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TOUR KMUTT 

เมื่อวนัพฤหัสบดีท่ี 22 พฤศจิกายน 2555 นักเรียนและผูเ้ขา้ชมจ านวน 30 คนไดเ้ขา้เยี่ยมชม

หอ้งปฏิบติัการทางวิศวกรรมโยธา และรบัฟังการบรรยายขอ้มลูจาก ผศ.ดร.ทวิช พลูเงิน เลขาฯภาควิชา

วิศวกรรมโยธา ภายใตโ้ครงการ Tour ENG.KMUTT ประจ าปีการศึกษา 2555 ของคณะ

วิศวกรรมศาสตร ์ซ่ึงจดัเพ่ือประชาสมัพนัธแ์ละแนะน าภาควิชาใหก้บันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย

เพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการตัดสินใจเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา ดงัแสดงในรูปท่ี 7-50 และ รูปท่ี 

7-51 

 

รปูท่ี 7-50 Tour KMUTT (1) 

 

รปูท่ี 7-51 Tour KMUTT (2) 

  

7.8 รางวลัท่ีภาควิชาไดร้บัและการสรา้งช่ือเสียง 

นศ  .โยธา  ไดร้บัรางวัลบทความดีเด่นจากการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาต ิ

ครั้งท่ี 17 

ผลงานช่ือ “อลักอรีทึมการก่อก าแพงส าหรบัการจดัวางบรรจุภณัฑล์งในตูค้อนเทนเนอร์ (A WALL-

BUILDING ALGORITHM FOR THE CONTAINER LOADING PROBLEM)” ซ่ึงนางสาวกรองทอง หีบโคกสูง 

นักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิศวกรรมขนส่ง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์ร่วมวิจยั

กบั ผศ.ดร.อ าพล การุณสุนทวงษ์ อาจารยป์ระจ าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ไดร้บัรางวลับทความดีเด่น

จากงานการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งท่ี 17 เมื่อวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2555 ณ 

โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชนัเซ็นเตอร ์จงัหวดัอุดรธานี ดงัแสดงในรปูท่ี 7-52 และรปูท่ี 7-53 
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รปูท่ี 7-52 รางวลับทความดีเด่นจาก

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา

แห่งชาติ ครั้งท่ี 17 (1) 

 

รปูท่ี 7-53 รางวลับทความดีเด่นจากการประชุมวิชาการ

วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งท่ี 17 (2) 

 

นศ.โยธาไดร้บัรางวลัการประกวดโครงงานดา้นวิศวกรรมปฐพี 

นักศึกษาจากภาควิชาฯ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ไดเ้ขา้ร่วมการประกวดโครงงาน

ดา้นวิศวกรรมปฐพีของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย  ประจ าปี

การศึกษา 2554 ซ่ึงจดัโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถัมภ ์(วสท.) เพ่ือส่งเสริมใหม้ีการพฒันางานศึกษาวิจยัใหดี้ขึ้ นและน าไปสู่ความร่วมมือ

ระหว่างสถาบนัต่อไป ท่ีหอ้งประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. ในวนัเสารท่ี์ 28 เมษายน 2555 ผลการ

แขง่ขนัปรากฏวา่ นักศึกษา มจธ. ได ้1 เหรียญทอง และ 3 เหรียญเงิน ซ่ึงผูท่ี้ไดร้บัเหรียญทองมีจ านวน

1 กลุ่ม ไดแ้ก่ นายสยาม สุวรรณรฐั และนายนพดล ทองบริสุทธ์ิ ผูท่ี้ไดร้บัเหรียญเงินมีจ านวน 3 กลุ่ม 

กลุ่มท่ี 1 ประกอบไปดว้ย โอโชค ดว้งโสน นายไกรวุฒิ เหล่าธนถาวร และนายวรุตม์ นนทะเปารยะ 

กลุ่มท่ี 2 นายประจกัษ์ วงษ์พนัธุเ์ท่ียง นายวีรยุทธ สุป้อง และนายนัฐภพ ถานะวุฒิพงศ ์กลุ่มท่ี 3 นาย

อภิวิชญ ์ ทองรกัษา นายกนกสินธุ์ รงัสีสกลสวสัด์ิ และนายถิรวุฒิ เกรียงทวีกิจ ดงัแสดงในรูปท่ี 7-54 

และ รปูท่ี 7-55 
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รปูท่ี 7-54 การประกวดโครงงานดา้นวิศวกรรม

ปฐพี (1) 

 

รปูท่ี 7-55 การประกวดโครงงานดา้นวิศวกรรม

ปฐพี (2) 

 

อาจารยป์ระจ  าภาควิชา วศ.โยธา ไดร้บัรางวลัจากการเขียนบทความวิชาการ 

ผศ.ดร.วรชั กอ้งกิจกุลไดร้บัรางวลั Best Geosynthetics International Paper for 2010 Honourable 

Mention จาก International Geosynthetics Society (IGS) จากบทความวิชาการเร่ือง Time histories 

of tensile force in geogrid arranged in two full-scale high walls ซ่ึงตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ

นานาชาติ Geosynthetics International พิธีมอบรางวลัจดัขึ้ นระหว่างการประชุมวิชาการ International 

Symposium on Sustainable Geosynthetics and Green Technology for Climate Change 

(SGCC2011), Retirement Symposium for Prof. Dennes T. Bergado, Bangkok, Thailand ระหว่าง

วนัท่ี  20 – 21 มิถุนายน 2555 ดงัแสดงในรปูท่ี 7-56 

 

รปูท่ี 7-56 รางวลับทความวิชาการ 

 

ภาควิชาโยธาแสดงความยนิดีอธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

เมื่อวนัพฤหสับดี ท่ี 29 พฤศจิกายน 2555  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์จดังาน

แสดงความยินดีแด่ คุณมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง (โยธา รุ่นท่ี 19) ณ หอ้ง

ประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยมี รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล ท่ีปรึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
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จอมเกลา้ธนบุรี เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี รวมทั้งเพ่ือนสมาชิกศิษยเ์ก่า คณาจารยแ์ละ

เจา้หนา้ท่ี กล่าวตอนรบัและแสดงความยินดีอยา่งเป็นกนัเอง ดงัแสดงในรปูท่ี 7-57 และรปูท่ี 7-58 

 

รปูท่ี 7-57 งานแสดงความยินดีอธิบดีกรมโยธาธิ

การและผงัเมือง (1) 

 

รปูท่ี 7-58 งานแสดงความยินดีอธิบดีกรมโยธาธิ

การและผงัเมือง (2) 

 

 

 


