7.7 รางวัลที่ภาควิชาได้ รับ
 รางวัลนักวิจยั ดาวรุ่ง มจธ. ครั้งที่ 2 ประจาปี 2556
ตามที่ คณะทางานส่ งเสริ มชื่ อเสี ยงด้านวิชาการได้จดั ทาโครงการรางวัลนักวิจยั ดาวรุ่ งมจธ. ครั้ งที่ 2
ประจาปี 2556 เพื่อสร้างขวัญกาลังใจและยกย่องอาจารย์นกั วิจยั รุ่ นใหม่ และส่ งเสริ มให้อาจารย์นกั วิจยั รุ่ นใหม่
รั ก งานวิจยั มี ก ารพัฒนางานวิจยั ที่ มี คุ ณภาพอย่า งต่ อเนื่ อง ซึ่ ง มี ผูไ้ ด้รับ รางวัล นัก วิจยั ดาวรุ่ ง มจธ. ครั้ งที่ 2
ประจาปี 2556 จานวน 4 ท่านซึ่ ง 1ใน4ท่านมีอาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ
ผศ.ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร ภาควิชาฯขอแสดงความยินดีมาด้วย ณ ที่น้ ี

คณะอนุ กรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วสท. ร่ วมกับมู ลนิ ธิ
ศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์ ได้จดั ให้มีการแข่งขันแก้ปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี ครั้งที่ 2 สาหรับนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปี ที่ 4 ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร
วสท. โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้นกั ศึกษาได้แสดงความคิดเชิงวิเคราะห์และใช้ความรู ้ทางด้านวิชาวิศวกรรมปฐพี
เพื่อแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น และเพื่อให้เกิดโอกาสในการพบปะแลกเปลี่ยนความรู ้อนั จะนาไปสู่ ความร่ วมมือทาง
วิ ช าการระหว่า งสถาบัน ต่ อ ไป การแข่ ง ขัน ด าเนิ น การโดยการศึ ก ษาและแก้ปั ญ หาจากโจทย์ที่ ไ ด้รั บ จาก
คณะกรรมการ และทา PowerPoint เพื่อนาเสนอภายในระยะเวลา 2.5 ชัว่ โมง แล้วจึงนาเสนอต่อคณะกรรมการ
และตอบคาถามอีกทีมละ 15 นาที แต่ละมหาวิทยาลัยสามารถส่ งตัวแทนได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น โดยมีสมาชิ กที
มละไม่เกิน 3 คน รางวัลมี 4 ระดับ กล่าวคือ เหรี ยญทอง เหรี ยญเงิน เหรี ยญทองแดง และรางวัลชมเชย ในปี นี้ มี
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 การแข่ งขันแก้ปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี ครั้งที่ 2
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นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่ วมแข่งขันจานวน 6 ทีม ผลการแข่งขันปรากฏว่า ตัวแทนนักศึกษาชั้นปี ที่ 4
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีซ่ ึ งประกอบด้วย นางสาวศิริว รรณ ไวยชิ ตา นางสาวสวรรยา
ดารารัตน์ และนายสัณฐิติ ทรรพวสุ ได้รางวัลเหรี ยญเงิน

 รางวัลบทความดีเด่ นจากบทความวิจยั
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ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) คณะผูจ้ ดั งานการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 วิศวกรรม
โยธากับประชาคมอาเซี ยน เมื่อวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัด
ขอนแก่น ได้มอบโล่รางวัลบทความดีเด่นจากบทความวิจยั เรื่ อง “คานเหล็กแบบยึดรั้งบางส่ วนสาหรับกาแพงรับ
แรงเฉื อนคู่ควบต้านทานแรงแผ่นดิ นไหว” ผลงานโดย นายวงศา วรารักษ์สัจจะ นักศึกษาปริ ญญาโท และ รศ.
ดร. สุ ทศั น์ ลีลาทวีวฒั น์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
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 นศ วิ ศ วกรรมโยธา ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ และรองชนะเลิ ศ ร่ วมงานสั ม มนา
Hokkaido University and Thailand Joint Seminar 2014 ที่ Hokkaido
University ณ ประเทศญีป่ ุ่ น
อาจารย์และนัก ศึ ก ษาภาควิช าวิศ วกรรมโยธาเดิ นทางไปร่ วมงานสั ม มนา Hokkaido University and
Thailand Joint Seminar 2014 ที่ Hokkaido University ณ ประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่ 16-28 ตุลาคม 2557โดย
ผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนาประกอบไปด้วยคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮอกไกโด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีแห่ งเอเชี ย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยก่อนนาเสนอผลงานของ
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นักศึกษา มีการบรรยายพิเศษโดย รศ.ดร.วิโรจน์ ศรี สุรภานนท์ เรื่ อง “Ways to reduce traffic congestion around
school”ในการแข่งขันนาเสนอผลงานของนักศึกษารอบสุ ดท้าย (Final Presentation) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557มี
คณาจารย์ที่ไปร่ วมงานได้ทาการประเมินและตัดสิ นให้นกั ศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศทั้งสองทีม First Place Winner: น.ส.พิชญา พันวัน (นศ.วิศวกรรมขนส่ ง
ระดับปริ ญญาโท ชั้นปี ที่ 1) และ นายฉัตรชนก เกตุศิริ (นศ.วิศวกรรมโยธา ระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 3 โครงการ
นานาชาติ) ชื่ อผลงาน: Encouraging the Use of Bike Sharing in Bangkok and Sapporo Second Place Winner:
นายศิวกร อมตวีระกุล (นศ.วิศวกรรมขนส่ ง ระดับปริ ญญาโท ชั้นปี ที่ 2) และ น.ส.โสรดา เสาวลักษณ์อกั ษร
(นศ.วิ ศ วกรรมขนส่ ง ระดับ ปริ ญ ญาโท ชั้น ปี ที่ 2) ชื่ อ ผลงาน: Walking Impediment in Accessing Transit
Station: Case Study of Bangkok BRT and Sapporo Metro โดยทั้งสองทีมมีอาจารย์ที่ปรึ กษา: รศ.ดร.วิโรจน์ ศรี
สุ รภานนท์
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