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 เจ้าหน้ากรมโยธาธิการประเทศลาวเยีย่มชมภาควชิาฯ   
 วนัศุกร์ท่ี 22  พฤศจิกายน 2556 เจา้หนา้ท่ีจากกรมโยธาธิการและผงัเมืองประเทศลาว จ านวน 12 
คน เขา้เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมเขา้ฟังการบรรยายแนะน าภาควิชาฯ
โดย รศ.ดร.สุทศัน์ ลีลาทววีฒัน์ หวัหนา้ภาควชิาฯ การบรรยายเก่ียวกบัการจดัระบบการจารจรและระบบ
ขนส่ง โดยมี ดร.วศิน เกียรติโกมล และรศ.ดร.ธวชัชยั เหล่าศิริหงส์ทอง เป็นผูบ้รรยาย และในช่วงบ่ายได้
เยีย่มชนหอ้งปฏิบติัการต่างๆ ของภาควชิาฯ ทา้ยสุด เจา้หนา้ท่ีจากกรมโยธาธิการและผงัเมืองจากประเทศ
ลาวไดม้อบของท่ีระลึกแก่ภาควชิาฯ โดยมีรศ.ดร.สุทศัน์ ลีลาทววีฒัน์ หวัหนา้ภาควชิาฯ เป็นผูรั้บมอบ 
 

 

7.8 รางวลัที่ภาควชิาได้รับ 
 นักศึกษาช้ันปีที่  4 ได้รับเหรียญทองแดงจากการแข่งขันแก้ปัญหาทาง

วศิวกรรมปฐพ ี
 คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์(วสท.) จดัให้มีการจดัแข่งขนัการแกปั้ญหาท่ีมี
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ขอบเขตตามเน้ือหาดา้นวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ใหนิ้สิต นกัศึกษา ในระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 4 โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อสร้างโอกาสให้นิสิต นกัศึกษา ไดแ้สดงความคิดจากการแกปั้ญหาดา้นวิศวกรรมปฐพี
และฐานราก พร้อมรับฟังความเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิ และเพื่อสร้างเครือข่ายของวิศวกรปฐพีรุ่นใหม่ การ
แข่งขนัด าเนินการโดยการศึกษาและแกปั้ญหาจากโจทยท่ี์ไดรั้บจากคณะกรรมการ และท า PowerPoint 
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการในระยะเวลา 2.5 ชัว่โมง และตอบค าถามอีก 15 นาที แต่ละมหาวิทยาลยั
สามารถส่งตวัแทนไดเ้พียง 1 ทีม โดยมีสมาชิกทีมละไม่เกิน 3 คน รางวลัมี 4 ระดบั กล่าวคือ เหรียญทอง 
เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และรางวลัชมเชย การแข่งขนัได้จดัข้ึนท่ีห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. 
(รามค าแหง 39 กรุงเทพฯ) เม่ือวนัเสาร์ท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2556 มี ผลการแข่งขนัปรากฏวา่ ตวัแทนนกัศึกษา
ชั้นปีท่ี 4 จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรีซ่ึงประกอบดว้ย นายศุภกิต บุญตนัตราภิวฒัน์ 
นายเปรม รังสิวณิชพงศ ์และนายวรวฒัน์ ทวปีระสาธน์ ไดรั้บรางวลัเหรียญทองแดง 
 

 
 นักศึกษาช้ันปีที่ 4 ได้รับรางวลัจากการประกวดของ วสท. 

 คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพีวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
(วสท.) ได้จดัให้มีการประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพีของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลยัในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้มีการพฒันางานศึกษาวิจยัและน าไปสู่ความร่วมมือระหวา่ง
สถาบัน รางวลัมี 4 ระดับ กล่าวคือ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และรางวลัชมเชย การ
ประกวดประจ าปีการศึกษา 2555  ไดจ้ดัข้ึนท่ีห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. เม่ือวนัเสาร์ท่ี 27 เมษายน 
2556 มีนิสิตนกัศึกษาร่วมเขา้ประกวดจ านวน 13 กลุ่มจากสถาบนัต่างๆ ทัว่ประเทศ ผลการแข่งขนัปรากฏ
ว่า นักศึกษาจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ 1 เหรียญทองจากโครงงานวิจยั “การ
ประเมินค่าดีกรีการบดอดัของวสัดุทางวิศวกรรมงานทางดว้ยเคร่ืองวดัการแอ่นตวัแบบตกกระแทก” โดย 
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นายปฐมพร ฐิติถาวรนันท์ นายธราดล ใสสว่าง และนายปรัชญา แก้วล้วน และ 1 เหรียญเงินจาก
โครงงานวิจยั “ผลกระทบของขนาดตวัอยา่งท่ีมีต่อลกัษณะการอดัตวัคายน ้ าของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ” 
โดย นางสาวกมลชนก คงวศิวามิตร นางสาววรรษมน สุวรรณวฒันา และนายวรวตัน์ ทวปีระสาธน์  

 

 
 

 วศ.โยธา มจธ. เยี่ยม ติด 1 ใน 200 QS World University Rankings by 
Subject ปี 2013 

 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกตามสาขาวิชา ประจ าปี 2013 (Quacquarelli Symonds 
World University Rankings By Subject 2013) ของ Quacquarelli Symonds (QS) ซ่ึงเผยแพร่บนเว็บไซต ์
http://www.topuniversities.com  ปรากฎวา่ภาควชิาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ีพระจอมเกลา้
ธนบุรี อยูใ่นล าดบัท่ี 101-150 ของโลก ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง ซ่ึงจาก
รายงานดังกล่าว ภาควิชาฯ ขอขอบคุณ อาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ี ศิษยปั์จจุบนัและศิษยเ์ก่า ตลอดจนผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในผลงานอนัดียิ่งคร้ังน้ี และหวงัวา่ในปีต่อๆไป ภาควิชาฯ จะไดรั้บการจดั
อันดับท่ี ดี  และดียิ่งข้ึนซ่ึงเป็นส่ิงส าคัญในการสร้างบัณฑิตท่ี ดีและเก่งของมหาวิทยาลัยต่อไป     

 
 

 รางวลับทความยอดเยี่ยมสาขาวศิวกรรมปฐพี การประชุมวชิาการวศิวกรรม
โยธาแห่งชาตคิร้ังที่ 18 

 เม่ือวนัพุธท่ี 8 พฤษภาคม 2556 นักศึกษาและอาจารยภ์าควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ไดแ้ก่ นาย 
ตฤณ เดชคง ผศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์ ผศ.ดร.สมโพธิ อยู่ไวและผศ.ดร.วรัช ก้องกิจกุล ได้รับ
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ประกาศนียบตัรรับรองการน าเสนอบทความยอดเยี่ยมสาขาวิศวกรรมปฐพี  จากการประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังท่ี 18 (18th National Convention on Civil Engineering ) จากบทความช่ือว่า 
การวิเคราะห์เชิงตวัเลขส าหรับงานวิศวกรรมเทคนิคธรณีบนชั้นดินเหนียวกรุงเทพดว้ยแบบจ าลองขั้นสูง 
ณ โรงแรมดิเอม็เพรส เชียงใหม่  

 
 
 

 อาจารย์ วศ.โยธาได้รับรางวัลผู้น าเสนอผลงานวิจัยดีเด่นในงานประชุมสุด
ยอดมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิคร้ังที่ 2  

 จากการจดัการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ คร้ังท่ี 2 The Second Thailand National 
Research Universities Summit : NRU SUMMIT II ระหว่างว ัน ท่ี  7-8 พฤษภาคม 2556 ณ  ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ กรุงเทพฯ  ผศ.ดร.วรัช กอ้งกิจกุลและคณะไดรั้บรางวลัผูเ้สนอผลงานวิจยัดีมาก
แบบโปสเตอร์ของซุปราคลสัเตอร์ดา้นอุตสาหกรรม 
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