใจ
       + ฝาแดดกรำฝนสูทนมาแลว นับแนวเสาไฟฟาเรียงลิบไกล
  แมเคยคิดเอือมเพราะเหนื่อยออน  มิเคยยอหยอนทอดวงใจ
  สูทนอยางไรตางซาบซึมใจเสมอมา
   * เคยย่ำบางนี้จนเบื่อ  เคยเหงื่อตกจนระอา
    --------------------------------
 ผมมีความประทับใจภาควิชาอยูหลายเรื่อง ยกตัวอยางบางเรื่อง เชน ชาวโยธาจะมีเอกลักษณ
เฉพาะคือความกลมเกลียว เปนอันหน่ึงอันเดียว แตปจจุบันไมทราบเพราะเกษียณไป 17 ปแลว นับวันจะหางเหิน
กันไปตามกาลเวลา คิดไปแลวก็นาใจหายตามประสา สว. ข้ีเหงาครับ และทุกคร้ังท่ีผมยางกาวเขาไปภาควิชา
วิศวกรรมโยธา จะไดรับความสะดวก ทุกคนตางกุลีกุจอตอนรับดูแลเปนอยางดี จากเจาหนาท่ีและอาจารย
ประหน่ึงวาเปนบุคคลสำคัญเลยทีเดียว ผมกลับไปดวยความรูสึกภาคภูมิใจทุกคร้ังเชียวครับ เพราะทุกคน
มีลักษณะที่...
     ยิ้มแยมแจมใส
     ตั้งใจสนทนา
     วาจาไพเราะ
     สงเคราะหผูคน
     และเสมอตนเสมอปลาย
เปนเอกลักษณท่ีดีอยูแลว ตองรักษาตอไมจำกัดเฉพาะพวกเราเทาน้ัน ใครก็ตามที่มาติดตอกับเราก็ควรจะ
มีลักษณะดังกลาวนี้ เปนความประทับใจอีกเรื่องหนึ่งของผมครับ
 เมื่อวิทยาลัยฯ ยกฐานะขึ้นเปนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี ตามลำดับน้ัน จึงเปดหลักสูตรระดับปริญญาตรี - โท - เอก ขอกลาวอยางสรุปวา
ปรัชญาการผลิตนักศึกษาก็เปลี่ยนไป แผนกวิชาชางกอสราง ก็เปลี่ยนเปนภาควิชาวิศวกรรมโยธา
แนวการเรียนการสอนก็เปล่ียนไป จากการผลิตชางเทคนิค เปนการผลิตวิศวกร จึงจำเปนตองลดหนวยกิต
ฝกงานลงไป แตกวาจะลดหนวยกิตลงไปไดตามมาตรฐานสากลก็แสนลำบาก เพราะอาจารยที่สอนวิชา
Workshop ตางก็หวงแหนและหนวงเหนี่ยวเอาไว ดังนั้นหลักสูตรปริญญาตรีของวิศวกรรมโยธา
นักศึกษาจะเรียนกันประมาณ 210 หนวยกิต ใชเวลาเรียน 5 ป ซึ่งปริญญาตรีโดยทั่วไปจะเรียนกันที่
150 หนวยกิต และใชเวลาเรียน 4 ป นักศึกษาบางมดจึงเรียนมากกวาชาวบานเขา 1 ป

อาจารยพนม  ภัยหนาย

อาจารยนักกิจกรรมนักศึกษา
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 ผมเริ่มมาทำงานที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ตั้งแต 15 พ.ค. 2506 ซึ่งในขณะนั้นเรียกวา
"แผนกวิชาชางกอสราง สังกัดวิทยาลัยเทคนิค ธนบุรี กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ"
โดยสอบแขงขันกันที่กรมอาชีวศึกษา ผมเองโชคดีหรือเกงก็ไมทราบ เพราะสอบไดเปนที่ 1 ของกรมฯ
จึงมีสิทธิ์เลือกบรรจุเขารับราชการที่ไหนก็ได ซึ่งมีทั้งในสวนกลางและภูมิภาคใหเลือก ผมเลือกเขารับ
ราชการที่วิทยาลัยเทคนิค ธนบุรี ถามวาทำไม? ตองเลือกที่นี่ ก็ไมรูเหมือนกัน ผมเลือกไปอยางงั้นเอง
มารูภายหลังวามีนักศึกษาท่ียังไมไดงานทำ ท้ังรุนกอนผม รุนผม และรุนนองผม ตางก็มีเสนใหญว่ิงมาหา
ผอ.วิทยาลัยเทคนิค ธนบุรี ขณะนั้นผอ. คือทานอาจารยประภา ประจักษศุภนิติ ทานไมยินยอมดวย
ทานตอบส้ันๆ วา "เม่ือเขาสอบแขงขันและผานการสอบคัดเลือกมาเปนท่ี 1 เปนสิทธิ์ของเขาจะเลือกกอน
ไปตัดสิทธิ์เขาไมได" นี่ก็เปนความประทับใจของผมในโอกาสแรกครับ
 ผมเขาทำงานเปนอาจารยสอนที่แผนกวิชาชางกอสราง สอนวิชาทางภาคปฏิบัติเรียกวา
"Workshop Technology" สอนวิชา Masonry and Plastering ก็คือวิชากออิฐฉาบปูนนั่นแหละครับ
ผมเขามาสอนทันนักศึกษารุนที่ 2 แตเปนอาจารยประจำชั้นนักศึกษารุนที่ 4 หอง A สมัยนั้นเนนหนัก
การสอนทางภาคปฏิบัติ โดยเรียนวิชาทฤษฎีชางและวิชาสามัญ 1 สัปดาห เรียนวิชาทางภาคปฏิบัติ
1 สัปดาหสลับกันไป เพราะวิทยาลัยเนนฝกนักศึกษาใหเปนชางเทคนิคมีจุดมุงหมายและปรัชญาอยูวา
      
      เรียนไวใหรูทำ
      จดใจจำทำใหเกง
      หาเลี้ยงชีพอยางรีบเรง
      ยังชีพสะอาดเพื่อชาติสนอง

และท่ีผนังโรงฝกงานชางยนต ยังเขียนขอความตัวโตๆ เปนเชิงปลุกใจไววา THE TRAINED MAN WINS
ยิ่งไปกวานั้น ที่หัวเข็มขัดของนักศึกษาเองยังมีคำบาลีวา "ทนฺโต เสโฐ" มนุสฺเสสุ" แปลวา "ผูไดรับการ
ฝกดีแลว จะเปนผูประเสริฐในหมูมนุษย" หรือ "ในหมูมนุษย คนประเสริฐ คือคนที่ฝกแลว" เลือกเอาแลว
แตทานผูอานจะชอบขอความไหนครับ  ซึ่งดูจะจริงจังมากเชียวครับเกี่ยวกับเรื่องนี้

 การสอนภาคปฏิบัติ ผมแบงนักศึกษาออกเปน 5 กลุม กลุมละ 8 คนโดยประมาณ เม่ือสาธิตให
นักศึกษาดูแลว ก็ใหแยกกลุมกันไปทำงาน ในขณะท่ีนักศึกษาฝกงานผมจะอยูใกลเขา คอยดูวาข้ันตอนและ
วิธีทำงานถูกตองไหม คอยช้ีแนะเกือบตลอดเวลา ประมาณบาย 3 โมง 15 นาที จะตรวจเช็คผลงานใหคะแนน
แตละกลุม หลังจากน้ันจึงทำความสะอาดบริเวณท่ีฝก ลางทำความสะอาดและสงเคร่ืองมือท่ีเบิกมาใหครบ
เม่ือเปล่ียนชุดฝกงานเปนชุดนักศึกษาเรียบรอยแลว ใหนักศึกษาเขาแถวฟงการสรุปการทำงานใหนักศึกษาทราบ
เพื่อจะไดแกไขขอบกพรองตอไป เช็คชื่อนักศึกษาเสร็จก็เปนเวลาเลิกเรียนพอดี (เวลา 16.30 น.) 

ลักษณะการสอนอยางน้ี ทำใหผูสอนกับผูเรียนใกลชิดสนิทสนมกัน ถานักศึกษาไมขาดฝกงานบอย ไมเกเร
จะสอบผานวิชาฝกงานท่ีผมสอนไปได แตก็มีอาจารยในวิทยาลัยอีกหลายทานตางก็เนนความสำคัญวิชา
ท่ีตนเองสอนย่ิงนัก ยกระดับความสำคัญข้ึนมาใหดูเขมขน ก็ไมรูเหมือนกันวาถูกหรือผิดประการใด แตผม
คิดวานาจะอยูที่วุฒิภาวะของผูสอนประการหนึ่งดวยเหมือนกัน
 การเดินทางเขามาสอนของอาจารยและนักศึกษาในขณะน้ันแสนจะลำบากทุลักทุเล ซ่ึงคงจะไดทราบ
กันไปบางแลว แตผมอยากจะใหทานผูอานลอง "มโน" หรือจินตนาการไปกับบางตอนของบทเพลง
"ไมลืมบางมด"  ซึ่งจะชวยใหทานเห็นภาพแจมชัดขึ้นครับผม
   + ไมลืม ไมลืมซาบซึมใจซึ้ง คิดครวญคนึงถืงอยูทุกครา
  หินแดงหลุมเลนแสนขรุขระ  ตองเดินแสนจะคิดระอา
  โอถิ่นนี้หนาตางเคยอยูมาตราใจ
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 เมื่อวิทยาลัยฯ ยกฐานะขึ้นเปนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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อาจารยพนม  ภัยหนาย

อาจารยนักกิจกรรมนักศึกษา
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 เม่ือแนวทางศึกษาไดเปล่ียนไป ผมก็มารับหนาท่ีสอนวิชา "การบริหารงานกอสราง Construction
Management" โดยเขียนหลักสูตรวิชานี้ผานการอนุมัติของภาควิชาและคณะวิศวกรรมศาสตร ผมได
ทุมเทสอนวิชาน้ีอยางเต็มท่ี ขณะน้ันมีผมรับผิดชอบการสอนอยูคนเดียว สอนท้ังนักศึกษาภาคปกติและ
นักศึกษาภาคพิเศษ ครั้งนั้นดูเหมือนจะเปนครั้งแรกที่มีการประเมินการสอน ผมไดรับการประเมินวาเปน
ผูสอนนักศึกษาดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพการสอนเปนลำดับที่ 1 ของคณะวิศวกรรมศาสตร นี่ก็เปน
ความภูมิใจ + ประทับใจของผมเชนกันครับ

 ผลพวงที่ผมรับผิดชอบสอนวิชานี้ จึงรวบรวมเนื้อหาวิชาที่สอนเขียนหนังสือ "การบริหาร
งานกอสราง" สงใหสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุน) พิจารณาจัดพิมพโดยลิขสิทธิ์เปนของ
สมาคมฯ บังเอิญเปนหนังสือที่มียอดจำหนายสูงมาก มีการตีพิมพ 20 กวาครั้ง จึงไดรับรางวัล
ยอดนิยมของสมาคมฯ นี่ก็เปนความภูมิใจที่ไดรับหนาที่ใหสอนวิชานี้ จนกระทั่งผมปลดเกษียณอายุ
ราชการครับผม

 ทุกครั้งที่มหาวิทยาลัย มีเหตุการณสำคัญๆ ผมจะตองเขาไปสังเกตการณเสมอ เชน การแยก
วิทยาเขต การลดหลักสูตร วศ.บ. 5 ป เหลือ 4 ป การนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ เปนตน ผมมัก
จะเสนอความคิดเห็น หรือขอคิดสะกิดใจไวทุกครั้ง ตัวอยางเชน การนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ
ผมไดเสนอแงคิดไวหลายอยาง อยางหนึ่งที่สำคัญคือระบบประเมินผลงานของพนักงาน

   ครูคือผูชี้นำทางความคิด ใหรูถูกรูผิดคิดอานเขียน
  ใหรูทุกขรูยากรูพากเพียร  ใหรูเปลี่ยนแปลงสูรูสรางงาน
  ครูคือผูยกระดับวิญญาณมนุษย ใหสูงสุดกวาสัตวเดรัจฉาน
  ครูคือผูสั่งสมอุดมการณ  มีดวงมาลยเพื่อปวงชนใชตนเอง
  ครูจึงเปนนักสรางผูใหญยิ่ง  สรางคนจริงสรางคนกลาสรางคนแกรง
  --------------------------------------- ----------------------------------------
     เนาวรัตน  พงษไพบูลย

 ผมมีความเห็นวาตองกระตุนและสรางบรรยากาศใหครู - อาจารย เกิดความรูสึกท่ีจะพัฒนาตนเอง
ใหทันยุคทันสมัย และทันเหตุการณอยูเสมอ ใหมีลักษณะเปนนักโลกาวิวัฒน วาอยางง้ันเถอะ กระตุนใหใฝรู
และพัฒนาการเรียนการสอนอยูตลอดเวลา ซ่ึงภาควิชาอาจจะจัดกิจกรรมดังตอไปน้ีเปนการสงเสริมสนับสนุน
เชน
 • จัดโครงการการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
 • จัดการอภิปรายแสดงความคิดเห็นทางดานวิชาการ
 • จัดโครงการใหการอบรมความรูกับบุคคลและองคกรภายนอก
 • ใหคำปรึกษาเกี่ยวกับปญหาในงานกอสราง กับประชาชนโดยทั่วไป
 • จัดใหมีหนังสือตำราวิชาการ แดครู - อาจารย - และนักศึกษา คนควาอยางพอเพียง
 • จัดไปดูงานกอสรางที่นาสนใจ และอุบัติภัยของงานกอสรางกับครู - อาจารย และนักศึกษา
 • สงเสริมการนำเสนอผลงานคนควาวิจัยของครู - อาจารย และนักศึกษาทั้งในและตางประเทศ
 • สงเสริมการเขียนหนังสือ วารสาร และบทความทางวิชาการกอสราง ของครู - อาจารย
 และนักศึกษา
 • สนับสนุนใหเปนสมาชิก หรือเปนกรรมการสมาคมวิชาชีพ ทั้งในและตางประเทศ
 • โครงการแลกเปลี่ยนครู อาจารย และนักศึกษา กับมหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ
 • โครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐนวัตกรรมของนักศึกษา และบุคคลภายนอก
 • ออกวารสารของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปละ 2 - 4 เลม
 • จัดหาทุนไปดูงาน อบรม สัมมนา ศึกษา แกครู อาจารย นักศึกษาทั้งในและตางประเทศ

 สำหรับผมมีเพียงเรื่องเดียวเทานั้นครับที่จะขอฝากไว คือ อาจารยตองมุงมั่นสอนนักศึกษา
เกงและดีใหได ดังที่พูดกันจนติดปากอยูทั่วไปวา "ความรูคูคุณธรรม" ฉะนั้นครู - อาจารย ทุกทานตอง
เปนแบบอยางที่ดี ตองมีความมุงมั่นสอนนักศึกษาดวยชีวิตจิตใจ ตรงเวลา ขยันสอน สอนเกง และ
สอนดีมีลูกเลน ตองเขมงวดกวดขันกลาวากลาวตักเตือน ถาเห็นวานักศึกษาไมอยูกับรองกับรอย
ตองจรรโลงคุณธรรมและตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ วางตัวอยาใหมีชองวางระหวางอาจารยกับ
นักศึกษามากนัก เพราะถามีความเปนกันเองใกลชิดสนิทสนมกัน จักเปนประโยชนตอการเรียนการสอนย่ิงนัก
โปรดลองไปพิจารณาพรอมกับบทกลอนบางตอนที่ผมนำมาเสนอทานดังนี้ครับ
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 หลังจบการศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย ผมก็เขารับราชการใชทุนเปนอาจารยที ่สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (สจ.ธ.) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2515 ไดรับมอบหมายใหสอนวิชา
คณิตศาสตรป 4 นักศึกษาวิศวกรรมโยธา และ เครื่องกล แทนอาจารยพิเศษที่มาสอนไมไดทันที โดย
ตองเริ่มสอนภายในเวลา 3 วัน ผมตองเตรียมสอนวันตอวันในวิชาที่ไมคาดคิดมากอนวาจะตองสอน
และตองสอนวิชาเดียวกันนี้อีก 2 ปถัดมา ในยุคนั้นภาควิชามีอาจารยนอย ยังไมมีการแบงสาขาวิชา
อาจารยแตละทานจึงตองชวยกันสอนในหลายๆ วิชา

 นอกเหนือจากวิชา Structural Mechanics I, II, III (ปจจุบัน คือ Engineering Mechanics,
Mechanics of Materials) ผมตองชวยสอนวิชาอ่ืนๆ เชน Structural Analysis, Materials Testing
Laboratory, Soil Mechanics Laboratory, Surveying Field Camp, Construction Methods and
Equipment

 อาจารยอุทัย เผาภู หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา (ภ.โยธา) พาผมไปแนะนำ ใหรูจักกับอาจารย
ทุกทานในภาค และหัวหนาฝายวิชาการขณะน้ันคือ อ.หริส สูตะบุตร ทุกคนใน ภ.โยธา รักใครกันเหมือนพ่ีนอง
อาจารยเกาใหคำแนะนำและเปนกำลังใจแกอาจารยใหม จำไดวาพอผมเขาทำงานไดปเดียว (2516-7) ภ.โยธา
ก็ไดรับงานจากธนาคารโลก ไปสำรวจเบ้ืองตน เพ่ือสรางวิทยาลัยครู 7 แหงในประเทศไทย ไดแก เชียงราย
กำแพงเพชร เพชรบูรณ เลย สุรินทร จันทบุรี และสุราษฏรธานี อ.อุทัย เผาภู ไดมอบหมาย ให อ.จำนงค
จันทกาญจน เปนหัวหนาทีมสำรวจ อ.เกษม เพชรเกตุ เปนหัวหนาทีมขุดเจาะสำรวจดินและทดสอบ
โดยมีผม อ.เกื้อพันธ เหนียนเฉลย อ.พินิต ตั้งบุญเติม อ.วิชัย สังวรปทานสกุล อ.พิภพ สุนทรสมัย
อ.ศิวศิลป สาระนาค และ ชางเทคนิค เจาหนาท่ี และ นศ.ของภาควิชาฯ เปนลูกทีม งานสำเร็จลุลวงดวยดี
โดยผม และ อ.เก้ือพันธ เหนียนเฉลย ทำหนาท่ีชวยกันแปลรายงาน เปนภาษาอังกฤษสงใหธนาคารโลกในท่ีสุด

 อีกเร่ืองหน่ึงท่ีเกือบลืมไปแลว แต อ.จำนงค จันทกาญจน เพ่ิงมาฟนความหลังกับผมเม่ือเร็วๆ
นี้ ก็คือสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน โดยการสนับสนุนเงินทุนจาก องคกรแรงงานระหวางประเทศ
(ILO–International Labour Organization) ซึ่งเปนหนวยงานของสหประชาชาติ ไดมอบหมายให
อ. จำนงค เขียนตำราวิชาสำรวจ และผมเขียนวิชาคณิตศาสตร โดยเขียนใหชางฝมืออาน และเขาใจงาย
ใชปฏิบัติหนางานไดทันที นับเปนความภาคภูมิใจของเราทั้งสองที่ไดรับเกียรติใหทำงานชิ้นนี้

ผศ. สิริศักดิ์  ปโยธรสิริ

อาจารยนักพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา
 นอกจากน้ีท่ีสำคัญครู - อาจารย ตองวางตนใหเปนท่ีเช่ือถือไววางใจได เปนแบบอยางท่ีดีของ
มวลศิษยถาจะวาไป ครู - อาจารย ก็มีตนทุนดีอยูแลว กลาวคือ สังคมใหการยอมรับนับถือ และ ยกยอง
ต้ังแตไหนแตไรมาแลวครับ เสมือนหน่ึงเปน "ปูชนียบุคคล" ผนวกกับชาวโยธาของเราก็มีเช้ือดีเปนพ้ืนฐาน
อยูแลว คือมีลักษณะท่ี "ย้ิมแยมแจมใส ต้ังใจสนทนา"... ดังท่ีผมไดกลาวไวแลวแตตน ก็จะย่ิงเปนบุคลากร
ที่ทรงคุณคา นับวาเปนวาสนาของนักศึกษาที่โชคดีมีครู - อาจารย เชนนี้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให

 ทานนักปราชญทางพระพุทธศาสนา คือ ทานพุทธทาสภิกขุ ทานใหความสำคัญกับครู - อาจารยมาก
ทานไดเขียนเปนขอคิดสะกิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไววา

    การจะสอนเด็กใหไดความรู
    ยังไมสูชี้นำทำใหเห็น
    เด็กจะรูถูกผิดและคิดเปน
    ครูตอง "บำเพ็ญ" ตัวอยางทางที่ดี

 สุดทายน้ีตองขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมโยธา ท่ีกรุณาใหเกียรติผมเขียนบันทึกความทรงจำ
เม่ือคร้ังอดีต อยางไรก็ตามตองขอขอบคุณทานผูอานทุกทานดวยครับท่ีกรุณาอานดวยความอดทน
จบจน จึงขอถือโอกาสอันสำคัญนี้ นอมอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และขอนอมอัญเชิญสิ่ง
ศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลายในสากล ไดโปรดดลบันดาลประทานพรใหทุกทานประสพแดสรรพส่ิงม่ิงมงคลดังบทกลอน
ที่ผมนำมาเปนบรรณาการกับทานทั้งหลายดังนี้ครับ

   ประสิทธิพรสวัสดิ์  แจมจรัสเจริญธน
   เจริญพรรณเจริญพล  เจริญผลเสมอสมัย
   นิราศทุกขนิราศโศก  นิราศโรคนิราศภัย
   ประสงคสรรพกุศลใด  จงสมไดประสงคเทอญ

         สวัสดีครับ
 
       พนม  ภัยหนาย
        1/2/2559
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 ตั้งแตราวป พ.ศ. 2521 เปนตนมามีนศ.ที่พยายามเรงเรียนใหจบในเวลา 4 ป ถึง 4 ปครึ่ง
มากข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงนศ.โยธา บางรุนจบเกินคร่ึงหอง ตอมาราว พ.ศ. 2527 มีการปรับหลัก
สูตร วศ.บ. โยธา 5 ปเดิม 210 หนวยกิต เปน 190 หนวยกิต โดยใชเวลาเรียน 5 ปเชนเดิม (สมัย อ.ไกรวุฒิ
เปนหัวหนาภาค) การจัดหลักสูตรรายวิชาคลายระบบหนวยกิตแบบอเมริกันมากขึ้น มีการตัดชั่วโมง
tutorial ออกเกือบหมด คงไวแค 2-3 วิชาเทานั้น

 ตอมา ปพ.ศ. 2530 เม่ือผมเปนหัวหนาภาคฯ กรรมการปรับปรุงหลักสูตรของ ภ.โยธา ไดเสนอ
ปรับหลักสูตร วศ.บ. 5 ป เปน 4 ป โดยลดหนวยกิตจาก 192 เหลือ 156 หนวยกิต ภ.โยธา ไดเสนอขอมูล
และเหตุผลรายละเอียด ขอปรับปรุงหลักสูตรตอคณะวิศวฯ ผมไดนำคณาจารยทั้งภาควิชา เขาประชุม
รวมกับกรรมการคณะฯ เพ่ือช้ีแจงขอเสนอ และเขาพบอธิการบดีถึง 3 คร้ัง เพ่ือขอปรับปรุงหลักสูตร
จนถึงปลายป 2531 การเสนอตามข้ันตอนยังไมเกิดผล ผมจึงย่ืนใบลาออกจาก ตำแหนงหัวหนาภาควิชาฯ
ตอนตนเดือน มกราคม 2532

 นศ.โยธา ไดชุมนุมประทวงเรียกรองใหมีการปรับหลักสูตร วศ.บ. 5 ป เปน 4 ป การประทวง
ไดขยายวงกวางออกไปสู นศ.ภาคอ่ืนๆ ในท่ีสุดกรรมการคณะวิศวฯ ไดมีมติ เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2532
ใหปรับหลักสูตร วศ.บ. 5 ป เปน วศ.บ. 4 ป แตในทางปฏิบัติ ก็ยังมีความลาชาในการเปลี่ยนแปลง
หลังจากน้ันอีกระยะหน่ึง ผมในฐานะ ประธานสภาคณาจารย และ กรรมการสภาสถาบัน สจ.ธ. รวมกับ
อ.พนม ภัยหนาย ยังตองชวยกันผลักดันอยางเต็มท่ี ในท่ีประชุมสภาสถาบัน เพ่ือใหเกิดการเปล่ียนแปลงเปน
วศ.บ. 4 ป อยางสมบูรณในเวลาตอมา

 ในท่ีสุด ก็มีการเปล่ียนหลักสูตรจาก วศ.บ. 5 ป เปน 4 ป ของทุกภาควิชา จากการริเร่ิม
ของ ภ.โยธา จนถึงปจจุบันนี้
หมายเหตุ อานรายละเอียด และ เหตุผลเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร วศ.บ. 5 ป เปน วศ.บ. 4 ป
เพิ่มเติมไดจาก หนังสือ “งานเกษียณอายุ ผศ.สิริศักดิ์ ปโยธรสิริ 30 กันยายน 2550”

หลักสูตร ปว.ส. ตอ วศ.บ. (โครงการพิเศษ หรือ หลักสูตรตอเนื่อง)
 ตั้งแตเริ่มกอตั้ง วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี ไดมีการรับผูที่จบ ปว.ส. มาตอยอดหลักสูตร ปท.ส.
และตอมาเปน วศ.บ. ตลอดมา เปนการเปดโอกาสใหผูที่จบสายอาชีพ มาเพิ่มวุฒิการศึกษาไดและจบไป
เปนวิศวกรที่มีคุณภาพรับใชสังคม ภ.โยธาของเรานับเปนผูเชี่ยวชาญ ในการจัดหลักสูตรตอยอด
(หรือหลักสูตรตอเนื่อง) นี้ ถือเปนหลักสูตรยอดฮิตอันดับหนึ่ง สำหรับผูจบ ปว.ส. ทั่วประเทศไทย
ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรสวนน้ีมาอยางตอเน่ือง จนในท่ีสุดไดขยายความรวมมือเปน “โครงการผลิต
บัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตรรวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย” ในป พ.ศ. 2537 เปดโอกาส
ใหชางเทคนิคโยธา (ชางกอสราง) ที่ทำงานมาเรียนภาคค่ำ เปนโครงการพิเศษ 

 ในชวง 10 ปแรกที่ผมทำงาน การจัดการเรียนการสอนคลายระบบของ อังกฤษ-ออสเตรเลีย
(สมัย อ.อุทัย เผาภู และ อ.นระ คมนามูล เปนหัวหนาภาค) มีช่ัวโมงปฏิบัติ หรือช่ัวโมง tutorial ในหลายๆ
วิชา ผมขอเลาความทรงจำในชวงท่ีมีการเปล่ียนแปลงของภาควิชา โดยเร่ิมในทศวรรษท่ี 3 (2525-2535)
เปนตนไป

 อาจกลาวไดวาทศวรรษท่ี 3 เปนชวงเวลาของการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญของภาควิชาวิศวกรรม
โยธา เปนยุคแหงการเปล่ียนแปลงสำคัญๆ หลายประการ เปนรอยตอระหวาง ภ.โยธา ยุคตนๆ ไปสูภาคโยธา
สมัยใหม หรือ ยุคเริ่มตนของเทคโนโลยี เปนยุคที่มีหัวหนาภาค 3 ทาน คือ อ.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล
(2524-2529) อ.สิริศักด์ิ ปโยธรสิริ (2529-2532) และ อ.เกษม เพชรเกตุ (2532-2540) ผมในฐานะ
ท่ีเปนกรรมการรางหลักสูตรปริญญาตรี ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา และคณะวิศวกรรมศาสตร 16 ป
(2529-2545) จึงขอเลาเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรในแตละชวงระยะเวลาเปนหลัก

 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร วศ.บ. 5 ป เดิมเปน วศ.บ. 4 ป
การเปดโครงการผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตรรวมกับ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ปว.ส. ตอ วศ.บ.)
มีการแยกสาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอมเปน “ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม” มีการเจรจาความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยในและตางประเทศ (2533) เปดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มีระเบียบเงินสวัสดิการ
ภาควิชาการริเริ่มโครงการตรวจสุขภาพประจำป ความสัมพันธใกลชิดระหวางอาจารยเจาหนาที่ กับ
นักศึกษาโยธา และในระยะตอมาไดเปดหลักสูตร โครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ-สองสถาบัน
สาขาวิศวกรรมโยธา (พ.ศ. 2543 หรือ ค.ศ. 2000) เปนภาควิชาแรกของ มจ.ธ.

การปรับปรุงหลักสูตร วศ.บ. 5 ปเปน วศ.บ. 4 ป
 หลักสูตรการศึกษาของทุกภาควิชาต้ังแตเร่ิมกอต้ัง “วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี” ใชเวลา 3 ปจบ ปว.ส.
(ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) และตออีก 2 ป ได ปท.ส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) จบแลวเมื่อเขารับ
ราชการจะไดรับเงินเดือนสูงกวาผูที่จบ วศ.บ. จากสถาบันการศึกษาอื่นๆ สมัยนั้น 1 ขั้น

 ตอมาเมื่อยกระดับเปน “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี” (สจ.ธ.) มีการเปลี่ยนชื่อวุฒิ
การศึกษาจาก ปท.ส. เปน วศ.บ. แตยังคงใชเวลาเรียนรวม 5 ปเชนเดิม เงินเดือนเมื่อเริ่มรับราชการ
จึงลดลงจากเดิม 1 ขั้น เทากับ วศ.บ. จากสถาบันอื่นๆ จึงเริ่มเกิดความกังขาเกี่ยวกับ ขอดี ขอเสีย
ของหลักสูตร วศ.บ. 5 ป ของบางมดในเวลาตอมา
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 ตั้งแตราวป พ.ศ. 2521 เปนตนมามีนศ.ที่พยายามเรงเรียนใหจบในเวลา 4 ป ถึง 4 ปครึ่ง
มากข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงนศ.โยธา บางรุนจบเกินคร่ึงหอง ตอมาราว พ.ศ. 2527 มีการปรับหลัก
สูตร วศ.บ. โยธา 5 ปเดิม 210 หนวยกิต เปน 190 หนวยกิต โดยใชเวลาเรียน 5 ปเชนเดิม (สมัย อ.ไกรวุฒิ
เปนหัวหนาภาค) การจัดหลักสูตรรายวิชาคลายระบบหนวยกิตแบบอเมริกันมากขึ้น มีการตัดชั่วโมง
tutorial ออกเกือบหมด คงไวแค 2-3 วิชาเทานั้น

 ตอมา ปพ.ศ. 2530 เม่ือผมเปนหัวหนาภาคฯ กรรมการปรับปรุงหลักสูตรของ ภ.โยธา ไดเสนอ
ปรับหลักสูตร วศ.บ. 5 ป เปน 4 ป โดยลดหนวยกิตจาก 192 เหลือ 156 หนวยกิต ภ.โยธา ไดเสนอขอมูล
และเหตุผลรายละเอียด ขอปรับปรุงหลักสูตรตอคณะวิศวฯ ผมไดนำคณาจารยทั้งภาควิชา เขาประชุม
รวมกับกรรมการคณะฯ เพ่ือช้ีแจงขอเสนอ และเขาพบอธิการบดีถึง 3 คร้ัง เพ่ือขอปรับปรุงหลักสูตร
จนถึงปลายป 2531 การเสนอตามข้ันตอนยังไมเกิดผล ผมจึงย่ืนใบลาออกจาก ตำแหนงหัวหนาภาควิชาฯ
ตอนตนเดือน มกราคม 2532

 นศ.โยธา ไดชุมนุมประทวงเรียกรองใหมีการปรับหลักสูตร วศ.บ. 5 ป เปน 4 ป การประทวง
ไดขยายวงกวางออกไปสู นศ.ภาคอ่ืนๆ ในท่ีสุดกรรมการคณะวิศวฯ ไดมีมติ เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2532
ใหปรับหลักสูตร วศ.บ. 5 ป เปน วศ.บ. 4 ป แตในทางปฏิบัติ ก็ยังมีความลาชาในการเปลี่ยนแปลง
หลังจากน้ันอีกระยะหน่ึง ผมในฐานะ ประธานสภาคณาจารย และ กรรมการสภาสถาบัน สจ.ธ. รวมกับ
อ.พนม ภัยหนาย ยังตองชวยกันผลักดันอยางเต็มท่ี ในท่ีประชุมสภาสถาบัน เพ่ือใหเกิดการเปล่ียนแปลงเปน
วศ.บ. 4 ป อยางสมบูรณในเวลาตอมา

 ในท่ีสุด ก็มีการเปล่ียนหลักสูตรจาก วศ.บ. 5 ป เปน 4 ป ของทุกภาควิชา จากการริเร่ิม
ของ ภ.โยธา จนถึงปจจุบันนี้
หมายเหตุ อานรายละเอียด และ เหตุผลเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร วศ.บ. 5 ป เปน วศ.บ. 4 ป
เพิ่มเติมไดจาก หนังสือ “งานเกษียณอายุ ผศ.สิริศักดิ์ ปโยธรสิริ 30 กันยายน 2550”

หลักสูตร ปว.ส. ตอ วศ.บ. (โครงการพิเศษ หรือ หลักสูตรตอเนื่อง)
 ตั้งแตเริ่มกอตั้ง วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี ไดมีการรับผูที่จบ ปว.ส. มาตอยอดหลักสูตร ปท.ส.
และตอมาเปน วศ.บ. ตลอดมา เปนการเปดโอกาสใหผูที่จบสายอาชีพ มาเพิ่มวุฒิการศึกษาไดและจบไป
เปนวิศวกรที่มีคุณภาพรับใชสังคม ภ.โยธาของเรานับเปนผูเชี่ยวชาญ ในการจัดหลักสูตรตอยอด
(หรือหลักสูตรตอเนื่อง) นี้ ถือเปนหลักสูตรยอดฮิตอันดับหนึ่ง สำหรับผูจบ ปว.ส. ทั่วประเทศไทย
ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรสวนน้ีมาอยางตอเน่ือง จนในท่ีสุดไดขยายความรวมมือเปน “โครงการผลิต
บัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตรรวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย” ในป พ.ศ. 2537 เปดโอกาส
ใหชางเทคนิคโยธา (ชางกอสราง) ที่ทำงานมาเรียนภาคค่ำ เปนโครงการพิเศษ 

 ในชวง 10 ปแรกที่ผมทำงาน การจัดการเรียนการสอนคลายระบบของ อังกฤษ-ออสเตรเลีย
(สมัย อ.อุทัย เผาภู และ อ.นระ คมนามูล เปนหัวหนาภาค) มีช่ัวโมงปฏิบัติ หรือช่ัวโมง tutorial ในหลายๆ
วิชา ผมขอเลาความทรงจำในชวงท่ีมีการเปล่ียนแปลงของภาควิชา โดยเร่ิมในทศวรรษท่ี 3 (2525-2535)
เปนตนไป

 อาจกลาวไดวาทศวรรษท่ี 3 เปนชวงเวลาของการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญของภาควิชาวิศวกรรม
โยธา เปนยุคแหงการเปล่ียนแปลงสำคัญๆ หลายประการ เปนรอยตอระหวาง ภ.โยธา ยุคตนๆ ไปสูภาคโยธา
สมัยใหม หรือ ยุคเริ่มตนของเทคโนโลยี เปนยุคที่มีหัวหนาภาค 3 ทาน คือ อ.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล
(2524-2529) อ.สิริศักด์ิ ปโยธรสิริ (2529-2532) และ อ.เกษม เพชรเกตุ (2532-2540) ผมในฐานะ
ท่ีเปนกรรมการรางหลักสูตรปริญญาตรี ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา และคณะวิศวกรรมศาสตร 16 ป
(2529-2545) จึงขอเลาเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรในแตละชวงระยะเวลาเปนหลัก

 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร วศ.บ. 5 ป เดิมเปน วศ.บ. 4 ป
การเปดโครงการผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตรรวมกับ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ปว.ส. ตอ วศ.บ.)
มีการแยกสาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอมเปน “ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม” มีการเจรจาความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยในและตางประเทศ (2533) เปดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มีระเบียบเงินสวัสดิการ
ภาควิชาการริเริ่มโครงการตรวจสุขภาพประจำป ความสัมพันธใกลชิดระหวางอาจารยเจาหนาที่ กับ
นักศึกษาโยธา และในระยะตอมาไดเปดหลักสูตร โครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ-สองสถาบัน
สาขาวิศวกรรมโยธา (พ.ศ. 2543 หรือ ค.ศ. 2000) เปนภาควิชาแรกของ มจ.ธ.

การปรับปรุงหลักสูตร วศ.บ. 5 ปเปน วศ.บ. 4 ป
 หลักสูตรการศึกษาของทุกภาควิชาต้ังแตเร่ิมกอต้ัง “วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี” ใชเวลา 3 ปจบ ปว.ส.
(ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) และตออีก 2 ป ได ปท.ส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) จบแลวเมื่อเขารับ
ราชการจะไดรับเงินเดือนสูงกวาผูที่จบ วศ.บ. จากสถาบันการศึกษาอื่นๆ สมัยนั้น 1 ขั้น

 ตอมาเมื่อยกระดับเปน “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี” (สจ.ธ.) มีการเปลี่ยนชื่อวุฒิ
การศึกษาจาก ปท.ส. เปน วศ.บ. แตยังคงใชเวลาเรียนรวม 5 ปเชนเดิม เงินเดือนเมื่อเริ่มรับราชการ
จึงลดลงจากเดิม 1 ขั้น เทากับ วศ.บ. จากสถาบันอื่นๆ จึงเริ่มเกิดความกังขาเกี่ยวกับ ขอดี ขอเสีย
ของหลักสูตร วศ.บ. 5 ป ของบางมดในเวลาตอมา
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        แตเปนท่ีนาเสียดายอยางย่ิง ท่ีไดมีการปดหลักสูตร ปว.ส.ตอยอดน้ีราวสิบปท่ีผานมาท้ังๆ ท่ีบัณฑิต
ที่จบจากหลักสูตรนี้ไดสรางชื่อเสียงแก ภ.โยธา และเปนที่ยอมรับกันในคุณภาพ ความรูความสามารถ

การกอตั้งภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
       ในชวงทศวรรษที่ 2-3 ของ ภ.โยธา นศ.สามารถเลือกเรียนวิชาดานสิ่งแวดลอมใน 2 ป
สุดทายของหลักสูตร มี อ.ธีรเดช ตังประพฤทธิ์กุล และ อ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ เปนกำลังหลักในการ
จัดการเรียนการสอนในสวนน้ี เม่ือจบการศึกษาจะไดวุฒิ วศ.บ.โยธา ระบุใน Transcript เปน วศ.บ. โยธา
(ส่ิงแวดลอม) สามารถประกอบวิชาชีพท้ังทางดานโยธา และ ส่ิงแวดลอม ตอมาปพ.ศ. 2535 เม่ือกระแส
ความต่ืนตัวตอเร่ืองส่ิงแวดลอมโหมแรงมากข้ึน จึงมีการผลักดันใหต้ังภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอมข้ึน
เพื่อผลิตบัณฑิตและทำงานวิจัยดานสิ่งแวดลอม โดยมี อ.อุดร จารุรัตน เปนหัวหนาภาคคนแรก และ
อ.จารุรัตน วรนิสรากุล เปนเลขาภาค แตในระยะเร่ิมแรกการเรียนการสอนยังคงใชบุคลากร และ เคร่ืองมือ
อุปกรณ ตางๆ รวมกัน จนถึงปจจุบันท้ังสองภาควิชายังคงรูสึกใกลชิดสนิทสนมกัน เหมือนพ่ีนองกัน
มาโดยตลอด

กิจกรรมทางวิชาการ และ ความรวมมือกับตางประเทศ
 ในชวงทศวรรษท่ี 3 ของ ภ.โยธา ไดมีกิจกรรมทางวิชาการเขมขนมากข้ึน เปดหลักสูตรบัณฑิต
ศึกษา เริ่มมีหองคอมพิวเตอรกลางสำหรับอาจารยในยุคเทคโนโลยีสมัยใหม (อ.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล
เปนหัวหนาภาค) มีความรวมมือกับบุคคลและหนวยงานภายนอกมากขึ้น เชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มาเปนที่ปรึกษา งานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา  วิทยากรบรรยายใหอาจารยและนศ. ฟง
 ภ.โยธา รวมกับคณะวิศวฯ ไดเดินทางไปเจรจาความรวมมือ กับ Monash University และ Adelaide
University ประเทศออสเตรเลียใน พ.ศ. 2533  ตอมาพ.ศ. 2534-5 ไดเชิญ visiting professors 2 ทาน
จาก Adelaide University และ 1 ทานจาก University of Technology Sydney มาชวยสอนทานละ
1 ภาคการศึกษา

ระเบียบเงินสวัสดิการภาควิชา
 ในชวงแรกๆ เม่ืออาจารยรับงานภายนอกในนามภาควิชา ซ่ึงเรียกวา “งานการคา” ยังไมมีการวาง
ระเบียบเกี่ยวกับรายไดสวนนี้ ดวยความคิดที่หลากหลาย และ สรางสรรคของบุคลากรในภ.โยธา จึงนำ
ไปสูการมี “ระเบียบเงินสวัสดิการภาควิชาวิศวกรรมโยธา” ข้ึนในสมัย อ.ไกรวุฒิ เปนหัวหนาภาค โดยจัดสรร
ใหหักสวนหนึ่งจากคาตอบแทนของผูรับงาน เขาเปนเงินสวัสดิการภาควิชา ซึ่งในระยะแรกสามารถนำไป
ใชในการจัดซ้ือครุภัณฑ และอ่ืนๆ ท่ีไมไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน ในระยะตอมาไดมีการปรับปรุง
ระเบียบนี้ ใหมีการใชจายเพื่อสวัสดิการตางๆ แกบุคลากรในภาควิชามากขึ้น
 นับวาเปนภาควิชาฯ เดียวในมหาวิทยาลัยฯ ท่ีทำเชนน้ีได และมีสวนตอการกำหนดระเบียบงานการคา
ของมหาวิทยาลัยดวย                                

การริเริ่มโครงการตรวจสุขภาพประจำป
 เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่แสดงถึงความคิดริเริ ่ม สรางสรรคของบุคลากร ภ.โยธา คือ
ความพยายามใหมีการตรวจสุขภาพประจำปฟรีแกบุคลากรในภาควิชา โดยใชเงินสวัสดิการภ.โยธา
ซ่ึงเกิดเปนรูปธรรมข้ึนมาในสมัย อ.พินิต ต้ังบุญเติม เปนหัวหนาภาค มีการตรวจสุขภาพประจำปอยูหลายป
จนในท่ีสุดมหาวิทยาลัยไดนำนโยบายน้ี ไปใชกับบุคลากรท้ังมหาวิทยาลัย ภ.โยธาจึงยุติกิจกรรมน้ีในระดับ
ภาควิชา
 นับเปนความภาคภูมิใจอยางย่ิง ในความคิดริเร่ิม สรางสรรค ความเปนผูนำแหงการเปล่ียนแปลง
ของพวกเราชาวโยธา ที่กอใหเกิดสวัสดิการที่เปนประโยชนตอสวนรวมจนถึงทุกวันนี้

กิจกรรมสรางความสัมพันธระหวาง อาจารย เจาหนาที่ และ นักศึกษา
 นอกเหนือจากการเปนผูใหความรูแกนักศึกษาดวยความ
วิริยะอุตสาหะ เพื่อใหจบไปเปนวิศวกรที่มีคุณภาพแลวอาจารย
และเจาหนาที่ของภาควิชาโยธายังมีความสัมพันธนอกหองเรียน
ที ่ใกลชิดกับนักศึกษาโดยใหคำปรึกษา คำแนะนำ และ ความ
ชวยเหลือแกนักศึกษาเสมือนเปนลูกหลานหรือญาติพี่นอง ไดมี
ความพยายามสรางบรรยากาศที่ดี โดยจัดกิจกรรมตางๆ 
รวมกันรวมท้ังการจัดการแขงขันกีฬาระหวางอาจารย เจาหนาท่ี
กับนักศึกษา โดยจัดงาน “กีฬาโยธาสัมพันธ” เริ่มในสมัย อ.ยอดพล ธนบูรณ เปนหัวหนาภาควิชาฯ
(2524) และจัดอีกคร้ังหน่ึง ในสมัยผมเปนหัวหนาภาคฯ และสมัย อ.พินิต ต้ังบุญเติม เปนหัวหนาภาคไดจัด
เปนประเพณีอยูหลายป แตนาเสียดายที่ไมไดมีการจัดกิจกรรมกีฬานี้ในชวงหลายปที่ผานมา

โครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต นานาชาติ-สองสถาบัน
 ดวยวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตทางดานโยธา ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลทั้งความรู
ความสามารถดานวิชาชีพและภาษา อ.พินิต ตั ้งบุญเติม หัวหนาภาค อ.เกื ้อพันธ เหนียนเฉลย
อ.เอนก ศิริพานิชกร อ.ภาณุวัฒน  สุริยฉัตร และ ผม   ไดริเริ่มผลักดันใหเกิดหลักสูตรนานาชาติขึ้น
หลังจากท่ีไดมีการแลกเปล่ียนขอมูล และ ประสานงานกันตลอดเวลาราวหน่ึงป ผม และ อ.พินิต ไดเดินทาง
ไปเจรจากับ University of Tasmania, Australia โดยมี
Dr.Allan Beasley, senior lecturer of the School of
Engineering  เปนผูประสานงาน จนมีพิธีลงนามรวมระหวาง
อธิการบดีของท้ังสองมหาวิทยาลัยฯ เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม
2543 และ เร่ิมเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2543 (ค.ศ. 2000)
เขาเรียนในโครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ-สอง
สถาบันสาขาวิศวกรรมโยธา (International & Twinning
Program in Civil Engineering) เปนภาควิชาแรกของ มจ.ธ. 

พิธีลงนามรวมระหวางอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี และ University of Tasmania
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        แตเปนท่ีนาเสียดายอยางย่ิง ท่ีไดมีการปดหลักสูตร ปว.ส.ตอยอดน้ีราวสิบปท่ีผานมาท้ังๆ ท่ีบัณฑิต
ที่จบจากหลักสูตรนี้ไดสรางชื่อเสียงแก ภ.โยธา และเปนที่ยอมรับกันในคุณภาพ ความรูความสามารถ

การกอตั้งภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
       ในชวงทศวรรษที่ 2-3 ของ ภ.โยธา นศ.สามารถเลือกเรียนวิชาดานสิ่งแวดลอมใน 2 ป
สุดทายของหลักสูตร มี อ.ธีรเดช ตังประพฤทธิ์กุล และ อ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ เปนกำลังหลักในการ
จัดการเรียนการสอนในสวนน้ี เม่ือจบการศึกษาจะไดวุฒิ วศ.บ.โยธา ระบุใน Transcript เปน วศ.บ. โยธา
(ส่ิงแวดลอม) สามารถประกอบวิชาชีพท้ังทางดานโยธา และ ส่ิงแวดลอม ตอมาปพ.ศ. 2535 เม่ือกระแส
ความต่ืนตัวตอเร่ืองส่ิงแวดลอมโหมแรงมากข้ึน จึงมีการผลักดันใหต้ังภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอมข้ึน
เพื่อผลิตบัณฑิตและทำงานวิจัยดานสิ่งแวดลอม โดยมี อ.อุดร จารุรัตน เปนหัวหนาภาคคนแรก และ
อ.จารุรัตน วรนิสรากุล เปนเลขาภาค แตในระยะเร่ิมแรกการเรียนการสอนยังคงใชบุคลากร และ เคร่ืองมือ
อุปกรณ ตางๆ รวมกัน จนถึงปจจุบันท้ังสองภาควิชายังคงรูสึกใกลชิดสนิทสนมกัน เหมือนพ่ีนองกัน
มาโดยตลอด

กิจกรรมทางวิชาการ และ ความรวมมือกับตางประเทศ
 ในชวงทศวรรษท่ี 3 ของ ภ.โยธา ไดมีกิจกรรมทางวิชาการเขมขนมากข้ึน เปดหลักสูตรบัณฑิต
ศึกษา เริ่มมีหองคอมพิวเตอรกลางสำหรับอาจารยในยุคเทคโนโลยีสมัยใหม (อ.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล
เปนหัวหนาภาค) มีความรวมมือกับบุคคลและหนวยงานภายนอกมากขึ้น เชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มาเปนที่ปรึกษา งานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา  วิทยากรบรรยายใหอาจารยและนศ. ฟง
 ภ.โยธา รวมกับคณะวิศวฯ ไดเดินทางไปเจรจาความรวมมือ กับ Monash University และ Adelaide
University ประเทศออสเตรเลียใน พ.ศ. 2533  ตอมาพ.ศ. 2534-5 ไดเชิญ visiting professors 2 ทาน
จาก Adelaide University และ 1 ทานจาก University of Technology Sydney มาชวยสอนทานละ
1 ภาคการศึกษา

ระเบียบเงินสวัสดิการภาควิชา
 ในชวงแรกๆ เม่ืออาจารยรับงานภายนอกในนามภาควิชา ซ่ึงเรียกวา “งานการคา” ยังไมมีการวาง
ระเบียบเกี่ยวกับรายไดสวนนี้ ดวยความคิดที่หลากหลาย และ สรางสรรคของบุคลากรในภ.โยธา จึงนำ
ไปสูการมี “ระเบียบเงินสวัสดิการภาควิชาวิศวกรรมโยธา” ข้ึนในสมัย อ.ไกรวุฒิ เปนหัวหนาภาค โดยจัดสรร
ใหหักสวนหนึ่งจากคาตอบแทนของผูรับงาน เขาเปนเงินสวัสดิการภาควิชา ซึ่งในระยะแรกสามารถนำไป
ใชในการจัดซ้ือครุภัณฑ และอ่ืนๆ ท่ีไมไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน ในระยะตอมาไดมีการปรับปรุง
ระเบียบนี้ ใหมีการใชจายเพื่อสวัสดิการตางๆ แกบุคลากรในภาควิชามากขึ้น
 นับวาเปนภาควิชาฯ เดียวในมหาวิทยาลัยฯ ท่ีทำเชนน้ีได และมีสวนตอการกำหนดระเบียบงานการคา
ของมหาวิทยาลัยดวย                                
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กิจกรรมสรางความสัมพันธระหวาง อาจารย เจาหนาที่ และ นักศึกษา
 นอกเหนือจากการเปนผูใหความรูแกนักศึกษาดวยความ
วิริยะอุตสาหะ เพื่อใหจบไปเปนวิศวกรที่มีคุณภาพแลวอาจารย
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รวมกันรวมท้ังการจัดการแขงขันกีฬาระหวางอาจารย เจาหนาท่ี
กับนักศึกษา โดยจัดงาน “กีฬาโยธาสัมพันธ” เริ่มในสมัย อ.ยอดพล ธนบูรณ เปนหัวหนาภาควิชาฯ
(2524) และจัดอีกคร้ังหน่ึง ในสมัยผมเปนหัวหนาภาคฯ และสมัย อ.พินิต ต้ังบุญเติม เปนหัวหนาภาคไดจัด
เปนประเพณีอยูหลายป แตนาเสียดายที่ไมไดมีการจัดกิจกรรมกีฬานี้ในชวงหลายปที่ผานมา

โครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต นานาชาติ-สองสถาบัน
 ดวยวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตทางดานโยธา ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลทั้งความรู
ความสามารถดานวิชาชีพและภาษา อ.พินิต ตั ้งบุญเติม หัวหนาภาค อ.เกื ้อพันธ เหนียนเฉลย
อ.เอนก ศิริพานิชกร อ.ภาณุวัฒน  สุริยฉัตร และ ผม   ไดริเริ่มผลักดันใหเกิดหลักสูตรนานาชาติขึ้น
หลังจากท่ีไดมีการแลกเปล่ียนขอมูล และ ประสานงานกันตลอดเวลาราวหน่ึงป ผม และ อ.พินิต ไดเดินทาง
ไปเจรจากับ University of Tasmania, Australia โดยมี
Dr.Allan Beasley, senior lecturer of the School of
Engineering  เปนผูประสานงาน จนมีพิธีลงนามรวมระหวาง
อธิการบดีของท้ังสองมหาวิทยาลัยฯ เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม
2543 และ เร่ิมเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2543 (ค.ศ. 2000)
เขาเรียนในโครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ-สอง
สถาบันสาขาวิศวกรรมโยธา (International & Twinning
Program in Civil Engineering) เปนภาควิชาแรกของ มจ.ธ. 

พิธีลงนามรวมระหวางอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี และ University of Tasmania
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 ปแรกมีผูสมัครเขาเรียนมากกวา 50 คน แตรับเขาเรียนเพียง18 คน ตกออกไปเหลือ 11 8 6 คน
ในภาคเรียนท่ี 2 3 4 ตามลำดับ โดย 3 คน ไดไปศึกษาตอท่ี University of Tasmania นศ.รุนท่ี 2 3 4
บางสวนไปศึกษาตอที่ University of Tasmania ไดปริญญา 2 ใบจาก 2 สถาบัน  นศ.สวนใหญ
เรียนจบ 4 ป ที่บางมด ในระยะ 3-4 ปแรก University of Tasmania ไดสงอาจารยมาชวยสอนในวิชา
Engineering Mechanics I ปละหนึ่งภาคการศึกษา
 เม่ือเปดโครงการไดหน่ึงปทางโครงการฯ ไดรับรางวัล Academic Excellence Award 2000
จาก TASEAP เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2544 ในฐานะโครงการรวมมือดีเดนระหวางมหาวิทยาลัย
ไทย-ออสเตรเลีย  และไดสงผมเปนตัวแทนไปดูงานที่ออสเตรเลีย 2 สัปดาห

 บัณฑิตรุนแรกๆ ของโครงการประสบความสำเร็จในวิชาชีพอยางมาก โดยไดทำงานในบริษัท
ขามชาติในประเทศไทย และตางประเทศหลายคน เชน ออสเตรเลีย สิงคโปร มาเลเซีย นอรเวย และ
เนเธอรแลนด เปนตน เปนที่ภาคภูมิใจของภาควิชาปจจุบันโครงการนี้มีความมั่นคง เปนที่นิยมและเชื่อถือ
ของนักศึกษา ผูปกครอง และ วงการวิชาชีพมากขึ้น มีจำนวน นศ.ที่รับเขามาเรียนปละ 50-60 คน

 ในฐานะท่ีผมเปนผูอำนวยการคนแรก ตองขอขอบคุณภาควิชาฯ บุคลากร ตลอดจน นศ.ทุกรุน
ท่ีชวยกันทำใหโครงการน้ีกาวหนาจนถึงทุกวันน้ี ขอใหภาควิชาฯ พัฒนาการเรียนการสอนของโครงการ
ใหดียิ่งๆ ขึ้นไป และถาหากตั้งเปาใหบัณฑิตที่จบจากโครงการเปนที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งความรู
ความสามารถดานวิชาชีพ และ ภาษา สามารถเขาทำงาน หรือ ศึกษาตอโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ก็จะถือวา
ประสบความสำเร็จสูงสุด

 ผมดีใจและภาคภูมิใจท่ีไดเปนครูในภ.โยธามาตลอดเวลา 35 ป มีความสุขท่ีไดทำงานรวมกับอาจารย
เจาหนาที่ นักศึกษา และศิษยเกาทุกทาน ภูมิใจที่ไดมีสวนชวยใหนักศึกษาเขาใจในบทเรียนจากตำราที่ผม
ไดเรียบเรียงขึ้น 6 เรื่อง และขอเสนอใหภาควิชาโยธา สงเสริมใหมีการเขียนตำราทุกวิชาที่สอนเพื่อเปน
ผลงานของอาจารยและภาควิชาฯ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาการเรียน การสอนของภาควิชาใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป
 
 ในโอกาสครบรอบปที่ 55 ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ผมในฐานะที่เคยเปนสวนหนึ่งของ
ภาควิชาขอแสดงความชื่นชมยินดีตอ ความสำเร็จ ความเจริญกาวหนาของภาควิชา และขอเปน
กำลังใจใหทุกฝายในการรวมกัน พัฒนา การเรียนการสอน และการวิจัยใหมีมาตรฐานสูงข้ึนจนมี
ชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในระดับสากลตอไป
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 ผมเปนเด็กบานนอก เปนลูกชาวนา อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เรียนท่ีโรงเรียนปากพนังวิทยา
ไดทราบขาววาวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี เปดรับนักเรียน ม.8 สายวิทยาศาสตร (Grade12) หรือ มศ.5
พอผมจบ มศ.5 เลือกบางมดไวอันดับสุดทาย เพราะการสอบเขามหาวิทยาลัยยุคนั้น สภาการศึกษา
เปนผูรับผิดชอบในการสอบเขารวมศูนย ผมสอบติดบางมดป 2508 หรือรุนที่ 6 ขณะนั้นมี 4 ชาง
มีอาคารและพื้นที่ดังไดแสดงไวในรูปที่ 1.1

    ชางกอสราง สังกัดคณะวิชาชางโยธา ( Civil Technology ) 
   ชางไฟฟา ( Electrician Technology ) 
   ชางยนต ( Mechanical Technology ) 
   ชางโลหะ ( Production Technology ) 

รศ.เกษม เพชรเกตุ โยธา รุน 6

อาจารยทานแรกที่นำงานวิจัยถวายรายงานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

รูปที่ 1.1 ผังบริเวณวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี ป 2506
 ยุคที่ผมเขาเรียนมี อ.ประภา ประจักษศุภนิติ เปนผูอำนวยการ อ.สมพงษ ปญญาสุข เปน
รองผูอำนวยการ อ.อุบล จันทรกมล ดูแลหองสมุด คณะวิชาชางโยธามี อ.เจริญ วัฎสิงห เปนหัวหนา
คณะวิชา อ.อุทัย เผาภู เปนหัวหนาแผนกชางกอสราง และมีอาจารยในแผนกชางกอสรางเทาท่ีจำไดคือ
อ.โสภณ สุวรรณาคินทร อ.จันทนา วัฎสิงห อ.จันทรา ณ ลำพูน อ.สุรพงค วาตะบุตร
อ.จำนงค จันทกาญจน อ.จักรพันธ จุลเกศ และ อ.พิภพ สุนทรสมัย ขณะท่ีผมศึกษาอยูวิทยาลัยเทคนิค
ธนบุรีไดรับการสนับสนุนจาก กองทุนพิเศษแหงสหประชาชาติ

( UNDP-UNESCO SPECIAL FUND ) โครงการที่ 1 และโครงการที่ 2 โดยไดรับอุปกรณการเรียน
การสอน เครื่องมือ Lab ไดรับการสนับสนุนผูเชี่ยวชาญ ทำใหชางกอสราง มีเครื่องมือทันสมัย เชน
กลอง Survey เครื่อง Universal Testing Machine เครื่องมือชางไม ชางปูน เครื่องทดสอบดิน
และเครื่องเจาะสำรวจดิน ซึ่งบางมดมีเปนรายแรกๆ ของประเทศ ดังไดแสดงไวในรูปที่ 1.2

แผนกยังไดรับเครื่องมือสำรวจจาก UNDP-UNESCO SPECIAL FUND และฝกสำรวจภาคสนาม
(Field Camp) ไปทำการฝก ที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ มาจนถึงปจจุบัน ตามที่ไดแสดงไวในรูปที่ 1.3

 UNDP-UNESCO SPECIAL FUND โครงการที่ 1 ไดชวยเหลือวิทยาลัยเทคนิคธนบุรีโดย
สงเสริมท้ังเคร่ืองมือ ครุภัณฑ และผูเช่ียวชาญ มาชวยพัฒนาการเรียนการสอน ทำใหวิทยาลัยเทคนิค
ธนบุรี สามารถผลิตชางเทคนิคทั้งดานทฤษฎีและดานปฏิบัติ และผลิตชางเทคนิคระดับ ปวส. จากผูจบ
มศ. 5 รายแรกของประเทศ และไดชางเทคนิคท่ีแกรงท่ีสุดของประเทศ จากการขาดแคลนครูชาง หรือครู
ที่สอนในวิทยาลัยเทคนิค โครงการ UNDP - UNESCO SPECIAL FUND โครงการที่ 2 จึงไดใหทุน
อาจารยไปศึกษาตอ ณ ตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เปนตน และไดใหครุภัณฑการศึกษาเพ่ิม
สงผูเชี่ยวชาญมาประจำเพิ่มในการเปดสอนหลักสูตร

รูปที่ 1.2 การฝกเจาะสำรวจดิน สอนโดยผูเชี่ยวชาญสวีเดน (Mr.H.Barge)

รูปที่ 1.3 รูปฝกภาคสนาม ณ เขาใหญ

รุน 6 รุน 6 รุน 13
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 ผมเปนเด็กบานนอก เปนลูกชาวนา อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เรียนท่ีโรงเรียนปากพนังวิทยา
ไดทราบขาววาวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี เปดรับนักเรียน ม.8 สายวิทยาศาสตร (Grade12) หรือ มศ.5
พอผมจบ มศ.5 เลือกบางมดไวอันดับสุดทาย เพราะการสอบเขามหาวิทยาลัยยุคนั้น สภาการศึกษา
เปนผูรับผิดชอบในการสอบเขารวมศูนย ผมสอบติดบางมดป 2508 หรือรุนที่ 6 ขณะนั้นมี 4 ชาง
มีอาคารและพื้นที่ดังไดแสดงไวในรูปที่ 1.1

    ชางกอสราง สังกัดคณะวิชาชางโยธา ( Civil Technology ) 
   ชางไฟฟา ( Electrician Technology ) 
   ชางยนต ( Mechanical Technology ) 
   ชางโลหะ ( Production Technology ) 

รศ.เกษม เพชรเกตุ โยธา รุน 6

อาจารยทานแรกที่นำงานวิจัยถวายรายงานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

รูปที่ 1.1 ผังบริเวณวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี ป 2506
 ยุคที่ผมเขาเรียนมี อ.ประภา ประจักษศุภนิติ เปนผูอำนวยการ อ.สมพงษ ปญญาสุข เปน
รองผูอำนวยการ อ.อุบล จันทรกมล ดูแลหองสมุด คณะวิชาชางโยธามี อ.เจริญ วัฎสิงห เปนหัวหนา
คณะวิชา อ.อุทัย เผาภู เปนหัวหนาแผนกชางกอสราง และมีอาจารยในแผนกชางกอสรางเทาท่ีจำไดคือ
อ.โสภณ สุวรรณาคินทร อ.จันทนา วัฎสิงห อ.จันทรา ณ ลำพูน อ.สุรพงค วาตะบุตร
อ.จำนงค จันทกาญจน อ.จักรพันธ จุลเกศ และ อ.พิภพ สุนทรสมัย ขณะท่ีผมศึกษาอยูวิทยาลัยเทคนิค
ธนบุรีไดรับการสนับสนุนจาก กองทุนพิเศษแหงสหประชาชาติ

( UNDP-UNESCO SPECIAL FUND ) โครงการที่ 1 และโครงการที่ 2 โดยไดรับอุปกรณการเรียน
การสอน เครื่องมือ Lab ไดรับการสนับสนุนผูเชี่ยวชาญ ทำใหชางกอสราง มีเครื่องมือทันสมัย เชน
กลอง Survey เครื่อง Universal Testing Machine เครื่องมือชางไม ชางปูน เครื่องทดสอบดิน
และเครื่องเจาะสำรวจดิน ซึ่งบางมดมีเปนรายแรกๆ ของประเทศ ดังไดแสดงไวในรูปที่ 1.2

แผนกยังไดรับเครื่องมือสำรวจจาก UNDP-UNESCO SPECIAL FUND และฝกสำรวจภาคสนาม
(Field Camp) ไปทำการฝก ที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ มาจนถึงปจจุบัน ตามที่ไดแสดงไวในรูปที่ 1.3

 UNDP-UNESCO SPECIAL FUND โครงการที่ 1 ไดชวยเหลือวิทยาลัยเทคนิคธนบุรีโดย
สงเสริมท้ังเคร่ืองมือ ครุภัณฑ และผูเช่ียวชาญ มาชวยพัฒนาการเรียนการสอน ทำใหวิทยาลัยเทคนิค
ธนบุรี สามารถผลิตชางเทคนิคทั้งดานทฤษฎีและดานปฏิบัติ และผลิตชางเทคนิคระดับ ปวส. จากผูจบ
มศ. 5 รายแรกของประเทศ และไดชางเทคนิคท่ีแกรงท่ีสุดของประเทศ จากการขาดแคลนครูชาง หรือครู
ที่สอนในวิทยาลัยเทคนิค โครงการ UNDP - UNESCO SPECIAL FUND โครงการที่ 2 จึงไดใหทุน
อาจารยไปศึกษาตอ ณ ตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เปนตน และไดใหครุภัณฑการศึกษาเพ่ิม
สงผูเชี่ยวชาญมาประจำเพิ่มในการเปดสอนหลักสูตร

รูปที่ 1.2 การฝกเจาะสำรวจดิน สอนโดยผูเชี่ยวชาญสวีเดน (Mr.H.Barge)

รูปที่ 1.3 รูปฝกภาคสนาม ณ เขาใหญ

รุน 6 รุน 6 รุน 13
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“ระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคช้ันสูง ปทส.” เรียนตอจากระดับ ปวส.อีก 2 ป  คือเรียนตอจาก มศ.5
(Grade 12) เปนเวลารวม 5 ป ไดวุฒิ ปทส. เพื่อใหไปเปนอาจารยในวิทยาลัยเทคนิค ไดรับเงินเดือน
1,300 บาทตอเดือน ( สูงกวาปริญญาตรีสาขาอื่นๆ ไดเงินเดือน 1,250 บาทตอเดือน ) ทำให
เปนจุดเริ ่มตนของการพัฒนาวงการอาชีวะของประเทศไทยเปนครั้งแรกจากความชวยเหลือของ
UNDP-UNESCO SPECIAL FUND วิทยาเทคนิคธนบุรีจึงไดเร่ิมเปดหลักสูตร ปทส. เปนทางการดังน้ี
   ป พ.ศ. 2508  เปดแผนกชางยนต  และชางโลหะ
   ป พ.ศ. 2509  เปดสาขาโยธา และสาขาไฟฟา
 เมื่อวันที่  24  เมษายน พ.ศ. 2514  วิทยาลัยเทคนิคธนบุรีไดรับการยกฐานะเปนมหาวิทยาลัย
โดยไดรับพระราชทานช่ือเปน “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา” รวมกับอีก 2 วิทยาเขต คือ พระนครเหนือ
กับลาดกระบัง สวนที่บางมดจึงมีชื่อวา “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาเขตธนบุรี” แตมีสภา
มหาวิทยาลัยรวมกันทั้ง 3 วิทยาเขต จนเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2541 ทั้ง 3 วิทยาเขตไดแยกเปน 3
มหาวิทยาลัย  เปนอิสระตางก็มีสภามหาวิทยาลัยของตัวเอง วิทยาเขตธนบุรีเปล่ียนเปน “มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี” จนถึงปจจุบันนี้
 การท่ีผมมาเรียน “ชางกอสราง” รุนท่ี 6 พ.ศ. 2508 น้ัน เรียนหนักท้ังทฤษฏีและปฏิบัติ เนนวิชา
Structural Mechanics เรียนถึง 4 วิชา 12 หนวยกิต เรียนวิชา Engineering Design เนนทั้งทาง
ทฤษฎีและ Practice ฝกทำแบบฝกหัดเรียนแบบ “สุ จิ ปุ ลิ” สวนวิชาปฏิบัติเรียนปฏิบัติจริง ตอกเสาเข็มไม
เทคอนกรีต กออิฐ ฉาบปูน ปูกระเบ้ือง ตีฝาเพดาน ทาสี ทำหินขัด การเขียนแบบกอสรางน้ัน ฝกเขียน
Engineering Detail ตางๆ เรียนเช่ือมโลหะ พับเหล็กแผนบางโดยเขียนแบบคล่ี ไสกบ เขาเดือย เดินทอประปา
เจาะสำรวจดินเอง ฯลฯ ทำใหนักศึกษาท่ีจบจากบางมดแกรง สูงาน หนักเอา-เบาสู เขาใจคนงานวางานหนัก
เปนอยางไร ระหวางเปนนักศึกษาผมฝกงานกอสรางกับบริษัท บูนหงัน จำกัด ชวยคนงานผูกเหล็ก เทปูน
(คอนกรีต) จนบริษัทบูนหงันรับไปฝกงานทุกปจนจบ และเคยไปฝกออกแบบอาคารกับ ม.ร.ว.จาตุรีสาน
ชุมพล ทานบอกวาทานชอบเด็กที่จบจากบางมดมาก เพราะออกแบบเปน เขียนแบบได พอจบ ป 5 ผม
ไดวุฒิ ปทส. ในป พ.ศ. 2514 ตอมาสภามหาวิทยาลัย มีมติใหเปนวุฒิ วศ.บ. (โยธา) อาจารยอุทัย เผาภู
บอกวา “คุณเหมาะเปนครู” ทำใหผมตองบรรจุเปนครู และอาจารยอุทัยใหผมนั่งหลังหองเรียนคอย
ชวยเหลือดูแลอาจารยพิเศษ กอนสอนจริง 1-2 ป ทำใหผมไดพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการออกแบบ
ตางๆ จากอาจารยผูทรงคุณวุฒิท่ีภาควิชาเชิญมาสอนพิเศษ สวนวิชาหลักท่ีไดรับมอบหมายใน 2-3 ป
แรกใหสอนวิชาปฏิบัติการ ดาน Soil Mechanics Lab และ Structural and Material Testing ทำให
ผมไดมีโอกาสพัฒนา Lab ของภาควิชา โดยสอนตามมาตรฐาน ASTM และไดแปล ASTM ดานกลศาสตร
ของดินเปนหนังสือ “ปฏิบัติการดานกลศาสตรของดิน” เมื่อป พ.ศ. 2520

 เม่ือป พ.ศ. 2527-2529  มหาวิทยาลัยฯ อนุมัติใหไปสรางเสริมประสบการณวิชาชีพโดยไปเปน
Resident Engineer โครงการเขื่อนไฟฟาพลังน้ำหวยสะพานหิน (เขื่อนคิรีธาร) ที่อำเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี ทำใหไดประสบการณงานขุดอุโมงคลอดภูเขา งานทำเขื่อนดิน งาน Grouting ฐานรากเขื่อน
งาน Anchor in Rock และยังไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ ใหไปเปนผูเช่ียวชาญดาน Cement Column

ในโครงการพระราชดำริเข่ือนปดลำน้ำ “ปากพนัง” เปนโครงการแยกน้ำจืดกับน้ำเค็มออกจากกัน เพื่อให
ฝงตะวันตกของแมน้ำปากพนังสามารถทำเกษตรกรรมไดมีน้ำจืดใชฝงตะวันออกของแมน้ำ สามารถเลี้ยง
กุงกุลาดำได จากการไดรับอนุมัติไปสรางเสริมประสบการณทำใหผมไดพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
และไดนำประสบการณเหลานี้มาสอนนักศึกษาทั้งทางดานวิชาการ ดานวิชาชีพ ดานปกครองวิศวกร
และคนงาน ผลงานเขื่อนไฟฟาพลังน้ำไดจุดประกายใหทำการวิจัยงานเสาเข็มดินปูนขาวและเสาเข็มดิน
ซีเมนตไดสำเร็จ สามารถนำมาใชประโยชนกับประเทศชาติไดอยางกวางขวางในปจจุบัน
 ผมมีความภูมิใจที่ไดมาเปน “ครู” ที่บางมด พัฒนาการเรียนการสอน ทำการวิจัยเกี่ยวกับ
“เสาเข็มดินซีเมนต” และไดนำงานวิจัยนี้ถวายรายงานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในคราวพระองคทาน
เสด็จทอดพระเนตร “งานนิทรรศการเทคโนโลยีคร้ังท่ี 6” เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2534 ทานทรงสนพระทัย
งานวิจัยเก่ียวกับเสาเข็มดินซีเมนตมาก ทานทรงถามถึงเหตุและผลท่ีไดจากการวิจัยมากมายน้ันเปนการแสดง
ถึงพระปรีชาสามารถของพระองคทาน พระองคทรงซักถามถึงข้ันตอนและผลท่ีไดรับ ระหวางทรงซักถามน้ัน
มีการถายทอดโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจดวย ทานทรงถามเรื่อง Cement Column ผานโทรทัศน
รวมการเฉพาะกิจนาน ถึง 45 นาที กระผมขอเก็บส่ิงท่ีพระองคทรงถาม และยังกองอยูในความทรงจำ
ของกระผมมาเลาสูกันฟง ยอๆ ดังน้ี

ทรงถาม :  เสาเข็มดินซีเมนต มีประโยชน อยางไรบาง ? 
ตอบ :  ทำใหดินเหนียวออนและดินทรายหลวมแข็งตัว ทำใหดินรับน้ำหนักไดมากข้ึน ลดการทรุดตัว
 ทำใหชายฝงพังยากขึ้น และสามารถใชรองรับคันดินปองกันน้ำทวมไดพระพุทธเจาขา  
ทรงถาม :  ไดแกไขปญหาที่ใดมาบาง ? 
ตอบ :  ที่ปอมพระจุลจอมเกลา และที่ถนนสายประธานของสวนหลวง ร.9 พระพุทธเจาขา
ทรงถาม :  มีประโยชนอื่นๆ อีกไหม? 
ตอบ :  บริเวณเขตชายฝงทะเลบางขุนเทียน โดนกัดเซาะไปประมาณ 3,000 ไร งานเสาเข็มดินซีเมนต
 สามารถทำใหดินแข็งเปนฐานรากของคันดิน สามารถถมดันดินไดสูงโดยไมพังทลาย สามารถ
 ปองกันน้ำมุดลอดเขามาได ถาใครสามารถทำขยะใหสะอาดได ก็สามารถขนขยะของกรุงเทพฯ
 ทั้งหมดขณะนี้มาถมชายฝงทะเลบางขุนเทียน ก็จะไดสวนสาธารณะเพิ่มขึ้น 3,000 ไร
 พระพุทธเจาขา 
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“ระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคช้ันสูง ปทส.” เรียนตอจากระดับ ปวส.อีก 2 ป  คือเรียนตอจาก มศ.5
(Grade 12) เปนเวลารวม 5 ป ไดวุฒิ ปทส. เพื่อใหไปเปนอาจารยในวิทยาลัยเทคนิค ไดรับเงินเดือน
1,300 บาทตอเดือน ( สูงกวาปริญญาตรีสาขาอื่นๆ ไดเงินเดือน 1,250 บาทตอเดือน ) ทำให
เปนจุดเริ ่มตนของการพัฒนาวงการอาชีวะของประเทศไทยเปนครั้งแรกจากความชวยเหลือของ
UNDP-UNESCO SPECIAL FUND วิทยาเทคนิคธนบุรีจึงไดเร่ิมเปดหลักสูตร ปทส. เปนทางการดังน้ี
   ป พ.ศ. 2508  เปดแผนกชางยนต  และชางโลหะ
   ป พ.ศ. 2509  เปดสาขาโยธา และสาขาไฟฟา
 เมื่อวันที่  24  เมษายน พ.ศ. 2514  วิทยาลัยเทคนิคธนบุรีไดรับการยกฐานะเปนมหาวิทยาลัย
โดยไดรับพระราชทานช่ือเปน “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา” รวมกับอีก 2 วิทยาเขต คือ พระนครเหนือ
กับลาดกระบัง สวนที่บางมดจึงมีชื่อวา “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาเขตธนบุรี” แตมีสภา
มหาวิทยาลัยรวมกันทั้ง 3 วิทยาเขต จนเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2541 ทั้ง 3 วิทยาเขตไดแยกเปน 3
มหาวิทยาลัย  เปนอิสระตางก็มีสภามหาวิทยาลัยของตัวเอง วิทยาเขตธนบุรีเปล่ียนเปน “มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี” จนถึงปจจุบันนี้
 การท่ีผมมาเรียน “ชางกอสราง” รุนท่ี 6 พ.ศ. 2508 น้ัน เรียนหนักท้ังทฤษฏีและปฏิบัติ เนนวิชา
Structural Mechanics เรียนถึง 4 วิชา 12 หนวยกิต เรียนวิชา Engineering Design เนนทั้งทาง
ทฤษฎีและ Practice ฝกทำแบบฝกหัดเรียนแบบ “สุ จิ ปุ ลิ” สวนวิชาปฏิบัติเรียนปฏิบัติจริง ตอกเสาเข็มไม
เทคอนกรีต กออิฐ ฉาบปูน ปูกระเบ้ือง ตีฝาเพดาน ทาสี ทำหินขัด การเขียนแบบกอสรางน้ัน ฝกเขียน
Engineering Detail ตางๆ เรียนเช่ือมโลหะ พับเหล็กแผนบางโดยเขียนแบบคล่ี ไสกบ เขาเดือย เดินทอประปา
เจาะสำรวจดินเอง ฯลฯ ทำใหนักศึกษาท่ีจบจากบางมดแกรง สูงาน หนักเอา-เบาสู เขาใจคนงานวางานหนัก
เปนอยางไร ระหวางเปนนักศึกษาผมฝกงานกอสรางกับบริษัท บูนหงัน จำกัด ชวยคนงานผูกเหล็ก เทปูน
(คอนกรีต) จนบริษัทบูนหงันรับไปฝกงานทุกปจนจบ และเคยไปฝกออกแบบอาคารกับ ม.ร.ว.จาตุรีสาน
ชุมพล ทานบอกวาทานชอบเด็กที่จบจากบางมดมาก เพราะออกแบบเปน เขียนแบบได พอจบ ป 5 ผม
ไดวุฒิ ปทส. ในป พ.ศ. 2514 ตอมาสภามหาวิทยาลัย มีมติใหเปนวุฒิ วศ.บ. (โยธา) อาจารยอุทัย เผาภู
บอกวา “คุณเหมาะเปนครู” ทำใหผมตองบรรจุเปนครู และอาจารยอุทัยใหผมนั่งหลังหองเรียนคอย
ชวยเหลือดูแลอาจารยพิเศษ กอนสอนจริง 1-2 ป ทำใหผมไดพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการออกแบบ
ตางๆ จากอาจารยผูทรงคุณวุฒิท่ีภาควิชาเชิญมาสอนพิเศษ สวนวิชาหลักท่ีไดรับมอบหมายใน 2-3 ป
แรกใหสอนวิชาปฏิบัติการ ดาน Soil Mechanics Lab และ Structural and Material Testing ทำให
ผมไดมีโอกาสพัฒนา Lab ของภาควิชา โดยสอนตามมาตรฐาน ASTM และไดแปล ASTM ดานกลศาสตร
ของดินเปนหนังสือ “ปฏิบัติการดานกลศาสตรของดิน” เมื่อป พ.ศ. 2520

 เม่ือป พ.ศ. 2527-2529  มหาวิทยาลัยฯ อนุมัติใหไปสรางเสริมประสบการณวิชาชีพโดยไปเปน
Resident Engineer โครงการเขื่อนไฟฟาพลังน้ำหวยสะพานหิน (เขื่อนคิรีธาร) ที่อำเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี ทำใหไดประสบการณงานขุดอุโมงคลอดภูเขา งานทำเขื่อนดิน งาน Grouting ฐานรากเขื่อน
งาน Anchor in Rock และยังไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ ใหไปเปนผูเช่ียวชาญดาน Cement Column

ในโครงการพระราชดำริเข่ือนปดลำน้ำ “ปากพนัง” เปนโครงการแยกน้ำจืดกับน้ำเค็มออกจากกัน เพื่อให
ฝงตะวันตกของแมน้ำปากพนังสามารถทำเกษตรกรรมไดมีน้ำจืดใชฝงตะวันออกของแมน้ำ สามารถเลี้ยง
กุงกุลาดำได จากการไดรับอนุมัติไปสรางเสริมประสบการณทำใหผมไดพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
และไดนำประสบการณเหลานี้มาสอนนักศึกษาทั้งทางดานวิชาการ ดานวิชาชีพ ดานปกครองวิศวกร
และคนงาน ผลงานเขื่อนไฟฟาพลังน้ำไดจุดประกายใหทำการวิจัยงานเสาเข็มดินปูนขาวและเสาเข็มดิน
ซีเมนตไดสำเร็จ สามารถนำมาใชประโยชนกับประเทศชาติไดอยางกวางขวางในปจจุบัน
 ผมมีความภูมิใจที่ไดมาเปน “ครู” ที่บางมด พัฒนาการเรียนการสอน ทำการวิจัยเกี่ยวกับ
“เสาเข็มดินซีเมนต” และไดนำงานวิจัยนี้ถวายรายงานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในคราวพระองคทาน
เสด็จทอดพระเนตร “งานนิทรรศการเทคโนโลยีคร้ังท่ี 6” เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2534 ทานทรงสนพระทัย
งานวิจัยเก่ียวกับเสาเข็มดินซีเมนตมาก ทานทรงถามถึงเหตุและผลท่ีไดจากการวิจัยมากมายน้ันเปนการแสดง
ถึงพระปรีชาสามารถของพระองคทาน พระองคทรงซักถามถึงข้ันตอนและผลท่ีไดรับ ระหวางทรงซักถามน้ัน
มีการถายทอดโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจดวย ทานทรงถามเรื่อง Cement Column ผานโทรทัศน
รวมการเฉพาะกิจนาน ถึง 45 นาที กระผมขอเก็บส่ิงท่ีพระองคทรงถาม และยังกองอยูในความทรงจำ
ของกระผมมาเลาสูกันฟง ยอๆ ดังน้ี

ทรงถาม :  เสาเข็มดินซีเมนต มีประโยชน อยางไรบาง ? 
ตอบ :  ทำใหดินเหนียวออนและดินทรายหลวมแข็งตัว ทำใหดินรับน้ำหนักไดมากข้ึน ลดการทรุดตัว
 ทำใหชายฝงพังยากขึ้น และสามารถใชรองรับคันดินปองกันน้ำทวมไดพระพุทธเจาขา  
ทรงถาม :  ไดแกไขปญหาที่ใดมาบาง ? 
ตอบ :  ที่ปอมพระจุลจอมเกลา และที่ถนนสายประธานของสวนหลวง ร.9 พระพุทธเจาขา
ทรงถาม :  มีประโยชนอื่นๆ อีกไหม? 
ตอบ :  บริเวณเขตชายฝงทะเลบางขุนเทียน โดนกัดเซาะไปประมาณ 3,000 ไร งานเสาเข็มดินซีเมนต
 สามารถทำใหดินแข็งเปนฐานรากของคันดิน สามารถถมดันดินไดสูงโดยไมพังทลาย สามารถ
 ปองกันน้ำมุดลอดเขามาได ถาใครสามารถทำขยะใหสะอาดได ก็สามารถขนขยะของกรุงเทพฯ
 ทั้งหมดขณะนี้มาถมชายฝงทะเลบางขุนเทียน ก็จะไดสวนสาธารณะเพิ่มขึ้น 3,000 ไร
 พระพุทธเจาขา 
ทรงถาม : อาจารยบอก กทม. แลวหรือยัง หรือจะใหบอกให
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 เม่ือป 2527 ผมเรียนจบปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี และมีความประสงคจะเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึนจึงสมัครมาเปนอาจารย ขณะน้ันภาควิชาวิศวกรรมโยธา
รับอาจารยจบปริญญาตรีมาทำงานและสงไปเรียนตอในระดับสูงข้ึนเพ่ือกลับมาทำงานตอไป เพราะตามระเบียบ
ขาราชการขณะนั้นเมื่อทำงานครบ 1 ปสามารถลาศึกษาตอได แมวาในตอนนั้นเพื่อนๆ สวนใหญนิยม
ทำงานกับบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจมากกวา เพราะไดรับเงินเดือนที่สูงกวาเงินเดือนขาราชการมาก

 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาเปน 1 ใน 5 ภาควิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร ซึ่งไดแก โยธา ไฟฟา
เครื่องกล อุตสาหการ และ เคมี  ขณะนั้น (พ.ศ. 2527) จำนวนนักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ท้ังปริญญาตรี และ โท มีประมาณ 300 คน โดยสวนใหญเปนนักศึกษาปริญญาตรี ซ่ึงรับปละประมาณ
70 คน (2 หอง หองละ 35 คน) รวมท้ังมีนักศึกษาท่ีเรียนปริญญาตรี สาขาครุศาสตรโยธาท่ีมาเรียนตอ
เพื่อใหได วศ.บ. วิศวกรรมโยธา สวนนักศึกษาระดับปริญญาโทมีไมมากและในแตละปมีจบปริญญาโท
นอยมาก ประมาณปละ 2-3 คน

 เม่ือป พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2556 ผมไดรับหนาท่ีใหดำรงตำแหนงหัวหนาภาควิชาวิศวกรรม
โยธา 2 วาระ เปนเวลา 8 ป  ไดเห็นการเปล่ียนแปลงของภาควิชาฯ อยางมากเม่ือเปรียบเทียบกับในอดีต
กลาวคือมีนักศึกษาเพิ่มจาก 300 คนเปน 900 กวาคน มีโปรแกรมการเรียนที่หลากหลายมากขึ้น คือ
แบงการเรียนการสอนเปนระดับปริญญาตรีโครงการปกติสอนเปนภาษาไทย และ โครงการนานาชาติ
สอนเปนภาษาอังกฤษ มีนักศึกษาระดับปริญญาโทเรียนในเวลาปกติและตอนเย็น (ภาคค่ำ) และเปดการเรียน
การสอนถึงระดับปริญญาเอก จากเดิมในอดีตท่ีเนนแตการเรียน การสอน เพ่ือผลิตบัณฑิตปริญญาตรี
เปนหลัก แตในปจจุบันเนนทั้งผลิตปริญญาตรีและทำวิจัยเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูและสรางองค
ความรูใหม ผานการเรียนการสอน การวิจัย ในระดับบัณฑิตศึกษาคือปริญญาโท และ เอก
 
 จำนวนคณาจารยของภาควิชาวิศวกรรมโยธาแมวาจำนวนไมเพ่ิมข้ึน คือ มีประมาณ 30 กวาทาน
เมื่อตอน พ.ศ. 2527  และปจจุบันยังคงมีคณาจารยประมาณ 30 กวาทานเชนเดิม แตวุฒิการศึกษา
ของอาจารยจากเดิมท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเปนสวนใหญ มาเปนอาจารยท่ีจบ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกเปนสวนใหญ และที่เปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นอีกอยางที่เห็นชัดคืออาจารย
ของภาควิชาฯ มีตำแหนงทางวิชาการ ผศ. รศ. และ ศ. เพิ่มขึ้นมาหลายเทาตัว
    

 ศ. ดร.ชัย  จาตุรพิทักษกุล

อาจารยโยธาที่ไดรับรางวัลระดับชาติ 3 รางวัล
 จากคำถามนี้ของพระองค รองผูวากรุงเทพมหานครฯ พอ.วินัย สมพงค ไดมาที ่
ภาควิชาฯ ในวันรุงข้ึนทำใหภาควิศวกรรมโยธา “พระจอมเกลาธนบุรี” ไดรับ งปม.วิจัยดานเสาเข็มดินซีเมนต
จาก กรุงเทพมหานครฯ มากกวา 10 ลานบาทมาทำการศึกษาวิจัยบริเวณ “ถนนบางบอนชายทะเล”
ทำใหนักศึกษาปริญญาโทไดศึกษาทำวิทยานิพนธเกี่ยวกับเสาเข็มดินซีเมนต และเปนที่แพรหลายในวงการ
กอสราง แกปญหาบริเวณดินออนและดินหลวม ใชปองกันการพังทลายของฝง เปนฐานรากถนนและ
สนามบิน จนถึงงานปองกันน้ำทวม  

 เมื่อป พ.ศ. 2543-2546 ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 1 พรอมๆ กับการได
รับตำแหนงเปนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มจธ. แตไมวาจะดำรงตำแหนงใดๆ ก็ตามส่ิงท่ีกระผมจะ
ละเลิกไมได คือการสอนใหนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาบางมดเปนวิศวกรท่ีดี มีความสามารถ ประสบ
ความสำเร็จในวิชาชีพ เปนใหญ เปนโต เปนบุคลากรท่ีดีของประเทศ น่ันคือความภูมิใจของคำวา “อาจารย”

 ในการทำงานไมพบอุปสรรคเลย “เพราะปญหามีไวใหแก” มีเพื่อนรวมงานที่ดีไมวาการทำงาน
ในภาควิชาวิศวกรรมโยธา หรือท่ีสำนักงานคณบดีท่ีผมไดรวมงานดวย ทำใหการทำงานของผมราบร่ืน
ประสบความสำเร็จมาตลอด บางครั้งอาจมีการถกเถียงกันบางแตดวยเหตุดวยและผลทำใหทุกปญหา
แกไขได ผมมีความสบายใจมากที่ไดทำงานที่บางมด และขอบคุณศิษยเกาทั้งรุนพี่ รุนนองชวยทำงาน
ดวยความเพียร ชวยสงเสริมใหภาควิชาฯ และมหาวิทยาลัยโดงดังติดอันดับโลก

 ในอนาคตการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีนั้น ตองมีการเรียนการสอนใหกวาง เนนวิชา
Mechanics Materials Structural Design และวิชา Lab ใหทุกคนตองปฏิบัติได เขาใจพฤติกรรมของ
วัสดุ การสอนตองยึดหลักทฤษฎีและหลักปฏิบัติ เนนใหนักศึกษาเขาใจและฝกปฏิบัติโดยตนเอง สำหรับ
ประเทศไทยหลักปฏิบัติสามารถหาอานไดจากเอกสารดังนี้ 
- กฎกระทรวงตางๆ ท่ีออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พรบ.ขุดดิน-ถมดิน พรบ.โรงงาน พรบ.ส่ิงแวดลอม
- มอก.  : มี มอก. บังคับ กับ มอก. ไมบังคับ แตงานราชการตองใช ทั้งสอง มอก.
- ขอกำหนดของกระทรวง ทบวง กรม ดานกอสรางตางๆ เชน กรมทาง กรมชล กรมโยธา กทม. เปนตน
- สมาคมวิชาชีพ เชน วสท. สมาคมคอนกรีต เปนตน
- การสอนทุกวิชาตองแทรกจรรยาบรรณ และหลักปฏิบัติ สำหรับประเทศไทยดวย
 การเรียนการสอนน้ันตองสอนจรรยาบรรณ สอนใหคิดเปนทำเปน อาจารยตอง Practice เปน
และตองมีใบประกอบวิชาชีพ เพราะการสอนวิศวกรตองเนนทั้งทฤษฎีและเนนปฏิบัติ ดังคำขวัญที่วา
“ทนฺโต เสฏโฐ มนุสเสสุ” หรือ “The Trained Man Wins”

34



 เม่ือป 2527 ผมเรียนจบปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี และมีความประสงคจะเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึนจึงสมัครมาเปนอาจารย ขณะน้ันภาควิชาวิศวกรรมโยธา
รับอาจารยจบปริญญาตรีมาทำงานและสงไปเรียนตอในระดับสูงข้ึนเพ่ือกลับมาทำงานตอไป เพราะตามระเบียบ
ขาราชการขณะนั้นเมื่อทำงานครบ 1 ปสามารถลาศึกษาตอได แมวาในตอนนั้นเพื่อนๆ สวนใหญนิยม
ทำงานกับบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจมากกวา เพราะไดรับเงินเดือนที่สูงกวาเงินเดือนขาราชการมาก

 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาเปน 1 ใน 5 ภาควิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร ซึ่งไดแก โยธา ไฟฟา
เครื่องกล อุตสาหการ และ เคมี  ขณะนั้น (พ.ศ. 2527) จำนวนนักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ท้ังปริญญาตรี และ โท มีประมาณ 300 คน โดยสวนใหญเปนนักศึกษาปริญญาตรี ซ่ึงรับปละประมาณ
70 คน (2 หอง หองละ 35 คน) รวมท้ังมีนักศึกษาท่ีเรียนปริญญาตรี สาขาครุศาสตรโยธาท่ีมาเรียนตอ
เพื่อใหได วศ.บ. วิศวกรรมโยธา สวนนักศึกษาระดับปริญญาโทมีไมมากและในแตละปมีจบปริญญาโท
นอยมาก ประมาณปละ 2-3 คน

 เม่ือป พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2556 ผมไดรับหนาท่ีใหดำรงตำแหนงหัวหนาภาควิชาวิศวกรรม
โยธา 2 วาระ เปนเวลา 8 ป  ไดเห็นการเปล่ียนแปลงของภาควิชาฯ อยางมากเม่ือเปรียบเทียบกับในอดีต
กลาวคือมีนักศึกษาเพิ่มจาก 300 คนเปน 900 กวาคน มีโปรแกรมการเรียนที่หลากหลายมากขึ้น คือ
แบงการเรียนการสอนเปนระดับปริญญาตรีโครงการปกติสอนเปนภาษาไทย และ โครงการนานาชาติ
สอนเปนภาษาอังกฤษ มีนักศึกษาระดับปริญญาโทเรียนในเวลาปกติและตอนเย็น (ภาคค่ำ) และเปดการเรียน
การสอนถึงระดับปริญญาเอก จากเดิมในอดีตท่ีเนนแตการเรียน การสอน เพ่ือผลิตบัณฑิตปริญญาตรี
เปนหลัก แตในปจจุบันเนนทั้งผลิตปริญญาตรีและทำวิจัยเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูและสรางองค
ความรูใหม ผานการเรียนการสอน การวิจัย ในระดับบัณฑิตศึกษาคือปริญญาโท และ เอก
 
 จำนวนคณาจารยของภาควิชาวิศวกรรมโยธาแมวาจำนวนไมเพ่ิมข้ึน คือ มีประมาณ 30 กวาทาน
เมื่อตอน พ.ศ. 2527  และปจจุบันยังคงมีคณาจารยประมาณ 30 กวาทานเชนเดิม แตวุฒิการศึกษา
ของอาจารยจากเดิมท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเปนสวนใหญ มาเปนอาจารยท่ีจบ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกเปนสวนใหญ และที่เปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นอีกอยางที่เห็นชัดคืออาจารย
ของภาควิชาฯ มีตำแหนงทางวิชาการ ผศ. รศ. และ ศ. เพิ่มขึ้นมาหลายเทาตัว
    

 ศ. ดร.ชัย  จาตุรพิทักษกุล

อาจารยโยธาที่ไดรับรางวัลระดับชาติ 3 รางวัล
 จากคำถามนี้ของพระองค รองผูวากรุงเทพมหานครฯ พอ.วินัย สมพงค ไดมาที ่
ภาควิชาฯ ในวันรุงข้ึนทำใหภาควิศวกรรมโยธา “พระจอมเกลาธนบุรี” ไดรับ งปม.วิจัยดานเสาเข็มดินซีเมนต
จาก กรุงเทพมหานครฯ มากกวา 10 ลานบาทมาทำการศึกษาวิจัยบริเวณ “ถนนบางบอนชายทะเล”
ทำใหนักศึกษาปริญญาโทไดศึกษาทำวิทยานิพนธเกี่ยวกับเสาเข็มดินซีเมนต และเปนที่แพรหลายในวงการ
กอสราง แกปญหาบริเวณดินออนและดินหลวม ใชปองกันการพังทลายของฝง เปนฐานรากถนนและ
สนามบิน จนถึงงานปองกันน้ำทวม  

 เมื่อป พ.ศ. 2543-2546 ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 1 พรอมๆ กับการได
รับตำแหนงเปนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มจธ. แตไมวาจะดำรงตำแหนงใดๆ ก็ตามส่ิงท่ีกระผมจะ
ละเลิกไมได คือการสอนใหนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาบางมดเปนวิศวกรท่ีดี มีความสามารถ ประสบ
ความสำเร็จในวิชาชีพ เปนใหญ เปนโต เปนบุคลากรท่ีดีของประเทศ น่ันคือความภูมิใจของคำวา “อาจารย”

 ในการทำงานไมพบอุปสรรคเลย “เพราะปญหามีไวใหแก” มีเพื่อนรวมงานที่ดีไมวาการทำงาน
ในภาควิชาวิศวกรรมโยธา หรือท่ีสำนักงานคณบดีท่ีผมไดรวมงานดวย ทำใหการทำงานของผมราบร่ืน
ประสบความสำเร็จมาตลอด บางครั้งอาจมีการถกเถียงกันบางแตดวยเหตุดวยและผลทำใหทุกปญหา
แกไขได ผมมีความสบายใจมากที่ไดทำงานที่บางมด และขอบคุณศิษยเกาทั้งรุนพี่ รุนนองชวยทำงาน
ดวยความเพียร ชวยสงเสริมใหภาควิชาฯ และมหาวิทยาลัยโดงดังติดอันดับโลก

 ในอนาคตการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีนั้น ตองมีการเรียนการสอนใหกวาง เนนวิชา
Mechanics Materials Structural Design และวิชา Lab ใหทุกคนตองปฏิบัติได เขาใจพฤติกรรมของ
วัสดุ การสอนตองยึดหลักทฤษฎีและหลักปฏิบัติ เนนใหนักศึกษาเขาใจและฝกปฏิบัติโดยตนเอง สำหรับ
ประเทศไทยหลักปฏิบัติสามารถหาอานไดจากเอกสารดังนี้ 
- กฎกระทรวงตางๆ ท่ีออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พรบ.ขุดดิน-ถมดิน พรบ.โรงงาน พรบ.ส่ิงแวดลอม
- มอก.  : มี มอก. บังคับ กับ มอก. ไมบังคับ แตงานราชการตองใช ทั้งสอง มอก.
- ขอกำหนดของกระทรวง ทบวง กรม ดานกอสรางตางๆ เชน กรมทาง กรมชล กรมโยธา กทม. เปนตน
- สมาคมวิชาชีพ เชน วสท. สมาคมคอนกรีต เปนตน
- การสอนทุกวิชาตองแทรกจรรยาบรรณ และหลักปฏิบัติ สำหรับประเทศไทยดวย
 การเรียนการสอนน้ันตองสอนจรรยาบรรณ สอนใหคิดเปนทำเปน อาจารยตอง Practice เปน
และตองมีใบประกอบวิชาชีพ เพราะการสอนวิศวกรตองเนนทั้งทฤษฎีและเนนปฏิบัติ ดังคำขวัญที่วา
“ทนฺโต เสฏโฐ มนุสเสสุ” หรือ “The Trained Man Wins”
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 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. ทำใหผมมีโอกาสไดรับรางวัลท่ีสำคัญระดับชาติถึง 3 รางวัล

1. นักเทคโนโลยีดีเดนประจำป พ.ศ. 2545 กลุมพัฒนาการใช
ประโยชนจากเถาลอยลิกไนตไทย จากมูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ ซ่ึงในกลุมน้ีมีอาจารยจาก มจธ.
รวม 3 ทาน คือ 
ศ. ดร.ชัย  จาตุรพิทักษกุล
รศ. ดร.ไกรวุฒิ  เกียรติโกมล 
รศ. เอนก  ศิริพานิชกร

โลรางวัลพระราชทานประติมากรรม
“เรือใบซูปเปอรมด” สำหรับนักเทคโนโลยีดีเดน

2. เมธีวิจัยอาวุโส สกว-สกอ ประจำป พ.ศ. 2550 และ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำป 2553 ซ่ึง
เปนทุนสงเสริมกลุมวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำหรับทุนเมธีวิจัยอาวุโสที่
อาจารยดานวิศวกรรมโยธาในประเทศไทยไดรับมาจนถึงป พ.ศ. 2553 มีเพียง 3 รายเทานั้น ทานแรก
คือ ศ. ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธ์ิ จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยซ่ึงไดรับทุนคร้ังแรกเม่ือป พ.ศ. 2540
ทานท่ี 2 คือ ศ. ดร.สมชาย ชูชีพสกุล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เม่ือป พ.ศ. 2543 

รับพระราชทานโลเกียรติยศ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำป พ.ศ. 2553

3. รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติประจำป 2556 สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย จากสภา
วิจัยแหงชาติ 

 ผมเช่ือวาหากผมทำงานท่ีหนวยงานอ่ืนท่ีไมใชภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. ผมคงไมไดรับรางวัล
ที่มีเกียรติเชนนี้ถึง 3 รางวัล ถือเปนความสำเร็จของภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. ที่สรางใหอาจารย
คนหน่ึงสามารถประสบความสำเร็จดานวิชาการมากขนาดน้ี และผมเช่ือวาในอนาคตภาควิชาวิศวกรรมโยธา
มจธ. จะ “สราง” อาจารยทานอื่นๆ ใหไดรับรางวัลที่สำคัญ ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติและประสบ
ความสำเร็จในเร่ืองน้ีไดดีกวาผม

 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. ไดรับความ
ไววางใจจาก บริษัท ปูนซิเมนตไทยอุตสาหกรรม จำกัด
ใหเปนเจาภาพในการจัดการแขงขันคอนกรีตพลังชาง
เปนเวลา ตอเน่ืองกันถึง 14 ป มีอาจารย เจาหนาท่ี
ตลอดจนนิสิตและนักศึกษาเขามาใชชีวิตท่ีบางมด ในการ
แขงขันแตละคร้ังประมาณ 500-600 คน (หรือประมาณ
1 หมื่นคนตลอดทั้ง 14 ปที่จัดการแขงขัน) ทำให
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. มีผูรูจักมากข้ึน           

รับมอบเหรียญและประกาศนียบัตร นักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจำป พ.ศ. 2556
จาก ศ. นพ. สุทธิพร อจิตตมิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
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 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. ทำใหผมมีโอกาสไดรับรางวัลท่ีสำคัญระดับชาติถึง 3 รางวัล
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เปนทุนสงเสริมกลุมวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำหรับทุนเมธีวิจัยอาวุโสที่
อาจารยดานวิศวกรรมโยธาในประเทศไทยไดรับมาจนถึงป พ.ศ. 2553 มีเพียง 3 รายเทานั้น ทานแรก
คือ ศ. ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธ์ิ จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยซ่ึงไดรับทุนคร้ังแรกเม่ือป พ.ศ. 2540
ทานท่ี 2 คือ ศ. ดร.สมชาย ชูชีพสกุล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เม่ือป พ.ศ. 2543 

รับพระราชทานโลเกียรติยศ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำป พ.ศ. 2553

3. รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติประจำป 2556 สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย จากสภา
วิจัยแหงชาติ 
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 ส่ิงท่ีนายินดีอยางมากคือการท่ีภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. ติดอันดับ QS World University
Rankings จัดอันดับโดย Quacquarelli Symonds (QS) ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งที่ทำหนาที่จัดลำดับ
มหาวิทยาลัยตางๆ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. มีอันดับ 101-150 ของโลก ในป ค.ศ. 2013 และ
ค.ศ. 2014 ตอเน่ืองกัน 2 ปซอน ถือเปนความสำเร็จท่ีย่ิงใหญในระดับสากลของคณาจารย เจาหนาท่ี
นักศึกษาเกา และนักศึกษาปจจุบัน ของภาควิชาวิศวกรรมโยธาทุกคน

 ดังนั้นผมจึงหวังวาอาจารย เจาหนาที่ ศิษยเกา และ นักศึกษาปจจุบันจะไดทำหนาที่ของตัวเอง
ใหดีที่สุด  เต็มกำลังความสามารถตอไปกลาวคือ
 อาจารย ตองทำหนาที่ สอน วิจัย บริการวิชาการ และ อื่นๆ โดยหนาที่สอนและวิจัย เปนสวน
สำคัญมาก สวนการบริการวิชาการและอื่นๆ เปนสวนสำคัญรองลงมา
 เจาหนาท่ี มีหนาท่ีสนับสนุน การเรียน การสอน ใหสามารถดำเนินไปไดอยางตอเน่ือง และไมติดขัด
 ศิษยเกา ทำหนาท่ีเปนตัวแทนท่ีดีของภาควิชาวิศวกรรมโยธา เม่ือศิษยทานน้ันประสบความสำเร็จ
ในอาชีพการงาน คนท่ัวไปมักจะระลึกไดวาศิษยเกาทานน้ีจบจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. เปนศิษยเกา
ที่สรางชื่อเสียงใหแกภาควิชาวิศวกรรมโยธาและในฐานะศิษยเกาที่ดีจึงเปนแบบอยางที่ดี เปนแรงบันดาลใจ
ใหรุนนองๆ จะดำเนินตาม
 นักศึกษา ท้ังปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ทำหนาท่ีเรียนใหดีอยางเต็มท่ี นำความรู ความสามารถ
ไปประกอบอาชีพ หรือสรางงานวิจัยผานการเรียนรูในระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือสำเร็จการศึกษา เปนบัณฑิต
ที่ดี และมีความสามารถสูง

เมื่อทุกอยางขับเคลื่อนไปตามทางที่ถูกตองและเหมาะสม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. ยอมเจริญ
กาวหนาไปอยางไมหยุดย้ังและเปนภาควิชาวิศวกรรมโยธาท่ีสำคัญของประเทศไทยอยางแนนอน เพ่ือผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งระดับปริญญาตรี โท และ เอก ออกสูสังคมไทยตอไปตราบนานเทานาน
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      จากคณะชางกอสราง วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี มาสูภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เปนเวลา
55 ป แหงการพัฒนาอยางตอเนื่อง
 
     ปจจุบันนี้ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำที่
เปนท่ียอมรับท้ังในประเทศและตางประเทศ พัฒนาวิศวกรท่ีมีคุณภาพสูงใหกับประเทศมาแลวมากกวา 5,000 คน “ส่ิงมีคาควรระลึกท่ีสุด
ซึ่งทำใหภาควิชาฯ กาวหนามาถึงจุดนี้ คือความวิริยะ อุตสาหะ ของอาจารยและบุคลากรเกษียณทุกทานที่มุงมั่นตั้งใจพัฒนานักศึกษา
ใหเปนวิศวกรคุณภาพ มีความรูความสามารถท้ังทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
มีสำนึกทางสังคมที่ดี”

ระลึกคุณอาจารย.....คิดถึงบุคลากรท่ีเกษียณ.....

ศ. ดร.สมชาย ชูชีพสกุล

อ. สุธน ตรีไตรลักษณะ

รศ. ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล

ผศ.สิริศักดิ์ ปโยธรสิริ

ผศ.สุทัศน พรอานุภาพกุล

ผศ.เทพชัย ภูวรรณชัยกุล

รศ. ดร.นระ คมนามูล

สาขาวิศวกรรมโครงสราง
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อ. เจริญ วัฏฏะสิงห

อ. โสภณ สุวรรณาคินทร

อ. อุทัย เผาภู

อ. ปราโมทย ทองดี

อ. พนม ภัยหนาย

อ. จันทนา วัฏฏะสิงห อ. สุรพงศ วาตะบุตร

อ. ธวัช เกษสุวรรณ

อ. ประสพสุข สิงหเจริญ ผศ. ดร.พาสิทธิ์ หลอธีรพงศ

สาขาวิศวกรรมเทคนิคกอสราง

อ. จักรพันธ  จุลละเกศ
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อ. เจริญ วัฏฏะสิงห

อ. โสภณ สุวรรณาคินทร

อ. อุทัย เผาภู

อ. ปราโมทย ทองดี

อ. พนม ภัยหนาย

อ. จันทนา วัฏฏะสิงห อ. สุรพงศ วาตะบุตร

อ. ธวัช เกษสุวรรณ

อ. ประสพสุข สิงหเจริญ ผศ. ดร.พาสิทธิ์ หลอธีรพงศ

สาขาวิศวกรรมเทคนิคกอสราง

อ. จักรพันธ  จุลละเกศ
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อ. จำนงค จันทกาญจน

อ.ศิวศิลป สาระนาค อ. วิศิษย ชมสุข

สาขาวิศวกรรมสำรวจ

สาขาวิศวกรรมขนสง

ศ. ดร.ยอดพล ธนาบริบูรณ 

รศ. ดร.สุพรชัย อุทัยนฤมล

รศ. ดร.พิชัย ปมาณิกบุตร

สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม

ผศ.อุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ดร.ธวิช บูรณธนิต

อ. เกื้อพันธ เหนียนเฉลย

ผศ.จารุรัตน วรนิสรากุลผศ.อุดร จารุรัตน
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ผศ.อุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ดร.ธวิช บูรณธนิต
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รศ. ดร.พานิช วุฒิพฤกษ

รศ. วิชัย สังวรปทานสกุล ดร.อุดมฤกษ ปานพลอย

สาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี

รศ. เกษม เพชรเกตุ รศ. พินิต ตั้งบุญเติม

เจาหนาท่ีสำนักงานภาควิชา

นายชางเทคนิค

คุณสุชาดา ไวยวุทธิ

คุณปรีชา บุญกลั่น คุณศักดิ์สินธุ แววคุม
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เจาหนาท่ีสำนักงานภาควิชา

คุณพิณ มีฟกคุณสุปราณี บุญลอย

คุณมงคล ทองปุคุณทวีป กรมสาคร

คุณสุกุล ทาสีทองคุณชัด เผือกมวงศรี
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เจาหนาท่ีสำนักงานภาควิชา

คุณพิณ มีฟกคุณสุปราณี บุญลอย

คุณมงคล ทองปุคุณทวีป กรมสาคร

คุณสุกุล ทาสีทองคุณชัด เผือกมวงศรี
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มั่นในรัก

บางมดของเรา

เปนคำสัญญา

โอบางมดนี้

ลวนมีความสุข

ดุจพี่นองกัน
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มั่นในรัก

บางมดของเรา

เปนคำสัญญา

โอบางมดนี้

ลวนมีความสุข

ดุจพี่นองกัน
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ตอนี้ไป

อีกนานเทาไร

ไมลืมบาง

โอรักบาง

โอรักบาง

โอบางมดเอย
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ตอนี้ไป

อีกนานเทาไร

ไมลืมบาง

โอรักบาง

โอรักบาง

โอบางมดเอย
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และสุดหวง

พี่นองของเรา

ไปจนชีพวาย

บางมดตอบรับ

รักเรายิ่งกวา

สิ่งใดทั้งปวง
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และสุดหวง

พี่นองของเรา

ไปจนชีพวาย

บางมดตอบรับ

รักเรายิ่งกวา

สิ่งใดทั้งปวง
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รวมใจไว

ทำนุบำรุง

ใหบางมดเอย

ถาหากสิ้นแสง

เหลืองแสดแสนสด

เราคงสิ้นใจ
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รวมใจไว

ทำนุบำรุง

ใหบางมดเอย

ถาหากสิ้นแสง

เหลืองแสดแสนสด

เราคงสิ้นใจ
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จากอดีต...สูปจจุบัน
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จากอดีต...สูปจจุบัน
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หมายเหตุ : * หัวหนาสาขา

โครงสราง
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะทำงานดานนโยบาย แผนงาน และการเงิน

คณะทำงานและเลขานุการ 
คณะทำงานดานบัณฑิตศึกษาและงานวิจัย

คณะทำงานและเลขานุการ 
คณะทำงานดานการบริการวิชาการ
 
คณะทำงานและเลขานุการ 
คณะทำงานดานหลักสูตรการเรียนการสอนฯ ป.ตรี

คณะทำงานและเลขานุการ 
คณะทำงานดานกิจกรรม

คณะทำงานและเลขานุการ 
คณะทำงานดานประชาสัมพันธ

คณะทำงานและเลขานุการ 
คณะกรรมการผลักดันและประเมินผลโครงการตามแผนกลยุทธฯ

คณะกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการวิชาการประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การประกันคุณภาพการศึกษา

เลขานุการภาควิชาฯ
 

โครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา      
  

โครงการวิศวกรรมและการบริหารการกอสราง

โครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ-สองสถาบัน   

สาขาวิชาวิศวกรรมการกอสราง
ผศ. ดร.วุฒิพงศ เมืองนอย*
ผศ. ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา
ผศ. ดร.พิชญ สุธีรวรรธนา

สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสราง
ผศ. ดร.ชัยณรงค อธิสกุล*
ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษกุล
รศ. ดร.สมเกียรติ รุงทองใบสุรีย
รศ. ดร.สุทัศน ลีลาทวีวัฒน
รศ. ดร.ทวิช พูลเงิน
รศ.เอนก  ศิริพานิชกร
ผศ. ดร.อภินัติ อัชกุล
ผศ. ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร
ดร.จุลพจน จิรวัชรเดช
ดร.บุญมี ชินนาบุญ
ดร.รักติพงษ สหมิตรมงคล
อ. เอกชัย ภัทรวงศไพบูลย
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ
ศ. ดร.สมชาย ชูชีพสกุล

สาขาวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี
ผศ. ดร.สมโพธิ อยู ไว*
รศ. ดร.วรัช กองกิจกุล
รศ. ดร.ภาณุวัฒน สุริยฉัตร
รศ. ดร.พรเกษม จงประดิษฐ
Dr.Goran Arangjelovski

สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
ผศ.ธีระ ลาภิศชยางกูล*
ดร.นครินทร สัทธรรมนุวงศ
อ. ธงชัย โพธิ์ทอง 

สาขาวิชาวิศวกรรมขนสง
รศ. ดร.วิโรจน  ศรีสุรภานนท*
รศ. ดร.อำพล  การุณสุนทวงษ
ดร.วศิน  เกียรติโกมล

สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา
นางสาวพวงทอง ทองบริสุทธิ์
นางตวงพร ชินณะราศรี
นางสาวอังคณารัตน กาญจนมณีนิล
นางสาวเพ็ญศรี มวงชุม
นางสาวบุญนุช ศรีวรวรรณ
นางสาวจิตเรศ ดำรงรัตน
นางสุชาดา ไวยวุทธิ
นางสาวจิราพร โสมแกว
นางนวลหงส วรรธนะประทีป
นางสาวฐิติพร มะรังสี
นางสาวอริสา นิ่มประคอง

พนักงานบริการ
นางรังสิยา หวังรุงเจริญ
นางสาวสุภาพร ชาญรุงเรืองศรี

สายสนับสนุนการศึกษาการวิจัย
และบริการสังคม
นายชางเทคนิค
นายมนเทียร ธินิศิริ
นายรัชพล สุขจันทร
นายสถาน เฉลิมพันธ
นายสมบูรณ สรรพประเสริฐ
นักเทคโนโลยีการศึกษา
นายดนัย ดามาอู

สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
ผศ. ดร.ชัยวัฒน เอกวัฒนพานิชย*
ศ. ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี
รศ. ดร.นิตยา หวังวงศวิโรจน
ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ
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หมายเหตุ : * หัวหนาสาขา

โครงสราง
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ผศ. ดร.ชัยณรงค อธิสกุล*
ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษกุล
รศ. ดร.สมเกียรติ รุงทองใบสุรีย
รศ. ดร.สุทัศน ลีลาทวีวัฒน
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Dr.Goran Arangjelovski

สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
ผศ.ธีระ ลาภิศชยางกูล*
ดร.นครินทร สัทธรรมนุวงศ
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นางรังสิยา หวังรุงเจริญ
นางสาวสุภาพร ชาญรุงเรืองศรี

สายสนับสนุนการศึกษาการวิจัย
และบริการสังคม
นายชางเทคนิค
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นักเทคโนโลยีการศึกษา
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ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ
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อาจารยสาขาวิศวกรรมโครงสราง

แถวหนา (ซายไปขวา)
รศ. ดร.สุทัศน ลีลาทวีวัฒน  รศ. ดร.สมเกียรติ รุงทองใบสุรีย  รศ. เอนก ศิริพานิชกร
ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษกุล  ศ. ดร.สมชาย ชูชีพสกุล  อ.เอกชัย ภัทรวงศไพบูลย
รศ. ดร.ทวิช พูลเงิน  ผศ. ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร  ดร.จุลพจน จิรวัชรเดช  ผศ. ดร.อภินัติ อัชกุล

แถวหลัง (ซายไปขวา)
ดร.บุญมี ชินนาบุญ  ผศ. ดร.ชัยณรงค อธิสกุล  ดร.รักติพงษ สหมิตรมงคล

เรียงลำดับ (ซายไปขวา)
รศ. ดร.ภาณุวัฒน สุริยฉัตร  รศ. ดร.วรัช กองกิจกุล  รศ. ดร.พรเกษม จงประดิษฐ

ผศ. ดร.สมโพธิ อยูไว  Dr.GORAN ARANGJELOVSKI

อาจารยสาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี
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อาจารยสาขาวิศวกรรมโครงสราง

แถวหนา (ซายไปขวา)
รศ. ดร.สุทัศน ลีลาทวีวัฒน  รศ. ดร.สมเกียรติ รุงทองใบสุรีย  รศ. เอนก ศิริพานิชกร
ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษกุล  ศ. ดร.สมชาย ชูชีพสกุล  อ.เอกชัย ภัทรวงศไพบูลย
รศ. ดร.ทวิช พูลเงิน  ผศ. ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร  ดร.จุลพจน จิรวัชรเดช  ผศ. ดร.อภินัติ อัชกุล

แถวหลัง (ซายไปขวา)
ดร.บุญมี ชินนาบุญ  ผศ. ดร.ชัยณรงค อธิสกุล  ดร.รักติพงษ สหมิตรมงคล

เรียงลำดับ (ซายไปขวา)
รศ. ดร.ภาณุวัฒน สุริยฉัตร  รศ. ดร.วรัช กองกิจกุล  รศ. ดร.พรเกษม จงประดิษฐ

ผศ. ดร.สมโพธิ อยูไว  Dr.GORAN ARANGJELOVSKI

อาจารยสาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี
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เรียงลำดับ (ซายไปขวา)
รศ. ดร.นิตยา หวังวงศวิโรจน  ศ. ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี  ผศ. ดร.ชัยวัฒน เอกวัฒนพานิชย

ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ

อาจารยสาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมการกอสราง

(ซายไปขวา)

ผศ. ดร.พิชญ สุธีรวรรธนา  ผศ. ดร.วุฒิพงศ เมืองนอย  ผศ. ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา
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เรียงลำดับ (ซายไปขวา)
รศ. ดร.นิตยา หวังวงศวิโรจน  ศ. ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี  ผศ. ดร.ชัยวัฒน เอกวัฒนพานิชย

ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ

อาจารยสาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมการกอสราง

(ซายไปขวา)

ผศ. ดร.พิชญ สุธีรวรรธนา  ผศ. ดร.วุฒิพงศ เมืองนอย  ผศ. ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา

67



เรียงลำดับ (ซายไปขวา)
ดร.วศิน เกียรติโกมล  รศ. ดร.วิโรจน ศรีสุรภานนท  รศ. ดร.อำพล การุณสุนทวงษ

อาจารยสาขาวิศวกรรมขนสง

เรียงลำดับ (ซายไปขวา)
ผศ.ธีระ ลาภิศชยางกูล  ดร.นครินทร สัทธรรมนุวงศ  อ. ธงชัย โพธิ์ทอง

อาจารยสาขาวิศวกรรมสำรวจ

68



เรียงลำดับ (ซายไปขวา)
ดร.วศิน เกียรติโกมล  รศ. ดร.วิโรจน ศรีสุรภานนท  รศ. ดร.อำพล การุณสุนทวงษ

อาจารยสาขาวิศวกรรมขนสง

เรียงลำดับ (ซายไปขวา)
ผศ.ธีระ ลาภิศชยางกูล  ดร.นครินทร สัทธรรมนุวงศ  อ. ธงชัย โพธิ์ทอง

อาจารยสาขาวิศวกรรมสำรวจ
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เจาหนาที่สำนักงานภาควิชา

แถวหนาสุด (ซายไปขวา)
น.ส. อังคณารัตน กาญจนมณีนิล  น.ส. อริสา นิ่มประคอง

น.ส. ฐิติพร มะรังสี  น.ส. พวงทอง ทองบริสุทธิ์

แถวกลาง (ซายไปขวา)
นางสุชาดา ไวยวุทธิ  นางตวงพร ชินณะราศรี  น.ส. จิราพร โสมแกว

นางรังสิยา หวังรุงเจริญ  นางนวลหงส วรรธนะประทีป  น.ส. เพ็ญศรี มวงชุม

แถวหลังสุด (ซายไปขวา)
น.ส. บุญนุช ศรีวรวรรณ  น.ส. สุภาพร ชาญรุงเรืองศรี  น.ส. จิตเรศ ดำรงรัตน

นายชางเทคนิคและนักเทคโนโลยีการศึกษา

แถวหนา (ซายไปขวา)
นายมงคล ทองปุ  นายสมบูรณ สรรพประเสริฐ  นายรัชพล สุขจันทร

นายชัด เผือกมวงศรี  นายปรีชา บุญกลั่น

แถวหลัง (ซายไปขวา)
นายมนเทียร ธินิศิริ  นายสุกุล ทาสีทอง  นายสถาน เฉลิมพันธ  นายดนัย ดามาอู
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เจาหนาที่สำนักงานภาควิชา

แถวหนาสุด (ซายไปขวา)
น.ส. อังคณารัตน กาญจนมณีนิล  น.ส. อริสา นิ่มประคอง

น.ส. ฐิติพร มะรังสี  น.ส. พวงทอง ทองบริสุทธิ์

แถวกลาง (ซายไปขวา)
นางสุชาดา ไวยวุทธิ  นางตวงพร ชินณะราศรี  น.ส. จิราพร โสมแกว

นางรังสิยา หวังรุงเจริญ  นางนวลหงส วรรธนะประทีป  น.ส. เพ็ญศรี มวงชุม

แถวหลังสุด (ซายไปขวา)
น.ส. บุญนุช ศรีวรวรรณ  น.ส. สุภาพร ชาญรุงเรืองศรี  น.ส. จิตเรศ ดำรงรัตน

นายชางเทคนิคและนักเทคโนโลยีการศึกษา

แถวหนา (ซายไปขวา)
นายมงคล ทองปุ  นายสมบูรณ สรรพประเสริฐ  นายรัชพล สุขจันทร

นายชัด เผือกมวงศรี  นายปรีชา บุญกลั่น

แถวหลัง (ซายไปขวา)
นายมนเทียร ธินิศิริ  นายสุกุล ทาสีทอง  นายสถาน เฉลิมพันธ  นายดนัย ดามาอู
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หลักสูตร Curriculum

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงการปกติ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงการนานาชาติ)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เปดสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก
รวมทั้งหมด 6 หลักสูตร ดังตอไปนี้

เนนการผลิตวิศวกรท่ีมีความรูความเช่ียวชาญในงานวิศวกรรมโยธาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถเรียนรูและใชเทคโนโลยีสมัยใหมใหเกิด
ประโยชนตอสวนรวมโดยไมทำลายสิ่งแวดลอม สามารถสื่อสารและรวมงานกับบุคคลในสาขาวิชาชีพอื่นๆ ไดเปนอยางดีมีความรับผิดชอบ
และมีคุณธรรม ดำรงตนใหเกิดประโยชนตอสังคม

เนนการผลิตวิศวกรโยธาที่มีความรู ความสามารถเทียบเทากับระดับ
สากล มีศักยภาพในการทำงานไดทั่วโลก มีการเรียนการสอนดวย
ภาษาอังกฤษทั้งหมด

74



หลักสูตร Curriculum

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงการปกติ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงการนานาชาติ)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เปดสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก
รวมทั้งหมด 6 หลักสูตร ดังตอไปนี้

เนนการผลิตวิศวกรท่ีมีความรูความเช่ียวชาญในงานวิศวกรรมโยธาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถเรียนรูและใชเทคโนโลยีสมัยใหมใหเกิด
ประโยชนตอสวนรวมโดยไมทำลายสิ่งแวดลอม สามารถสื่อสารและรวมงานกับบุคคลในสาขาวิชาชีพอื่นๆ ไดเปนอยางดีมีความรับผิดชอบ
และมีคุณธรรม ดำรงตนใหเกิดประโยชนตอสังคม

เนนการผลิตวิศวกรโยธาที่มีความรู ความสามารถเทียบเทากับระดับ
สากล มีศักยภาพในการทำงานไดทั่วโลก มีการเรียนการสอนดวย
ภาษาอังกฤษทั้งหมด

75



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการกอสราง
เปนหลักสูตร Professional Program ดาน CM แหงแรกของประเทศไทย เนนการ
เสริมความรูความสามารถดานวิศวกรรมและการบริหารการกอสรางของวิศวกร
เปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกวิชาเรียนและหัวขอในการทำโครงการศึกษาเฉพาะเรื่อง
หรือวิทยานิพนธ ตามความสนใจและความถนัด เปดสอนในภาคค่ำเพื่อเปดโอกาสให
วิศวกรโยธาท่ีทำงานภาครัฐและภาคเอกชนมีโอกาสไดศึกษาตอ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและ
นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปประยุกตใชในการทำงาน ในขณะเดียวกันผูเรียนจะไดประโยชน
จากการแลกเปลี่ยนประสบการณที่ไดจากการทำงาน

เนนการสรางและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพและนักวิจัยดานวิศวกรรมโยธาที่มี
ความรูความชำนาญและเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือเปนทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณภาพสูง มีความสำคัญในการแกปญหาของประเทศ เพิ่มคุณภาพ
และเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต และเปนผลใหเศรษฐกิจของประเทศแข็งแกรง
และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(โครงสราง เทคนิคธรณี ทรัพยากรน้ำ และขนสง)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

(โครงสราง เทคนิคธรณี ทรัพยากรน้ำ ขนสง
และ วิศวกรรมและการบริหารการกอสราง)

เนนการผลิตนักวิจัยที่มีความรูความสามารถสูง ในการทำวิจัย
ที ่ม ีค ุณภาพและสอดคลองกับประเด ็นยุทธศาสตรของชาติ
อีกทั้งเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นักวิจัยดังกลาวตองเปน
ผู ที ่มีความสนใจอยางจริงจังในการทำวิจัย มีความคิดริเริ ่ม
มีการพัฒนาตนเองเพื่อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต และสามารถ
แกปญหาตางๆ ดวยตนเองได

เนนการผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการแกปญหาทางวิศวกรรม โดยเนนวิชา
ที่สามารถนำไปประยุกตใชไดจริงในอุตสาหกรรมกอสราง การศึกษาเริ่มตนจาก
การวางแผน การจัดการ การออกแบบทางเทคนิค การบำรุงรักษาหลังการกอสราง
รวมถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในทุกข้ันตอนของโครงการกอสราง
ผูที่สำเร็จการศึกษาจะมีความชำนาญเชิงลึกทางดานเทคนิค ในขณะเดียวกันยังเปน
ผูท่ีมีความเขาใจ ภาพรวมในทุกข้ันตอนของโครงการ และพรอมที่จะกาวไปสูการเปน
ผูบริหารในสายงานวิศวกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

(วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝง
วิศวกรรมขนสงและโลจิสติกส)
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการกอสราง
เปนหลักสูตร Professional Program ดาน CM แหงแรกของประเทศไทย เนนการ
เสริมความรูความสามารถดานวิศวกรรมและการบริหารการกอสรางของวิศวกร
เปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกวิชาเรียนและหัวขอในการทำโครงการศึกษาเฉพาะเรื่อง
หรือวิทยานิพนธ ตามความสนใจและความถนัด เปดสอนในภาคค่ำเพื่อเปดโอกาสให
วิศวกรโยธาท่ีทำงานภาครัฐและภาคเอกชนมีโอกาสไดศึกษาตอ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและ
นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปประยุกตใชในการทำงาน ในขณะเดียวกันผูเรียนจะไดประโยชน
จากการแลกเปลี่ยนประสบการณที่ไดจากการทำงาน

เนนการสรางและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพและนักวิจัยดานวิศวกรรมโยธาที่มี
ความรูความชำนาญและเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือเปนทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณภาพสูง มีความสำคัญในการแกปญหาของประเทศ เพิ่มคุณภาพ
และเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต และเปนผลใหเศรษฐกิจของประเทศแข็งแกรง
และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(โครงสราง เทคนิคธรณี ทรัพยากรน้ำ และขนสง)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

(โครงสราง เทคนิคธรณี ทรัพยากรน้ำ ขนสง
และ วิศวกรรมและการบริหารการกอสราง)

เนนการผลิตนักวิจัยที่มีความรูความสามารถสูง ในการทำวิจัย
ที ่ม ีค ุณภาพและสอดคลองกับประเด ็นยุทธศาสตรของชาติ
อีกทั้งเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นักวิจัยดังกลาวตองเปน
ผู ที ่มีความสนใจอยางจริงจังในการทำวิจัย มีความคิดริเริ ่ม
มีการพัฒนาตนเองเพื่อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต และสามารถ
แกปญหาตางๆ ดวยตนเองได

เนนการผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการแกปญหาทางวิศวกรรม โดยเนนวิชา
ที่สามารถนำไปประยุกตใชไดจริงในอุตสาหกรรมกอสราง การศึกษาเริ่มตนจาก
การวางแผน การจัดการ การออกแบบทางเทคนิค การบำรุงรักษาหลังการกอสราง
รวมถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในทุกข้ันตอนของโครงการกอสราง
ผูที่สำเร็จการศึกษาจะมีความชำนาญเชิงลึกทางดานเทคนิค ในขณะเดียวกันยังเปน
ผูท่ีมีความเขาใจ ภาพรวมในทุกข้ันตอนของโครงการ และพรอมที่จะกาวไปสูการเปน
ผูบริหารในสายงานวิศวกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

(วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝง
วิศวกรรมขนสงและโลจิสติกส)
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หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

     วัตถุประสงคหลักของหลักสูตร คือ เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรู
เพียงพอ ท่ีจะประกอบวิชาชีพทางดานวิศวกรรมโยธา เชน งานออกแบบ
โครงสราง งานควบคุมการกอสราง การตรวจสอบคุณภาพวัสดุ
งานวางโครงการกอสราง เปนตน และสอนใหมีความรูและความ
พรอมที่จะไปศึกษาตอในระดับสูงเพื่อทำงานวิจัย สามารถนำความรู
ไปพัฒนาสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ และสนองความตองการ
ของอุตสาหกรรมกอสรางในสภาวะปจจุบัน
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
• คัดเลือกโดยระบบของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
ผูสมัครจะตองดำเนินการสมัครและสอบตามเงื่อนไขที่ สกอ. ประกาศ
ในแตละป
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีเปนผูดำเนินการคัดเลือก
เอง ผานระบบตางๆ เชน Active Recruitment, 2B-Kmutt และ Civil
Camp เปนตน
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
• สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร
สายคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร หรือ สายที่เทียบเทาวิทยาศาสตร
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
• สำหรับหลักสูตรนานาชาติ รับผูที่สำเร็จการศึกษาระดับ 12 หรือ
เทียบเทาจากหลักสูตรตางประเทศดวย
โครงสรางหลักสูตร โครงการปกติและโครงการนานาชาติ หลักสูตรปกติ  4  ป
จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร        150  หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตรแบบท่ี 1 (ไมเรียนสหกิจศึกษา)
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป          31  หนวยกิต
- กลุมวิชาบังคับ           25  หนวยกิต
- กลุมวิชาบังคับเลือก          6  หนวยกิต
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ          113  หนวยกิต
- กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร       21  หนวยกิต
- กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร         18  หนวยกิต
- กลุมวิชาวิชาบังคับในภาควิชา*         65  หนวยกิต
- กลุมวิชาเลือก*           9  หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี          6  หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตรแบบท่ี 2 (สหกิจศึกษา)
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป          31  หนวยกิต
- กลุมวิชาบังคับ           25  หนวยกิต
- กลุมวิชาบังคับเลือก          6  หนวยกิต
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ          113  หนวยกิต
- กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร       21  หนวยกิต
- กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร        18  หนวยกิต
- กลุมวิชาวิชาบังคับในภาควิชา*         74   หนวยกิต
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี         6  หนวยกิต
หมายเหตุ * สำหรับนักศึกษาแบบท่ี 2 กลุมสหกิจศึกษา จะตองเรียนวิชา CVE 406 และ 407 จำนวน 13 หนวยกิต ในปการศึกษา
ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ทั้งนี้นักศึกษาไมตองเรียนวิชาในกลุมวิชาเลือกจำนวน 9 หนวยกิตและวิชากลุมวิชาบังคับในภาควิชา
คือวิชา CVE 401 โครงรางงานวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 หนวยกิต และ CVE 402 โครงงานวิศวกรรมโยธาจำนวน
3 หนวยกิต
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หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

     วัตถุประสงคหลักของหลักสูตร คือ เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรู
เพียงพอ ท่ีจะประกอบวิชาชีพทางดานวิศวกรรมโยธา เชน งานออกแบบ
โครงสราง งานควบคุมการกอสราง การตรวจสอบคุณภาพวัสดุ
งานวางโครงการกอสราง เปนตน และสอนใหมีความรูและความ
พรอมที่จะไปศึกษาตอในระดับสูงเพื่อทำงานวิจัย สามารถนำความรู
ไปพัฒนาสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ และสนองความตองการ
ของอุตสาหกรรมกอสรางในสภาวะปจจุบัน
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
• คัดเลือกโดยระบบของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
ผูสมัครจะตองดำเนินการสมัครและสอบตามเงื่อนไขที่ สกอ. ประกาศ
ในแตละป
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีเปนผูดำเนินการคัดเลือก
เอง ผานระบบตางๆ เชน Active Recruitment, 2B-Kmutt และ Civil
Camp เปนตน
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
• สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร
สายคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร หรือ สายที่เทียบเทาวิทยาศาสตร
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
• สำหรับหลักสูตรนานาชาติ รับผูที่สำเร็จการศึกษาระดับ 12 หรือ
เทียบเทาจากหลักสูตรตางประเทศดวย
โครงสรางหลักสูตร โครงการปกติและโครงการนานาชาติ หลักสูตรปกติ  4  ป
จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร        150  หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตรแบบท่ี 1 (ไมเรียนสหกิจศึกษา)
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป          31  หนวยกิต
- กลุมวิชาบังคับ           25  หนวยกิต
- กลุมวิชาบังคับเลือก          6  หนวยกิต
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ          113  หนวยกิต
- กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร       21  หนวยกิต
- กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร         18  หนวยกิต
- กลุมวิชาวิชาบังคับในภาควิชา*         65  หนวยกิต
- กลุมวิชาเลือก*           9  หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี          6  หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตรแบบท่ี 2 (สหกิจศึกษา)
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป          31  หนวยกิต
- กลุมวิชาบังคับ           25  หนวยกิต
- กลุมวิชาบังคับเลือก          6  หนวยกิต
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ          113  หนวยกิต
- กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร       21  หนวยกิต
- กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร        18  หนวยกิต
- กลุมวิชาวิชาบังคับในภาควิชา*         74   หนวยกิต
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี         6  หนวยกิต
หมายเหตุ * สำหรับนักศึกษาแบบท่ี 2 กลุมสหกิจศึกษา จะตองเรียนวิชา CVE 406 และ 407 จำนวน 13 หนวยกิต ในปการศึกษา
ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ทั้งนี้นักศึกษาไมตองเรียนวิชาในกลุมวิชาเลือกจำนวน 9 หนวยกิตและวิชากลุมวิชาบังคับในภาควิชา
คือวิชา CVE 401 โครงรางงานวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 หนวยกิต และ CVE 402 โครงงานวิศวกรรมโยธาจำนวน
3 หนวยกิต
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หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(โครงสราง เทคนิคธรณี ทรัพยากรน้ำ และขนสง)

วัตถุประสงคของหลักสูตร คือ

1. เพื่อผลิตวิศวกรและนักวิชาการระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาที่มี
ความรูความสามารถในงานวิจัยและวิชาชีพระดับสูง ในสาขาวิศวกรรมโยธาขึ้นภายใน
ประเทศ และใหมีมาตรฐานเทียบเทากับตางประเทศ
2. เพื่อสรางความเปนเลิศทางวิชาการผานโปรแกรมการศึกษาดวยโครงการวิจัยที่ดี
มีทิศทางท่ีชัดเจนและตอเน่ือง และสงเสริมใหเกิดความรวมมือทางวิชาการ กับหนวยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ  โดยผานงาน
วิจัยและพัฒนา

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
• เปนผูที่ไดรับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือเทียบเทา    
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
• ผานการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ และ/หรือ สอบขอเขียน หรือ
• คณะกรรมการสอบคัดเลือกซึ่งเปนคณาจารยประจำหลักสูตรปริญญาโท พิจารณาแลวเห็นสมควรใหรับเขาศึกษาได
โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาเปนหลักสูตร 2 ป มีจำนวนหนวยกิตไมนอยกวา 37 หนวยกิต นักศึกษา
ตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 25 หนวยกิต และตองทำวิทยานิพนธ ซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต โดยแบงสาขาวิชาเอก
ออกเปน 4 สาขา คือ สาขาวิศวกรรมโครงสราง  สาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ และสาขาวิศวกรรมขนสง
โดยมีโครงสรางหลักสูตรดังนี้ 
วิชาบังคับ       4  หนวยกิต
วิชาเลือกสาขาวิชาเอก                         15             หนวยกิต
วิชาเลือกสาขาอื่นๆ*       6  หนวยกิต  
วิทยานิพนธ      12  หนวยกิต  
จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร    37  หนวยกิต
หมายเหตุ *
- ในหมวดวิชาเลือกสาขาอ่ืนๆ ใหเลือกเรียนวิชาในสาขาวิชาเอก นอกสาขาวิชาเอก นอกคณะหรือตางมหาวิทยาลัยได
- วิชาเลือกสาขาอื่นๆ นอกคณะหรือตางมหาวิทยาลัย ตองเปนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา และเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ
- นักศึกษาตองมีความรูภาษาอังกฤษ ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีกำหนดสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

80



หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(โครงสราง เทคนิคธรณี ทรัพยากรน้ำ และขนสง)

วัตถุประสงคของหลักสูตร คือ

1. เพื่อผลิตวิศวกรและนักวิชาการระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาที่มี
ความรูความสามารถในงานวิจัยและวิชาชีพระดับสูง ในสาขาวิศวกรรมโยธาขึ้นภายใน
ประเทศ และใหมีมาตรฐานเทียบเทากับตางประเทศ
2. เพื่อสรางความเปนเลิศทางวิชาการผานโปรแกรมการศึกษาดวยโครงการวิจัยที่ดี
มีทิศทางท่ีชัดเจนและตอเน่ือง และสงเสริมใหเกิดความรวมมือทางวิชาการ กับหนวยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ  โดยผานงาน
วิจัยและพัฒนา

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
• เปนผูที่ไดรับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือเทียบเทา    
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
• ผานการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ และ/หรือ สอบขอเขียน หรือ
• คณะกรรมการสอบคัดเลือกซึ่งเปนคณาจารยประจำหลักสูตรปริญญาโท พิจารณาแลวเห็นสมควรใหรับเขาศึกษาได
โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาเปนหลักสูตร 2 ป มีจำนวนหนวยกิตไมนอยกวา 37 หนวยกิต นักศึกษา
ตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 25 หนวยกิต และตองทำวิทยานิพนธ ซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต โดยแบงสาขาวิชาเอก
ออกเปน 4 สาขา คือ สาขาวิศวกรรมโครงสราง  สาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ และสาขาวิศวกรรมขนสง
โดยมีโครงสรางหลักสูตรดังนี้ 
วิชาบังคับ       4  หนวยกิต
วิชาเลือกสาขาวิชาเอก                         15             หนวยกิต
วิชาเลือกสาขาอื่นๆ*       6  หนวยกิต  
วิทยานิพนธ      12  หนวยกิต  
จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร    37  หนวยกิต
หมายเหตุ *
- ในหมวดวิชาเลือกสาขาอ่ืนๆ ใหเลือกเรียนวิชาในสาขาวิชาเอก นอกสาขาวิชาเอก นอกคณะหรือตางมหาวิทยาลัยได
- วิชาเลือกสาขาอื่นๆ นอกคณะหรือตางมหาวิทยาลัย ตองเปนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา และเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ
- นักศึกษาตองมีความรูภาษาอังกฤษ ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีกำหนดสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
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หลักสูตร

      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมและการบริหารการกอสราง เปนหลักสูตรท่ีเปดข้ึน เพ่ือ

รองรับการเปดสภาพเสรีทางการคา สาขาการกอสรางเปนสาขาบริหารสาขาหนึ่งตามขอตกลง ทำใหผูประกอบ

วิชาชีพของไทยตองแขงขันกับผูประกอบวิชาชีพของตางประเทศ วิศวกรโยธาจึงจำเปนตองเตรียมความพรอมเพื่อ

ที่จะรับกับสถานการณที่จะเกิดขึ้น

      วัตถุประสงคหลักของหลักสูตรเนนไปที่การผลิตบัณฑิตที่มีความรูทั้งในดานการออกแบบโครงสรางชั้นสูง

และการบริหารการกอสราง เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

• ตองเปนผูที่ไดรับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือเทียบเทา และ

• มีประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของอยางต่ำ 2 ป หรือคณาจารยประจำหลักสูตรพิจารณาแลวสมควรรับเขาศึกษาได และ

• มีคุณสมบัติอื่นเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การคัดเลือกผูเขาศึกษา

• คัดเลือกโดยคณาจารยประจำหลักสูตรดวยวิธีการสอบสัมภาษณ และ/หรือ การสอบขอเขียน รวมทั้งพิจารณาผลการศึกษา

ระดับปริญญาตรีและประวัติการทำงาน

โครงสรางหลักสูตร

       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมและการบริหารการกอสราง เปนหลักสูตร 2 ป ระยะเวลาการศึกษาตลอด

หลักสูตรไมต่ำกวา 2 ปการศึกษา และอยางมากไมเกิน 5 ปการศึกษา นับจากวันเปดภาคการศึกษาแรกท่ีนักศึกษาข้ึนทะเบียนเรียน แบงเปน

2 แผน คือ แผน ก และแผน ข โดยแผน ก เปนแผนการศึกษาที่นักศึกษาตองทำวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต สวนแผน ข

นักศึกษาตองทำโครงการเฉพาะเรื่อง 6 หนวยกิต

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการกอสราง

• แผนการศึกษา แผน ก

แผนการศึกษาน้ี มีจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 40 หนวยกิต นักศึกษาตองศึกษาเรียนรายวิชาไมนอยกวา 28 หนวยกิต

และตองทำวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบเทาไมนอยกวา 12 หนวยกิต โดยมีโครงสรางหลักสูตรดังนี้

 หมวดวิชาบังคับ      10  หนวยกิต

 หมวดวิชาแกน      15  หนวยกิต

 วิชาเลือก      3  หนวยกิต  

 วิทยานิพนธ      12  หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   40   หนวยกิต 

• แผนการศึกษา แผน ข 

แผนการศึกษานี้ มีจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 40 หนวยกิต นักศึกษาตองศึกษาเรียนรายวิชาไมนอยกวา

34 หนวยกิต และไมตองทำวิทยานิพนธ แตใหทำโครงการวิจัย เฉพาะเรื่องซึ่งมีคาเทียบเทาไมนอยกวา 6 หนวยกิต มีโครงสราง

หลักสูตรดังนี้ 

 หมวดวิชาบังคับ 10          หนวยกิต

 หมวดวิชาแกน 21  หนวยกิต

 วิชาเลือก  3    หนวยกิต  

 วิทยานิพนธ 6  หนวยกิต  

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   40  หนวยกิต
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หลักสูตร

      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมและการบริหารการกอสราง เปนหลักสูตรท่ีเปดข้ึน เพ่ือ

รองรับการเปดสภาพเสรีทางการคา สาขาการกอสรางเปนสาขาบริหารสาขาหนึ่งตามขอตกลง ทำใหผูประกอบ

วิชาชีพของไทยตองแขงขันกับผูประกอบวิชาชีพของตางประเทศ วิศวกรโยธาจึงจำเปนตองเตรียมความพรอมเพื่อ

ที่จะรับกับสถานการณที่จะเกิดขึ้น

      วัตถุประสงคหลักของหลักสูตรเนนไปที่การผลิตบัณฑิตที่มีความรูทั้งในดานการออกแบบโครงสรางชั้นสูง

และการบริหารการกอสราง เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

• ตองเปนผูที่ไดรับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือเทียบเทา และ

• มีประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของอยางต่ำ 2 ป หรือคณาจารยประจำหลักสูตรพิจารณาแลวสมควรรับเขาศึกษาได และ

• มีคุณสมบัติอื่นเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การคัดเลือกผูเขาศึกษา

• คัดเลือกโดยคณาจารยประจำหลักสูตรดวยวิธีการสอบสัมภาษณ และ/หรือ การสอบขอเขียน รวมทั้งพิจารณาผลการศึกษา

ระดับปริญญาตรีและประวัติการทำงาน

โครงสรางหลักสูตร

       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมและการบริหารการกอสราง เปนหลักสูตร 2 ป ระยะเวลาการศึกษาตลอด

หลักสูตรไมต่ำกวา 2 ปการศึกษา และอยางมากไมเกิน 5 ปการศึกษา นับจากวันเปดภาคการศึกษาแรกท่ีนักศึกษาข้ึนทะเบียนเรียน แบงเปน

2 แผน คือ แผน ก และแผน ข โดยแผน ก เปนแผนการศึกษาที่นักศึกษาตองทำวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต สวนแผน ข

นักศึกษาตองทำโครงการเฉพาะเรื่อง 6 หนวยกิต

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการกอสราง

• แผนการศึกษา แผน ก

แผนการศึกษาน้ี มีจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 40 หนวยกิต นักศึกษาตองศึกษาเรียนรายวิชาไมนอยกวา 28 หนวยกิต

และตองทำวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบเทาไมนอยกวา 12 หนวยกิต โดยมีโครงสรางหลักสูตรดังนี้

 หมวดวิชาบังคับ      10  หนวยกิต

 หมวดวิชาแกน      15  หนวยกิต

 วิชาเลือก      3  หนวยกิต  

 วิทยานิพนธ      12  หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   40   หนวยกิต 

• แผนการศึกษา แผน ข 

แผนการศึกษานี้ มีจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 40 หนวยกิต นักศึกษาตองศึกษาเรียนรายวิชาไมนอยกวา

34 หนวยกิต และไมตองทำวิทยานิพนธ แตใหทำโครงการวิจัย เฉพาะเรื่องซึ่งมีคาเทียบเทาไมนอยกวา 6 หนวยกิต มีโครงสราง

หลักสูตรดังนี้ 

 หมวดวิชาบังคับ 10          หนวยกิต

 หมวดวิชาแกน 21  หนวยกิต

 วิชาเลือก  3    หนวยกิต  

 วิทยานิพนธ 6  หนวยกิต  

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   40  หนวยกิต
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Master of Engineering Program in Civil Engineering Technology
วศ.ม. (เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา)/M.Eng. (Civil Engineering Technology)

หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

“หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา” เปนหลักสูตรบูรณาการที่ผลิตบัณฑิต
ใหมีความสามารถในการแกปญหาทางวิศวกรรม โดยเนนไปในวิชาท่ีสามารถนำไปประยุกตใชไดจริงในอุตสาหกรรมกอสราง
โดยสามารถเลือกศึกษาไดใน 3 สาขาวิชาเอก ไดแก
1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเหมาะสำหรับผูที่สนใจเปนวิศวกรมืออาชีพในสายงานอุตสาหกรรมกอสราง อาคารและโครงสรางพื้นฐาน
2. สาขาวิชาวิศวกรรมนอกฝง (Offshore Engineering)
สาขาวิชาวิศวกรรมนอกฝงเหมาะสำหรับผูที ่สนใจในงานออกแบบและกอสรางโครงสรางนอกฝง ไดแก แทนขุดเจาะ แทนผลิต 
ระบบทอสงและทอลำเลียงน้ำมันหรือกาซธรรมชาติใตทะเล เทคโนโลยีการสำรวจและการขุดเจาะ รวมถึงการบริหารจัดการโครงสรางนอกฝง
3. สาขาวิชาวิศวกรรมขนสงและโลจิสติกส (Transportation Engineering and Logistics)
สาขาวิศวกรรมขนสงและโลจิสติกสเหมาะสำหรับผูท่ีสนใจศึกษาถึงการวิเคราะห การออกแบบและการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดการระบบ
ขนสงและระบบโลจิสติกส การจัดการระบบโครงขายจราจรรวมถึงงานดานความปลอดภัยทางถนน และนโยบายการจราจรและขนสง
โครงสรางหลักสูตรและแผนการศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรอยางนอย 1½ ป และอยางมากไมเกิน 5 ปการศึกษา นับจากวันเปดภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษา
ขึ้นทะเบียนเรียน แบงเปน 2 แผน คือ แผน ก และแผน ข โดยแผน ก เปนแผนการศึกษาที่นักศึกษาตองทำวิทยานิพนธ ไมนอยกวา
12 หนวยกิต สวนแผน ข นักศึกษาตองทำโครงการเฉพาะเรื่อง 6 หนวยกิต
• แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2 (ทำวิทยานิพนธ)
แผนการศึกษานี้ มีจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 37 หนวยกิต นักศึกษาตองศึกษาเรียนรายวิชาไมนอยกวา
25 หนวยกิต และตองทำวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบเทาไมนอยกวา  12 หนวยกิต โดยมีโครงสรางหลักสูตรดังนี้
 หมวดวิชาบังคับ    4   หนวยกิต
 หมวดวิชาเลือกสาขาเอก  15   หนวยกิต  
 วิชาเลือก    6   หนวยกิต
 วิทยานิพนธ   12   หนวยกิต
จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 37   หนวยกิต
• แผนการศึกษา แผน ข (การคนควาอิสระ 6 หนวยกิต)
แผนการศึกษานี้ มีจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 37 หนวยกิต นักศึกษาตองศึกษาเรียนรายวิชาไมนอยกวา
31 หนวยกิต และไมตองทำวิทยานิพนธ แตใหทำโครงการวิจัยเฉพาะเรื่องซึ่งมีคาเทียบเทาไมนอยกวา 3-6 หนวยกิต โดยมีโครงสราง
หลักสูตรดังนี้
แผน ข (การคนควาอิสระ 6 หนวยกิต)            
 หมวดวิชาบังคับ    4   หนวยกิต
 หมวดวิชาเลือกสาขาวิชาเอก 15   หนวยกิต
 หมวดวิชาเลือก   12   หนวยกิต
 การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง  6   หนวยกิต  
จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 37   หนวยกิต

หมายเหตุ
การศึกษาในแผน ก2 และ ข จะตองมีวิชาเลือกในสาขาวิชาเอกไมต่ำกวา 15 หนวยกิต และตองมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมต่ำกวา 37 หนวยกิต
การจัดการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 อยูในชวง เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 อยูในชวง เดือนมกราคม-พฤษภาคม 
การเรียนการสอนจะจัดนอกเวลาราชการ: 
วันจันทร-ศุกร เวลา 18.00-21.00 น. และ วันเสาร-อาทิตย เวลา 9.00-16.00 น.
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนผูสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางดานสาขาวิศวกรรมศาสตรและสาขาครุศาสตรอุตสาหกรรม หรือสาขาอ่ืนๆ ตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
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Master of Engineering Program in Civil Engineering Technology
วศ.ม. (เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา)/M.Eng. (Civil Engineering Technology)

หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

“หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา” เปนหลักสูตรบูรณาการที่ผลิตบัณฑิต
ใหมีความสามารถในการแกปญหาทางวิศวกรรม โดยเนนไปในวิชาท่ีสามารถนำไปประยุกตใชไดจริงในอุตสาหกรรมกอสราง
โดยสามารถเลือกศึกษาไดใน 3 สาขาวิชาเอก ไดแก
1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเหมาะสำหรับผูที่สนใจเปนวิศวกรมืออาชีพในสายงานอุตสาหกรรมกอสราง อาคารและโครงสรางพื้นฐาน
2. สาขาวิชาวิศวกรรมนอกฝง (Offshore Engineering)
สาขาวิชาวิศวกรรมนอกฝงเหมาะสำหรับผูที ่สนใจในงานออกแบบและกอสรางโครงสรางนอกฝง ไดแก แทนขุดเจาะ แทนผลิต 
ระบบทอสงและทอลำเลียงน้ำมันหรือกาซธรรมชาติใตทะเล เทคโนโลยีการสำรวจและการขุดเจาะ รวมถึงการบริหารจัดการโครงสรางนอกฝง
3. สาขาวิชาวิศวกรรมขนสงและโลจิสติกส (Transportation Engineering and Logistics)
สาขาวิศวกรรมขนสงและโลจิสติกสเหมาะสำหรับผูท่ีสนใจศึกษาถึงการวิเคราะห การออกแบบและการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดการระบบ
ขนสงและระบบโลจิสติกส การจัดการระบบโครงขายจราจรรวมถึงงานดานความปลอดภัยทางถนน และนโยบายการจราจรและขนสง
โครงสรางหลักสูตรและแผนการศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรอยางนอย 1½ ป และอยางมากไมเกิน 5 ปการศึกษา นับจากวันเปดภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษา
ขึ้นทะเบียนเรียน แบงเปน 2 แผน คือ แผน ก และแผน ข โดยแผน ก เปนแผนการศึกษาที่นักศึกษาตองทำวิทยานิพนธ ไมนอยกวา
12 หนวยกิต สวนแผน ข นักศึกษาตองทำโครงการเฉพาะเรื่อง 6 หนวยกิต
• แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2 (ทำวิทยานิพนธ)
แผนการศึกษานี้ มีจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 37 หนวยกิต นักศึกษาตองศึกษาเรียนรายวิชาไมนอยกวา
25 หนวยกิต และตองทำวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบเทาไมนอยกวา  12 หนวยกิต โดยมีโครงสรางหลักสูตรดังนี้
 หมวดวิชาบังคับ    4   หนวยกิต
 หมวดวิชาเลือกสาขาเอก  15   หนวยกิต  
 วิชาเลือก    6   หนวยกิต
 วิทยานิพนธ   12   หนวยกิต
จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 37   หนวยกิต
• แผนการศึกษา แผน ข (การคนควาอิสระ 6 หนวยกิต)
แผนการศึกษานี้ มีจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 37 หนวยกิต นักศึกษาตองศึกษาเรียนรายวิชาไมนอยกวา
31 หนวยกิต และไมตองทำวิทยานิพนธ แตใหทำโครงการวิจัยเฉพาะเรื่องซึ่งมีคาเทียบเทาไมนอยกวา 3-6 หนวยกิต โดยมีโครงสราง
หลักสูตรดังนี้
แผน ข (การคนควาอิสระ 6 หนวยกิต)            
 หมวดวิชาบังคับ    4   หนวยกิต
 หมวดวิชาเลือกสาขาวิชาเอก 15   หนวยกิต
 หมวดวิชาเลือก   12   หนวยกิต
 การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง  6   หนวยกิต  
จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 37   หนวยกิต

หมายเหตุ
การศึกษาในแผน ก2 และ ข จะตองมีวิชาเลือกในสาขาวิชาเอกไมต่ำกวา 15 หนวยกิต และตองมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมต่ำกวา 37 หนวยกิต
การจัดการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 อยูในชวง เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 อยูในชวง เดือนมกราคม-พฤษภาคม 
การเรียนการสอนจะจัดนอกเวลาราชการ: 
วันจันทร-ศุกร เวลา 18.00-21.00 น. และ วันเสาร-อาทิตย เวลา 9.00-16.00 น.
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนผูสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางดานสาขาวิศวกรรมศาสตรและสาขาครุศาสตรอุตสาหกรรม หรือสาขาอ่ืนๆ ตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
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หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(โครงสราง เทคนิคธรณี ทรัพยากรน้ำ ขนสง และ โครงการวิศวกรรม
และการบริหารการกอสราง)

 วัตถุประสงคหลักของหลักสูตรจะเนนไปที่การผลิตนักวิจัย และนักวิชาการที่มีความรูความสามารถในงานวิจัย
และพัฒนาระดับสูงในสาขาวิศวกรรมโยธาขึ้นในประเทศใหมีมาตรฐานเทียบเทากับตางประเทศ และสรางความเปนเลิศ
ทางวิชาการผานโปรแกรมศึกษาดวยโครงงานวิจัยที่ดี มีทิศทางที่ชัดเจนและตอเนื่อง
คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษา
• เปนผูที่ไดรับปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาอื่นที่เทียบเทา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมต่ำกวา 3.5 หรือ
• เปนผูจบการศึกษาระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในสาขาวิชาเดียวกัน หรือ
• เปนผูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน และมีผลงานทางดานวิจัย และ/หรือ พัฒนาดานวิศวกรรม
โยธา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของที่ไดมาตรฐาน ซึ่งคณะกรรมการสอบคัดเลือกเขาศึกษาของภาควิชาฯ พิจารณาแลวเห็นสมควร
รับเขาศึกษาได
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
• ผานการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ และ/หรือ สอบขอเขียน หรือ
• คณะกรรมการสอบคัดเลือกซึ่งเปนคณาจารยประจำหลักสูตรปริญญาเอก พิจารณาแลวเห็นสมควรใหรับเขาศึกษาได
โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาเปนหลักสูตร 4 ป สำหรับผูจบปริญญาตรี และเปนหลักสูตร 3 ป สำหรับผูจบ
ปริญญาโท เนนความสำคัญที่การวิจัยและพัฒนาที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล และนำไปประยุกตใชใหเปนประโยชนตอ
การพัฒนาประเทศได โดยมีรายละเอียดรายวิชาดังนี้ 

ประเภทวิชา
จำนวนหนวยกิต ตามพื้นฐานของผูเขาศึกษา

จบปริญญาโท จบปริญญาโททำวิจัยอยางเดียวจบปริญญาตรี

12 -

36 48

48 48

25

48

73

วิชาบังคับและวิชาเลือก

วิทยานิพนธ

จำนวนหนวยกิตรวม

หมายเหตุ   
 นักศึกษาตองมีความรูภาษาอังกฤษ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีกำหนดสำหรับการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา
Admissions and Recruitment Offififfiice

Website : www.admission.kmutt.ac.th  Tel : 0-2470-8333

86



หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(โครงสราง เทคนิคธรณี ทรัพยากรน้ำ ขนสง และ โครงการวิศวกรรม
และการบริหารการกอสราง)

 วัตถุประสงคหลักของหลักสูตรจะเนนไปที่การผลิตนักวิจัย และนักวิชาการที่มีความรูความสามารถในงานวิจัย
และพัฒนาระดับสูงในสาขาวิศวกรรมโยธาขึ้นในประเทศใหมีมาตรฐานเทียบเทากับตางประเทศ และสรางความเปนเลิศ
ทางวิชาการผานโปรแกรมศึกษาดวยโครงงานวิจัยที่ดี มีทิศทางที่ชัดเจนและตอเนื่อง
คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษา
• เปนผูที่ไดรับปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาอื่นที่เทียบเทา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมต่ำกวา 3.5 หรือ
• เปนผูจบการศึกษาระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในสาขาวิชาเดียวกัน หรือ
• เปนผูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน และมีผลงานทางดานวิจัย และ/หรือ พัฒนาดานวิศวกรรม
โยธา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของที่ไดมาตรฐาน ซึ่งคณะกรรมการสอบคัดเลือกเขาศึกษาของภาควิชาฯ พิจารณาแลวเห็นสมควร
รับเขาศึกษาได
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
• ผานการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ และ/หรือ สอบขอเขียน หรือ
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12 -

36 48

48 48

25

48

73

วิชาบังคับและวิชาเลือก

วิทยานิพนธ

จำนวนหนวยกิตรวม

หมายเหตุ   
 นักศึกษาตองมีความรูภาษาอังกฤษ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีกำหนดสำหรับการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา
Admissions and Recruitment Offififfiice

Website : www.admission.kmutt.ac.th  Tel : 0-2470-8333
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 ปรับปรุงพื้นที่เพื่อการสอนและการวิจัย
รวมถึงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
สรางความเปนเลิศทางดานครุภัณฑการ
สอนและการวิจัย
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
หนวยงานวิจัยและบริการวิชาการ
เริ่มดำเนินการโครงการตางๆ
ตามแผนกลยุทธที่วางไว

ไดรับการจัดอันดับสุดยอด
มหาวิทยาลัยโลกตามสาขาวิชา
(QS ranking) ในลำดับที่ 101-
150 หรือสูงกวาอยางตอเนื่อง
จัดอันดับ สวก. ในระดับ 5
อยางตอเนื่อง

เปนภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ที่นักเรียนจะเลือกเขาศึกษาตอ
ในอันดับที่ 1-3 ของประเทศ
มีศูนยความเปนเลิศเพื่อ
การวิจัยและบริการวิชาการ
ที่เปนที่รูจักในระดับประเทศ

เปนที่รูจักในระดับภูมิภาค

และระดับสากล

เปนศูนยกลางการเรียนรูและ

การวิจัยดานวิศวกรรมโยธาใน

ระดับชาติและระดับภูมิภาค

Civil Engineering Research Centers
Steering Committee

Central Administration Unit

Center for
Mechanics

and
Materials

(MECMAT)

Center for
Infrastructure

Evaluation and
Research

Center for
Geomechanics

and
Geomaterials
(GEOMECH)

Construction
Engineering and
Management

Research
Center

Water
Resources

Engineering &
Management

Research
Center,

(WAREE)

Hydrology
and Hydraulic
s Research

Group

Center for
Mobility and
Innovative

Transportation
Research:
(MOBI) Strategic Plan (2015-2018)

Department of Civil Engineering

โครงการ 6
สงเสริมและพัฒนาภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา

โครงการ 5
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

กลย
ุทธ 4

การพ
ัฒนา

การบ
ริการ

วิชาก
าร

กลยุทธ 5
การพัฒนาความรวมมือ

กับองคกรตางๆ

เปาหมาย
1.การเรียนการสอน

2.การวิจัยและบริการวิชาการ
3.การพัฒนานักศึกษา

กลยุทธ 3
การพัฒนางานวิจัย

โครงการ 3
พัฒนาครุภัณฑ

เพื่อการสอน
และการวิจัย

โครงการ 4
พัฒนาศูนยบริการ

งานทดสอบ
แบบครบวงจร

กลยุทธ 2
การพัฒนาคุณลักษณะ

นักศึกษา

กลยุทธ 1
การพัฒนา

การเรียนการสอน
โครงการ 1

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

โครงการ 2
สรางความเขมแข็งให
หนวยวิจัยในภาควิชาฯ

“มุงกาวไปสูการเปนศูนยกลางการเรียนรูและการวิจัย

Strategic Plan (2015-2018)

2015

Goal

Key research areas
  Sustainable and Renewable Infrastructure
  Human-Infrastructure Interaction
  Water Systems
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Department of Civil Engineering  Infrastructure Plan (2018)

หองสัมมนา
หองเรียน

โครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
หองเรียน

อาคารภาควิชาวิศววัฒนะ 4 ชั้น

อาคารเรียนรวม 5

สำนักงานวิชาวิศวกรรมโยธา

หองทำงานคณาจารย

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
โครงการนานาชาติ
ศูนยการเรียนรูดวยดวยเอง

หนวยปฏิบัติการทดสอบโครงสรางขนาดใหญ
หนวยปฏิบัติการชลศาสตร
หนวยปฏิบัติการสำรวจ

ศูนยรับงานวิจัยและบริการวิชาการ
ศูนยวิจัยดานกลศาสตรและวัสดุ

ศูนยวิจัยวิศวกรรมและการจัดการน้ำ
ศูนยประเมินและวิจัยโครงสรางพื้นฐาน
ศูนยวิจัยนวัตกรรมคมนาคมขนสง

โครงการวิศวกรรมและการบริหารการกอสราง
ศูนยวิจัยดานวิศวกรรมบริหารการกอสราง

หนวยปฏิบัติการทดสอบวัสดุกอสรางพื้นฐาน
ศูนยวิจัยดานคอนกรีตและวัสดุกอสราง

ศูนยวิจัยดานการสำรวจ
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Master Plan 2016Engineering Materials Research Center
Department of Civil Engineering
KMUTT

ศูนยวิจัยและปฏิบัติการทดสอบวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.100
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(2014)
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(2015)
2558

เปดสอนระดับปริญญาตรี
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

เปดสอนระดับปริญญาโท
นอกเวลาราชการ

โครงการวิศวกรรมและ
การบริหารการกอสราง

เปดสอนโครงการ
วิศวกรรมโยธานานาชาติ

คณะชางกอสราง
วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี

เปดสอนระดับปริญญาโท
(โครงสราง เทคนิคธรณี
ทรัพยากรน้ำ ขนสง)

เปดสอนระดับปริญญาเอก
เปดสอนระดับปริญญาโท

นอกเวลาราชการ
โครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาเปลี่ยนชื่อเปน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

55 ป ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ติด 1 ใน 200 QS World University
Ranking by Subject 2013

ติด 1 ใน 200 QS World University
Ranking by Subject 2014
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ศูนยบริการนักศึกษา (Student Services HUB) ภายใต

การดูแลของสำนักทะเบียนนักศึกษาหรือเรียกยอๆ วา

The HUB เปนสวนกลางของการบูรณาการดาน

บริการวิชาการใหมารวมอยูดวยกัน ไมวาจะเปนหลักสูตร

การเรียนการสอน การรับสมัครนักศึกษา การลงทะเบียน

เรียน การเรียนการสอนการสอบประเมินผลการศึกษา

บริการดานเอกสารสำคัญทางการศึกษา ตลอดจน

การสำเร็จการศึกษา รวมถึงการใหบริการใหคำแนะนำดานอ่ืนๆ

ที่อยูภายใตการดูแลของมหาวิทยาลัย

ศูนยบริการนักศึกษา
"Student Services HUB"

แนวคิดในการใหบริการ

มุงเนนการใหบริการแบบมืออาชีพ ภายใตแนวคิดหลัก

"Service Excellence Initiative" โดยมีกรอบแนวคิด

ของการใหบริการในรูปแบบของ

• ใจรักในดานการใหบริการ Service Mind

• กันเองแบบเพื่อน Friendly

• เนนระบบสนับสนุนแบบอัตโนมัติ Automation

• จัดการดวยตนเอง Self Service

• เบ็ดเสร็จในจุดเดียว One Stop Service

• บริการดวยสองภาษา Bi-Lingual Service

• เขาถึงผูพิการ Care for Disable

บริการที่มี
ศูนยบริการนักศึกษา ไดเปดใหบริการ โดยมีการบูรณาการบริการดานตางๆ มาไว ณ จุดเดียวกัน
(One Stop Service) ดังนี้

• บริการเอกสารสำคัญทางการศึกษา

• บริการดานการลงทะเบียน

• บริการจัดทำบัตรนักศึกษาและบุคลากร

• บริการชำระเงินเฉพาะเอกสารคาเอกสารสำคัญทางการศึกษา

• บริการใหคำปรึกษาดานการเรียน

• บริการขอมูลเกี่ยวกับกิจการนานาชาติ

• บริการใหขอมูลการศึกษา เชน หลักสูตรการเรียนการสอนและอื่นๆ

หนวยงานสนับสนุนของ มจธ.
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ศูนยบริการนักศึกษา (Student Services HUB) ภายใต

การดูแลของสำนักทะเบียนนักศึกษาหรือเรียกยอๆ วา

The HUB เปนสวนกลางของการบูรณาการดาน

บริการวิชาการใหมารวมอยูดวยกัน ไมวาจะเปนหลักสูตร

การเรียนการสอน การรับสมัครนักศึกษา การลงทะเบียน

เรียน การเรียนการสอนการสอบประเมินผลการศึกษา

บริการดานเอกสารสำคัญทางการศึกษา ตลอดจน

การสำเร็จการศึกษา รวมถึงการใหบริการใหคำแนะนำดานอ่ืนๆ

ที่อยูภายใตการดูแลของมหาวิทยาลัย

ศูนยบริการนักศึกษา
"Student Services HUB"

แนวคิดในการใหบริการ

มุงเนนการใหบริการแบบมืออาชีพ ภายใตแนวคิดหลัก

"Service Excellence Initiative" โดยมีกรอบแนวคิด

ของการใหบริการในรูปแบบของ

• ใจรักในดานการใหบริการ Service Mind

• กันเองแบบเพื่อน Friendly

• เนนระบบสนับสนุนแบบอัตโนมัติ Automation

• จัดการดวยตนเอง Self Service

• เบ็ดเสร็จในจุดเดียว One Stop Service

• บริการดวยสองภาษา Bi-Lingual Service

• เขาถึงผูพิการ Care for Disable

บริการที่มี
ศูนยบริการนักศึกษา ไดเปดใหบริการ โดยมีการบูรณาการบริการดานตางๆ มาไว ณ จุดเดียวกัน
(One Stop Service) ดังนี้

• บริการเอกสารสำคัญทางการศึกษา

• บริการดานการลงทะเบียน

• บริการจัดทำบัตรนักศึกษาและบุคลากร

• บริการชำระเงินเฉพาะเอกสารคาเอกสารสำคัญทางการศึกษา

• บริการใหคำปรึกษาดานการเรียน

• บริการขอมูลเกี่ยวกับกิจการนานาชาติ

• บริการใหขอมูลการศึกษา เชน หลักสูตรการเรียนการสอนและอื่นๆ

หนวยงานสนับสนุนของ มจธ.
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เพ่ือใหการดำเนินงานของศูนยบริการนักศึกษา สามารถ
ตอบสนองความตองการ และการใหบริการอยางมืออาชีพ
มหาวิทยาลัยจึงไดจัดเตรียมระบบตางๆ เพ่ือรองรับการ
ใหบริการ โดยท่ีนักศึกษาสามารถทำไดดวยตัวเอง ผาน
ระบบอินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัยหรือมาติดตอดวย
ตัวเองที่ศูนยบริการ

• Web Services
• E-mail Services
• Documents Request System
• Queuing System
• Counter Services
• Call Center

ระบบที่สนับสนุนการใหบริการ
“Student Services HUB”

สถานที่ตั้ง และเวลาการใหบริการ
• ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วิทยาเขตบางมด

เปดใหบริการ ตั้งแตเวลา 08.30 น. - 16.30 น. วันจันทร - ศุกร (ไมพักกลางวัน)
ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ

• ช้ัน 1 อาคารเทคโนโลยีมีเดียและศิลปประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วิทยาเขตบางมด
เปดใหบริการตั้งแตเวลา 08.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.30 น. วันจันทร - ศุกร

ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ

KMUTT

110



เพ่ือใหการดำเนินงานของศูนยบริการนักศึกษา สามารถ
ตอบสนองความตองการ และการใหบริการอยางมืออาชีพ
มหาวิทยาลัยจึงไดจัดเตรียมระบบตางๆ เพ่ือรองรับการ
ใหบริการ โดยท่ีนักศึกษาสามารถทำไดดวยตัวเอง ผาน
ระบบอินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัยหรือมาติดตอดวย
ตัวเองที่ศูนยบริการ

• Web Services
• E-mail Services
• Documents Request System
• Queuing System
• Counter Services
• Call Center

ระบบที่สนับสนุนการใหบริการ
“Student Services HUB”

สถานที่ตั้ง และเวลาการใหบริการ
• ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วิทยาเขตบางมด

เปดใหบริการ ตั้งแตเวลา 08.30 น. - 16.30 น. วันจันทร - ศุกร (ไมพักกลางวัน)
ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ

• ช้ัน 1 อาคารเทคโนโลยีมีเดียและศิลปประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วิทยาเขตบางมด
เปดใหบริการตั้งแตเวลา 08.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.30 น. วันจันทร - ศุกร

ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ

KMUTT
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Services
Borrowing Library Materials
Group Study Room
Library Instruction
Photocopying
Reference  Service
Special Service
Interlibrary Loan (ILL)
Online Renewal
Printing
Recommendations' For library Materials

สำนักหอสมุด
"KMUTT Library"

Learning Spa
ce
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ใหบริการดานสุขภาพอนามัย ดูแลรักษาพยาบาลผูเจ็บปวย สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค
ฟนฟูสุขภาพ เพื่อสงเสริม พัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพ ชีวิตนักศึกษาและบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย ไดแก

1. การปฐมพยาบาลเบื้องตน
2. การรักษาทางการแพทยทั่วไป คลินิกโรคทั่วไป คลินิกโรคเฉพาะทาง
3. การปรึกษาดานสุขภาพกับจิตแพทย คลินิกสรางเสริมกำลังใจ
4. การตรวจหมูเลือด (Blood group test)
5. การออกใบรับรองแพทย
6. การจายยารักษาโรค

กลุมงานบริการสุขภาพและอนามัย
“Health Care Unit”

ตั้งอยูภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
บริเวณอาคารจอดรถ 1 เยื ้องที ่ทำการไปรษณียยอย
(สาขา มจธ.) จำหนาย หนังสือตำราเรียน ทั้งภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ หนังสือประกอบการเรียน เครื่องเขียน
วัสดุสำนักงาน กระดาษถายเอกสาร ของท่ีระลึก ตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัย /ของที่ระลึกอื่นๆ ชุดนักศึกษา เครื่องหมาย
และอื่นๆ อีกมากมาย ในราคายอมเยา
เปดบริการ จันทร-ศุกร 8.00 - 18.00 น.
เสาร 8.00 - 17.00 น.
โทร. 02-470-8166 และ 02-872-9088
E-mail : bookstore@kmutt.ac.th
ติดตามขาวสารไดท่ี facebook:ศูนยหนังสือพระจอมเกลาธนบุรี
Fanpage : KMUTT BOOK STORE

สำนักคอมพิวเตอร
“Computer Center”

ศูนยหนังสือพระจอมเกลาธนบุรี
“Kmutt Book Center”

สำนักคอมพิวเตอร
ใหบริการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการผลิต

บัณฑิตใหมีคุณภาพทางการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ตลอดจน

การสนับสนุนการทำวิจัย การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการ

บริหาร และใหบริการวิชาการทางสังคม

หองบริการคอมพิวเตอร (ลานแดง)
เปดใหบริการคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต เครือขายไรสาย

บริการทุกวัน ไมเวนวันหยุดราชการ ตลอด 24 ชั ่วโมง

ณ อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1 (CB2)
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ใหบริการดานสุขภาพอนามัย ดูแลรักษาพยาบาลผูเจ็บปวย สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค
ฟนฟูสุขภาพ เพื่อสงเสริม พัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพ ชีวิตนักศึกษาและบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย ไดแก

1. การปฐมพยาบาลเบื้องตน
2. การรักษาทางการแพทยทั่วไป คลินิกโรคทั่วไป คลินิกโรคเฉพาะทาง
3. การปรึกษาดานสุขภาพกับจิตแพทย คลินิกสรางเสริมกำลังใจ
4. การตรวจหมูเลือด (Blood group test)
5. การออกใบรับรองแพทย
6. การจายยารักษาโรค

กลุมงานบริการสุขภาพและอนามัย
“Health Care Unit”

ตั้งอยูภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
บริเวณอาคารจอดรถ 1 เยื ้องที ่ทำการไปรษณียยอย
(สาขา มจธ.) จำหนาย หนังสือตำราเรียน ทั้งภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ หนังสือประกอบการเรียน เครื่องเขียน
วัสดุสำนักงาน กระดาษถายเอกสาร ของท่ีระลึก ตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัย /ของที่ระลึกอื่นๆ ชุดนักศึกษา เครื่องหมาย
และอื่นๆ อีกมากมาย ในราคายอมเยา
เปดบริการ จันทร-ศุกร 8.00 - 18.00 น.
เสาร 8.00 - 17.00 น.
โทร. 02-470-8166 และ 02-872-9088
E-mail : bookstore@kmutt.ac.th
ติดตามขาวสารไดท่ี facebook:ศูนยหนังสือพระจอมเกลาธนบุรี
Fanpage : KMUTT BOOK STORE

สำนักคอมพิวเตอร
“Computer Center”

ศูนยหนังสือพระจอมเกลาธนบุรี
“Kmutt Book Center”

สำนักคอมพิวเตอร
ใหบริการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการผลิต

บัณฑิตใหมีคุณภาพทางการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ตลอดจน

การสนับสนุนการทำวิจัย การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการ

บริหาร และใหบริการวิชาการทางสังคม

หองบริการคอมพิวเตอร (ลานแดง)
เปดใหบริการคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต เครือขายไรสาย

บริการทุกวัน ไมเวนวันหยุดราชการ ตลอด 24 ชั ่วโมง

ณ อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1 (CB2)
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หอพักนักศึกษา
“Residence Hall”

Living Learning and Caring Center
• เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง ระบบกลองวงจรปด

(CCTV) ทุกช้ันประตูเขา-ออกอัตโนมัติ ระบบ Key Card รวมถึงมีกำหนด

ระยะเวลาเปด-ปดหอพักนักศึกษาอยางเขมงวด

• มีแมบานประจำหอพัก ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สวนกลางภายใน

อาคารและบริเวณรอบนอกทั้งหมด เพื่อใหเกิดความสะอาดและเปนระเบียบ

เรียบรอยในการพักอาศัยของนักศึกษา

• ส่ิงอำนวยความสะดวกตางๆ ไดแก Wi-Fi หองอานหนังสือ หองซักผารวม

หองรีดผารวม พรอมท่ีรองรีด หองพระ (เฉพาะนักศึกษาหญิง) ตูน้ำด่ืม

(น้ำรอน-น้ำเย็น) อุปกรณดับเพลิงและทางหนีไฟ ลิฟต รานอาหาร

รานเคร่ืองด่ืม–ขนม รานสะดวกซ้ือ 24 ช่ัวโมง รานซัก-รีด รานเคร่ืองซักผา

(หยอดเหรียญ) รานถายเอกสาร ลานกิจกรรม ตู ATM

• มีอาจารยที่ปรึกษาหอใหการดูแลชีวิตความเปนอยูของนักศึกษาแนะนำ

ตักเตือนนักศึกษาใหปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับและประกาศของหอพัก

นักศึกษา ใหคำปรึกษาและแนะนำเก่ียวกับการแกไขปญหาตางๆ ของนักศึกษา

รวมถึงใหการชวยเหลือและดูแลนักศึกษาที่เจ็บปวยเบื้องตนและนำสงสถาน

พยาบาลเมื่อมีเหตุอันควรตลอดจนดูแลและรักษาระบบความปลอดภัยของ

นักศึกษาในหอพัก

หอพักนักศึกษา มจธ. บางมด
หอพักนักศึกษา มจธ. บางมด หรือบานธรรมรักษา ตั้งอยูภายใน

มหาวิทยาลัย พื้นที ่การศึกษาประกอบดวยอาคาร 2 อาคาร คือ

อาคารหอพัก นักศึกษาหญิง (ขนาด 11 ชั ้น) และอาคารหอพัก

นักศึกษาชาย (ขนาด 10 ชั้น) ในแตละอาคารจะมี หองพัก 2 แบบ

ไดแก หองพัก 2 คน (หองน้ำในตัว) และหองพัก 4 คน (หองน้ำรวม)

รับเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรีเทานั้น หอพักนักศึกษาไดจัดเตรียม

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก อาทิ เตียงนอน ที่นอน ตูเสื้อผา

โตะทำงาน ชั้นวางของ ราวตากผา และ Internet LAN 2 จุด

ที่อยู
126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด
เขตทุ งครุ กรุงเทพฯ 10140
เบอรติดตอ
โทร. 0-2470-8461-3
แฟกซ. 0-2470-8460
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หอพักนักศึกษา
“Residence Hall”

Living Learning and Caring Center
• เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง ระบบกลองวงจรปด

(CCTV) ทุกช้ันประตูเขา-ออกอัตโนมัติ ระบบ Key Card รวมถึงมีกำหนด

ระยะเวลาเปด-ปดหอพักนักศึกษาอยางเขมงวด
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• ส่ิงอำนวยความสะดวกตางๆ ไดแก Wi-Fi หองอานหนังสือ หองซักผารวม

หองรีดผารวม พรอมท่ีรองรีด หองพระ (เฉพาะนักศึกษาหญิง) ตูน้ำด่ืม

(น้ำรอน-น้ำเย็น) อุปกรณดับเพลิงและทางหนีไฟ ลิฟต รานอาหาร
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(หยอดเหรียญ) รานถายเอกสาร ลานกิจกรรม ตู ATM

• มีอาจารยที่ปรึกษาหอใหการดูแลชีวิตความเปนอยูของนักศึกษาแนะนำ

ตักเตือนนักศึกษาใหปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับและประกาศของหอพัก
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พยาบาลเมื่อมีเหตุอันควรตลอดจนดูแลและรักษาระบบความปลอดภัยของ
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หอพักนักศึกษา มจธ. บางมด
หอพักนักศึกษา มจธ. บางมด หรือบานธรรมรักษา ตั้งอยูภายใน

มหาวิทยาลัย พื้นที ่การศึกษาประกอบดวยอาคาร 2 อาคาร คือ

อาคารหอพัก นักศึกษาหญิง (ขนาด 11 ชั ้น) และอาคารหอพัก

นักศึกษาชาย (ขนาด 10 ชั้น) ในแตละอาคารจะมี หองพัก 2 แบบ

ไดแก หองพัก 2 คน (หองน้ำในตัว) และหองพัก 4 คน (หองน้ำรวม)

รับเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรีเทานั้น หอพักนักศึกษาไดจัดเตรียม

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก อาทิ เตียงนอน ที่นอน ตูเสื้อผา

โตะทำงาน ชั้นวางของ ราวตากผา และ Internet LAN 2 จุด

ที่อยู
126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด
เขตทุ งครุ กรุงเทพฯ 10140
เบอรติดตอ
โทร. 0-2470-8461-3
แฟกซ. 0-2470-8460
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Heliconia House, KMUTT Hotel and Service Apartment, located within King Mongkut’s University

of Technology Thonburi (main campus), Pracha Uthit Rd., Bangmod, Thungkhru, Bangkok.

Easily accessed from the heart of Bangkok Metropolitan. A cozy, heartwarming and safe

environment, restaurant, coffee shop, bank and post office located in the same building.

Tel. 0-2470 8487–9   Fax. 0-2470 8489
www.heliconiahouse.kmutt.ac.th118



Heliconia House, KMUTT Hotel and Service Apartment, located within King Mongkut’s University

of Technology Thonburi (main campus), Pracha Uthit Rd., Bangmod, Thungkhru, Bangkok.

Easily accessed from the heart of Bangkok Metropolitan. A cozy, heartwarming and safe

environment, restaurant, coffee shop, bank and post office located in the same building.

Tel. 0-2470 8487–9   Fax. 0-2470 8489
www.heliconiahouse.kmutt.ac.th 119



สายรถประจำทางที่ผาน KMUTT บางมด สาย 75, 21, 88, 504

รถไฟฟา BTS

เครื่องบิน

รถเมล

KMUTT

2 ชั่วโมง 15 นาทีจาก KMUTT บางมด
สูศูนยบริการทางการศึกษาในเมือง KX

1 ชั่วโมง จาก BTS
วงเวียนใหญ / ตากสิน
สู KMUTT บางมด

1 ชั่วโมง จากสนามบิน
สุวรรณภูมิ/ดอนเมือง

สู KMUTT บางมด

การเดินทางสู KMUTT
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 ในวาระครบรอบ 55 ป แหงการกอตั้งภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ภาควิชาฯ ไดจัดทำหนังสือ “55 ป ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.” เพื่อ
ประชาสัมพันธและรวบรวมประวัติความเปนมา หลักสูตร รวมถึงรายละเอียดในสาขาวิชาตางๆ ของภาควิชาฯ
ท่ีสะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาอยางตอเน่ือง ตลอดระยะเวลา 55 ป ในการกาวสูความเปนผูนำและศูนยกลางดาน
การศึกษาดานวิศวกรรมโยธาและใหเปนที่รูจักของสังคม

 สุดทายนี้ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
และคณะผูประสานงาน สำนักพิมพ หางหุนสวนจำกัด ทีเอ็นพี มีเดียแอดเวอรไทซิ่ง ใครขอขอบพระคุณทุกทาน
ที่ใหอุปการคุณสนับสนุนงบประมาณการจัดทำหนังสือในครั้งนี้จนสำเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว

คณะผูจัดทำ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
เลขที่ 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140

รศ. ดร.สุทัศน ลีลาทวีวัฒน
ศ. ดร.ชัย  จาตุรพิทักษกุล
รศ. ดร.ทวิช พูลเงิน
ผศ. ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร
ผศ. ดร.ชัยณรงค อธิสกุล
ดร.ดวงฤดี  โฆษิตกิตติวงศ
พวงทอง  ทองบริสุทธิ์
ฐิติพร   มะรังสี
ดนัย   ดามาอู 

บรรณาธิการ
ผศ. ดร.อภินัติ อัชกุล
ผศ. ดร.ชัยวัฒน เอกวัฒนพานิชย
ดร.บุญมี  ชินนาบุญ

บรรณาธิการผูอำนวยการ
ธนพร พันธโพธิ์

กองบรรณาธิการ

สุระชิน พันธโพธิ์
ศรีศุกร เทพพิทักษ
พิพัฒน  กุฎีรัตน

ฝายโฆษณา
พรพรรณ จิตรีเนตร
ธัญยพัต พวงพยอม
กมลรัตน พวงพยอม

จัดพิมพและเผยแพรโดย

สำนักพิมพ หางหุนสวนจำกัด 
ทีเอ็นพี มีเดีย แอดเวอรไทซิ่ง
โทรศัพท : 0-2591-5131-2
โทรสาร : 0-2591-5133
E-mail : tnp_media@yahoo.com
E-mail  : tnp_media@hotmail.com

ภาพถายโดย

http://www.kmutt.ac.th/50years/kindness.html
http://www.pr.kmutt.ac.th/pr/?q=content/
bangmod-campus
http://www.si.sit.kmutt.ac.th/pr/index.php?
option=com_content&view=article&id=15&
Itemid=131
นศ. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.

บทบรรณาธิการ
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