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 เจ้ าหน้ ากรมโยธาธิการประเทศลาวเยีย่ มชมภาควิชาฯ
วันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิ การและผังเมืองประเทศลาว จานวน 12
คน เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมเข้าฟั งการบรรยายแนะนาภาควิชาฯ
โดย รศ.ดร.สุ ทศั น์ ลีลาทวีวฒั น์ หัวหน้าภาควิชาฯ การบรรยายเกี่ยวกับการจัดระบบการจารจรและระบบ
ขนส่ ง โดยมี ดร.วศิน เกียรติโกมล และรศ.ดร.ธวัชชัย เหล่าศิริหงส์ ทอง เป็ นผูบ้ รรยาย และในช่วงบ่ายได้
เยีย่ มชนห้องปฏิบตั ิการต่างๆ ของภาควิชาฯ ท้ายสุ ด เจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการและผังเมืองจากประเทศ
ลาวได้มอบของที่ระลึกแก่ภาควิชาฯ โดยมีรศ.ดร.สุ ทศั น์ ลีลาทวีวฒั น์ หัวหน้าภาควิชาฯ เป็ นผูร้ ับมอบ

7.8 รางวัลที่ภาควิชาได้ รับ
 นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 ได้ รั บ เหรี ย ญทองแดงจากการแข่ ง ขั น แก้ ปั ญ หาทาง
วิศวกรรมปฐพี
คณะอนุ กรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถาน
แห่ งประเทศไทยแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดให้มีการจัดแข่งขันการแก้ปัญหาที่มี
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ขอบเขตตามเนื้อหาด้านวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ให้นิสิต นักศึกษา ในระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 4 โดยมี
วัตถุ ประสงค์เพื่อสร้ างโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความคิดจากการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมปฐพี
และฐานราก พร้อมรับฟั งความเห็นจากผูท้ รงคุ ณวุฒิ และเพื่อสร้างเครื อข่ายของวิศวกรปฐพีรุ่นใหม่ การ
แข่งขันดาเนิ นการโดยการศึกษาและแก้ปัญหาจากโจทย์ที่ได้รับจากคณะกรรมการ และทา PowerPoint
เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการในระยะเวลา 2.5 ชัว่ โมง และตอบคาถามอีก 15 นาที แต่ละมหาวิทยาลัย
สามารถส่ งตัวแทนได้เพียง 1 ทีม โดยมีสมาชิ กทีมละไม่เกิน 3 คน รางวัลมี 4 ระดับ กล่าวคือ เหรี ยญทอง
เหรี ยญเงิ น เหรี ยญทองแดง และรางวัลชมเชย การแข่งขันได้จดั ขึ้ นที่ห้องประชุ ม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท.
(รามคาแหง 39 กรุ งเทพฯ) เมื่อวันเสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 มี ผลการแข่งขันปรากฏว่า ตัวแทนนักศึกษา
ชั้นปี ที่ 4 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีซ่ ึ งประกอบด้วย นายศุภกิต บุญตันตราภิวฒั น์
นายเปรม รังสิ วณิ ชพงศ์ และนายวรวัฒน์ ทวีประสาธน์ ได้รับรางวัลเหรี ยญทองแดง

 นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 ได้ รับรางวัลจากการประกวดของ วสท.
คณะอนุ กรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์
(วสท.) ได้จดั ให้มี ก ารประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี ของนิ สิ ตนัก ศึก ษาระดับปริ ญญาตรี ของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย เพื่อส่ งเสริ มให้มีการพัฒนางานศึกษาวิจยั และนาไปสู่ ความร่ วมมือระหว่าง
สถาบัน รางวัล มี 4 ระดับ กล่ า วคื อ เหรี ย ญทอง เหรี ย ญเงิ น เหรี ย ญทองแดง และรางวัล ชมเชย การ
ประกวดประจาปี การศึกษา 2555 ได้จดั ขึ้นที่ห้องประชุ ม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 เมษายน
2556 มีนิสิตนักศึกษาร่ วมเข้าประกวดจานวน 13 กลุ่มจากสถาบันต่างๆ ทัว่ ประเทศ ผลการแข่งขันปรากฏ
ว่า นักศึ กษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ 1 เหรี ยญทองจากโครงงานวิจยั “การ
ประเมินค่าดีกรี การบดอัดของวัสดุทางวิศวกรรมงานทางด้วยเครื่ องวัดการแอ่นตัวแบบตกกระแทก” โดย
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นายปฐมพร ฐิ ติ ถ าวรนั น ท์ นายธราดล ใสสว่า ง และนายปรั ช ญา แก้ว ล้ว น และ 1 เหรี ย ญเงิ น จาก
โครงงานวิจยั “ผลกระทบของขนาดตัวอย่างที่มีต่อลักษณะการอัดตัวคายน้ าของดินเหนี ยวอ่อนกรุ งเทพ”
โดย นางสาวกมลชนก คงวิศวามิตร นางสาววรรษมน สุ วรรณวัฒนา และนายวรวัตน์ ทวีประสาธน์

 วศ.โยธา มจธ. เยี่ ย ม ติ ด 1 ใน 200 QS World University Rankings by
Subject ปี 2013
ผลการจัด อัน ดับ มหาวิ ท ยาลัย ทั่ว โลกตามสาขาวิ ช า ประจ าปี 2013 (Quacquarelli Symonds
World University Rankings By Subject 2013) ของ Quacquarelli Symonds (QS) ซึ่ งเผยแพร่ บนเว็บไซต์
http://www.topuniversities.com ปรากฎว่าภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้า
ธนบุรี อยูใ่ นลาดับที่ 101-150 ของโลก ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง ซึ่ งจาก
รายงานดังกล่ าว ภาควิช าฯ ขอขอบคุ ณ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ศิ ษ ย์ปั จจุ บ นั และศิ ษ ย์เก่ า ตลอดจนผูท้ ี่
เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่ วมในผลงานอันดียิ่งครั้งนี้ และหวังว่าในปี ต่อๆไป ภาควิชาฯ จะได้รับการจัด
อัน ดั บ ที่ ดี และดี ยิ่ ง ขึ้ นซึ่ งเป็ นสิ่ งส าคัญ ในการสร้ า งบั ณ ฑิ ต ที่ ดี แ ละเก่ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย ต่ อ ไป

 รางวัลบทความยอดเยี่ยมสาขาวิศวกรรมปฐพี การประชุ มวิชาการวิศวกรรม
โยธาแห่ งชาติครั้งที่ 18
เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556 นักศึกษาและอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้แก่ นาย
ตฤณ เดชคง ผศ.ดร.พรเกษม จงประดิ ษ ฐ์ ผศ.ดร.สมโพธิ อยู่ไ วและผศ.ดร.วรั ช ก้อ งกิ จ กุ ล ได้รั บ
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ประกาศนี ย บัตรรับ รองการน าเสนอบทความยอดเยี่ย มสาขาวิศวกรรมปฐพี จากการประชุ มวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่ งชาติ ครั้งที่ 18 (18th National Convention on Civil Engineering ) จากบทความชื่ อว่า
การวิเคราะห์เชิ งตัวเลขสาหรับงานวิศวกรรมเทคนิ คธรณี บนชั้นดินเหนี ยวกรุ งเทพด้วยแบบจาลองขั้นสู ง
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

 อาจารย์ วศ.โยธาได้ รับรางวัลผู้นาเสนอผลงานวิจัยดีเด่ นในงานประชุ มสุ ด
ยอดมหาวิทยาลัยวิจยั แห่ งชาติ ครั้งที่ 2
จากการจัดการประชุ มสุ ดยอดมหาวิทยาลัยวิจยั แห่ งชาติ ครั้งที่ 2 The Second Thailand National
Research Universities Summit : NRU SUMMIT II ระหว่ า งวัน ที่ 7-8 พฤษภาคม 2556 ณ ศู น ย์ ก าร
ประชุ มแห่ งชาติสิริกิต์ ิ กรุ งเทพฯ ผศ.ดร.วรัช ก้องกิ จกุลและคณะได้รับรางวัลผูเ้ สนอผลงานวิจยั ดีมาก
แบบโปสเตอร์ของซุปราคลัสเตอร์ดา้ นอุตสาหกรรม
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