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ในปี พ.ศ. 2551 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตลอดจน

คณาจารย์ นักศึกษา และ ศิษย์เก่า ของภาควิชาฯ ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ จ านวนหลายรางวัล
ด้วยกัน โดยมีรายระเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
1.1  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับการประเมินคุณภาพ

ผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับสูงสุด 
 
ตามที่ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ท าการ

ประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาในประเทศนั้น ผลการจัดอันดับทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธา ในตัวช้ีวัดที่ 3 ( Equivalent 
International Jornal Publication/faculty) พบว่าภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหน่วยงานที่ได้ระดับ 5 
ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากหน่วยงานที่เข้าร่วมประเมินทั้งสิ้น 12 หน่วยงาน 
ผลการจัดอันดับที่น่ายินดีในคร้ังนี้มาจากผลงานวิจัยและความร่วมมือกัน
ของอาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ท าให้ภาควิชาได้รับการ
ประเมินในอันดับแรก (ข้อมูลจากวารสาร “ประชาคมวิจัย” ฉบับที่ 81 ประจ าเดือนกันยายน – ตุลาคม 
2551) 
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2 บุคลากรของภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
2.1  รศ.ดร.พิชัย ปมาณิกบุตรได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นนานาชาติ 

2008 Endeavour Executive Awards จากรัฐบาลประเทศ 
Australia 
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551 ณ โรงแรมเชอราตันแกรนด์ 

สุขุมวิท ฯพณฯ วิลเลี่ยม แพทเทอร์สัน เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย
ประจ าประเทศไทย ได้เป็นตัวแทนรัฐบาลประเทศออสเตรเลียมอบ 
รางวัลนักวิจัยดีเด่นนานาชาติ 2008 แก่ รศ.ดร.พิชัย ปมาณิกบุตร อาจารย์
ประจ าภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี   
 
 
2.2  รศ.ดร.พิชัย ปมาณิกบุตรได้รับรางวัลโครงการด้านความปลอดภัยสาธารณะครั้งที่ 4  

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 สภาวิศวกรได้
จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล โครงการด้านความ
ปลอดภัยสาธารณะครั้งที่ 4 ประจ าปี 2550 โดยมี ฯพณฯ 
พลเอกก าธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธาน ณ 
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในการนี้รศ.ดร.พิชัย ปมาณิกบุตร 
อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ผลงานวิจัยและวิชาการโครงการวิจัยและพัฒนาระบบ Geographical Information System (GIS) ในการ
วิเคราะห์ประเมินและออกแบบเพื่อป้องกันเสียงรบกวนจากการจราจรบนทางหลวงที่มีต่อความปลอดภัย
ทางด้านสุขภาพ และพลานามัยของประชาชนตามแนวทางหลวง  

 
2.3  รศ.วิชัย สังวรปทานสกุล ได้รับรางวัลชนะเลิศบทความทางวิชาการจากสมาคมทางหลวงแห่ง

ประเทศไทย 
 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551 ได้มีการมอบรางวัลชนะเลิศแก่บทความวิจัยเร่ือง “การเพิ่มเสถียรภาพ
ของลาดคันทางสูงชันด้วยระบบรากพืชแบบผสมผสาน” ทั้งนี้รศ. วิชัย สังวรปทานสกุล อาจารย์ประจ า
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เป็นผู้หนึ่งซึ่งร่วมเขียนผลงาน
ดังกล่าว 
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2.4  ดร.วรัช ก้องกิจกุล ได้รับรางวัล Best Geosynthetics International Paper for 2007  
ในปีที่ผ่านมา ดร.วรัช ก้องกิจกุล ได้ผลิตผลงานวิจัยที่

มีคุณภาพสูงจนได้รับรางวัล the best papers in Volume 14 
(2007) ของวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Geosynthetics 
International จ านวนทั้งสิ้น 2 บทความด้วยกัน ได้แก่บทความ
วิจัยเร่ือง “A theoretical framework to analyse the behaviour 
of polymer geosynthetic reinforcement in temperature-
accelerated creep tests” ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ใน Volume 14 No 1 และบทความวิจัยเร่ือง “Creep rupture 
curve for simultaneous creep deformation and degradation of geosynthetic reinforcement” ซึ่งได้รับการ
ตีพิมพ์ใน Volume 14 No 4 

 

3 นักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
 ในรอบปีที่ผ่านมาได้มีนักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
ได้รับรางวัลต่างๆดังต่อไปนี ้
 
1. นายนันทชัย ชูศิลป์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธา

(โครงสร้าง) ได้รับรางวัลการเสนอผลงานโปสเตอร์ดีเด่นประจ าการ
ประชุมวิชาการของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังที่ 1 : 
เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย   

 
 
 

2. นางสาวธัญลักษณ์ สุวรรณรัตน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขา
วิศวกรรมขนส่ง ได้ผลิตบทความวิจัยที่มีคุณภาพช่ือ “การศึกษาเชิง
เศรษฐศาสตร์ของการขนส่งน้ ามันทางท่อในประเทศไทย” ซ่ึงได้รับ
รางวัลบทความดีเด่นจากงานการประชุมวิชาการ การขนส่งแห่งชาติ 
ครั้งที่ 5   
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3. นายพินิต ภคสุขไพบูลย์ นายสุเชฎฐ์ สุจินดามณีชัย และ
นางสาวพิมลวรรณ สิริโรจนากร ได้รับรางวัลชมเชยจาก การ
แข่งขันคอนกรีตมวลเบาชิงแชมป์ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 2  ซึ่ง
จัดโดยบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจ ากัด(มหาชน) ร่วมกับคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคล รันตโกสินทร์ และภาควิชาวิศวกรรม 
โยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
 
4.   นายกฤษฎา   สีขาว นายวรรชัย   ป้องกัน และ 
      นายสิทธิชัย  ลีลารัตน์ได้รับรางวัลชมเชยทดสอบคอนกรีต 
      ก าลังอัดสูง ในการแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง คร้ังที่ 9 จัดโดย     
      ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย    
      เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับบริษัทเอสซีจี ซิเมนต์  
     จ ากัด  
 
 

 


