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สารจากหัวหน้าภาควิชา
ปี พ.ศ. 2554 เป็นปีหนึ่งที่ต้องจดจาในประวัติศาสตร์ชาติไทย เพราะเกิดมหาอุทกภัยในช่ว ง
เดือน ตุลาคม ต่อเนื่องจนถึงเดือน ธันวาคม 2554 ซึ่งมหาอุทกภัยครั้งนี้สร้างความเสียหายต่อ
ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของผู้ ป ระสบภั ย อย่ า งใหญ่ ห ลวง ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มี
ความพร้อมด้านวิศวกรรมโยธา จึงได้จัดทาโครงการจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วม
ขึ้น ผ่านทั้งโครงการกิจกรรมและการเรียน การสอนของภาควิชาฯ
รายงานประจาปีฉบับนี้ ได้นาเสนอผลการดาเนินงานของภาควิชาฯ ซึ่งได้แก่ การดาเนินงาน
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งแน่นอนว่าต้อง

มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมรวมอยู่ด้วย
ในปี พ.ศ. 2554 เป็นปีที่ 51 แห่งการก่อตั้งภาควิชาวิศวกรรมโยธา การพัฒนาภาควิชาวิศวกรรม
โยธา ยังคงดาเนินการต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง มีการนาเงินทุนที่ระดมได้จากศิษย์เก่าและผู้มีจิต
ศรัทธาทั่วไปในคราวฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้ง (ปี พ.ศ. 2553) มาตั้งเป็นงบประมาณ

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์การศึกษา ปรับปรุงอาคารเรียน (อาคาร 4 ชั้น ตึกวิศววัฒนะ) และ
เป็นทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้กาลังดาเนินการอยู่
ซึ่งหลายๆคนคงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของภาควิชาฯ ในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ
รายงานประจาปีฉบับนี้นอกจากเป็นข้อมูลที่แสดงการดาเนินงานด้านต่างๆของภาควิชาฯแล้ว

ยังเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพของภาควิชาฯ ตลอดจนเป็นข้อมูลที่ใช้
อ้างอิงสาหรับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าของภาควิชาฯ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป และรับทราบ
ถึงการพัฒนาของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้อย่างถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมต่างๆซึ่ง

ได้ปรากฏในรายงานประจาปี พ.ศ. 2554 และขอขอบคุณคณะทางานทุกท่านเป็นอย่างสู งที่
ตั้งใจ และ มุ่งมั่น อย่างเต็มที่ ในการจั ด ทารายงานประจ าปีฉบับ นี้จ นมี ค วามสมบูร ณ์อ ย่า ง
ครบถ้วน
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ประวัตคิ วามเป็ นมา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิทยาลัยเทคนิ ค
ธนบุรี ทาการเปิ ดสอนตั้งแต่วนั ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503
โดยในช่วงเริ่ มต้นได้รับนักศึกษาที่จบชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
5 (เที ย บเท่ า ม. 6 ในปั จ จุ บ ัน ) เข้า มาเรี ย นในชั้น ปี ที่ 1
รวมกัน และแยกเข้าเรี ยนในสาขาวิชาต่างๆ ในชั้นปี ที่ 2
เป็ นต้นไป ภาควิชาวิศวกรรมโยธาในขณะนั้น เป็ นส่ วน
หนึ่งของคณะช่างก่อสร้างหลักสู ตร 3 ปี ผูส้ าเร็ จการศึกษา
ได้รับวุฒิประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) และหากศึกษาต่ออีก 2 ปี จะได้วุฒิประกาศนียบัตรครู
เทคนิคชั้นสู ง (ปทส.)
ต่อมาเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2514 วิทยาลัยเทคนิ คธนบุรีได้รับการยกระดับขึ้นเป็ น สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี (สจธ.) สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย คณะช่ างก่อสร้ างจึงได้
เปลี่ยนเป็ นภาควิชาวิศวกรรมโยธาตามไปด้วย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทาให้หลักสู ตรประกาศนี ยบัตร
ครู เทคนิคชั้นสู ง (ปทส.) ได้รับการปรับปรุ งให้เป็ นหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) โดยใช้เวลา
การศึกษา 5 ปี และในท้ายที่สุดได้มีการปรับปรุ งหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ใหม่อีกครั้ง
เป็ นหลักสู ตร 4 ปี ซึ่ งใช้ต่อเนื่องมาจวบจนถึงปั จจุบนั
ตั้งแต่วนั ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2541 เป็ นต้นมา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เปลี่ยน
สภาพเป็ นมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี(มจธ.) ซึ่ งเป็ นมหาวิทยาลัยแห่ งแรกของรัฐฯ
ที่ อ อกนอกระบบ โดยเปลี่ ย นสภาพจากส่ วน
ราชการมาเป็ นมหาวิท ยาลัย ในก ากับ ของรั ฐบาล
สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ
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ด้วยความมุ่งหมายที่จะพัฒนาด้านการศึกษาในระดับสู งอย่างต่อเนื่ อง ภาควิชาวิศวกรรมโยธาจึง
ได้เปิ ดหลักสู ตรในระดับบัณฑิ ตศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ในระดับที่สูงขึ้น พัฒนา
งานวิจยั และงานบริ การสังคมให้ครอบคลุมกว้างขวางมากขึ้น ในปี การศึกษา 2554 ภาควิชาวิศวกรรม
โยธามีแผนที่ จะเปิ ดรั บนักศึกษาสาขาวิชาจราจรขนส่ งในหลักสู ตรเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาเพิ่มเติ ม
รายชื่อของหลักสู ตรที่ภาควิชาฯได้เปิ ดสอนและปรับปรุ งแล้ว มีดงั ต่อไปนี้
ปี พ.ศ. 2520 เปิ ดหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา
(วิศวกรรมโครงสร้างและวิศวกรรมเทคนิคธรณี )
ปี พ.ศ. 2536 เปิ ดหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ าและ
เปิ ดหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี
ปี พ.ศ. 2538 เปิ ดหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมขนส่ ง
ปี พ.ศ. 2540 เปิ ดหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมและการบริ หารการก่อสร้าง
ปี พ.ศ. 2541 เปิ ดหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา
(วิศวกรรมโครงสร้างและวิศวกรรมเทคนิคธรณี )
ปี พ.ศ. 2543 เปิ ดหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา หลักสู ตรนานาชาติ
ปี พ.ศ. 2548 ปิ ดหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี
ปี พ.ศ. 2548 เปิ ดหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา
(วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมทรัพยากรน้ า วิศวกรรมขนส่ ง
วิศวกรรมและการบริ หารการก่อสร้าง และวิศวกรรมเทคนิคธรณี )
ปี พ.ศ. 2551 เปิ ดหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา
(วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมทรัพยากรน้ า วิศวกรรมขนส่ ง
และวิศวกรรมเทคนิคธรณี )
ปี พ.ศ. 2552 เปิ ดหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตเทคโนโลยีวศิ วกรรมโยธา
สาขาเอกวิศวกรรมโยธา และสาขาเอกวิศวกรรมนอกฝั่ง
ปี พ.ศ. 2554 เปิ ดหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตเทคโนโลยีวศิ วกรรมโยธา
สาขาเอกวิศวกรรมจราจรและขนส่ ง
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1.2 ปรัชญาการศึกษา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์
 ปรัชญาการศึกษา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้ใช้ปรัชญาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ
“
”
“ในหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกตนแล้ ว เป็ นผู้ประเสริ ฐ”

 ปณิธาน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธามีปณิ ธานในการดาเนินงานดังต่อไปนี้
1. ผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพโดยให้มีความรู ้ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิ ควบคู่กนั
ไป เป็ นวิศวกรที่มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณ มีสานึ กทางสังคม และมีความสามารถในการ
ทางานกับผูอ้ ื่นได้ดี
2. ส่ งเสริ มให้มีการวิจยั และพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
3. ส่ งเสริ มให้มีการบริ การวิชาการแก่สังคมและชุมชน
4. สนับสนุ นให้มีการระดมความคิ ดจากทั้งภายในและภายนอก เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
ภาควิชาฯ สังคม และสิ่ งแวดล้อม
5. สร้างบรรยากาศการทางานร่ วมกันภายในภาควิชาฯ เพื่อความสามัคคีรู้จกั หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ
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 วิสัยทัศน์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธามีวสิ ัยทัศน์ในการดาเนินงาน ว่า
“มุ่งก้ าวไปอย่ างไม่ หยุดยัง้ ในการพัฒนาวิชาชี พวิศวกรรมโยธา”

 วัตถุประสงค์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธามีวตั ถุประสงค์ในการดาเนินงานดังต่อไปนี้
1. เพื่อจัดการเรี ยนการสอนและผลิตบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก
ทางด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้สาหรับการประกอบอาชีพด้านวิศวกรรม
โยธา และความพร้อมที่จะศึกษาต่อหรื อทาวิจยั ในระดับสู ง
2. เพื่อส่ งเสริ มให้อาจารย์และนักศึกษาค้นคว้าและปฏิบตั ิเชิงวิศวกรรมอย่างแท้จริ ง
3. เพื่อให้บริ การวิชาพื้นฐาน และวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมโยธาแก่ภาควิชาต่างๆ
4. เพื่อให้บริ การวิชาการแก่สังคม ให้คาปรึ กษาแก่หน่วยงานของรัฐ และเอกชน
5. ปลูกฝังให้นกั ศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
6. ส่ งเสริ มและร่ วมมือกับศิษย์เก่า เพื่อพัฒนาภาควิชาฯ
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1.3 สถานทีต่ ้ังและพืน้ ที่ใช้ สอย
ปั จจุบนั ภาควิชาวิศวกรรมโยธาตั้งอยู่ที่อาคารเรี ยนรวม 5 ชั้น 1 – 5 โดยมีสานักงานภาควิชา และ
ห้องพักอาจารย์อยูท่ ี่ช้ นั 3 และเมื่อเดือนกรกฎาคม 2553* ภาควิชาได้รับมอบอาคารหลังใหม่เป็ นอาคาร 4
ชั้น และพื้นที่ช้ นั 1 ของอาคารวิศววัฒนะ 11 ชั้น เพิ่มขึ้น
* ปั จจุบนั อาคารที่ได้รับเพิม่ อยูร่ ะหว่างการปรับปรุ งงานสถาปั ตยกรรม ซึ่ งคาดว่าจะแล้วเสร็ จภายใน
ปี 2555

อาคารเรียนรวม 5 (ที่ต้งั ปัจจุบัน)
 ชั้นที่ 1 มีพนื้ ที่ใช้ สอย 866.40 ตร.ม. ประกอบด้ วย

- CB50102 ห้องวิจยั นักศึกษาระดับปริ ญญาโท – เอก ด้านคอนกรี ต
- CB50103 ห้องปฏิบตั ิการสาขาวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี
- CB50104 ห้องปฏิบตั ิการสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง และ
ห้องปฏิบตั ิการทดสอบคอนกรี ตและวัสดุอื่นๆ
- CB50105 ห้องเก็บอุปกรณ์สาขาวิชาวิศวกรรมสารวจ
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 ชั้นที่ 2 มีพนื้ ที่ใช้ สอย 440.00 ตร.ม. CB50204 ประกอบด้ วย
-

โครงการวิศวกรรมบัณฑิตนานาชาติและสองสถาบัน
โครงการวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตเทคโนโลยีวศิ วกรรมโยธา
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
ห้องสมุดภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ห้องหน่วยโสตทัศนศึกษา
ห้องสันทนาการนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ห้องUBC สาหรับนักศึกษาฝึ กฝนภาษาอังกฤษ

 ชั้นที่ 3 มีพนื้ ที่ใช้ สอย 733.50 ตร.ม. ประกอบด้ วย

- CB50306 สานักงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ห้องหัวหน้าภาควิชา
ห้องประชุมใหญ่ จานวน 1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก จานวน 2 ห้อง
ห้องพักอาจารย์ จานวน 6 ห้อง ห้องละคน
- CB50307 ห้องสันทนาการสาหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จัดให้มีน้ าชา-กาแฟ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ และนิตยสารต่างๆ
- CB50308 ห้องพักอาจารย์ จานวน 6 ห้อง ห้องละคน
- CB50309 ห้องพักอาจารย์ จานวน 6 ห้อง ห้องละคน
- CB50310 ห้องพักอาจารย์ จานวน 6 ห้อง ห้องละคน
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 ชั้นที่ 4 มีพนื้ ที่ใช้ สอย 744.00 ตร.ม. ประกอบด้ วย
- CB50410 ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์
- CB50411 แบ่งเป็ น 2 ส่ วน
* ห้องวิจยั นักศึกษาระดับปริ ญญาโท
สาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี
* ห้องเก็บเครื่ องมือสาขาวิชา
วิศวกรรมเทคนิคธรณี และขนส่ ง
- CB50412 ห้องวิจยั นักศึกษาระดับปริ ญญาโทสาขาวิศวกรรมขนส่ ง
- CB50413 แบ่งเป็ น 2 ส่ วน
* ห้องปฏิบตั ิการจราจร
* ห้องพักอาจารย์ จานวน 6 ห้อง ห้องละคน
- CB50414 แบ่งเป็ น 2 ส่ วน
* สานักงานโครงการวิศวกรรมและการบริ หารงานก่อสร้าง(CM)
* ห้องปฏิบตั ิการสาขาวิชาวิศวกรรมสารวจ

 ชั้นที่ 5 มีพนื้ ที่ใช้ สอย 724.00 ตร.ม. ประกอบด้ วย
- CB50509 ห้องเรี ยนขนาด 40 ที่นงั่ พร้อมอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
- CB50510 ห้องเรี ยนขนาด 40 ที่นงั่ พร้อมอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
- CB50511/1 ห้องเรี ยนขนาด 20 ที่นงั่ พร้อมอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
- CB50511/2 ห้องเรี ยนขนาด 20 ที่นงั่ พร้อมอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
- CB50512 ห้องเรี ยนขนาด 40 ที่นงั่ พร้อมอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
- CB50513 ห้องนักศึกษาระดับปริ ญญาเอก ภายในแบ่งเป็ น 8 ห้อง ห้องละคน
- CB50514 ห้องนักศึกษาระดับปริ ญญาโท ภายในแบ่งเป็ น 2 ส่ วน
* สาหรับนักศึกษาปริ ญญาโท ชั้นปี ที่ 1 จัดเป็ นห้องรวม มีคอมพิวเตอร์ ส่วนกลาง
สาหรับนักศึกษาปริ ญญาโท ชั้นปี ที่ 2 มีโต๊ะทางานคนละ 1 ชุด
ในปี พ.ศ. 2553 ภาควิชาได้อาคารปฏิบตั ิการหลังใหม่จานวน 1 หลัง ซึ่งเป็ นอาคาร 4 ชั้น พื้นที่ใช้
สอยประมาณ 3,254.85 ตารางเมตร ซึ่ งจะรองรับงานทดสอบด้านวิศวกรรมโยธา โดยมีพ้ืนแข็งแกร่ ง
(Strong Floor) ซึ่ งรับน้ าหนักบรรทุกได้ถึง 10,000 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
-8KMUTT Civil Engineering

Annual Report 2011

รายงานประจาปี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 2554

 อาคารวิศววัฒนะ มีพนื้ ที่ใช้ สอย รวม 3,254.85 ตร.ม. แบ่ งออกเป็ น 2 ส่ วน

- ส่ วนที่ 1 อาคาร 4 ชั้น ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีพนื้ ที่ 2,956.45 ตร.ม.
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้ วางแผนขั้นต้ นไว้ดังนี้
ชั้น 1 จัดเป็ นที่ต้ งั ของห้องปฏิบตั ิการทรัพยากรน้ าและห้องปฏิบตั ิการโครงสร้าง
ชั้น 2 จัดเป็ นห้องเรี ยน 20 คน จานวน 1 ห้อง ห้องเรี ยน 40 คน จานวน 2 ห้อง
ห้องเรี ยน 80 คน จานวน 1 ห้อง และห้องประชุมสัมมนา จานวน 1 ห้อง
ชั้น 3 จัดเป็ นที่ต้ งั ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก
ชั้น 4 จัดเป็ นที่ต้ งั ของสานักงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา ห้องพักคณาจารย์ 32 ห้อง
ห้องประชุมภาควิชาฯ 1 ห้อง ห้องสมาคมนักศึกษาเก่า 1 ห้อง
*ในปัจจุบันอยู่ระหว่ างการปรับปรุ งงานสถาปัตยกรรม ซึ่ งคาดว่ าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2556*
- ส่ วนที่ 2 อาคารวิศววัฒนะ 11 ชั้น ภาควิชาวิศวกรรมโยธามีพนื้ ที่ 298.40 ตร.ม.
ชั้น 1 จัดเป็ นที่ต้ งั ของสาขาวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี
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โครงสร้างการบริหาร 2
และบุคลากร

2.1 โครงสร้างการบริหาร
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีการจัดโครงสร้างการบริหารออกเป็นส่วนๆ ตามรูปแบบที่แสดงดัง
แผนภูมิในรูปที่ 2.1 ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะกรรมการวิชาการประจา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เลขานุการภาควิชาวิศวกรรมโยธา
โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง โครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา โครงการวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิตนานาชาติ-สองสถาบัน สาขาวิชาต่างๆ สายสนับสนุนการศึกษาการวิจัยและบริการสังคม
สานักงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา ผู้ช่วยช่างทั่วไปและพนักงานบริการ และคณะทางานต่างๆ อีก 6 ชุด
โดยมีรายละเอียดที่ควรกล่าวถึงดังนี้
 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นเสมือนตัวแทนของภาควิชาฯ มีหน้าที่ในการดาเนินงาน
บริหารเพื่อให้ภารกิจของภาควิชาฯ เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และบรรลุพันธะกิจและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
นอกจากนี้ ยั ง ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ แ ทนของภาควิ ช าฯ ในการเข้ า ประชุ ม ในคณะกรรมการประจ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์เพื่อรับและสนองนโยบายของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ปัจจุบันผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้า
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคือ ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
 คณะกรรมการวิชาการประจาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ประกอบด้วย หัวหน้าสาขาวิชาต่างๆ
และผู้ทรงคุณวุฒิอีก 3 ท่าน โดยมีหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาเป็นประธาน และมีเลขานุการภาควิชาฯ
เป็นเลขานุการคณะกรรมการโดยตาแหน่ง มีหน้าที่หลักในการพิจ ารณาเรื่อ งที่เกี่ยวกับวิชาการของ
ภาควิชาฯ เช่น การจัดทาหรือร่างหลักสูตร การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร เป็นต้น
 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึ กษา ประกอบด้ว ย หัวหน้ าภาควิช าฯ เป็น ประธาน
คณาจารย์ของภาควิชาฯ 3 ท่าน และเจ้าหน้าที่ของภาควิชาฯ 2 ท่าน มีหน้าที่ดาเนินการและประสานงาน
เพื่อรวบรวมข้อมูลและทารายงาน เพื่อรองรับการประเมินทั้งในส่วนของภาควิชาฯ และการประเมินจาก
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หน่วยงานหรือบุคลากรภายนอก รวมถึงมีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายใน และภายนอกของภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยมีตัวแทนประกันคุณภาพของภาควิช า
ฯ (QMR) คือ ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ และดร.พิชญ์ สุธีรวรรธนา เข้าร่วมเป็นกรรมการคุณภาพ
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนานโยบายการประกันคุณภาพที่ไ ด้รับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ม า
ดาเนินการทางภาคปฏิบัติที่ภาควิชาฯ
 เลขานุ ก ารภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา เป็ น ผู้ ป ระสานงานภายในภาควิ ช าฯ ท าหน้ า ที่ จั ด
ตารางสอน และดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของภาควิชาฯร่วมกับหัวหน้าภาควิชาฯ
ปัจจุบัน ผศ.ดร.ทวิช
พูลเงิน ดารงตาแหน่งนี้อยู่ใน
 โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง เป็นโครงการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโท
ซึ่งจั ดการเรี ยนการสอนในภาคค่า และเสาร์ -อาทิต ย์ โดยมี ดร.พิช ญ์ สุ ธีรวรรธนา เป็น ผู้อานวยการ
โครงการ มีภารกิจในการบริหารโครงการฯ รับนักศึกษา และจัดการเรียนการสอนในโครงการดังกล่าว
ให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และเพื่อรองรับการขยายตัวของโครงการฯ จึงมีการ
แต่งตั้ง ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย ให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการโครงการ
 โครงการวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา สาขาเอกวิศวกรรมโยธา
สาขาเอกวิศวกรรมนอกฝั่ง และสาขาเอกวิศวกรรมจราจรและขนส่ง เป็นโครงการผลิตบัณฑิตในระดับ
ปริญญาโท ซึ่งจัดการเรียนการสอนในภาคค่า และเสาร์-อาทิตย์ โดยมี ผศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ เป็น
ผู้อานวยการโครงการ มีภ ารกิจ ในการบริห ารโครงการฯ รั บนักศึ กษา และจั ดการเรียนการสอนใน
โครงการดังกล่าว ให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และเพื่อ รองรับการขยายตัวของ
โครงการฯ จึงมีการแต่งตั้ง ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล และผศ.ดร.อาพล การุณสุนทวงษ์ ให้ดารงตาแหน่ง
รองผู้อานวยการโครงการ
 โครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ -สองสถาบัน เป็นโครงการผลิตบัณฑิตในระดับ
ปริญญาตรี ซึ่งจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบ ภารกิจหลักของโครงการคือ การรับ
นักศึกษา และจัดการเรียนการสอนให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และข้อบังคับด้านเกณฑ์ภาษาอังกฤษของ
โครงการเมื่อจบการศึกษา คือต้องสอบผ่าน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือการทดสอบอื่นที่เทียบเท่า
สาหรับนักศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยมของแต่ละชั้นปี โครงการมีทุนการศึกษา ITCE Platinum
มอบให้เป็นทุนการศึกษาทุนละ 47,500 บาท
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ปัจจุบันโครงการมี ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช เป็นผู้อานวยการโครงการ ดร.อภินัติ อัชกุล เป็นรอง
ผู้อานวยการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและการเงิน ผศ.ดร.วรัช ก้องกิจกุล เป็นรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
และกิจการต่างประเทศ และ Dr.Goran Aranjelovski เป็นผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
 สาขาวิชาต่างๆ เป็นหน่วยงานที่สาคัญ ยิ่งของภาควิชาฯ ซึ่งเกิดจากการนาศาสตร์ต่างๆ ที่
จัดการสอนอยู่ในภาควิชาวิศวกรรมโยธา มาจัดเป็นกลุ่มสาขาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอน ตลอดจน
การวิจัย เป็นไปอย่างมีทิศ ทาง ชัด เจน และมีประสิ ทธิภาพ ปัจจุบั นภาควิช าฯ มีส าขาวิชาจานวน 6
สาขาวิชา ได้แก่
-

สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
สาขาวิชาเทคนิคก่อสร้าง
สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
สาขาวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี
สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้า
สาขาวิชาวิศวกรรมสารวจ
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หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ศ. ดร. ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
คณะกรรมการวิชาการประจาภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ประธาน : ศ. ดร. ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
เลขานุการ : ผศ. ดร. ทวิช พูลเงิน

คณะทางานด้านนโยบาย แผนงาน และการเงิน
ประธาน : ศ. ดร. ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
คณะทางานและเลขานุการ : คุณพวงทอง ทองบริสุทธิ์
คณะทางานด้านบัณฑิตศึกษาและงานวิจัย
ประธาน : ศ. ดร. สมชาย ชูชีพสกุล
คณะทางานและเลขานุการ : ดร. ชัยณรงค์ อธิสกุล
คณะทางานด้านการบริการวิชาการ
ประธาน : รศ. เอนก ศิริพานิชกร
คณะทางานและเลขานุการ : อ.เอกชัย ภัทรวงศ์ไพบูลย์
คณะทางานด้านหลักสูตร การเรียนการสอนฯ ป.ตรี
ประธาน : ผศ. ดร. สมโพธิ อยู่ไว
คณะทางานและเลขานุการ : อ. ธีระ ลาภิศชยางกูล
คณะทางานด้านกิจกรรม
ประธาน : ผศ. ดร. วุฒิพงศ์ เมืองน้อย
คณะทางานและเลขานุการ : ดร. ชัยณรงค์ อธิสกุล
คณะทางานด้านประชาสัมพันธ์
ประธาน : ผศ. ดร. พรเกษม จงประดิษฐ์
คณะทางานและเลขานุการ : ดร. อภินัติ อัชกุล

การประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้จัดทารายงานฯ : อาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ
QMR : ดร. ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ และ ดร. พิชญ์ สุธรี วรรธนา

โครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
ผอ. โครงการฯ : ผศ .ดร. สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์
รองผอ. โครงการฯ: ดร. ชัยณรงค์ อธิสกุล และ ผศ.ดร. อาพล การุณสุนทวงษ์

วงษ์

โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
ผอ. โครงการฯ : ดร. พิชญ์ สุธีรวรรธนา
รองผอ. โครงการฯ : ผศ.ดร. วุฒิพงศ์ เมืองน้อย

โครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ-สองสถาบัน
ผอ. โครงการฯ : ดร. จุลพจน์ จิรวัชรเดช
รองผอ. โครงการฯ : ดร. อภินัติ อัชกุล และ ผศ. ดร. วรัช ก้องกิจกุล

สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
อ. เอกชัย ภัทรวงศ์ไพบูลย์ *
ศ. ดร. สมชาย ชูชีพสกุล
ศ. ดร. ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
รศ. ดร. สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์
รศ. เอนก ศิริพานิชกร
ผศ.ดร. สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์
ดร. จุลพจน์ จิรวัชรเดช
ผศ.ดร. ทวิช พูลเงิน
ดร. อภินัติ อัชกุล
ดร. ชัยณรงค์ อธิสกุล
ดร. วีรชาติ ตั้งจิรภัทร
ดร. บุญมี ชินนาบุญ
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
Dr. Goran Arangjelovski

สาขาวิชาเทคนิคก่อสร้าง

รศ. ดร. วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์ *
รศ. ดร. ธวัชชัย เหล่าศิริหงษ์ทอง
ผศ. ดร. อาพล การุณสุนทวงษ์

ผศ.ดร. วรัช ก้องกิจกุล*
รศ. วิชัย สังวรปทานสกุล
รศ. ดร. ภาณุวัฒน์ สุริยฉัตร
ผศ. ดร. พรเกษม จงประดิษฐ์
ผศ. ดร. สมโพธิ อยู่ไว

ผศ. ดร. วุฒิพงศ์ เมืองน้อย*
ผศ. ดร. พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์
ผศ. ดร. สันติ เจริญพรพัฒนา
ดร. พิชญ์ สุธีรวรรธนา

สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรนา
า น์พานิชย์*
ดร. ชัยวัฒน์ เอกวันฒ
ศ. ดร. ชัยยุทธ ชินณะราศรี
รศ. ดร. นิตยา หวังวงศ์วิโรจน์

สาขาวิชาวิศวกรรมสารวจ
อ. ธีระ ลาภิศชยางกูล *
อ. ธงชัย โพธิ์ทอง
ดร.นครินทร์ สัทธรรมนุวงศ์

หมายเหตุ : * หัวหน้าสาขา

สายสนับสนุนการศึกษาการวิจัย และบริการสังคม
ช่างเทคนิค
นายมนเทียร ธินิศริ ิ
นายปรีชา บุญกลั่น
นายจารุวฒ
ั น์ สุขจันทร์
นายสถาน เฉลิมพันธ์
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
นายดนัย ดามาอู

สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง

สาขาวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี

สานักงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา
นางสาวพวงทอง ทองบริสุทธิ์
นางตวงพร ชินณะราศรี
นางสาวอังคณารัตน์ กาญจนมณีนิล
นางสาวนวรัตน์ เชาว์ไว
นางสาวสมจิตร์ ธัญพงศ์รุ่งเรือง
นางสาวเพ็ญศรี ม่วงชุ่ม
นางสาวจิตเรศ ดารงรัตน์
นางสุชาดา ไวยวุทธิ
นางสาวจิราพร โสมแก้ว

ลูกมือช่าง/พนักงานบริการ
นายชัด เผือกม่วงศรี
นายสุกุล ทาสีทอง
นายมงคล ทองปุ
นางรังสิยา หวังรุ่งเจริญ

รูปที่ 2.1 โครงสร้างการบริหารงานของภาควิชาวิศวกรรมโยธา
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แต่ละสาขาประกอบด้วยคณาจารย์ที่ส าเร็จ การศึ กษาในด้านที่สอดคล้อ งกั บสาขานั้นๆ โดยมี
หัวหน้าสาขาเป็นผู้ดูแล แต่ละสาขาวิชามีหน้าที่ในการพิจารณาเนื้อหารายวิชาที่จะเปิดสอน (กรณีที่มีการ
ปรับปรุงหลักสูตร) เปิดรายวิชาที่จะดาเนินการสอนในแต่ละภาคการศึกษา จัดหาอาจารย์ที่เหมาะสมเพื่อ
สอนในรายวิชาดังกล่าว เสนอการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อ ประกอบการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อ งกับสาขา
ตลอดจนดูแลครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆให้อยู่ในสภาพดี และสามารถใช้ประกอบการเรียน
การสอน หรือทาวิจัยได้ตามปกติ
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 สายสนับสนุนการศึกษา การวิจัย และการบริการสังคม เป็นหน่วยงานที่สาคัญอีกหน่วยงาน
หนึ่ง มีหน้าที่สนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้การเรียนการสอน และ
การวิจัยในภาคปฏิบัติมีความปลอดภัย และราบรื่น นอกจากนี้ หน่วยงานนี้ยังสนับสนุนการให้บริการ
วิชาการแก่ ภาคเอกชน เช่ น งานทดสอบวั สดุ เป็นต้ น ภาควิช าฯ ได้ให้ บริการทดสอบวั สดุทางด้า น
วิศวกรรมโยธาแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐฯ และเอกชน เป็นจานวนมากในแต่ละปี บุคลากรใน
หน่วยงานนี้ได้แก่ช่างเทคนิคในสาขาต่างๆ และฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

 สานักงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นหน่วยงานที่สาคัญซึ่งจัดการงานต่างๆ ในด้านธุรการ
ทั้งหมด ทาหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกภาควิชาฯ จัดการงานเอกสาร
บัญชี การรับงานบริการวิชาการ ตลอดจนการให้คาปรึกษา และแนะนานักศึกษาในด้านการจัดทาเอกสาร
ต่างๆ ของนักศึกษาเพื่อติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น การฝึกงาน การรับทุนการศึกษา รวมถึงเป็น
หน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคณาจารย์ และนักศึกษาให้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

-16KMUTT Civil Engineering Annual Report 2011

รายงานประจาปีภาควิชาวิศวกรรมโยธา 2554

 ผู้ช่วยช่างทั่วไปและพนักงานบริการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนอีกหน่วยหนึ่ง ซึ่งดาเนินงาน
ทั่วๆไป เช่น การทดสอบวัสดุ (ในส่วนของลูกมือช่าง) การเดินหนังสือ การส่งเอกสาร การถ่ายเอกสาร
การจัดอาหาร และเครื่องดื่มสาหรับแขกผู้มาเยี่ยมภาควิชาฯ หรือในการประชุมต่างๆ ของภาควิชาฯ
 คณะทางานต่างๆ เป็นคณะทางานที่แต่งตั้ง ขึ้นโดยหั วหน้าภาควิชาฯ ซึ่งทาหน้ าที่ คล้ายที่
ปรึกษา และ/หรือดาเนินงานตามภารกิจที่ภาควิชาฯ กาหนดไว้เป็นด้านๆ ไป เนื่องจากภาควิชาวิศวกรรม
โยธาเป็นภาควิชาที่มีขนาดใหญ่ มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จานวนมาก และมีนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี
โท เอก รวมกันมากกว่า 900 คน การดาเนินงานของคณะทางานทั้ง 6 ชุด เป็นการกระจายอานาจและ
ภาระงาน แทนที่จะดาเนินงานโดยหัวหน้าภาควิชาแต่เพียงผู้เดียว ทาให้การดาเนินงานมีความคล่องตัว
มีประสิทธิภาพ และมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนดังนี้
คณะทางานด้านนโยบาย แผนงาน และการเงิน
1. ศ.ดร.ชัย
จาตุรพิทักษ์กุล
ประธาน
2. ศ.ดร.สมชาย
ชูชีพสกุล
คณะทางาน
3. รศ.เอนก
ศิริพานิชกร
คณะทางาน
4. ผศ.ดร.สมโพธิ อยู่ไว
คณะทางาน
5. ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย
คณะทางาน
6. ผศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์
คณะทางาน
7. ผศ.ดร.ทวิช
พูลเงิน
คณะทางาน
8. ดร.จุลพจน์
จิรวัชรเดช
คณะทางาน (ผอ.โครงการนานาชาติ)
9. ผศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์
คณะทางาน (ผอ.โครงการ PE)
สุธีรวรรธนา
คณะทางาน (ผอ.โครงการ CM)
10. ดร.พิชญ์
11. น.ส.พวงทอง ทองบริสุทธิ์
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานด้านหลักสูตร
1. ผศ.ดร.สมโพธิ
2. ศ.ดร.ชัยยุทธ
3. ผศ.ดร.อาพล
4. ผศ.ดร.ทวิช
5. ดร.จุลพจน์
6. ดร.พิชญ์
7. ดร.วีรชาติ
8. อ.ธีระ
9. คุณเพ็ญศรี

การเรียน การสอน และการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
อยู่ไว
ประธาน
ชินณะราศรี
คณะทางาน
การุณสุนทวงษ์
คณะทางาน
พูลเงิน
คณะทางาน
จิรวัชรเดช
คณะทางาน
สุธีรวรรธนา
คณะทางาน
ตั้งจิตรภัทร
คณะทางาน
ลาภิศชยางกูล
คณะทางานและเลขานุการ
ม่วงชุ่ม
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะทางานด้านบัณฑิตศึกษาและงานวิจัย
1. ศ.ดร.สมชาย
ชูชีพสกุล
2. รศ.ดร.วิโรจน์
ศรีสุรภานนท์
3. ศ.ดร.ชัยยุทธ
ชินณะราศรี
4. ผศ.ดร.พรเกษม
จงประดิษฐ์
5. ผศ.ดร.สุทัศน์
ลีลาทวีวัฒน์
6. ผศ.ดร.สันติ
เจริญพรพัฒนา
7. ดร.ชัยณรงค์
อธิสกุล
8. คุณอังคณารัตน์
กาญจนมณีนลิ

ประธาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทางานด้านการบริการวิชาการ
1. รศ.เอนก
ศิริพานิชกร
2. รศ.ดร.ธวัชชัย
เหล่าศิริหงษ์ทอง
3. ดร.ชัยวัฒน์
เอกวัฒน์พานิชย์
4. รศ.วิชัย
สังวรปทานสกุล
5. ผศ.ดร.สุทัศน์
ลีลาทวีวัฒน์
6. ผศ.ดร.สมโพธิ
อยู่ไว
7. ดร.นครินทร์
สัทธรรมนุวงศ์
8. ดร.วีรชาติ
ตั้งจิตรภัทร
9. อ.เอกชัย
ภัทรวงศ์ไพบูลย์
10. คุณตวงพร
ชินณะราศรี

ประธาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทางานด้านประชาสัมพันธ์
1. ผศ.ดร.พรเกษม
จงประดิษฐ์
2. ผศ.ดร.วรัช
ก้องกิจกุล
3. ดร.ชัยวัฒน์
เอกวัฒน์พานิชย์
4. อ.ธงชัย
โพธิ์ทอง
5. คุณดนัย
ดามาอู
6. ดร.อภินัติ
อัชกุล
7. คุณสมจิตร์
ธัญพงศ์รุ่งเรือง

ประธาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะทางานด้านกิจกรรม
1. ผศ.ดร.วุฒิพงศ์
2. รศ.ดร.สมเกียรติ
3. รศ.ดร.ภาณุวัฒน์
4. รศ.ดร.นิตยา
5. ผศ.ดร.ทวิช
6. อ.เอกชัย
7. อ.ธงชัย
8. คุณดนัย
9. ดร.วีรชาติ
10. คุณพวงทอง

เมืองน้อย
รุ่งทองใบสุรีย์
สุริยฉัตร
หวังวงศ์วิโรจน์
พูลเงิน
ภัทรวงศ์ไพบูลย์
โพธิ์ทอง
ดามาอู
ตั้งจิตรภัทร
ทองบริสุทธิ์

ประธาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
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2.2 บุคลากร
บุคลากรของภาควิชาวิศวกรรมโยธา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
อาจารย์มีหน้าที่ในด้านทาการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นหลัก ส่วน
เจ้าหน้าที่มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนภารกิจด้านการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับอาจารย์เพื่อให้การดาเนินงานประสบผลสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ในปี พ.ศ. 2554 ภาควิชาฯ มีจานวนบุคลากรดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 จานวนบุคลาการของภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ประเภทบุคลากร
1) อาจารย์ประจา และผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
2) เจ้าหน้าที่ธุรการ
3) นายช่างเทคนิคและนักโสตทัศนูปกรณ์
4) ลูกมือช่าง
5) พนักงานบริการ
รวม

จานวน (คน)
31
9
5
3
1
49

เมื่อพิจารณาด้านคุณวุฒิการศึกษาพบว่า จากจานวนอาจารย์ประจา 31 คน มีผู้สาเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกจานวน 26 คน หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 84 ส่วนผู้สาเร็จระดับปริญญาโทมีจานวน 5
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 16 ดังรูปที่ 2.1 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก) ซึ่งเป็น
เกณฑ์ปี พ.ศ.2553 กาหนดไว้ว่า

16%




84%

รูปที่ 2.2 คุณวุฒิของอาจารย์ในภาควิชา ในปี พ.ศ. 2554
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“เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง คือ ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 60 หรือขึ้นไป”
เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ดังกล่าว ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน สาหรับตัวบ่งชี้ด้านคุณวุฒิของอาจารย์
เมื่อพิจารณาด้านตาแหน่งวิชาการพบว่าคณาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมโยธามีตาแหน่งทาง
วิชาการต่างๆ ดังนี้
 ตาแหน่งศาสตราจารย์
 ตาแหน่งรองศาสตราจารย์
 ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

3 ท่าน
7 ท่าน
9 ท่าน

จากอาจารย์ทั้งหมด 31 ท่าน มีอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์คิดเป็นประมาณร้อยละ 9.7
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์คิดเป็นประมาณร้อยละ 22.6 (ตาแหน่งศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
รวมกันเท่ากับร้อยละ 32.3) และตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์คิดเป็นร้อยละ 29.0 หรือมีผู้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ (ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์) ทั้งสิ้นร้อยละ 61.3 และอาจารย์ที่
ไม่ได้ดารงตาแหน่งทางวิชาการร้อยละ 38.7 (รูปที่ 2.3)

9.7%
38.7%

22.6%





29.0%

รูปที่ 2.3 สัดส่วนของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการของภาควิชา ในปี พ.ศ. 2554
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สาหรับตัวบ่งชี้ที่ 2.3 (อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ) สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้กาหนดไว้ว่า
“เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง คือ ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 30 ขึ้นไป”
ดังนั้น ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจึง ได้คะแนนเท่ากับ
5 สาหรับตัวบ่งชี้ ด้านตาแหน่งวิชาการของอาจารย์ แสดงให้เห็นว่า ภาควิชาวิศวกรรมโยธามีอาจารย์ที่
ดารงตาแหน่งทางวิชาการในจานวนที่สูงมากและทาให้ภาควิชาวิศวกรรมโยธามีผลงานด้านวิชาการที่สูง
มากเช่นกัน
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บุคลากรของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ประจาปี 2554
สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
รายชื่อ

ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล

Prof.Dr.Chai Jaturapitakkul

ติดต่อ
ตาแหน่ง / วุฒิการศึกษา / ความเชี่ยวชาญ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
Tel: 02 470 9131
วศ.บ. (เกียรตินิยม) โยธา, มจธ.
chai.jat@kmutt.ac.th
M.Eng. Civil, AIT
Ph.D. Civil, New Jersey Inst. of Tech.

Cement, Concrete, Fly ash,
Pozzolan, Biomass ash
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ
วศ.บ. โยธา, จุฬาฯ
M.Sc. , Ph.D. Civil, U. of Texas at
Arlington

Tel: 02 470 8023,
02 470 9146
somchai.chu@kmutt.ac.th

Computational and structural
ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล
mechanics, Offshore engineering,
Prof.Dr.Somchai Chucheepsakul Flexible structures,Nano mechanics
เลขานุการภาควิชาวิศวกรรมโยธา
วศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) , วศ.ม. ,
ปร.ด. โยธา, มจธ.

ผศ.ดร.ทวิช พูลเงิน

Tel: 02 470 9145
tawich.pul@kmutt.ac.th

Composite materials,
Computational mechanics

Asst.Prof.Dr.Tawich Pulngern
ผู้อานวยการโครงการนานาชาติ
B.Eng. (1st Hons.) Civil, UWS
M.Sc. Dist, UWS
Ph.D. Civil, UWS
ดร. จุลพจน์ จิรวัชรเดช

Tel: 02 470 9307
julapot.chi@kmutt.ac.th

Fracture mechanics

Dr.Julapot Chiravachradej
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รายชื่อ

ผศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์

ติดต่อ
ตาแหน่ง / วุฒิการศึกษา / ความเชี่ยวชาญ
ผู้อานวยการโครงการ
Tel: 02 470 9141
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
sutat.lee@kmutt.ac.th
วศ.บ. โยธา, จุฬาฯ
M.S. , Ph.D. Civil, U. of Michigan

Seismic analysis, Earthquake
engineering, Steel structure

Asst.Prof.Dr.Sutat Leelataviwat
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
วศ.บ. โยธา, มอ.
วศ.ม. โยธา, มจธ.

Tel: 02 470 9139
aikachai.pat@kmutt.ac.th

Lightweight concrete
อ.เอกชัย ภัทรวงศ์ไพบูลย์

Aj.Aikachai Pattarawongpiboon
วศ.บ. (เกียรตินิยม) โยธา, มก.
M.Eng. , D.Eng. Civil, Kyoto U.

รศ.ดร.สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์

Tel: 02 470 9139
somkiat.run@kmutt.ac. h

Structural engineering, Corrosion
of steel and concrete, Structure
maintenance

Assoc.Prof.Dr.Somkiat
Rungthongbaisuree
วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) โยธา, มจธ.
M.Eng. Structures, AIT

Tel: 02 470 9143
anek.sir@kmutt.ac.th

Structural systems and concrete
technology
รศ.เอนก ศิริพานิชกร

Assoc.Prof.Anek Siripanichgorn
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รายชื่อ

ติดต่อ
ตาแหน่ง / วุฒิการศึกษา / ความเชี่ยวชาญ
วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) , วศ.ม. ,
Tel: 02 470 9146
ปร.ด. โยธา, มจธ.
chainarong.ath@kmutt.ac.th

ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล

Dr.Chainarong Athisakul

Marine riser, Marine cable,
Offshore structures, Flexible
structures, Structural stability,
Dynamics of structures,
Finite element analysis
คอ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) , วศ.ม. ,
ปร.ด. โยธา, มจธ.

ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร

Dr.Weerachart Tangchirapat

Use of biomass ashes as a
pozzolanic material in concrete,
Recycled aggregate concrete,
Durability of concrete
รองผู้อานวยการโครงการนานาชาติ
วศ.บ. โยธา, จุฬาฯ
M.Eng Civil, IIT
Ph.D. Civil, Virginia Tech

ดร.อภินัติ อัชกุล

Tel: 02 470 9142
weerachart.tan@kmutt.ac.th

Tel: 02 470 9140
aphinat.ash@kmutt.ac.th

Steel structures, Steel connection,
Finite element analysis

Dr.Aphinat Ashakul
วศ.บ. , วศ.ม. , ปร.ด. โยธา, มจธ.

ดร.บุญมี ชินนาบุญ

Dr.Boonme Chinnaboon

Tel: 02 470 9148

Computational and applied
boonme.chi@kmutt.ac.th
mechanics, Numerical methods in
engineering: FEM, BEM, Meshfree
method, Structural engineering &
dynamics and earthquake
engineering
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ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
ประจาโครงการนานาชาติ
B.Eng. , M.Eng. U. “SS Cyril and
Methodius”
Ph.D. Civil U. of Tokyo

2
Dr.Goran Arangjelovski
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สาขาวิชาเทคนิคก่อสร้าง
รายชื่อ

ตาแหน่ง / วุฒิการศึกษา / ความ
เชี่ยวชาญ
หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคก่อสร้าง
วศ.บ. (เกียรตินิยม) โยธา, มจธ.
M.Eng. Structure, AIT
D.Eng. CM, AIT

ติดต่อ
Tel: 02 470 9149
wutthipong.mou@kmutt.ac.th

ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย

Asst.Prof.Dr.Wutthipong
Muengnoi

ดร.พิชญ์ สุธีรวรรธนา

Dr.Pitch Sutheerawatthana

ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา

ผู้อานวยการโครงการ
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) โยธา, มช.
M.Eng. CM, AIT
Ph.D. University of Tokyo

Tel: 02 470 9151
pitch.sut@kmutt.ac.th

Risk management
รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วศ.บ. โยธา, มจธ.
M.Eng. CM, AIT
Ph.D. Civil, U. of Tokyo.

Tel: 02 470 9151
santi.cha@kmutt.ac.th

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการ
และนวัตกรรม
วศ.บ. โยธา, มช.
M.Sc. Civil, South Dakota State U.
Ph.D. CM, Concordia U.

Tel: 02 470 8313,
02 470 9400, 02 470 9784
pasit.lor@kmutt.ac.th

Asst.Prof.Dr.Santi
Charoenpornpattana

ผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์

Asst.Prof.Dr.Pasit Lorterapong
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สาขาวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี
รายชื่อ

ติดต่อ
ตาแหน่ง / วุฒิการศึกษา / ความเชี่ยวชาญ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี Tel: 02 470 9144
วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) โยธา, จุฬาฯ warat.kon@kmutt.ac.th
M.Eng. Civil, AIT
Ph.D. Civil, Tokyo U.

Geotechnical engineering, Geo
Asst.Prof.Dr.Warat Kongkitkul synthetic engineering, Soil testing
ผศ.ดร.วรัช ก้องกิจกุล

วศ.บ. โยธา, มจธ.
วศ.ม. โยธา, จุฬาฯ

Tel: 02 470 9148
wichai.sun@kmutt.ac.th

Geotechnical engineering
รศ.วิชัย สังวรปทานสกุล

Assoc.Prof.Wichai
Sungwornpatansakul
วศ.บ. เหมืองแร่และโลหะการ, มอ.
M.Eng. Civil, AIT
Ph.D. Civil, McGill U
รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ สุริยฉัตร

Tel: 02 470 9142
phanuwat.sur@kmutt.ac.th

Geotechnical analysis by finite
element method

Assoc.Prof.Dr.Phanuwat
Suriyachat
วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)โยธา, จุฬาฯ
M.Eng. , Ph.D. Civil , Tokyo U.

ผศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์

Asst.Prof.Dr.Pornkasem
Jongpradist

Tel: 02 470 9140
pornkasem.jon@kmutt.ac.th

Numerical methods and analysis
for geotechnical problems,
Tunneling and underground
excavation, Ground improvement
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วศ.บ. โยธา, จุฬาฯ
M.Eng. , D.Eng. Civil, AIT

ผศ.ดร.สมโพธิ อยู่ไว

Tel: 02 470 9141
sompote.you@kmutt.ac.th

Ground improvement,
Geotechnical modeling, Light
weight geometrical

Asst.Prof.Dr.Sompote Youwai

สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
รายชื่อ

รศ.ดร. วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์

ติดต่อ
ตาแหน่ง / วุฒิการศึกษา / ความเชี่ยวชาญ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
Tel: 02 470 9147
วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) โยธา, มจธ. viroat.sri@kmutt.ac.th
M.Eng. Transportation Eng., AIT
Ph.D. Tohoku U.

Taxi management, Bicycle usage,
Freight demands

Assoc.Prof.Dr.Viroat
Srisurapanon
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
การขนส่งและจราจร
วศ.บ. โยธา, มอ.
วศ.ม. โยธา, จุฬาฯ
Ph.D. Ohio State U.
รศ.ดร. ธวัชชัย เหล่าศิริหงษ์ทอง

Assoc.Prof.Dr.Tawatchai
Laosirihongthong

Tel: 02 470 9683
tawatchai.lao@kmutt.ac.th

Transport planning, Road safety,
Transport system analysis, Design
and management
วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) โยธา, จุฬาฯ
M.S. , Ph.D. U of Texas at Austin

Tel: 02 470 9145
ampol.kar@kmutt.ac.th

Transport network modeling,
Applied optimization, Statistics
ผศ.ดร. อาพล การุณสุนทวงษ์

Asst.Prof.Dr.Ampol
Karoonsoontawong
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สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรนา
รายชื่อ

ดร. ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์

Dr.Chaiwat Ekkawatpanit

ติดต่อ
ตาแหน่ง / วุฒิการศึกษา / ความเชี่ยวชาญ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้า Tel: 02 470 9138
วศ.บ. ทรัพยากรน้า, มก.
chaiwat.ekk@kmutt.ac.th
วศ.ม. ทรัพยากรน้า, มจธ.
Ph.D. Civil, Tohoku U.

Water resources management,
Hydrology,
Hydraulic, GIS
วศ.บ.(เกียรตินิยม) โยธา, มจธ.
M.Eng. , D.Eng. AIT.

ศ.ดร. ชัยยุทธ ชินณะราศรี

Tel: 02 470 9137
chaiyuth.chi@kmutt.ac.th

River and coastal engineering,
Sediment transport, Hydraulic
model

Prof.Dr.Chaiyuth Chinnarasri
วศ.บ. ชลประทาน, มก.
วศ.ม. แหล่งน้า, จุฬาฯ
D.Eng. IWRM, AIT

รศ.ดร.นิตยา หวังวงศ์วิโรจน์

Tel: 02 470 9138
nittaya.wan@kmutt.ac.th

Flood modeling, Urban drainage
design, Automatic calibration

Assoc.Prof.Dr.Nittaya
Wangwongwiroj
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สาขาวิชาวิศวกรรมสารวจ
รายชื่อ

ตาแหน่ง / วุฒิการศึกษา / ความ
เชี่ยวชาญ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสารวจ
คอ.บ. โยธา, มจธ.
วศ.ม. สารวจ, จุฬาฯ

ติดต่อ
Tel: 02 470 9149
theera.lil@kmutt.ac.th

Surveying, Photogrammetry
อ.ธีระ ลาภิศชยางกูล

Aj.Theera Litwarangkul
วศ.บ. (เกียรตินิยม) โยธา, มช.
M.Eng. , Ph.D. Civil, Purdue U.

Surveying engineering,
GIS, GPS

Tel: 02 470 9152
nakarin.sat@kmutt.ac.th
nakarin.sat@gmail.com

ดร.นครินทร์ สัทธรรมนุวงศ์

Dr.Nakarin Satthamnuwong
วศ.บ. , วศ.ม. โยธา, มจธ.

Tel: 02 470 9147
thongchai.pho@kmutt.ac.th

อ.ธงชัย โพธิ์ทอง

Aj.Thongchai Phothong
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นายช่างเทคนิค
รายชื่อ

ตาแหน่ง / วุฒิการศึกษา
นายช่างเทคนิค
ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
และสาขาวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี

ติดต่อ
Tel: 02 470 9153
preecha.boo@kmutt.ac.th

ปวส. (ก่อสร้าง)
นายปรีชา บุญกลั่น
นายช่างเทคนิค
ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมสารวจ

Tel: 02 470 9153
satharn.cha@kmutt.ac.th

ปวส. (ก่อสร้าง)
นายสถาน เฉลิมพันธุ์
นายช่างเทคนิค
ประจาสาขาวิชาเทคนิคก่อสร้าง

Tel: 02 470 9153
monthian.tin@kmutt.ac.th

บธ.บ (การจัดการงานก่อสร้าง)
คอ.บ. (โยธา)
นายมนเทียร ธินิศิริ
ช่างเทคนิค
Tel: 02 470 9150
ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้า aumnaj.suk@kmutt.ac.th
ปวส. (ช่างกลโรงงาน)
นายรัชพล สุขจันทร์
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2

นักโสตทัศนูปกรณ์
รายชื่อ

ตาแหน่ง / วุฒิการศึกษา
นักโสตทัศนูปกรณ์

ติดต่อ
Tel: 02 470 9306
danai.dam@kmutt.ac.th

คอ.บ. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
คอ.ม. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
นายดนัย ดามาอู

-33KMUTT Civil Engineering Annual Report 2011

โครงสร้างการบริหารและบุคลากร

2

สานักงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา
รายชื่อ

ตาแหน่ง / วุฒิการศึกษา
พนักงานช่วยบริหาร

ติดต่อ
Tel: 02 470 9135
puangthong.tho@kmutt.ac.th

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

น.ส.พวงทอง ทองบริสุทธิ์
นักบริหารงานทั่วไป

Tel: 02 470 9134
angkanarat.kan@kmutt.ac.th

บช.บ. (บัญชี)
M.Sc. (Project Management)
น.ส.อังคณารัตน์ กาญจนมณีนิล
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับ 5

Tel: 02 470 9136
tuangporn.chi@kmutt.ac.th

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

นางตวงพร ชินณะราศรี
พนักงานบันทึกข้อมูล

Tel: 02 470 9136
nawarat.cha@kmutt.ac.th

บธ.บ. (การตลาด)

น.ส.นวรัตน์ เชาว์ไว
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โครงการนานาชาติ
รายชื่อ

ตาแหน่ง / วุฒิการศึกษา
นักบริหารงานทั่วไป
โครงการนานาชาติ

ติดต่อ
Tel: 02 470 9307
pensri.mau@kmutt.ac.th

อบ. (ภาษาไทย)
น.ส.เพ็ญศรี ม่วงชุ่ม
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โครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
รายชื่อ

ตาแหน่ง / วุฒิการศึกษา
ผู้จัดการโครงการ

ติดต่อ
Tel: 02 470 9133
suchada.vai@kmutt.ac.th

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

นางสุชาดา ไวยวุทธิ
นักบริหารงานทั่วไป

Tel: 02 470 9133
jiraporn.som@kmutt.ac.th

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

น.ส.จิราพร โสมแก้ว
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โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
รายชื่อ

ตาแหน่ง / วุฒิการศึกษา
ผู้จัดการโครงการ

ติดต่อ
Tel: 02 470 8313
jittaret.dam@kmutt.ac.th

วศ.บ. โยธา (มจธ.)
วศ.ม. วิศวกรรมและการบริหารการ
ก่อสร้าง (มจธ.)
น.ส.จิตเรศ ดารงรัตน์
พนักงานช่วยบริหาร

Tel: 02 470 8313
somjit.tha@kmutt.ac.th

บธ.บ.(การตลาด)

น.ส.สมจิตร์ ธัญพงศ์รุ่งเรือง
พนักงานบริการ

Tel: 02 470 8313

นางรังสิยา หวังรุ่งเจริญ
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ผู้ช่วยช่างทั่วไป
รายชื่อ

ตาแหน่ง / ติดต่อ
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
Tel: 02 470 9153

นายชัด เผือกม่วงศรี
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
Tel: 02 470 9153

นายสุกุล ทาสีทอง
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
Tel: 02 470 9153

นายมงคล ทองปุ
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2.3 อาจารย์พิเศษ
นอกจากอาจารย์และเจ้าหน้าที่แล้ว ในแต่ละปีภาควิชาวิศวกรรมโยธายังได้รับเกียรติจากอาจารย์
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาเป็นอาจารย์พิเศษในการสอน
วิชาต่างๆ ให้แก่นักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมโยธาทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก
รายชื่ออาจารย์พิเศษประจาปีการศึกษา 2554 มีดังนี้
ภาคเรียนที่ 1/2554
ภาคเรียนที่ 2/2554
ระดับปริญญาตรี โครงการปกติ
- อ.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์
- ดร.ธวิช บูรณธนิต
- รศ.นพพร โทณะวณิก
- อ.ประทีป พวงลัดดา
- อ.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์
- คุณสุดา เถลิงพงษ์
- ผศ.ดร.ณรงค์ เหลืองบุตรนาค
- คุณปรีชา ไกรสิริเดช
- คุณสมเกียรติ ศิววัฒนาวงศ์
- ดร.ชาญชัย ทรัพย์มณีวงศ์
- คุณวิโรจน์ อติพรวณิช
- คุณชัชวาล คุณค้าชู

-

-

ระดับปริญญาตรี โครงการนานาชาติ
รศ.ดร.สัจจะ เสถบุตร
- รศ.ดร.สัจจะ เสถบุตร
ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ
- ดร.ธวิช บูรณธนิต
ดร.ธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ
- อ.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์
- ผศ.อุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ระดับปริญญาโท โครงการปกติ
รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล
- รศ.ดร. สุพรชัย อุทัยนฤมล
รศ. เกษม เพชรเกตุ
- ผศ. อุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผศ. อุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
- ดร. ธันวิน สวัสดิศานต์
อ.เกื้อพันธ์ เหนียนเฉลย
- ดร.ปรนิก จิตต์อารีกุล
ดร.พลเทพ เลิศวรวนิช
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-

-

-

โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
ดร. สุทธิ ภาษีผล
- อ. ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
ผศ.ดร. รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ
- ดร. สุทธิ ภาษีผล
ดร. สมิง จึงวิวัฒน์อนันต์
- รศ.ดร. โสภาชช์ พงษ์ขวัญ
ดร. ธีระชัย พิพิธศุภผล
- ดร. ภัทรวรรธน์ อาจองค์
คุณชนวิท อนัคกุล
- ดร. ปรัชญา อยู่ประเสริฐ
- คุณอิสระ บุญยัง
โครงการวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
ผศ.ดร.วรรณวิทย์ แต้มทอง
- รศ.ดร. ไพบูลย์ ปัญญาคะโป
ดร.วนิดา จันทร์ทอง
- ดร. อัครวัชร เล่นวารี
อ.อรอนุตตร์ สุทธิ์เสงี่ยม
- อ. วทัญญู วิจิตรานนท์
อ.วิสุทธิ์ ปุณณะหิตานนท์
- ดร. เอกชัย ศิริกิจพานิชย์กูล
ดร.บุญมี ชินนาบุญ
- ดร. สิรินธร วิญญูประดิษฐ์
นาวาโท ดร.สัตยา จันทรประภา
- ดร. วนิดา จันทร์ทอง
เรือตรี ปริญญ์ กันอยู่
- อ. อรอนุตตร์ สุทธิ์เสงี่ยม
ดร.พรพงศ์ อัศวดรเดชา
- ดร. สิรี นาสกุล
ดร.อานาจ ฤทธิรงค์
- เรือตรี ปริญญ์ กันอยู่
ผศ.ดร.ทินกร มนต์ประภัสสร
- ดร. วิศรุต ตั้งสุนทรขัณฑ์
ดร.ชัยรัตน์ ศุภชวโรจน์
อ.เลิศศักดิ์ เลิศอัศวรัตน์
ดร.ชาญชัย ทรัพย์มณีวงศ์
ดร.รักษ์ติพงษ์ สหมิตรมงคล
อ.ธเนศ วีระศิริ
ดร.ประวีณ ชมปรีดา
ดร.พลเทพ เลิศวรวนิช
ดร.สุรเชษฐ์ ประวินวงศ์วุฒิ
ดร.กิตติ ทรัพย์ประสม
ดร.ศิรดล ศิริธร

-40KMUTT Civil Engineering Annual Report 2011

รายงานประจาปี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 2554

3 หลักสูตร
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เปิ ดสอนในระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษาในระดับปริ ญญาโทและ
เอก รวมทั้งหมด 5 หลักสู ตร ดังต่อไปนี้
1) หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงการปกติและนานาชาติ)
2) หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง เทคนิคธรณี
ทรัพยากรน้ า และขนส่ ง)
3) หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริ หารการก่อสร้าง
4) หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมโยธา (วิศวกรรมโยธา
และวิศวกรรมนอกฝั่ง)
5) หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ทิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง เทคนิคธรณี ทรัพยากรน้ า
ขนส่ ง และวิศวกรรมและการบริ หารการก่อสร้าง)
ในปี 2554 ทุกหลักสู ตรของภาควิชา ฯ ดังกล่าวข้างต้น ได้รับการปรับหลักสู ตรให้เป็ นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

3.1 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรม
โยธาโครงการปกติและนานาชาติ
หลัก สู ตรวิศ วกรรมศาสตรบัณฑิ ตเน้นไปที่
การผลิ ต วิ ศ วกรที่ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญในงาน
วิศวกรรมโยธาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ สามารถ
เรี ยนรู ้และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่ วนรวมโดยไม่ท าลายสิ่ งแวดล้อม สามารถสื่ อสาร
และร่ วมงานกับ บุ ค คลในสาขาวิช าชี พ อื่ นๆ ได้เป็ น
อย่างดี มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรม ดารงตนให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม
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วัตถุ ประสงค์หลักของหลักสู ตรคื อการผลิ ต
บัณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ เ พี ย งพอที่ จ ะประกอบวิ ช าชี พ
ทางด้านวิศวกรรมโยธา เช่น งานออกแบบโครงสร้าง
ต่ า ง ๆ งานควบคุ ม การก่ อ สร้ า ง การตรวจสอบ
คุ ณภาพวัสดุ และงานวางโครงการก่ อสร้ าง เป็ นต้น
รวมทั้งการสอนให้บณ
ั ฑิตมีความรู้และความพร้อมที่
จะไปศึกษาต่อในระดับสู งเพื่อทางานวิจยั สามารถนา
ความรู้ไปพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสนองความต้องการของอุ ตสาหกรรมก่ อสร้ างใน
สภาวะปัจจุบนั
3.1.1 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
 สาเร็ จการศึ กษาระดับ มัธ ยมศึ กษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ หรื อ ม.6 สายคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรื อประกาศนียบัตร ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองให้เทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์
 สาหรับหลักสู ตรนานาชาตินอกจากรับผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมปลายสายวิทยาศาสตร์ แล้ว
ยังรับผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาระดับ 12 หรื อเทียบเท่าจากหลักสู ตรต่างประเทศด้วย
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงการปกติและโครงการนานาชาติ หลักสู ตรปกติ 4 ปี
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
โครงสร้ างหลักสู ตรแบบที่ 1 (ไม่ เรียนสหกิจศึกษา)

148 หน่ วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
- กลุ่มวิชาเลือกวิชาศึกษาทัว่ ไป

49 หน่ วยกิต
13 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาบังคับในภาควิชา*
- กลุ่มวิชาเลือก*
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตรแบบที่ 2 (สหกิจศึกษา)
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
- กลุ่มวิชาเลือกวิชาศึกษาทัว่ ไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาบังคับในภาควิชา*
- กลุ่มวิชาเลือก*

32 หน่ วยกิต
13 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
110 หน่ วยกิต
20 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
69 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

หมายเหตุ *
สาหรับนักศึกษาหลักสู ตรแบบที่ 2 กลุ่ มสหกิ จศึกษา จะต้องเรี ยนวิชา CVE 301 ฝึ กงาน
อุตสาหกรรม 2 จานวน 13 หน่วยกิต ในชั้นปี ที่ 4 ของภาคการศึกษาที่ 1 ทั้งนี้ นักศึกษาไม่ตอ้ งเรี ยนวิชาใน
กลุ่มวิชาเลื อกจานวน 9 หน่ วยกิตและวิชากลุ่มวิชาบังคับในภาควิชา คือวิชา CVE 401 โครงร่ างงาน
วิศวกรรมโยธา จานวน 11 หน่วยกิต และ CVE 402 โครงงานวิศวกรรมโยธา จานวน 3 หน่วยกิต
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3.2 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา (โครงสร้ าง เทคนิคธรณี ทรัพยากรนา้ และขนส่ ง)
เป็ นหลักสู ตรที่เน้นการสร้างและพัฒนานักวิชาชี พ
และนักวิจยั ด้านวิศวกรรมโยธาที่มีความรู้ความชานาญด้าน
วิชาชี พ มี คุณภาพสู งและเป็ นที่ ย อมรั บ ในระดับชาติ และ
นานาชาติ เพื่ อ เป็ นทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี คุ ณ ภาพสู ง มี
ความสาคัญในการแก้ปัญหาของประเทศ เพิ่มคุ ณภาพและ
เพิ่ม ขี ดความสามารถในการผลิ ต และเป็ นผลให้เศรษฐกิ จ
ของประเทศแข็งแกร่ งและมีการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร คือการผลิตวิศวกรและ
นัก วิช าการระดับ ปริ ญญาโท ที่ มี ความรู้ ค วามสามารถใน
งานวิจ ัย และวิช าชี พ ระดับ สู ง ในสาขาวิ ศ วกรรมโยธาขึ้ น
ภายในประเทศ โดยมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล เพื่อสร้างความเป็ นเลิศทางวิชาการผ่านโปรแกรม
การศึกษาด้วยโครงการวิจยั ที่ดี มีทิศทางที่ชดั เจนและต่อเนื่ อง นอกจากนี้ ยงั เป็ นการส่ งเสริ มให้เกิดความ
ร่ วมมือทางวิชาการ กับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
โดยผ่านงานวิจยั และพัฒนา
3.2.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ าศึกษา
 เป็ นผูท้ ี่ได้รับปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรื อเทียบเท่า
3.2.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิศวกรรมโยธาเป็ นหลักสู ตร 2 ปี มีจานวนหน่ วย
กิตไม่นอ้ ยกว่า 38 หน่วยกิต นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาไม่นอ้ ยกว่า 26 หน่วยกิต และต้องทาวิทยานิ พนธ์
ซึ่ งมี ค่าเที ยบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่ วยกิ ต โดยแบ่งสาขาวิชาเอกออกเป็ น 4 สาขา คื อ สาขาวิศวกรรม
โครงสร้าง สาขาวิศวกรรมเทคนิ คธรณี สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า และสาขาวิศวกรรมขนส่ ง โดยมี
โครงสร้างหลักสู ตรดังนี้
วิชาบังคับ
วิชาเลือกสาขาวิชาเอก
วิชาเลือกสาขาอื่นๆ*
วิทยานิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร

5
15
6
12
38

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
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หมายเหตุ *
- ในหมวดวิชาเลือกสาขาอื่นๆ ให้เลือกเรี ยนวิชาในสาขาวิชาเอก นอกสาขาวิชาเอก นอกคณะ
หรื อต่างมหาวิทยาลัยได้ แต่ท้ งั นี้นกั ศึกษาต้องเลือกเรี ยนวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเอกอย่างน้อย 3
หน่วยกิต
- วิช าเลื อกสาขาอื่ น ๆ นอกคณะหรื อต่ า งมหาวิท ยาลัย ต้องเป็ นวิช าในระดับ และเป็ นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- นักศึกษาต้องมีความรู้ ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กาหนดสาหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

3.3 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่ อสร้ าง
หลัก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิศ วกรรมและการบริ หารการก่ อ สร้ า ง เป็ น
หลักสู ตรที่เปิ ดขึ้นเพื่อรองรับการเปิ ดสภาพเสรี ทาง
การค้า เนื่ องจากสาขาการก่อสร้ างเป็ นสาขาบริ หาร
สาขาหนึ่งตามข้อตกลง ทาให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพของ
ไท ย ต้ อ ง แข่ ง ขั น กั บ ผู ้ ป ระ ก อบ วิ ช าชี พ ข อ ง
ต่ า งประเทศ วิศ วกรโยธาชาวไทยจึ ง จ าเป็ นต้อ ง
เตรี ยมความพร้อมเพื่อรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น
หลักสู ตรนี้ จะเสริ มความรู ้ ความสามารถของวิศวกร โดยเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาเลื อกวิชาเรี ยน
และหัวข้อในการทาโครงการศึกษาเฉพาะเรื่ องหรื อวิทยานิพนธ์ ตามความสนใจและความถนัด หลักสู ตร
นี้เป็ นหลักสู ตรที่เปิ ดสอนในภาคค่า ซึ่ งเปิ ดโอกาสให้วศิ วกรโยธาที่ทางานภาครัฐและภาคเอกชนมีโอกาส
ได้ศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มพูนความรู ้และนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยไปประยุกต์ใช้ในการทางาน ในขณะเดียวกัน
นักศึกษาจะได้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการทางาน
วัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก ของหลัก สู ต ร เน้ น การผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ้ ท้ ัง ในด้า นการออกแบบ
โครงสร้างชั้นสู งและการบริ หารการก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
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3.3.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ าศึกษา
 ต้องเป็ นผูท้ ี่ได้รับปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรื อเทียบเท่า
 มีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องอย่างต่ า 2 ปี หรื อคณาจารย์ประจาหลักสู ตรพิ จารณาแล้ว
สมควรรับเข้าศึกษาได้
 มีคุณสมบัติอื่นเป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3.3.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมและการบริ หารการก่อสร้าง เป็ น
หลักสู ตร 2 ปี ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตรไม่ต่ากว่า 2 ปี การศึกษา และอย่างมากไม่เกิน 5 ปี
การศึกษา นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาแรกที่นกั ศึกษาขึ้นทะเบียนเรี ยน แบ่งเป็ น 2 แผน คือ แผน ก และ
แผน ข โดยแผน ก เป็ นแผนการศึกษาที่นกั ศึกษาต้องทาวิทยานิพนธ์ ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต ส่ วนแผน
ข นักศึกษาต้องทาโครงการเฉพาะเรื่ อง 6 หน่วยกิต


แผนการศึกษา แผน ก
แผนการศึกษานี้ มีจานวนหน่วยกิ ตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 40 หน่วยกิต นักศึกษาต้อง
เรี ยนรายวิชาไม่น้อยกว่า 28 หน่ วยกิ ต และต้องทาวิทยานิ พนธ์ ซ่ ึ งมี ค่าเที ยบเท่าไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสู ตรดังนี้
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาแกน
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร

10
15
3
12
40

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต

 แผนการศึกษา แผน ข
แผนการศึกษานี้ มีจานวนหน่วยกิ ตรวมตลอดหลักสู ตรไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิ ต นักศึกษาต้อง
เรี ย นรายวิช าไม่ น้อยกว่า 34 หน่ วยกิ ต และไม่ ต้องท าวิท ยานิ พ นธ์ แต่ ใ ห้ท าโครงการวิจ ัย
เฉพาะเรื่ องซึ่ งมีค่าเทียบเท่าไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต มีโครงสร้างหลักสู ตรดังนี้
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาแกน
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร

10
21
3
6
40

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
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3.4 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมนอกฝั่ง)
หลัก สู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา หรื อ หลัก สู ตร Professional
Engineering (PE) เป็ นหลักสู ตรบูรณาการที่ผลิตบัณฑิตให้
มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม โดยเน้นวิชา
ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริ งในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
การศึกษาเริ่ มต้นจากการวางแผน การจัดการ การออกแบบ
ทางเทคนิ ค การบารุ งรักษาหลังการก่อสร้ าง รวมถึงการนา
เทคโนโลยีส ารสนเทศมาประยุก ต์ใ ช้ใ นทุ ก ขั้น ตอนของ
โครงการก่อสร้ าง ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาจะมีความชานาญเชิ ง
ลึกทางด้านเทคนิค ในขณะเดียวกันยังเป็ นผูท้ ี่มีความเข้าใจ
ภาพรวมในทุกขั้นตอนของโครงการ และพร้อมที่จะก้าวไปสู่ การเป็ นผูบ้ ริ หารในสายงานวิศวกรรม
หลั ก สู ต รนี้ เปิ ดขึ้ นเป็ นครั้ งแรกในปี 2552 โดย
เริ่ มแรกนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้ในสองสาขาวิชาเอก
คือสาขาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) สาหรับผูท้ ี่สนใจ
สายงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง อาคารและโครงสร้ างพื้นฐาน
(Buildings and Infrastructure) และสาขาวิศวกรรมนอกฝั่ ง
(Offshore Engineering) ส าหรั บ ผู้ที่ ส นใจสายงาน
อุตสาหกรรมขุดเจาะ สารวจ และผลิ ตน้ ามัน ในปี การศึกษา
2554 ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธามี แ ผนที่ จ ะเพิ่ ม สาขาวิ ช า
วิศวกรรมจราจรและขนส่ ง เข้าไว้ในหลักสู ตรนี้ เพื่อพัฒนา
คุณภาพของวิศวกรด้านนี้ ให้มีคุณภาพสู งขึ้น และตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงานได้
หลัก สู ตรนี้ จะเสริ มสร้ า งความรู้ ความสามารถของ
วิศวกร โดยเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาเลือกวิชาเรี ยน และหัวข้อในการทาโครงการศึกษาเฉพาะเรื่ องหรื อ
วิทยานิพนธ์ ตามความสนใจและความถนัด หลักสู ตรนี้ เปิ ดสอนนอกเวลาราชการ ซึ่ งเป็ นการเปิ ดโอกาส
ให้วิศ วกรโยธา ที่ ท างานภาครั ฐและภาคเอกชนได้มี โอกาสในการศึ ก ษาต่ อเพื่ อเพิ่ ม พูนความรู ้ และ
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สามารถนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยไปประยุกต์ใช้ในการทางาน รวมถึงสามารถนาประสบการณ์ที่ได้จาก
การทางานของนักศึกษามาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
วัตถุ ประสงค์หลักของหลักสู ตรจะเน้นไปที่การผลิ ต วิศวกรอาชี พระดับสู งในสาขาวิศวกรรม
โยธา วิศวกรรมนอกฝั่ง และวิศวกรรมจราจรและขนส่ ง ซึ่ งมีความเชี่ยวชาญที่จะผสมผสานและประยุกต์
ความรู ้จากหลากหลายสาขาเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มศักยภาพ และความสามารถในการทางานร่ วมกับบุคคลที่
เกี่ ย วข้องในโครงการ มีค วามสามารถในการวิเคราะห์ การวางแผนโครงการ การออกแบบ และการ
บารุ งรักษา ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในภาครัฐและอุตสาหกรรม รวมถึงเพื่อสร้ างความเป็ นเลิศทาง
วิชาชีพผ่านโปรแกรมการศึกษาด้วยตนเอง หรื อโครงการวิจยั ที่ทดั เทียมกับมาตรฐานระดับนานาชาติและ
ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรให้เทียบเท่าระดับสากล
3.4.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ าศึกษา
 เป็ นผูท้ ี่ได้รับปริ ญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรื อสาขาวิชาอื่นที่เทียบเท่า
 ควรเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ทางานในวิชาชีพ อย่างน้อย 1 ปี
3.4.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มีสามสาขา
วิชาเอก คือสาขาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) สาขาวิศวกรรมนอกฝั่ง (Offshore Engineering) และ
สาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ ง (Traffic and Transportation) มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสู ตร 2 ปี
การศึกษา ระยะเวลาการศึกษาของหลักสู ตรอย่างน้อย 1½ ปี และอย่างมากไม่เกิน 5 ปี การศึกษา นับจาก
วันเปิ ดภาคการศึกษาแรกที่นกั ศึกษาขึ้นทะเบียนเรี ยน แบ่งเป็ น 2 แผน คือ แผน ก และแผน ข โดยแผน ก
เป็ นแผนการศึ กษาที่นกั ศึกษาต้องทาวิทยานิ พนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่ วยกิ ต ส่ วนแผน ข นัก ศึกษาต้อง
ทาการศึกษาโครงการวิจยั เฉพาะเรื่ องไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
 แผนการศึกษา แผน ก (ทาวิทยานิพนธ์ )
แผนการศึกษานี้ มีจานวนหน่วยกิ ตรวมตลอดหลักสู ตรไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิ ต นักศึกษาต้อง
ศึกษาเรี ยนรายวิชาไม่นอ้ ยกว่า 25 หน่วยกิต และต้องทาวิทยานิ พนธ์ซ่ ึ งมีค่าเทียบเท่าไม่นอ้ ยกว่า
12 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสู ตรดังนี้
หมวดวิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร

4
21
12
37

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
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 แผนการศึกษา แผน ข (การค้ นคว้าอิสระ 3-6 หน่ วยกิต)
แผนการศึกษานี้ มีจานวนหน่วยกิ ตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 37 หน่วยกิต นักศึกษาต้อง
ศึกษาเรี ยนรายวิชาไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิ ต และต้องทาการศึกษาโครงการวิจยั เฉพาะเรื่ องไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสู ตรดังนี้
แผน ข (การค้ นคว้าอิสระ 6 หน่ วยกิต)
ก. หมวดวิชาบังคับ
ข. หมวดวิชาเลือก
- กลุ่มวิชาเลือกในวิชาเอก
- กลุ่มวิชาเลือก
ค. การค้นคว้าอิสระ
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร

4
27
15
12
6
37

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต

หมายเหตุ
การศึกษาในแผน ก และ ข ต้องเรี ยนวิชาเลือกในสาขาวิชาเอกไม่ต่ากว่า 15 หน่วยกิต และต้องมีหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสู ตรไม่ต่ากว่า 37 หน่วยกิต

3.5 หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(โครงสร้ าง เทคนิคธรณี ทรัพยากรนา้ ขนส่ ง และวิศวกรรมการ
บริหารงานก่ อสร้ าง)
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ทิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เป็ นหลักสู ตรที่สร้างขึ้นเพื่อผลิตนักวิจยั ที่มี
ความรู้ความสามารถสู ง ในการทาวิจยั ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของชาติ อีกทั้งเป็ น
ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นักวิจยั ดังกล่าวต้องเป็ นผูท้ ี่มีความสนใจอย่างจริ งจังในการทาวิจยั มีความคิด
ริ เริ่ ม มีการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเองได้
วัต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของหลั ก สู ต รเน้ น ไปที่ ก ารผลิ ตนั ก วิ จ ัย และนั ก วิ ช าการที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในงานวิ จยั และพัฒ นาระดับ สู ง ในสาขาวิศ วกรรมโยธาขึ้ นในประเทศให้มี ม าตรฐาน
เที ยบเท่าระดับสากล และสร้ างความเป็ นเลิ ศทางวิชาการผ่านโปรแกรมศึกษาด้วยโครงงานวิจยั ที่ ดี มี
ทิศทางที่ชดั เจนและต่อเนื่อง
3.5.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ าศึกษา
 เป็ นผูท้ ี่ได้รับปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรื อสาขาวิชาอื่นที่
เทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.5 หรื อ
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 เป็ นผูจ้ บการศึ กษาระดับปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิ ตเกี ย รติ นิยมอันดับหนึ่ งในสาขาวิช า
เดียวกัน หรื อ
 เป็ นผูจ้ บการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อปริ ญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน และมีผลงานทางด้าน
วิ จ ัย และ/หรื อ พัฒ นาด้ า นวิ ศ วกรรมโยธา หรื อสาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้อ งที่ ไ ด้ ม าตรฐาน ซึ่ ง
คณะกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาของภาควิชาฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้
3.5.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
หลักสู ตรปรัชญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิศวกรรมโยธาเป็ นหลักสู ตร 4 ปี สาหรับผู้ สาเร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี และเป็ นหลักสู ตร 3 ปี สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท เน้นความสาคัญที่การ
วิจยั และพัฒนาที่มีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล และนาไปประยุกต์ใช้ให้เป็ นประโยชน์ ต่อการ
พัฒนาประเทศได้ โดยมีโครงสร้างหลักสู ตรตามตารางที่ 3.1 ดังนี้
ตารางที่ 3.1 จานวนหน่วยกิตตามพื้นฐานของผูเ้ ข้าศึกษา

ประเภทวิชา
วิชาบังคับและวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวม

จานวนหน่ วยกิต ตามพืน้ ฐานของผู้เข้ าศึกษา
จบปริญญาตรี
จบปริญญาโท
31
12
48
36
79
48

หมายเหตุ
นักศึกษาต้องมีความรู้ ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กาหนดสาหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

-50KMUTT Civil Engineering

Annual Report 2011

รายงานประจาปี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 2554

4

นักศึกษา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาเปิ ดการเรี ยนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริ ญญาตรี โท และ เอก
ซึ่ งในแต่ละปี สามารถผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมทั้งภาครัฐฯ และ ภาคเอกชน เป็ นจานวนมาก ข้อมูล
ของบัณฑิ ตที่สาเร็ จการศึกษาในปี พ.ศ. 2554 (ปี การศึกษา 2553) จานวนทั้งสิ้ น 146 คน มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
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4.1 จานวนนักศึกษาปัจจุบัน
จานวนนักศึกษาประจาภาคการศึกษาที่ 2/2554 ในโครงการต่างๆของภาควิชาวิศวกรรมโยธา
แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการปกติ
นักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมโยธาในโครงการปกติประจาภาคการศึกษาที่ 2/2554 มีท้ งั สิ้ น 323 คน ซึ่ง
แบ่งเป็ นนักศึกษาชั้นปี ต่างๆได้ดงั รู ปที่ 4.1

จำนวนนักศึกษำ (คน)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
ชันปี
้ ที่ 1

ชันปี
้ ที่ 2

ชันปี
้ ที่ 3

ชันปี
้ ที่ 4

รู ปที่ 4.1 นักศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการปกติ

-52KMUTT Civil Engineering

Annual Report 2011

ตกค้ าง

รายงานประจาปี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 2554

นักศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการนานาชาติ-สองสถาบัน
จากความส าเร็ จ ในการผลิ ต นัก ศึ ก ษาจากโครงการนานาชาติ -สองสถาบัน ในรุ่ น ที่ ผ่ า นมา
นัก ศึ ก ษาที่ จ บจากโครงการนี้ ประสบความส าเร็ จ และเป็ นที่ ย อมรั บ จากบริ ษ ัท ต่ า งชาติ ท าให้ ใ นปี
การศึกษา 2554 มี นกั ศึ กษาให้ความสนใจเข้าศึกษาต่อในโครงการนานาชาติ -สองสถาบันเพิ่มมากขึ้ น
ปั จจุบนั โครงการนี้ มีนกั ศึกษาอยู่ท้ งั สิ้ น 221 คน เพิ่มขึ้นจากปี การศึกษาก่อนหน้านี้ 40 คน คิดเป็ นการ
เพิ่มขึ้ นร้ อยละ 22 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาจึ งมี แผนในการรั บอาจารย์ชาวต่า งชาติ เพิ่มขึ้ น ร่ วมกับการ
ส่ งเสริ มทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่มีความสามารถ เพื่อให้นกั ศึกษาในโครงการนี้ ได้พฒั นาความรู้
ความชานาญทางด้านการใช้ภาษาเพิ่มมากขึ้น สาหรับจานวนนักศึกษาแต่ละชั้นปี ในโครงการนานาชาติ
เป็ นดังรู ปที่ 4.2

จำนวนนักศึกษำ (คน)
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ตกค้ าง

รู ปที่ 4.2 นักศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการนานาชาติ-สองสถาบัน
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นักศึกษาในระดับปริญญาโท
นักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมโยธาในระดับปริ ญญาโทประจาภาคการศึกษาที่ 2/2554 มีท้ งั สิ้ น
201 คน แบ่งเป็ นนักศึกษาในสาขาต่างๆ ดังรู ปที่ 4.3

จำนวนนักศึกษำ (คน)

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโลยี
วิศวกรรมโยธา)
วิศวกรรมและการบริ หารการก่อสร้ าง
วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต (วิศวกรรม
โยธา)

รู ปที่ 4.3 นักศึกษาในระดับปริญญาโทจาแนกตามสาขา
นักศึกษาในระดับปริญญาเอก
ในภาคการศึกษาที่ 2/2554 ภาควิชาวิศวกรรมโยธามีนกั ศึกษาระดับปริ ญญาเอกทั้งสิ้ น 38 คน
จากข้อมูลข้างต้นพบว่าภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีนกั ศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จานวนทั้งสิ้ น 544
คน ระดับปริ ญญาโทและเอก จานวน 239 คน หรื อรวมทุกระดับทั้งสิ้ นเท่ากับ 783 คน ขณะที่มีอาจารย์
ประจา 31 ท่ า น อาจารย์พิ เศษ 71 ท่ า น นอกจากนี้ ย งั มี นัก ศึ ก ษาผูช้ ่ วยสอนซึ่ ง เป็ นนัก ศึ ก ษาในระดับ
ปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก อีก 30 คน
หากวิเคราะห์ตามข้อกาหนดของสภาวิศวกรที่กาหนดว่าสัดส่ วนอาจารย์ประจาต่อนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ตอ้ งไม่เกิ น 1 ต่อ 20 จะพบว่าภาควิชาวิศวกรรมโยธามีสัดส่ วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเท่ากับ 31
ต่อ 544 หรื อ เท่ากับ 1 ต่อ 17.55 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ของสภาวิศวกร
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีนกั ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาค่อนข้างสู ง คือ 239 คนหรื อเทียบเป็ น
อัตราส่ วนระหว่างนักศึ กษาในระดับปริ ญญาตรี ต่อนักศึ กษาในระดับบัณฑิ ตศึกษาเท่ากับ 544 ต่อ 239
หรื อ 2.28 ต่อ 1 หมายความว่า ในจานวนนักศึกษาของภาควิชาฯ ประมาณ 2 คน จะเป็ นนักศึกษาใน
ระดับปริ ญญาโทหรื อเอก 1 คน นักศึกษาในระดับปริ ญญาโทหรื อเอกจะเข้ามามีส่วนร่ วมอย่างมากใน
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การเพิ่มคุณภาพการเรี ยนการสอนและการศึกษาวิจยั ของนักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี โดยผ่านทุนผูช้ ่วย
สอน ซึ่งภาควิชาฯ จะทาการคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรี ยนดีเยีย่ มเป็ นผูร้ ับทุน

4.2 นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
จานวนนักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ประจาปี การศึกษา 2553 มีท้ งั สิ้ น 94 คน
โดยแบ่งเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาจากโครงการต่างๆ ดังนี้
- โครงการปกติ จานวน
- โครงการหลักสู ตรนานาชาติ-สองสถาบัน จานวน

84
10

คน
คน

ในจานวนบัณฑิต 94 คน มีบณ
ั ฑิตที่สาเร็ จการศึกษาด้วยเกี ยรติ
นิยมอันดับหนึ่ง (คะแนนเฉลี่ยตลอดทั้งหลักสู ตรไม่ต่ากว่า 3.50) จานวน
1 คน และเกียรตินิยมอันดับสอง (คะแนนเฉลี่ ยตลอดทั้งหลักสู ตรไม่ต่ า
กว่า 3.25) จานวน 1 คน ได้แก่
 นายปองฤทธิ์ โสตถิกุลนันท์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
 นายพงศ์สิริ ปรี ชาพงศ์กิจ (เกียรตินิยมอันดับสอง)

4.3 นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
ในปี การศึกษา พ.ศ. 2553 มีบณ
ั ฑิ ตที่สาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาโททั้งสิ้ นจานวน 51 คน
ในจานวนนี้ เป็ นผูท้ ี่ศึกษาตามแผน ก ซึ่ งเน้นการเรี ยนในรายวิชาต่างๆ และการทาวิทยานิพนธ์จานวน 12
หน่วยกิต จานวน 22 คน ในสาขาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้างและเทคนิคธรณี ) สาขาวิศวกรรมทรัพยากร
น้ า และสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ ง
ส่ วนผูส้ าเร็ จการศึ กษาอี กจานวน 29 คนเป็ นผูท้ ี่ศึกษาในแผน ข ซึ่ งเน้นการเรี ยนวิชาการเพื่อ
นาไปประกอบวิชาชี พให้มากขึ้น และทาโครงการวิจยั เฉพาะเรื่ อง 6 หน่ วยกิ ต โดยมีรายละเอียดของ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาในแต่ละหลักสู ตรดังต่อไปนี้
- สาขาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง) จานวน
- สาขาวิศวกรรมโยธา (เทคนิคธรณี ) จานวน
- สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า จานวน
- สาขาวิศวกรรมขนส่ ง จานวน
- สาขาวิศวกรรมและการบริ หารการก่อสร้าง จานวน

9
9
4
29
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4.4 นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
ในปี ที่ผา่ นมา มีนกั ศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาเอกจานวน 1 คน คือ นายจักรพันธ์
วงษ์พา ซึ่ งปั จจุบนั เป็ นบุคลากรที่สาคัญประจาหน่วยงานสาคัญของประเทศ
หากพิจารณาเฉพาะงบประมาณกับการผลิ ตบัณฑิ ตเพียงอย่างเดี ยว (ไม่พิจารณาผลงานที่ได้จาก
งานวิจยั งานบริ ก ารวิ ช าการ หรื ออื่ น ๆ) พบว่า การด าเนิ นการตลอดทั้งปี 2554 ที่ ผ่า นมา ภาควิช า
วิศวกรรมโยธาได้ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้ นจานวน 67,434,257 บาท (รายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ 5 เรื่ อง
งบประมาณ) เมื่อเทียบกับงบประมาณปี ที่แล้ว (ได้ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้ นจานวน 56,243, 501.00 บาท
ในปี งบประมาณ 2553)จะพบว่าภาควิชาฯ ได้ใช้งบประมาณต่างๆ เพิ่มขึ้นทั้งสิ้ น 11,190,756 บาท คิด
เป็ นร้ อยละ 19.90 เนื่ องจากสภาวะการทางเศรษฐกิ จของประเทศท าให้ค่ าใช้จ่ายต่า งๆของภาควิช าฯ
สู งขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาควิชาฯ ยังคงสามารถผลิตบัณฑิตทั้งปริ ญญาตรี โท และ เอก ได้ถึง 146 คน ซึ่ ง
เมื่อคิดเป็ นค่าเฉลี่ ยของงบประมาณต่อการผลิตบัณฑิตจะมีค่าประมาณ 461,878.50 บาท ต่อคน (โดยตั้ง
สมมุติฐานว่า น้ าหนักของการผลิตบัณฑิตในระดับปริ ญญาโทและ เอก เท่ากันกับ ปริ ญญาตรี - หลักสู ตร
ปริ ญญาตรี 4 ปี ปริ ญญาโท 2 ปี และปริ ญญาเอก 3 ปี แต่ในความจริ งการผลิตบัณฑิตในระดับปริ ญญาโท
และเอกจะใช้งบประมาณที่สูงกว่าการผลิตบัณฑิตในระดับปริ ญญาตรี )
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5

5

งบประมาณ

ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา มี ร ายรั บ จาก 3 แหล่ ง ใหญ่ ได้ แ ก่ (1) งบประมาณจากรั ฐ บาล
(2) งบประมาณจากการจัด สรรของมหาวิท ยาลัย ฯ ตามอัต ราส่ ว นนัก ศึ ก ษาเต็ม เวลาเที ย บเท่ า และ
(3) รายรับจากงานวิจยั และงานบริ การวิชาการ นอกจากนี้ ยงั มีรายรับอื่นๆ เช่น งบประมาณ FTERO ซึ่ งมี
จานวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับรายรับ 3 แหล่งใหญ่ขา้ งต้น
ในปี งบประมาณ 2554 ภาควิช าวิศ วกรรมโยธา ได้ต้ ัง แผนงบประมาณรายรั บ รวมทั้ง สิ้ น
67,997,120.00 บาท โดยมี แผนรายจ่ ายรวมทั้ง สิ้ น 67,434,257.00 บาท หรื อจัดงบประมาณเกิ นดุ ล
คงเหลื อ 562,863.00 บาท งบประมาณดังกล่ าวข้างต้น แม้ว่าจะมีความไม่แน่ นอน และเป็ นเพีย งแผน
ดาเนินการ แต่ก็เป็ นกรอบที่สาคัญในการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2554 รายละเอียดมีดงั ต่อไปนี้

5.1 งบประมาณ
สาหรับแผนรายรับของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในปี งบประมาณ 2554 แสดงสัดส่ วนแผนรายรับ
และรายละเอียดได้ดงั ต่อไปนี้

แผนรายรับ ปี งบประมาณ 2554
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
รายรับเงิน
อุดหนุนจาก
รัฐบาล
จานวนเงิน (บาท) 20,739,637
เปอร์เซ็นต์ (%)

30.50

รายรับจาก
ค่าเล่าเรียน

งบลงทุนและ
ค่า
สาธารณูปโภ
ค

รายรับจาก
งานวิจยั และ
งานบริการ
วิชาการ

เงินสะสม
ปีงบประมา
ณ 2553

รายรับอื่นๆ
(แบบ กค.
23)

23,080,283

1,156,315

10,524,200

10,100,000

2,396,685

33.94

1.70

15.48

14.85

3.53

รายละเอียดแผนรายรับปี งบประมาณ 2554 (ข้ อมูลคณะวิศวกรรมศาสตร์ โปรแกรม TFA และภาควิชาฯ)
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รายรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล :
บริ หารหลักสูตร
รายรับค่าเล่าเรี ยนจากการจัดสรรของมหาวิทยาลัยฯ :
วศ. โยธา (ป. ตรี -ปกติ)
วศ. โยธา (ป. โท-ปกติ)
วศ. โยธา (ป. เอก-ปกติ)
วศ. โยธา-นานาชาติ (ป.ตรี -นานาชาติ)
วศ. และการบริ หารการก่อสร้าง (ป.โท-พิเศษ)
เทคโนโลยีวศิ วกรรมโยธา
รวมรายรับ (1) + (2)
รายรับจากงานวิจยั และงานบริ การวิชาการ :
*งานวิจยั แหล่งทุนภายนอก
*งานบริ การวิชาการ
รวมรายรับ (1) + (2) + (3)
บวก **รายรับอื่นๆ :
FTERO ปี 2553
รายรับจัดสรรภายในหน่วยงาน
บวก ***เงินสะสมปี งบประมาณ 2553 :
รวมแผนรายรับทั้งสิ้น (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

21,895,952.00 (1)
2,451,735.91
2,128,789.76
394,556.28
9,461,204.31
4,090,716.80
4,553,280.00

3,524,200.00
7,000,000.00

1,510,000.00
886,685.00

รายละเอียดแผนรายจ่ ายปี งบประมาณ 2554 (รวมทุกหลักสู ตร)
บริ หารหลักสูตร
36,588,250.00
(รวมเงินเดือน ค่าจ้าง จานวน 23,706,581.00)
วศ. โยธา (ป. ตรี -ปกติ)
910,000.00
วศ. โยธา (ป. โท-ปกติ)
1,340,000.00
วศ. โยธา (ป. เอก-ปกติ)
310,000.00
วศ. โยธา-นานาชาติ (ป.ตรี -นานาชาติ)
9,461,207.00
วศ. และการบริ หารการก่อสร้าง (ป.โท-พิเศษ)
4,083,000.00
เทคโนโลยีวศิ วกรรมโยธา (ป.ตรี -นานาชาติ)
4,217,600.00
งานวิจยั แหล่งทุนภายนอก
3,524,200.00
งานบริ การวิชาการ
7,000,000.00
รวมแผนรายจ่ ายทั้งสิ้น
แผนรายรับสู งกว่ าแผนรายจ่ าย (56,843,336.20 - 56,243,501.00)
=

23,080,283.00 (2)
44,976,235.00

10,524,200.00 (3)
55,500,435.00

2,396,685.00 (4)
10,100,000.00 (5)
67,997,120.00 บาท

56,910,057.00
10,524,200.00
67,434,257.00 บาท
562,863.00 บาท

หมายเหตุ : * ภาควิชาฯ จะได้รับเงินจัดสรรจากงานวิจยั แหล่งทุนภายนอกและงานบริ การวิชาการเป็ นรายได้ภายใน มจธ. (แบบ
กค. 23-1) ตามระเบียบเงินอุดหนุนการวิจยั จากแหล่งทุนภายนอกและการรับจ่ายเงินงานรับจ้างและค่าบริ การของมหาวิทยาลัยฯ
** รายรับอื่นๆ ไม่รวมเงิน FTERO คงเหลือจริ งจากปี งบประมาณ 2549-2553 จานวน 4,141,007.45 บาท
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จากการวิเคราะห์แผนรายรับพบว่ารายรับหลัก คือ รายได้จากการบริ หารหลักสู ตร ซึ่งได้รับ
งบประมาณจัดสรรจากรัฐบาล เป็ นเงิน 20.739 ล้านบาท งบประมาณค่าเล่าเรี ยนจากการจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัยฯ ตามอัตราส่ วนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าของหลักสู ตรปกติ เป็ นเงิน 4.975 ล้านบาท จาก
หลักสู ตรพิเศษ เป็ นเงิน 18.097 ล้านบาท (จากโครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ-สองสถาบัน
เป็ นเงิน 9.461 ล้านบาท จากโครงการวิศวกรรมและการบริ หารการก่อสร้าง เป็ นเงิน 4.091 ล้านบาท และ
จากโครงการเทคโนโลยีวศิ วกรรมโยธา เป็ นเงิน 4.553 ล้านบาท)
ส าหรั บ งานวิ จ ัย และงานบริ การวิ ช าการ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้ต้ งั แผนรายรับไว้
จานวน 10.524 ล้านบาท ส าหรั บรายรั บ
อื่ น ๆ ที่ ภ า ค วิ ช า ฯ ไ ด้ รั บ จั ด ส ร ร จ า ก
มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2553 และนามา
จัดสรรเพื่อใช้ในปี งบประมาณ 2554 จานวน
1.51 ล้านบาท ได้แก่
- รายได้จากงบสนับสนุนมหาวิทยาลัยวิจยั (Full Time Equivalent Research Output, FTERO)
ซึ่ งประเมินจากงานวิจยั การตีพิมพ์บทความวิจยั การผลิตบัณฑิตในระดับปริ ญญาโท และ
เอก และการจดสิ ทธิ บตั ร (ไม่รวมเงิ น FTERO คงเหลื อจริ งจากปี งบประมาณ 2549 - 2553
จานวน 4,141,007.45 บาท)
ในปี งบประมาณ 2554 นี้ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีแผนรายรับรวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 67.997 ล้านบาท
และมีแผนรายจ่ายในการบริ หารหลักสู ตรต่างๆ ของภาควิชาฯ รวมทั้งงานวิจยั แหล่งทุนภายนอกและงาน
บริ การวิชาการ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 67.434 ล้านบาท
ส าหรั บ รายได้จ ากรายรั บ กค. 23 ที่ ภ าควิช าฯ ได้รั บ จัด สรรในปี งบประมาณ 2554 เป็ นเงิ น
7,910,154.38 บาท (รายรับจากค่าสอนให้ภาควิชาอื่น รายรับจากการทา Joint Appointment ของอาจารย์
ในภาควิช าฯ ที่ ไ ปช่ ว ยงานหน่ วยงานอื่ น การจัดสรรค่ า บริ ห ารโครงการและค่ า สาธารณู ป โภคจาก
โครงการวิจยั การจัดสรรจากงานบริ ก ารวิช าการ รวมทั้ง การจัดสรรค่ า แรงโดยตรงจากงานบริ ก าร
วิชาการ) ภาควิชาฯ ไม่ได้นามาคานวณรวมเป็ นแผนรายรับในปี งบประมาณ 2554 นี้ แต่จะนาไปเก็บเป็ น
ข้อมูลเงินสะสมของภาควิชาวิศวกรรมโยธาต่อไป
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แผนรายจ่ ายและรายจ่ ายจริง ปี งบประมาณ 2554 เปรียบเทียบกับปี งบประมาณ 2553
ปี งบประมาณ
รายการ

ปี 2554

แผนรายจ่ าย**
หัก รายจ่ ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

เพิม่ (ลด) จากปี 2553
ปี 2553

จานวน (บาท)

ร้ อยละ

67,434,257.00

56,243,501.00

11,190,756.00

16.60

23,842,665.24
17,725,323.38
1,689,980.15
1,139,148.00
44,374,101.41

21,671,466.00
16,874,509.69
1,708,302.67
640,564.00
40,894,842.36

2,171,199.24
850,813.69
-18,322.52
498,584.00
3,479,259.05

9.11
4.80
-1.08
43.77
7.84

4,064,900.56
5,570,523.98

3,571,997.43
5,274,911.47

492,903.13
295,612.51

12.13
5.31

รวมรายจ่ ายจริงทั้งสิ้น

54,009,525.95

49,741,751.26

4,267,774.69

7.90

แผนรายจ่ ายสู งกว่ ารายจ่ ายจริง

13,424,731.05

6,501,749.74

6,922,981.31

51.57

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุ ภณั ฑ์
ค่าสิ่ งก่อสร้าง
รวมรายจ่ าย
งานวิจยั แหล่งทุนภายนอก
งานบริ การวิชาการ

หมายเหตุ : 1. รายจ่ายจริ งยังไม่รวมเงินจากงานวิจยั จากรัฐ (ว. 1) ปี งบประมาณ 2554 จานวน 1,354,550.- บาท
2. ข้อมูลรายจ่ายจริ งในปี งบประมาณ 2554 จากระบบ Axapta
3. แผนรายจ่ายในปี งบประมาณ 2554 รวมค่าสิ่ งก่อสร้าง 10,100,000.- บาท ซึ่ งภาควิชาฯ ยังไม่ได้
ดาเนินการ

สาหรับรายจ่ายพบว่าค่าใช้จ่ายส่ วนใหญ่ คือ ค่าใช้จ่ายด้านการบริ หารหลักสู ตร ซึ่ งส่ วนใหญ่คือ
เงินเดือนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คิดเป็ นจานวนเงิน 23.842 ล้านบาท หรื อร้อยละ 53.73 ของรายจ่าย
ทั้งหมด (ไม่รวมรายจ่ายงานวิจยั แหล่งทุนภายนอกและงานบริ การวิชาการ)
แต่ถา้ หากพิจารณารายจ่ายด้านการบริ หารหลักสู ตรเทียบกับรายรับที่ได้จากการเรี ยนการสอน และ
จากการจัดสรรของรัฐฯ ซึ่ งมีจานวน 44.976 ล้านบาท จะพบว่ารายจ่ายด้านเงิ นเดื อนของอาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ เท่ากับร้อยละ 53.01 ของรายจ่ายทั้งหมด
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ปี งบประมาณ
รายการ

2550

แผนรายจ่ าย**
หัก รายจ่ ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุ ภณั ฑ์
ค่าสิ่ งก่อสร้าง
รวมรายจ่ าย
งานวิจยั แหล่งทุนภายนอก
งานบริ การวิชาการ
รวมรายจ่ ายจริงทั้งสิ้น

2551

2552

2553

2554

49,993,603.82 49,166,365.00 49,666,503.00 *56,243,501.00 **67,434,257.00
22,162,996.87 21,044,337.23 20,766,276.80
9,695,993.58 12,197,833.83 11,759,496.31
2,098,470.23 1,641,108.80 1,657,036.53
1,163,080.00
269,831.00 1,531,874.10
35,120,540.68 35,153,110.86 35,714,737.74

21,671,466.00
16,874,509.69
1,708,302.67
640,564.00
40,894,842.36

23,842,665.24
17,725,323.38
1,689,980.15
1,139,148.00
44,374,101.41

4,702,423.04
5,822,110.25

3,571,997.43
5,274,911.47

4,064,900.56
5,570,523.98

43,617,188.96 46,248,735.52 46,239,217.03

49,741,751.26

54,009,525.95

1,421,484.92
7,075,163.36

2,903,750.66
8,191,874.00

แผนรายจ่ ายสู งกว่ ารายจ่ ายจริง 6,376,414.86 2,917,629.48 3,427,285.97 6,501,749.74 13,424,731.05
* แผนรายจ่ายที่สูงขึ้นในปี งบประมาณ 2553 เนื่องจากเปิ ดหลักสูตรใหม่รับนักศึกษาระดับปริ ญญาโทโครงการ
เทคโนโลยีวศิ วกรรมโยธา และมีจานวนนักศึกษาในโครงการนานาชาติเพิ่มมากขึ้น จึงทาให้ภาควิชาฯ มีแผนรายจ่าย
สูงขึ้น
** แผนรายจ่ายที่สูงขึ้นในปี งบประมาณ 2554 เนื่องจากภาควิชาฯ มีแผนดาเนินการปรับปรุ งอาคารใหม่ 4 ชั้น โดยใช้เงิน
สะสมจากปี งบประมาณ 2553 จานวนเงิน 10,100,000.- บาท จึงทาให้ภาควิชาฯ มีแผนรายจ่ายสูงขึ้น

รำยจ่ำยจริ งของค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมดในปี งบประมำณ 2550 - 2554
(ไม่รวมงำนวิ จยั และงำนบริ กำรวิ ชำกำร)
จำนวนเงิ น (บำท)

50,000,000

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

40,000,000
ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน

30,000,000

ค่าสาธารณูปโภค

20,000,000
10,000,000

ค่าครุภณ
ั ฑ์

0
2550

2551

2552

2553

2554

ปี งบประมำณ
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รายจ่ายจริ งของงานวิ จยั แหล่งทุนภายนอกและงานบริ การวิ ชาการ
ในปี งบประมาณ 2550 - 2554
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0

2550

2551

2552

2553

2554

งานวิ จยั แหล่งทุนภายนอก

1,421,485

2,903,751

4,702,423

3,571,997

4,064,901

งานบริ การวิ ชาการ

7,075,163

8,191,874

5,822,110

5,274,911

5,570,524

เงินสะสมคงเหลือของปี งบประมาณ 2554
รายละเอียด

จานวนเงิน (บาท)

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ข้อมูลจากระบบ KISS)

25,065,927.42

ค่าเล่าเรี ยนจากการจัดสรรของมหาวิทยาลัยฯ (ข้อมูลจากระบบ KISS)

20,271,282.74

รายรับค่าลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ (ข้อมูลจากระบบ KISS)
รายรับค่าบริ หารโครงการวิจยั แหล่งทุนภายนอก (ข้อมูลจากระบบ Axapta)

1,084,109.00
121,004.00

รายรับจากการจัดสรรงานทดสอบวัสดุ (ข้อมูลจากระบบ Axapta)

1,364,038.89

รายรับแบบ กค. 23 (ข้อมูลจากระบบ Axapta)

6,425,110.69

รายได้ดาเนินการอื่น (ข้อมูลจากระบบ Axapta)

959,134.56

เงินบริ จาคสนับสนุนกิจกรรมภาควิชาวิศวกรรมโยธา (ใบเสร็ จรับเงิน)
รวมรายรับ

7,551,371.00
62,841,978.30

บวก รายรับโครงการวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก

4,064,900.56

รายรับจากงานบริ การวิชาการ

5,570,523.98

รวมรายรับทั้งสิ้น

72,477,402.84

หัก รายจ่ ายจริง ปี งบประมาณ 2554

54,009,525.95

เงินสะสมคงเหลือของปี งบประมาณ 2554

18,467,876.89

หมายเหตุ : ค่าเล่าเรี ยนยังไม่ได้จดั สรรเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์
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5.2 งบประมาณสนับสนุนผลงานวิจัย หรืองบ FTERO
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีนโยบายที่ชดั เจนเพื่อมุ่งสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัย
วิจยั ชั้นแนวหน้าของประเทศ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน การทางาน
วิจยั หรื อ งบประมาณสนับสนุ นผลงานวิจยั (Full Time Equivalent Research Output, FTERO)
งบประมาณ FTERO เป็ นเงินจัดสรรเพิ่มเติมจากงบประมาณปกติ โดยพิจารณาจากผลงานด้านการตีพิมพ์
ผลงานวิจยั ในระดับชาติและระดับนานาชาติ จานวนของบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาโท
และเอก เงิ นวิจยั จากแหล่งทุนภายนอกที่มาจากภาควิชาฯ ที่หักเข้ามหาวิทยาลัยฯ และเงิ นจัดสรรจาก
ผลงานการจด
อนุสิทธิบตั รหรื อสิ ทธิบตั ร
ภาควิช าวิศ วกรรมโยธา ตระหนัก ถึ ง ความส าคัญในงานวิจยั และพัฒ นา จึ งได้มอบหมายให้
คณะทางานด้านบัณฑิ ตศึ กษาและการวิจยั ร่ วมกันพิจารณาจัดสรรงบประมาณ FTERO ที่ได้รับจาก
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 – 2553 เพื่อนาไปใช้ในการสนับสนุ นงานวิจยั และพัฒนาบุคลากรเพื่อ
การวิจยั ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดตามที่มหาวิทยาลัยตั้งเป้ าหมายไว้ ตั้งแต่เริ่ มมี การจัดสรร
งบประมาณ FTERO ในปี พ.ศ. 2548 เป็ นต้นมา ภาควิชาวิศวกรรมโยธาเป็ นภาควิชาที่ได้รับงบ FTERO
สู งที่สุดในหน่วยงานระดับภาควิชา เป็ นระยะเวลา 6 ปี ติดต่อกัน รวมเป็ นเงิน 10,660,000 บาท กล่าวได้วา่
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาเป็ นหน่วยงานที่มีผลงานด้านการวิจยั ที่สูงมากในระดับภาควิชา
งบประมาณ FTERO ที่ได้รบั จัดสรรจากมหาวิ ทยาลัย
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
จำนวนเงิน (บำท)

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

2,470,000

2,220,000

1,540,000

1,560,000

1,360,000

1,510,000

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 จนถึงปั จจุบนั ภาควิชาฯ ได้นาเงินส่ วนนี้ ไปใช้ในการพัฒนาภาควิชาฯ
เช่ น พัฒนาเว็บ ไซต์ข องภาควิช าฯ พัฒนาความรู้ ด้านภาษาอัง กฤษให้ก ับ นัก ศึ ก ษา จัด ท าแผ่นพับ
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ประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯ จัดซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์เพื่อการวิจยั ใช้สนับสนุ นผูช้ ่วยวิจยั สนับสนุ นการเดินทางไป
เสนอผลงานในการประชุม / สัมมนานานาชาติ หรื องานวิจยั ของคณาจารย์ภาควิชาฯ ซึ่งโดยภาพรวมแล้ว
พบว่าเงิ น FTERO ใช้ในการให้ทุนแก่นกั ศึกษาในระดับปริ ญญาโทเป็ นส่ วนใหญ่ โดยมีงบประมาณ
รายจ่ายในแต่ละปี งบประมาณ ดังนี้
ปี งบประมาณ
2549
2550
2551
2552
2553
2554
รวมเป็ นเงิน

จานวนเงิน (บาท)
337,344.00
880,183.25
1,014,736.90
1,352,423.40
1,424,305.00
1,732,887.48
6,741,880.03

โดยสรุ ปแล้วในปี งบประมาณ 2554 ภาควิชาฯ มีเงินงบประมาณFTERO คงเหลือที่สามารถ
นาไปใช้ในการสนับสนุนและพัฒนางานวิจยั ในปี งบประมาณต่อไป อีกจานวน 3,918,119.97 บาท

5.3 งบประมาณสนับสนุนประสิ ทธิภาพการทางาน หรืองบ PBBS
งบประมาณสนับสนุนประสิ ทธิ ภาพการทางาน (Performance Based Budgeting System, PBBS)
เป็ นระบบการจัดสรรงบประมาณโดยคานึงถึงผลงานเป็ นหลัก ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้เริ่ มดาเนิ นการ
บริ หารงบประมาณแบบ PBBS ในปี งบประมาณ 2548 เป็ นปี แรก และดาเนิ นการต่อเนื่ องมาจนถึ ง
ปี งบประมาณ 2554 เพื่อให้ภาควิชาฯ มีการบริ หารงานอย่างเป็ นอิสระ มีความคล่องตัวในการทางาน และ
สามารถตั้งเป้ าหมายของผลงานได้อย่างสอดคล้องกับงบประมาณ โดยใช้หลักการบริ หารงบประมาณ
รายรับและรายจ่ายในภาพรวม และใช้หลักการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงานและผลงานของแต่ละบุคคล
ทั้งนี้ เพื่อกระตุน้ และสร้างแรงจูงใจของบุคลากร ในการที่จะช่ วยเหลืองานของภาควิชาฯ อันจะส่ งผลทา
ให้การดาเนินงานของภาควิชาฯ มีความคล่องตัว มีทิศทาง และบรรลุตามเป้ าหมายที่ภาควิชาฯ ตั้งไว้
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ในปี งบประมาณ 2554 ภาควิชาฯได้จดั สรรเงิน PBBS เพื่อเป็ นค่าตอบแทนแก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่
และลูกจ้างของภาควิชาฯ เป็ นจานวนเงิน 3,472,049.- บาท โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนใหญ่ๆ คือ ส่ วนแรก
ร้อยละ 75 จัดสรรสมทบเป็ นค่าตอบแทนให้กบั อาจารย์ของภาควิชาฯ ส่ วนที่ 2 ร้อยละ 15 สมทบเป็ น
ค่าตอบแทนให้กบั เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของภาควิชาฯ และส่ วนที่ 3 ร้ อยละ 10 สมทบเป็ นค่าตอบแทน
สนับสนุนการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ ผลงานวิจยั และวิชาการของภาควิชาฯ
การดาเนินงานภายใต้งบประมาณระบบ PBBS ทาให้ภาค
วิชาฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านค่าสอนพิเศษของอาจารย์
ประจาในภาควิชาฯ และสามารถกระตุน้ ให้คณาจารย์ผลิต
ผลงานวิจยั มากขึ้น นอกจากนี้ยงั สามารถจัดสรรค่าตอบแทน
ให้กบั เจ้าหน้าที่ของภาควิชาฯ ได้ทุกระดับตามภาระงานที่
เกิดขึ้นจริ ง

5.4 ค่ าใช้ จ่ายด้ านสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณู ปโภคของภาควิชาฯ มีแนวโน้มสู งขึ้นทุกปี ค่าสาธารณู ปโภคหลักที่จาเป็ น
ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่ (ค่าเสื่ อมราคาพื้นที่) ค่าไฟฟ้ า และค่าจ้างพนักงานทาความสะอาดประจาอาคาร
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีพ้ืนที่ใช้สอย ณ อาคารเรี ยนรวม 5 เท่ากับ 3,507.90 ตารางเมตร และพื้นที่ใช้
สอย ณ อาคารใหม่ 4 ชั้น และ 11 ชั้น อาคารวิศววัฒนะ เท่ากับ 3,671.65 ตารางเมตร ซึ่ งต้องจ่ายค่าเช่ า
พื้นที่ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ตารางเมตรละ 260 บาท แต่เนื่องจากในปี งบประมาณ 2554 ภาควิชาฯ ได้
เข้าไปใช้พ้ืนที่เพียงบริ เวณชั้น 1 ของอาคารใหม่ 4 ชั้น เท่ากับ 1,223.70 ตารางเมตร เท่านั้น มหาวิทยาลัย
จึ ง ยกเว้นค่ า เช่ า พื้ นที่ ใ นส่ วนที่ ภาควิช าฯ ยัง ไม่ ไ ด้เข้า ไปใช้พ้ื นที่ โดยพื้นที่ ใ ช้สอยที่ ภาควิช าฯ ใช้ใ น
ปี งบประมาณ 2554 เท่ากับ 4,731.60 ตารางเมตร คิดเป็ นเงินทั้งสิ้ น 1,230,216 บาท ทาให้ภาควิชาฯ มีค่า
เช่าพื้นที่เพิ่มขึ้นจากปี ที่แล้วเป็ นจานวนเงินสู งถึง 255,372 บาท (ปี 2553 ภาควิชาฯ ได้เข้าไปใช้พ้ืนที่เพียง
บริ เวณชั้น 1 ของอาคารใหม่ 4 ชั้น เท่ากับ 724.50 ตารางเมตร เป็ นเวลาเพียง 4 เดื อน มหาวิทยาลัยจึง
ยกเว้น ค่ า เช่ า พื้ น ที่ ใ นส่ ว นที่ ภ าควิ ช าฯ ยัง ไม่ ไ ด้เ ข้า ไปใช้พ้ื น ที่ โดยพื้ น ที่ ใ ช้ส อยที่ ภ าควิ ช าฯ ใช้ใ น
ปี งบประมาณ 2553 เท่ากับ 4,232.40 ตารางเมตร คิดเป็ นเงินทั้งสิ้ น 974,844 บาท) ในอนาคตภาควิชาฯ
จะมีพ้ืนที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นเป็ นจานวนมาก รวมทั้งสองอาคารเท่ากับ 7,179.55 ตารางเมตร หากภาควิชาฯ
ยังคงถือครองไว้ท้ งั หมด จะมีค่าใช้จ่ายค่าเช่าพื้นที่สูงถึงปี ละ 1,866,683 บาท
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ค่ า ไฟฟ้ าในแต่ ล ะเดื อนมี มู ล ค่ าสู ง ถึ ง 140,000 150,000 บาท โดยค่าไฟฟ้ าในปี งบประมาณ 2554
รวมเป็ นเงิ นทั้ง สิ้ น 1,742,402 บาท ซึ่ งถื อว่า เป็ น
ภาควิชาฯ ที่ มีค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้ าที่สูงมาก
เมื่ อ เที ย บกับ ภาควิช าอื่ น ส่ ว นค่ า ใช้จ่ า ยด้า นอื่ น ๆ
เช่ น ค่า โทรศัพท์ ค่ ากระดาษช าระ ค่ าแสตมป์
ไปรษณี ย ์ ค่ า บ ารุ ง ลิ ฟ ท์ มี จ านวนไม่ ม ากนัก เมื่ อ
ยบ า พบว่าภาควิชาฯ มีจานวนเงินค่าไฟฟ้ า
กับค่ากระแสไฟฟ้ า เมื่อเทียบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ กบั ปีเปรี
ที่แยล้บเที
วพบว่
สู งขึ้น 42,061 บาท
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มี พนักงานทาความสะอาดห้องพักอาจารย์ ห้องน้ า และพื้นที่ บริ เวณ
ภาควิชาฯ จานวน 4 คน โดยประจาอยูแ่ ต่ละชั้นในอาคาร CB 5 (ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 5) และมีค่าใช้จ่าย
สาหรับพนักงานทาความสะอาดในปี งบประมาณ 2554 คิดเป็ นเงิน 355,300 บาท และเมื่อเทียบกับปี 2553
จานวนเงินค่าใช้จ่ายสาหรับจ้างพนักงานทาความสะอาดลดลง 66,440 บาท
เมื่ อรวมค่า ใช้จ่ายด้า นสาธารณู ปโภคที่ กล่ าวถึ ง ข้างต้น (ค่า เสื่ อมราคาพื้นที่ ค่า ไฟฟ้ า ค่ าจ้าง
พนักงานทาความสะอาด รวมถึ งค่าโทรศัพท์ ค่ากระดาษชาระ ค่าแสตมป์ ไปรษณี ย ์ และค่าบารุ งลิ ฟท์)
พบว่าเป็ นค่ าใช้จ่า ยยัง คงสู งถึ งปี ละ 3,374,080 บาท ต่อจานวนนักศึ กษาของภาควิช าฯ ทั้ง สิ้ น (ระดับ
ปริ ญญา ตรี โท และเอก) 795 คน หรื อคิ ดเป็ นค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษาคนละ 4,244 บาทต่อปี ขณะที่ใน
ปี งบประมาณ 2553 มีค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เท่ากับ 3,815 บาทต่อคนต่อปี
ค่ าสาธารณูปโภคและค่ าใช้ จ่ายส่ วนกลาง ปี งบประมาณ 2554 เปรียบเทียบกับปี งบประมาณ 2553
รายการ

ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ
เพิม่ ขึน้ /ลดลง
% ทีเ่ พิม่
2554
2553
ค่าไฟฟ้ า
1,742,402 บาท 1,700,341 บาท เพิ่มขึ้น 42,061 บาท
2.47%
ค่าจ้างทาความสะอาด
355,300 บาท 288,860 บาท เพิม่ ขึ้น 66,440 บาท
23%
ค่าเสื่ อมราคาพื้นที่
1,230,216 บาท 974,844 บาท เพิ่มขึ้น 255,372 บาท 26.19%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
46,162 บาท
30,408 บาท เพิ่มขึ้น 15,754 บาท 51.80%
รวม
3,374,080 บาท 2,994,453 บาท เพิม่ ขึน้ 379,627 บาท 12.67%
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายอื่นๆ คือ ค่าโทรศัพท์ ค่ากระดาษชาระ ค่าแสตมป์ ไปรษณี ย ์ และค่าบารุ งลิฟท์
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จากสภาวะปั ญหาและผลกระทบวิกฤติพลังงานที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั ประกอบกับแนวโน้มการใช้
พลังงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทาให้ทุกองค์กรตระหนักถึงปั ญหานี้ และร่ วมกันดาเนินการส่ งเสริ มให้
หน่วยงานลดการใช้พลังงานอย่างจริ งจัง เพื่อประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด รวมทั้ง
ความสามารถในการบริ หารจัดการการใช้พลังงานอย่างมีระบบ ทั้งในด้านบุคลากรและการดูแลรักษา
เครื่ องจักรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นการสร้างจิตสานึ ก การให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่ องการประหยัด
พลังงานจึงเป็ นสิ่ งที่ควรดาเนิ นการอย่างทันทีทนั ใด รวมไปถึงการพัฒนาความรู ้ และการสร้างกิ จกรรม
การมีส่วนร่ วม จะทาให้สามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล โดยภาควิชาฯ จะต้องเตรี ยมแผนการดาเนินงานเพื่อกาหนดนโยบายการลดค่าใช้จ่ายในส่ วนที่ไม่
จาเป็ นลง เช่ น มาตรการร่ วมมือร่ วมใจช่วยกันประหยัดไฟฟ้ า เพื่อกระตุน้ ให้บุคลากรและนักศึกษาของ
ภาควิชาฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างรู ้คุณค่า
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6

เครื่องมือ อุปกรณ์ 6
และห้องปฏิบตั ิการ

ภาควิชาวิศ วกรรมโยธา มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าธนบุรี ได้จดั เตรี ย มเครื่ องมื อ
อุปกรณ์ และห้องปฏิบตั ิการ เพื่อใช้ในการเรี ยน การสอน งานวิจยั งานทดสอบ และงานบริ การวิชาการ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

6.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ การศึกษา
เครื่ องมือและอุปกรณ์การศึกษาที่สาคัญของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ประกอบไปด้วยเครื่ องทดสอบ
วัสดุ เครื่ องมือวัด เครื่ องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) เครื่ อง Compression Testing Machine ขนาด 500 ตัน จานวน 1 เครื่ อง
2) เครื่ อง Compression Testing Machine ขนาด 300 ตัน จานวน 1 เครื่ อง
3) เครื่ อง Compression Testing Machine ขนาด 200 ตัน จานวน 1 เครื่ อง

Compression Testing Machine ขนาด 500 ตัน

Compression Testing Machine ขนาด 300 ตัน
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4)
5)
6)
7)

เครื่ อง Universal Testing Machine ขนาด 200 ตัน จานวน 1 เครื่ อง
เครื่ อง Universal Testing Machine ขนาด 150 ตัน จานวน 1 เครื่ อง
เครื่ อง Universal Testing Machine ขนาด 30 ตัน จานวน 1 เครื่ อง
เครื่ อง Universal Testing Machine ขนาด 20 ตัน จานวน 1 เครื่ อง

Universal Testing Machine ขนาด 200 ตัน
8)
9)
10)
11)

Universal Testing Machine ขนาด 30 ตัน

เครื่ องแยกขนาดอนุภาควัสดุ (Air Classifier) จานวน 1 เครื่ อง
ตูอ้ บวัสดุ จานวน 2 ตู้
เครื่ องทดสอบแรงดึงของมอร์ตา้ ร์ (อัตโนมัติ) จานวน 1 เครื่ อง
เครื่ องทดสอบการคืบ จานวน 1 เครื่ อง

เครื่ องทดสอบแรงดึงของมอร์ตา้ ร์

เครื่ องทดสอบการคืบ
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12) ตูค้ วบคุมอุณหภูมิและความชื้น สาหรับทดสอบการหดตัวแห้งของคอนกรี ต จานวน 1 เครื่ อง
13) เครื่ องวัดการซึ มของน้ าผ่านคอนกรี ต จานวน 2 เครื่ อง

ตูค้ วบคุมอุณหภูมิและความชื้น
14)
15)
16)
17)
18)

เครื่ องวัดการซึ มของน้ าผ่านคอนกรี ต

เครื่ อง Los Angeles Machine จานวน 1 เครื่ อง
เครื่ องทดสอบความละเอียดของปูนซี เมนต์โดยวิธีการซึ มผ่านของเบลน จานวน 2 เครื่ อง
เครื่ องทดสอบความต้านทานคลอไรด์ของคอนกรี ตแบบเร่ งไฟฟ้ า จานวน 2 เครื่ อง
เครื่ องทดสอบการขัดสี ของคอนกรี ต จานวน 1 เครื่ อง
เครื่ องทดสอบความเรี ยบและระดับของพื้นคอนกรี ต จานวน 1 เครื่ อง

เครื่ องทดสอบความละเอียดของปูนซีเมนต์
โดยวิธีการซึ มผ่านของเบลน

เครื่ องทดสอบความต้านทานคลอไรด์คอนกรี ต
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เครื่ องทดสอบการขัดสี ของคอนกรี ต
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

เครื่ องทดสอบความเรี ยบและระดับของพื้นคอนกรี ต

เครื่ องทดสอบ Triaxial แบบ Pneumatic System พร้อมคอมพิวเตอร์ระบบควบคุม 1 เครื่ อง
เครื่ องทดสอบ Triaxial แบบ Mercury Pot จานวน 1 เครื่ อง
Oedometer จานวน 18 ชุด
Proving Ring จานวน 8 ชุด
เครื่ องทดสอบ Direct Shear จานวน 2 เครื่ อง
Soil Dynamic Test จานวน 1 ชุด
Compaction Test และ Swelling Test จานวน 10 ชุด
Unconfined Compression Test จานวน 1 ชุด
Permeability Test จานวน 2 ชุด

เครื่ อง Oedometer
28)
29)
30)
31)
32)

เครื่ องทดสอบ Triaxial แบบ Pneumatic System

เครื่ องคอมพิวเตอร์ Work Station จานวน 3 เครื่ อง
เครื่ องคอมพิวเตอร์ จานวน 100 เครื่ อง
เครื่ องพิมพ์เลเซอร์ จานวน 15 เครื่ อง
Automatic Traffic Data Collection Equipment จานวน 1 เครื่ อง
Traffic Volume and Speed Data Logger จานวน 1 ชุด
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33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)

Traffic Noise Level Meters จานวน 4 ชุด
Marshall Stability and Flow Testing Machine จานวน 1 เครื่ อง
Ductility Tester จานวน 1 เครื่ อง
Specific Gravity Analyzer จานวน 1 เครื่ อง
Muffle Furnaces จานวน 1 เครื่ อง
Saybolt Furol Viscosity Analyzer จานวน 1 เครื่ อง
Flash and Fire Point Test จานวน 1 เครื่ อง
Manual Traffic Counter จานวน 10 เครื่ อง
กล้อง Endoscopes จานวน 10 เครื่ อง
Skid Resistant Tester จานวน 2 เครื่ อง
Radar Gun จานวน 2 เครื่ อง
เครื่ องมือวัดความเร็ วกระแสน้ า (Current Meters)
เครื่ องมือวัดและบันทึกคลื่น และน้ าขึ้น-น้ าลง
เครื่ องมือเก็บตัวอย่างน้ าและตะกอน
มาตรวัดน้ าฝนอัตโนมัติ
เครื่ องวัดระดับน้ าอัตโนมัติ
เครื่ องทดสอบประสิ ทธิภาพของ Centrifugal Pump

6.2 ห้ องปฏิบัติการ และศูนย์ วจิ ัย
ห้องปฏิบตั ิการและศูนย์วิจ ยั ทั้งหมดของภาควิชาฯ ตั้งประจาอยู่ภายในอาคารเรี ยนรวม 5 โดยมี
พื้นที่ใช้สอยอยูบ่ ริ เวณชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 5 ของตัวอาคารตามที่ได้กล่าวแล้ว ในบทที่ 1 หัวข้อ 1.3
ตารางที่ 6.1 แสดงรายละเอียด ของห้องปฏิ บตั ิการและศูนย์วิจยั แยกตามสังกัดในแต่ละสาขาวิชา
อันได้แก่ สถานที่ต้ งั อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบตามประกาศของภาควิชาฯ เลขที่ 14/2550 หน้าที่
ใช้งาน และรายวิชาที่ใช้หอ้ งปฏิบตั ิการ
สาหรับในช่วงกลางปี พ.ศ.2550 ถึงปี พ.ศ. 2552 ห้องปฏิบตั ิการชลศาสตร์ ต้ งั อยูท่ ี่ช้ นั ล่างด้านหน้า
อาคารเรี ยนรวม 5 เป็ นห้องปฏิบตั ิการชัว่ คราว แต่ในกลางปี พ.ศ. 2553 ภาควิชาฯ ได้รับอาคารเรี ยนพร้อม
ห้องปฏิบตั ิการด้านวิศวกรรมโยธา รวมถึงห้องปฏิบตั ิการทางชลศาสตร์ ซึ่ งประกอบไปด้วยเครื่ องมืออัน
ทันสมัยที่พร้อมสาหรับการทดสอบและงานวิจยั ในด้านชลศาสตร์ ข้ นั สู ง
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3.1 ห้องปฏิบตั ิการยางมะตอย

3.3 ห้องวิจยั ขนส่ ง

อาคาร CB 5 ชั้น 1
(CB50413)

อาคาร CB 5 ชั้น 1 (CB50103)

2.2 ศูนย์วจิ ยั ทางด้านกลศาสตร์ธรณี และ
การปรับปรุ งคุณภาพดิน (GEOMECH)

3.2 ห้องปฏิบตั ิการจราจร

อาคาร CB 5 ชั้น 1 (CB50412)

2.1 ห้องปฏิบตั ิการเทคนิคธรณี

อาคาร CB 5 ชั้น 1 (CB50104)

อาคาร CB 5 ชั้น 1
(CB50104)

อาคาร CB 5 ชั้น 1 (CB50103)
อาคาร CB 5 ชั้น 4
(CB50410-50412)

1.4 ศูนย์กลศาสตร์และวัสดุ (MecMat)

1.3 ห้องปฏิบตั ิการคอนกรี ต

1.2 ห้องทดสอบวัสดุ

1.1 ห้องปฏิบตั ิการโครงสร้าง

สถานที่ต้งั

ใช้ในงานวิจยั ของกลุ่มวิจยั กลศาสตร์ธรณี และ
การปรับปรุ งคุณภาพของดิน

1) ใช้ประกอบการเรี ยนการสอน
2) ใช้ในงานวิจยั สาหรับ นศ. ปริ ญญาโทและเอก
3) ใช้ในงานบริ การวิชาการ

1) ใช้ประกอบการเรี ยนการสอน
รศ.ดร.วิโรจน์ ศรี สุรภานนท์
2) ใช้ในงานวิจยั สาหรับ นศ. ปริ ญญาโทและเอก
นายปรี ชา บุญกลัน่
3) ใช้ในงานบริ การวิชาการ

3) ห้ องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมขนส่ ง

ผศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์

ผศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์
ผศ.ดร.สมโพธิ อยูไ่ ว
นายปรี ชา บุญกลัน่

CVE372 Highway Materials
Laboratory
CVE702 Thesis
CVE901 Dissertation

CVE363 Soil Mechanics
Laboratory
CVE660 Subsurface
Investigation and Soil Testing
CVE402 Civil Engineering
Project
CVE702 Thesis
CVE901 Dissertation

CVE702 Thesis

ใช้ในงานวิจยั ของกลุ่มวิจยั กลศาสตร์และวัสดุ

รายวิชาที่ใช้ ประกอบ
การเรียนการสอน

CVE236 Materials Testing
and Mechanics Laboratory
CVE335 Cement and
Concrete Materials
CVE402 Civil Engineering
Project

หน้ าที่ใช้ งาน

1) ใช้ประกอบการเรี ยนการสอน
2) ใช้ในงานวิจยั สาหรับ นศ. ปริ ญญาโทและเอก
3) ใช้ในงานบริ การวิชาการ

2) ห้ องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี

ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล

อ.เอกชัย ภัทรวงศ์ไพบูลย์
ผศ.ดร.สุ ทศั น์ ลีลาทวีวฒั น์
ผศ.ดร.ทวิช พลูเงิน

1) ห้ องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมโครงสร้ าง

อาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่
ผู้รับผิดชอบ

6

ชื่อห้ องปฏิบัติการ

ตารางที่ 6.1 ห้องปฏิบตั ิการในสังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้ องปฏิบัติการ

4.2 ห้องวิจยั วิศวกรรมสารวจ
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5.2 ห้องวิจยั วิศวกรรมการบริ หารงานก่อสร้าง

6.2 ห้องปฏิบตั ิการวิจยั วิศวกรรมแหล่งน้ า (วารี )

ด้านหน้า
อาคาร CB 5 ชั้น 1
(ชัว่ คราว)

ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย
น.ส.สมจิตร์ ธัญพงศ์รุ่งเรื อง

อาคาร CB 5 ชั้น
(CB50414)

ศ.ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี

ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์
นายรัชพล สุ ขจันทร์

CVE113 Civil Engineering
Workshop
CVE402 Civil Engineering Project

CVE402 Civil Engineering Project

CVE221 Surveying
CVE225 Surveying Field Camp
CVE226 Route Surveying
ENV213 Environmental Surveying

รายวิชาที่ใช้ ประกอบ
การเรียนการสอน

ใช้ในงานวิจยั ของกลุ่มวิจยั วิศวกรรมแหล่งน้ า

1) ใช้ประกอบการเรี ยนการสอน
2) ใช้ในงานวิจยั ด้านวิศวกรรมแหล่งน้ า

CVE394 Hydraulic Laboratory
CVE402 Civil Engineering project
CVE702 Thesis
CVE901 Dissertation

1) ใช้ในงานวิจยั สาหรับ นศ.ปริ ญญาโทและเอก
CVE702 Thesis
2)ใช้เป็ นห้องพัก นศ.หลักสู ตรวิศวกรรม
CVE901 Dissertation
การบริ หารการก่อสร้าง

ใช้ประกอบการเรี ยนการสอน

6) ห้ องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้า

ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย
นายมณเทียร ธินิศิริ

อาคาร CB 5 ชั้น 1
(CB50104)

5.1 ห้องปฏิบตั ิการเทคนิ คก่อสร้าง
(เครื่ องจักรและงานไม้)

6.1 ห้องปฏิบตั ิการชลศาสตร์

ใช้ในงานวิจยั ด้านวิศวกรรมสารวจและแผนที่

5) ห้ องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้ าง

ดร.นคริ นทร์ สัทธรรมนุวงศ์

อาคาร CB 5 ชั้น 4
(CB50414)

4.1 ห้องปฏิบตั ิการสารวจ

หน้ าที่ใช้ งาน

1) ใช้ประกอบการเรี ยนการสอน
2) ใช้เก็บเครื่ องมือ และอุปกรณ์สารวจ

4) ห้ องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมสารวจ

อาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่
ผู้รับผิดชอบ

อ.ธีระ ลาภิศชยางกูล
นายสถาน เฉลิมพันธุ์

สถานที่ต้งั

อาคาร CB 5 ชั้น 1
(CB50105)

ชื่อห้ องปฏิบัติการ

ตารางที่ 6.1 ห้องปฏิบตั ิการในสังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ต่อ)

รายงานประจาปี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 2554
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อาคาร CB 5 ชั้น 2 (CB50204)

อาคาร CB 5 ชั้น 2 (CB50204)

อาคาร CB 5 ชั้น 2 (CB50204)

7.5 ห้อง PE

7.6 ห้องโครงการนานาชาติ

อาคาร CB 5 ชั้น 3
อาคาร CB 5 ชั้น 2 (CB50204)

7.3 ห้องคอมพิวเตอร์
ส่ วนกลาง

7.4 ห้องโสตทัศน์ UBC

อาคาร CB 5 ชั้น 2 (CB50514)

7.1 ห้องวิจยั นักศึกษา
ปริ ญญาเอก
7.2 ห้องวิจยั นักศึกษา
ปริ ญญาโท

สถานที่ต้งั
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วิชาในหลักสู ตรหลักสู ตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมโยธา และ
วิศวกรรมนอกฝั่ง)
ใช้เป็ นห้องติดต่อประสานงานของ นศ.ป โท
สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมโยธา
(วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมนอกฝั่ง)
ใช้เป็ นห้องติดต่อประสานงานของ นศ.ป ตรี
โครงการนานาชาติ

ผศ.ดร.สุ ทศั น์ ลีลาทวีวฒั น์
ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล
นางสุ ชาดา ไวยวุทธิ
ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช
ดร.อภินตั ิ อัชกุล
ผศ.ดร.วรัช ก้องกิจกุล

วิชาในหลักสู ตรหลักสู ตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(โครงการนานาชาติ)

วิชาทัว่ ไป

ใช้เป็ นห้องโสตทัศน์ สาหรับการเรี ยนการ
สอน และเป็ นห้องพักนักศึกษา

อ.ธงชัย โพธิ์ทอง
ดร.นคริ นทร์ สัทธรรมนุวงศ์
นายดนัย ดามาอู

CVE702 Thesis

CVE901 Dissertation

รายวิชาที่ใช้ ประกอบ
การเรียนการสอน

ใช้เป็ นห้องคอมพิวเตอร์สาหรับอาจารย์
และนักศึกษา

ใช้เป็ นห้องพัก และทาวิจยั ของ นศ.ป.โท

ใช้เป็ นห้องพัก และทาวิจยั ของ นศ.ป.เอก

หน้ าที่ใช้ งาน

CVE100 Computer Programming for
Civil Engineering
CVE111 Engineering Drawing
CVE221 Surveying
CVE226 Route Surveying

ผศ.ดร.ทวิช พูลเงิน

7) ห้ องปฏิบัติการอืน่ ๆ

อาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่
ผู้รับผิดชอบ

6

ชื่อห้ องปฏิบัติการ

ตารางที่ 6.1 ห้องปฏิบตั ิการในสังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ต่อ)

เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้ องปฏิบัติการ

รายงานประจาปี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 2554

7 งานวิจยั
ในปี 2554 บุคลากรในภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ยังคง
สามารถผลิตผลงานวิจยั ที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่ อง ด้วยเหตุน้ ี ภาควิชาฯ และบุคลากรในภาควิชาฯ จึงได้รับ
การสนับสนุนทุนวิจยั จากแหล่งทุนต่างๆ อย่างสม่าเสมอ รายละเอียดของทุนวิจยั ต่างๆ ที่ได้รับรวมถึงการ
ตี พิ ม พ์ ผ ลงานวิ จ ัย ผลงานวิ ช าการในรู ปแบบต่ า งๆ และผลการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในด้ า น
การวิจยั ตามมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สามารถแสดงได้ ดังต่อไปนี้

7.1 ทุนวิจัย
ในปี พ.ศ. 2554 คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับทุ นวิจยั จากแหล่งทุ นภายนอกเป็ นจานวนเงิ น
ทั้ง สิ้ น 7,799,500 บาท จาก 3 โครงการวิจยั ที่ ไ ด้รั บ การสนับ สนุ นจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ ดัง แสดง
รายละเอียดตามตารางที่ 7.1 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2553 พบว่าคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้รับการ
สนับ ทุ นวิจยั จากแหล่ งทุ นภายนอกเพิ่มขึ้ นเป็ นจานวนเงิ นทั้งสิ้ น 1,824,500 บาท หรื อเพิ่ม ขึ้ นร้ อยละ
30.54
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รู ปที่ 7.1 ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกทีไ่ ด้ รับในปี พ.ศ. 2551 – 2554
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7

งานวิจัย

7

แม้ว่าภาควิชาฯได้รับการสนับสนุ นทุนวิจยั จากแหล่งทุนภายนอกเพิ่มขึ้นทุกปี ดังแสดงในรู ปที่
7.1 แต่ ทุ นวิ จยั ที่ ไ ด้รั บ โดยมากจะได้รับ จัดสรรจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ การจะพัฒ นาอุ ตสาหกรรม
ภายในประเทศให้มีความก้าวหน้าจาเป็ นอย่างยิ่งที่ภาควิชาฯจะต้องได้รับความร่ วมมือและการสนับสนุ น
จากภาคอุตสาหกรรมเช่นกัน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความ
พร้ อมในทุ กด้านที่ จะพัฒนางานวิจยั เพื่อตอบสนองความต้องจากของภาคอุ ตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็ น
บุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงแผนการพัฒนาห้องปฏิบตั ิการและอุปกรณ์ สาหรับการทดสอบขั้นสู ง
ภาควิชาฯ มีความเชื่ อมัน่ ว่า ในปี ถัดไปภาควิชาฯ จะสามารถผลิตผลงานวิจยั ที่มีคุณภาพและตอบสนอง
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น อันจะนาไปสู่ การพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศให้
ก้าวหน้าได้อย่างยัง่ ยืน
ตารางที่ 7.1 ทุนวิจัยจากแหล่ งทุนภายนอก
ลาดับที่

ชื่อโครงการวิจยั

หัวหน้ าโครงการ

1

โครงการศึ ก ษาแนวทางจัด ท ามาตรฐานการ ผศ.ดร. สมโพธิ อยูไ่ ว
ทดสอบเสาเข็ม
แหล่ งทุนวิจยั :
กรมทางหลวงชนบท

2

โครงการพัฒ นาการบริ หารจัด การ Domestic ผศ.ดร. สันติ เจริ ญพรพัฒนา
MICE ของสานักงานส่ งเสริ มการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน)
แหล่ งทุนวิจยั :
สานักงานส่งเสริ มการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน)
โครงการศึ ก ษาและพัฒ นาเครื่ องมื อ ส าหรั บ ผศ.ดร. สมโพธิ อยูไ่ ว
ตรวจสอบสภาพโครงสร้ า งทาง (Pavement
Structure Inspection)
แหล่ งทุนวิจยั :
กรมทางหลวงชนบท
รวมเป็ นเงิน

3
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งบประมาณ
ทีไ่ ด้ รับ
(บาท)
950,000

1,850,000

4,999,500

7,799,500

รายงานประจาปี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 2554

7.2 ทุนอุดหนุนการวิจัย
ทุนอุดหนุนการวิจยั เป็ นทุนที่ได้รับการจัดสรรจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุ น
ด้านการศึกษาและการวิจยั หน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจยั มีดงั ต่อไปนี้
1) สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
2) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
3) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ (วช.) เป็ นหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องกับงานวิจยั โดยตรง ที่ทา
การจัดสรรงบประมาณสาหรับงานวิจยั จากงบประมาณแผ่นดิน ในปี 2554 คณาจารย์ในภาควิชาฯ ได้รับ
การสนับสนุนทุนวิจยั จาก วช. จานวน 5 โครงการ คิดเป็ นเงินทั้งสิ้ น 3,028,120 บาท ดังรายละเอียดตาม
ตารางที่ 7.2
ตารางที่ 7.2 ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ (วช.)
ลาดับที่

ชื่อโครงการวิจยั

1

โครงการการศึ กษารู ปแบบการถ่ายแรงเฉื อนที่
เหมาะสมในโครงสร้างประสมระหว่างคานเหล็ก
รู ปพรรณกับพื้นคอนกรี ตสาเร็ จรู ปแบบกลวงที่
ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศ
โครงการการพัฒ นาโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
สาหรับการวิเคราะห์ทางสถิตศาสตร์ ของท่อขุด
เจาะและลาเลียงของไหลใต้ทะเล (ระยะที่ 1)
โครงการพฤติกรรมของชิ้นยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว
ผสมกับทรายและซี เมนต์ภายใต้แรงกระทาแบบ
วัฏจักรสาหรับใช้เป็ นชั้นรองผิวทางในงานถนน
โครงการการติ ดตามการวิบัติของอุโมงค์ใต้ดิน
ภายใต้ความดัน ภายในสู ง เพื่อ การออกแบบถัง
เก็บแก๊สใต้ดิน (ระยะที่ 1)
โครงการการตรวจสอบสภาพผิ ว ทางโดยใช้
เครื่ องมือการวัดการแอ่นตัวแบบตกกระทบ
รวมเป็ นเงิน

2

3

4

5

หัวหน้ าโครงการ
ดร.อภินตั ิ อัชกุล

งบประมาณ
ทีไ่ ด้ รับ
(บาท)
355,640

ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล

290,650

ผศ.ดร.สมโพธิ อยูไ่ ว

281,160

ผศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์

359,370

ผศ.ดร.สมโพธิ อยูไ่ ว

1,741,300
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3,028,120

7

งานวิจัย

7

สานัก งานกองทุ นสนับสนุ นการวิจยั (สกว.) เป็ นองค์ก รของรั ฐ ภายใต้ก ารกากับ ของส านัก
นายกรัฐมนตรี ที่มีบทบาทสาคัญในการสร้างคนและสร้างองค์ความรู ้ผา่ นกระบวนการสนับสนุ นทุนวิจยั
เพื่อพัฒนานักวิจยั มื ออาชี พสู่ สังคม ดังนั้น สกว. จึ งเป็ นหน่ วยงานสาคัญแห่ งหนึ่ ง ที่ ให้การสนับสนุ น
ทุนอุดหนุนการวิจยั ให้แก่คณาจารย์ และนักวิจยั ต่างๆ ในปี ที่ผา่ นมาคณาจารย์ในภาควิชาฯ ต่างได้รับการ
สนับ สนุ น ทุ นวิจยั จาก สกว. อย่า งต่ อเนื่ องทุ ก ปี อย่า งไรก็ ตามในระยะหลัง สกว. เริ่ มท าหน้าที่ เป็ นผู้
ประสานงานเชื่ อมโยงระหว่ า งหน่ วยงานภาคการศึ ก ษา ดัง เช่ น มหาวิ ท ยาลัย ต่ า งๆ และส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้ทุนหลักกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ดังนั้น ในระยะหลัง
สกว. มักเป็ นผูใ้ ห้ทุนร่ วมเป็ นส่ วนใหญ่ ในปี 2554 คณาจารย์ของภาควิชาฯ ยังคงได้รับการสนับสนุนทุน
วิจยั ผ่านกรอบการพิจารณาจาก สกว. ภายใต้ทุนพัฒนาศักยภาพในการทางานวิจยั ของอาจารย์รุ่นใหม่
จานวน 1 ทุ น คิ ดเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 480,000 บาท ดังรายละเอียดตามตารางที่ 7.3 ทุ นวิจยั นี้ เป็ นทุนวิจยั ที่
ได้รับการจัดสรรจากหน่ วยงาน 3 หน่ วยงานด้วยกันได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
ตารางที่ 7.3 ทุนอุดหนุนการวิจัยผ่านกรอบการพิจารณาจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ลาดับที่
1

ชื่อโครงการวิจยั

หัวหน้ าโครงการ

โครงการการใช้เ ศษคอนกรี ต เก่ า เป็ นมวลรวม ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร
ร่ วมกับเถ้าจากโรงไฟฟ้ าในงานคอนกรี ต
ผู้ให้ การสนับสนุนทุนวิจยั :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
รวมเป็ นเงิน

งบประมาณ
ทีไ่ ด้ รับ
(บาท)
480,000

480,000

นอกจากทุนอุดหนุ นการวิจยั ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ในปี 2554 ภาควิชาฯ ยังได้รับการสนับสนุ น
ทุนวิจยั ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัย วิจยั แห่ งชาติ (NRU) จานวนทั้งสิ้ น 6 โครงการ คิดเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น
4,978,680 บาท ดังรายละเอียดตามตารางที่ 7.4 โครงการมหาวิทยาลัยวิจยั แห่ งชาติเป็ นโครงการเร่ งด่วน
ของรัฐบาลที่ตอ้ งการพัฒนามหาวิทยาลัยไทยให้มีศกั ยภาพการทาวิจยั ที่ สูงขึ้ นและมีคุณภาพในระดับ
สากล โครงการนี้ดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ด้วยผลงานวิจยั ที่โดดเด่น
ทาให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้รับคัดเลือกให้เป็ น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจยั แห่ งชาติ
โดยภาควิช าวิศ วกรรมโยธา ถื อว่า เป็ นหน่ วยงานส าคัญในด้า นการวิจยั ของมหาวิท ยาลัย ฯ และเป็ น
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หน่ วยงานเป้ าหมายที่จะจัดตั้งศูนย์ความเป็ นเลิ ศในด้านการวิจยั ดังนั้นภาควิชาฯจึ งได้เตรี ยมแผนการ
พัฒนาห้องปฏิบตั ิและจัดหาอุปกรณ์สาหรับงานวิจยั ขั้นสู งเพื่อเตรี ยมพร้อมสาหรับการก้าวไปสู่ ศูนย์ความ
เป็ นเลิศในด้านการวิจยั และการบริ การวิชาการชั้นนาในระดับประเทศและระดับภูมิภาคต่อไปในอนาคต

ตารางที่ 7.4 ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้ โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่ งชาติ (NRU)
ลาดับที่

ชื่อโครงการวิจยั

1

โครงการการพัฒ นากระบวนการค านวณทาง
วิศวกรรมโครงสร้างขั้นสูง
โครงการการพัฒนาเถ้าถ่านหิ น และเถ้าชี วมวล
เพื่อเป็ นวัสดุในงานคอนกรี ต
การ จ าล อ ง การ เ ค ลื่ อ น ที่ ข อง น้ าแ ล ะ การ
เปลี่ยนแปลงท้องน้ า
โครงการการศึ กษาคุณสมบัติทางกลศาสตร์ ของ
วัสดุในงานวิศวกรรมเทคนิคธรณี
โครงการการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ เชิ งตัวเลขของ
โครงสร้างใต้ดินและการทรุ ดตัวของคอสะพาน
โครงการการพั ฒ นาความสามารถในการ
ต้านทานแผ่นดินไหวของโครงสร้างเหล็ก
รวมเป็ นเงิน

2
3
4
5
6

ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล

งบประมาณ
ทีไ่ ด้ รับ
(บาท)
1,188,000

ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทกั ษ์กลุ

1,078,000

ศ.ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี

1,026,680

ผศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์

950,000

ผศ.ดร.สมโพธิ อยูไ่ ว

540,000

ผศ.ดร.สุทศั น์ ลีลาทวีวฒั น์

196,000

หัวหน้ าโครงการ

4,978,680

ในปี 2554 คณาจารย์ในภาควิชาฯ ได้รับทุนอุดหนุ นการวิจยั รวมกันทั้งสิ้ น 8,486,800 บาท ซึ่ ง
เมื่อพิจารณาแนวโน้มของการได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั ในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา จะเห็นได้วา่ ภาควิชาฯ ได้รับ
การสนับสนุ นทุ นอุ ดหนุ นการวิจยั ไม่ ต่ ากว่า 8 ล้า นบาท ดังแสดงในรู ป 7.2 และสามารถจาแนกตาม
แหล่งที่มาขอทุนได้ตามรู ปที่ 7.3
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8486800
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2474730

3000000
1167440

2000000
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0

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

รู ปที่ 7.2 ทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมดทีไ่ ด้ รับในปี พ.ศ. 2551 – 2554

5%
36%

3,028,120.00 วช
4,978,680.00 NRU
480,000.00 มจธ+สกอ+สกว

59%

รู ปที่ 7.3 สั ดส่ วนของทุนอุดหนุนการวิจัยปี 2554 ตามแหล่งทีม่ า
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7.3 การตีพมิ พ์ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ
คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี พ.ศ. 2554 รวมทั้งสิ้ น 82 รายการ
จัดเป็ นบทความวิจยั จานวน 76 เรื่ อง และบทความวิชาการจานวน 6 เรื่ อง (สาหรับข้อมูลเกี่ ยวกับ ชื่ อ
ผลงาน ผูแ้ ต่ง วารสารที่ได้รับการตีพิมพ์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.ce.kmutt.ac.th)
สาหรับบทความวิจยั จานวน 76 เรื่ อง สามารถแยกออกได้เป็ น (รู ปที่ 7.4)
1) บทความวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ /ภูมิภาค จานวน 24 เรื่ อง
คิดเป็ นร้อยละ 32
2) บทความวิจ ัย ที่ ไ ด้รั บ การตี พิ ม พ์ใ นวารสารวิ ช าการระดับ ประเทศ จ านวน 4 เรื่ อ ง
คิดเป็ นร้อยละ 5
3) บทความวิ จ ัย ที่ ไ ด้น าเสนอในที่ ป ระชุ ม วิ ช าการระดับ นานาชาติ จ านวน 17 เรื่ อ ง
คิดเป็ นร้อยละ 22
4) บทความวิจยั ที่นาเสนอในที่ประชุม /สัมมนาวิชาการระดับประเทศ จานวน 31 เรื่ อง คิด
เป็ นร้อยละ 41

วารสารวิ ชาการ
ระดับนานาชาติ /
ภูมิภาค 24 เรื่อง
(32%)

ประชุม/สัมมนา
วิ ชาการ
ระดับประเทศ
31 เรื่อง
(41%)

ประชุมวิ ชาการ
ระดับนานาชาติ
17 เรื่อง
(22%)

วารสารวิ ชาการ
ระดับประเทศ
4 เรื่อง
(5%)

รูปที่ 7.4 สัดส่ วนของประเภทบทความวิจยั ในปี พ.ศ. 2554
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3

4

0

วารสารวิชาการ
นานาชาติ/ภูมิภาค

วารสารวิชาการ
ระดับประเทศ

ที่ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ

ที่ประชุมวิชาการ
ระดับประเทศ

รูปที่ 7.5 จานวนบทความวิจยั ทีไ่ ด้ รับการตีพมิ พ์ในปี 2551 – 2554
เมื่อเปรี ยบเทียบจานวนบทความวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์ท้ งั หมดกับปี ที่ผา่ นมา (รู ปที่ 7.5) พบว่าใน
ปี 2554 ผลงานวิจยั ตีพิมพ์มีจานวนลดลงจากปี พ.ศ. 2553 เล็กน้อย แต่เมื่อพิจารณาจากจานวนอาจารย์
ประจาที่อยูภ่ ายในภาควิชาทั้งสิ้ น 31 ท่าน จะพบว่าจานวนผลงานวิจยั ที่ผลิตได้ในปี 2554 อยู่ในระดับที่
น่ า พอใจเป็ นอย่า งมาก ส าหรั บ รายละเอี ย ดของผลงานวิจ ัย และผลงานวิช าการ ประจ าปี พ.ศ. 2554
ทั้งหมด รวบรวมอยูใ่ นเอกสารอ้างอิง [7.1]
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7.4 การประเมินคุณภาพด้ านการวิจัยตามเกณฑ์ ของ สกอ.
หัวข้อนี้ เป็ นการประเมิ นคุ ณภาพและศักยภาพของอาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมโยธา ต่อการ
ท างานวิจ ัย ในปี พ.ศ.2554 โดยอ้า งอิ ง จากคู่ มื อ การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาปี พ.ศ. 2553
จากการพิจารณาตัวบ่งชี้ท้ งั 3 ตัวบ่งชี้ พบว่าตัวบ่งชี้ ที่ 4.1 (ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั
หรื องานสร้ า งสรรค์) และ ตัว บ่ ง ชี้ ที่ 4.2 (ระบบและกลไกการจัด การความรู้ จ ากงานวิจ ัย หรื องาน
สร้างสรรค์) ต้องมีการตรวจประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อรับรองความถูกต้องก่อน ขณะที่ตวั บ่งชี้ ที่ 4.3
(เงิ นสนับ สนุ นงานวิจยั หรื องานสร้ า งสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ป ระจา) สามารถนามาใช้พิ จ ารณาได้
โดยตรง ดังนั้น ภาควิช าวิศ วกรรมโยธา จึ ง ขอนาตัวบ่ง ชี้ ที่ 4.3 (เงิ นสนับสนุ นงานวิจยั หรื องาน
สร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจา) มาพิจารณาเปรี ยบเทียบกับการดาเนิ นงานที่การผ่านมาของภาควิชา
วิศวกรรมโยธา
ตัวบ่ งชี้ที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ ต่อจานวนอาจารย์ประจา
เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ ที่ 4.3 ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับเงิ นสนับสนุ นงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์ต่อจานวน
อาจารย์ประจา พบว่าจากจานวนเงินสนับสนุ นการวิจยั ที่ภาควิ ชาฯ ได้รับคิดเป็ นเงินทั้งสิ้ น 16,286,300
บาท ขณะที่ อาจารย์ประจาภาควิชาฯ มี ท้ งั สิ้ น 31 ท่าน ดังนั้นเงิ นสนับสนุ นงานวิจยั ต่อจานวนอาจารย์
ประจาจึงมีค่าประมาณ 525,364 บาท ซึ่งตามเกณฑ์ของ สกอ. ได้กาหนดไว้วา่
“ในเกณฑ์ ป ระเมิ น เฉพาะสถาบัน กลุ่ ม ค1 และ ง จ านวนเงิ น สนับ สนุ น งานวิ จ ัย หรื อ งาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน”
จากข้อมูลข้างต้นพบว่าเงินสนับสนุ นงานวิจยั ที่ภาควิชาฯได้รับต่อจานวนอาจารย์ประจาสู งกว่า
เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. อย่างมาก ดังนั้นในตัวบ่งชี้ที่ 4.3 นี้ ภาควิชาฯ จึงได้รับคะแนนเต็ม 5 คะแนน
นอกจากนี้ จะเห็ นว่าบุคลากรภายในภาควิชาฯ ได้ร่วมกันผลิ ตผลงานวิจยั ที่มีคุณภาพและได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ จานวนทั้งสิ้ น 76 ผลงาน ในขณะที่ภาควิชาฯ มีอาจารย์ประจาทั้งสิ้ น 31 ท่าน ดังนั้น
เมื่อคิดเป็ นค่าเฉลี่ยแล้ว พบว่าอาจารย์แต่ละท่านผลิตผลงานคนละประมาณ 2 ผลงาน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
245 ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นอัตราที่สูงมาก
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เมื่อพิจารณาบทความวิจยั ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน referred journal หรื อในฐานข้อมูล
ระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจา จากการตรวจสอบจากฐานข้อมูล SCOPUS พบว่า
ในช่วงปี พ.ศ. 2552-2554 มีบทความวิจยั ของคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับการอ้างอิง จาก
งานวิชาการต่างๆ เป็ นจานวนมากดังแสดงในตารางที่ 7.5
ตารางที่ 7.5 จานวนบทความทีไ่ ด้ รับการอ้ างอิงจากฐานข้ อมูล SCOPUS ณ วันที่ 2 เมษายน 2555
สาขาวิจยั

จานวนบทความทีไ่ ด้ รับการอ้ างอิง (จำนวนครั้งทีไ่ ด้ รับกำรอ้ ำงอิง)

2552

2553

2554

สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า

37 (115)
5(9)

42 (148)
5(6)

59 (275)
5 (11)

สาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี

6(17)

9 (14)

9 (25)

48 (141)

56 (168)

73 (311)

สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง

รวม

จากข้อมูลข้างต้น พบว่า บทความวิจยั ที่ตีพิมพ์โดยคณาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีการ
อ้างอิงเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งจานวนบทความและการได้รับการอ้างอิง โดยปี พ.ศ. 2552 มีบทความจานวน
48 บทความที่ได้รับการอ้างอิง 141 ครั้ง และเพิ่มเป็ น 56 บทความที่ได้รับการอ้างอิง 168 ครั้งในปี พ.ศ.
2553 และในปี พ.ศ. 2554 พบว่าจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงเพิ่มขึ้นอย่างมากเป็ น 73 บทความซึ่ งมี
การอ้างอิงถึง 311 ครั้ง และภาควิชาวิศวกรรมโยธา คาดว่าในปี พ.ศ. 2555 ผลงานวิจยั ทั้งจานวนบทความ
และการอ้างอิงจะเพิ่มสู งขึ้นอีกอย่างมาก
เอกสารอ้างอิง
[7.1] ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. (2554), “เอกสารรวบรวมผลงานวิจยั และผลงานวิชาการโดย
คณาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี พ.ศ. 2554,” ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
[7.2] สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2551), “คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา,” มกราคม 2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
[7.3] ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. (2552), “เอกสารรวบรวมผลงานวิจยั และผลงานวิชาการโดย
คณาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี พ.ศ. 2552,” ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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8
งานบริการวิชาการ

8.1 งานบริการวิชาการ
งานบริ การวิชาการถื อเป็ นภารกิ จที่สาคัญอย่างหนึ่ งของมหาวิทยาลัยฯ และของภาควิชาฯ เพราะ
เป็ นการเผยแพร่ ชื่อเสี ยงของภาควิชาฯ ให้เป็ นที่รู้จกั ของบุคคลภายนอก นอกจากนี้ งานบริ การวิชาการ ยัง
สามารถสร้างรายได้ให้กบั ภาควิชาฯ เฉกเช่นเดียวกับงานวิจยั
งานบริ ก ารวิช าการที่ ค ณาจารย์ห รื อ เจ้าหน้า ที่ ข องภาควิช าฯ ได้ด าเนิ น การไปในรอบปี 2554
ประกอบไปด้วย งานทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา งานทดสอบทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง
งานทดสอบทางด้านวิศวกรรมเทคนิคธรณี และงานตรวจสอบทางด้านวิศวกรรมสารวจ ดังแสดงในรู ปที่
8.1 มีรายได้ท้ งั สิ้ น 5,647,373.00 บาท จากการให้บริ การวิชาการแก่หน่วยงานของรัฐฯ และเอกชนที่เป็ น
จานวน 1,847 ครั้ง โดยมีส่วนที่หกั เข้ามหาวิทยาลัยฯ 310,605.52 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์ 254,131.79
บาท และภาควิชาฯ 825,588.16 บาท ที่เหลือจัดสรรเป็ นค่าแรงโดยตรงให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างประจาของภาควิชาฯ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจานวน 4,257,047.53 บาท
งานตรวจสอบ
ทางด้าน
วิศวกรรม
สารวจ
1%

งานทดสอบ
ทางด้าน
วิศวกรรม
เทคนิคธรณี
12%
งานทดสอบ
ทางด้าน
วิศวกรรม
โครงสร้ าง
24%

งานทดสอบ
วัสดุที่ใช้ ใน
งานวิศวกรรม
โยธา
63%

รู ปที่ 8.1 แผนผังแสดงสัดส่ วนงานบริ การวิชาการของภาควิชาวิศวกรรมโยธาในรอบปี 2554
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8.2 งานทดสอบวัสดุทใี่ ช้ ในงานวิศวกรรมโยธา
งานทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา หมายถึง งานที่บุคคลหรื อหน่ วยงานต่างๆว่าจ้างให้
ภาควิชาฯ ดาเนิ นการทดสอบหากาลังรับแรงอัดของคอนกรี ตและมอร์ ตา้ กาลังรับแรงดึงของเหล็กเส้น
และเส้นลวด เป็ นต้น ในรอบปี 2554 มีหน่วยงานของรัฐฯ และเอกชนมาใช้บริ การภาควิชาฯทดสอบวัสดุ
ที่ใช้ในงานวิศวกรรมโยธาจานวนทั้งสิ้ น 1,687 ครั้ง สร้างรายได้จานวน 3,549,040.00 บาทโดยมีส่วนที่
หักเข้ามหาวิทยาลัยฯ จานวน 195,197.20 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 159,706.80 บาท และ
ภาควิชาฯ จานวน 541,228.63 บาท รายละเอียดของรายได้จากส่ วนนี้แสดงในตารางที่ 8.1
ตารางที่ 8.1 รายได้จากงานทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา ประจาปี 2554
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พศจิกายน
ธันวาคม
รวม

จานวน

ราคางาน

126 339,850.00
112 224,500.00
164 313,270.00
104 182,300.00
131 269,100.00
157 307,150.00
153 269,500.00
157 288,940.00
149 305,550.00
127 243,050.00
152 333,930.00
155 471,900.00
1,687 3,549,040.00

จัดสรรยอดหักเข้ ามหาวิทยาลัย
มจธ.
คณะฯ
ภาควิชาฯ
18,691.75 15,293.25 51,827.13
12,347.50 10,102.50 34,236.25
17,229.85 14,097.15 47,773.68
10,026.50
8,203.50 27,800.75
14,800.50 12,109.50 41,037.75
16,893.25 13,821.75 46,840.38
14,822.50 12,127.50 41,098.75
15,891.70 13,002.30 44,063.35
16,805.25 13,749.75 46,596.38
13,367.75 10,937.25 37,065.13
18,366.15 15,026.85 50,924.33
25,954.50 21,235.50 71,964.75
195,197.20 159,706.80 541,228.63
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8.3 งานทดสอบทางด้ านวิศวกรรมโครงสร้ าง
งานทดสอบทางด้านวิศ วกรรมโครงสร้ าง หมายถึ ง งานที่บุคคลหรื อหน่ วยงานต่างๆว่าจ้างให้
ภาควิช าฯ ดาเนิ นการทดสอบหากาลังรั บแรงของตัวอย่างชิ้ นส่ วนที่ ใช้ในการก่ อสร้ า งและซ่ อมแซม
สะพาน งานทดสอบและวิเคราะห์โครงสร้างอาคาร งานสารวจความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร งาน
ปรับเทียบแม่แรงและเครื่ องทดสอบเหล็ก ฯ
ตลอดปี 2554 ภาควิชาฯ ได้ให้บริ การงานทดสอบทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง แก่หน่วยงานของ
รัฐและเอกชนรวมจานวนทั้งสิ้ น 64 ครั้ ง สร้ างรายได้จานวน 1,346,833.00 บาทโดยมี ส่วนที่ หักเข้า
มหาวิทยาลัยฯ จานวน 74,075.82 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 60,607.49 บาท และภาควิชาฯ
จานวน 179,648.78 บาท รายละเอียดของรายได้จากส่ วนนี้แสดงในตารางที่ 8.2
ตารางที่ 8.2 รายได้จากงานทดสอบทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง ประจาปี 2554
รายละเอียด
งานทดสอบอิฐแดง คอนกรี ตมวลเบา วัสดุ
ประกอบโฟม การขัดสี ของคอนกรี ต การซึมของ
น้ าผ่านคอนกรี ต การซึมผ่านคลอไรด์ และ
ส่วนผสมคอนกรี ต
งานปรับเทียบเครื่ องทดสอบคอนกรี ต เครื่ อง
ทดสอบเหล็ก และแม่แรง
งานทดสอบการรับน้ าหนักของพื้นอาคารไฟ
ไหม้ของ บมจ. รอยัลอินดัสตรี ส์ (ไทยแลนด์)
งานตรวจสอบโครงสร้างอาคารหอประชุม
มหาวิทยาลัยบูรพา
งานตรวจสอบโครงสร้างอาคาร NIRVANA @
WORK KASET - NAWAMIN
งานทดสอบวัดค่าระดับและความเรี ยบของพื้น
รวม

จานวน

ราคางาน

จัดสรรยอดหักเข้ ามหาวิทยาลัย
มจธ.
คณะฯ
ภาควิชาฯ

20

492,333.00

27,078.32

22,154.99

74,024.53

36

248,900.00

13,689.50

11,200.50

32,936.00

1

200,000.00

11,000.00

9,000.00

24,000.00

1

173,600.00

9,548.00

7,812.00

20,832.00

2

175,500.00

9,652.50

7,897.50

21,060.00

4
56,500.00
64 1,346,833.00

3,107.50
74,075.82
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8.4 งานทดสอบทางด้ านวิศวกรรมเทคนิคธรณี
งานทดสอบทางด้านวิศวกรรมเทคนิคธรณี หมายถึง งานที่บุคคลหรื อหน่วยงานต่างๆ มาว่าจ้างให้
ภาควิชาฯ ดาเนิ นการทดสอบวัสดุ ทางวิศ วกรรมเทคนิ คธรณี ท้ งั ในห้องปฏิ บตั ิ การและในสนาม งาน
ปรับเทียบเครื่ องมือวัดทางวิศวกรรมเทคนิคธรณี ฯลฯ
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ตลอดปี 2554 ภาควิชาฯ ได้ให้บริ การงานทดสอบทางด้านวิศวกรรมเทคนิ คธรณี แก่หน่วยงานของ
รั ฐและเอกชนรวมจานวนทั้ง สิ้ น 93 ครั้ ง สร้ า งรายได้จานวน 678,500.00 บาทโดยมี ส่ วนที่ หัก เข้า
มหาวิทยาลัยฯ จานวน 37,317.50 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 30,532.50 บาท และภาควิชาฯ
จานวน 95,950.75 บาท รายละเอียดของรายได้จากส่ วนนี้แสดงในตารางที่ 8.3
ตารางที่ 8.3 รายได้จากงานทดสอบทางด้านวิศวกรรมเทคนิคธรณี ประจาปี 2554
รายละเอียด
งานทดสอบ Atterberg’s Limit, Triaxial,
Consolidation, Permeability และงานปรับเทียบ
Proving Ring
งานทดสอบหิ น, ทราย, หิ นคลุก, ดิน และลูกรัง
งานทดสอบแรงต้านทานสมอยึด บริ ษทั นาคา
เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
รวม

จานวน

ราคางาน

จัดสรรยอดหักเข้ ามหาวิทยาลัย
มจธ.
คณะฯ
ภาควิชาฯ

24

302,900.00

16,659.50

13,630.50

45,145.75

62

198,200.00

10,901.00

8,919.00

27,196.50

7

177,400.00

9,757.00

7,983.00

23,608.50

93

678,500.00

37,317.50

30,532.50

95,950.75
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8.5 งานตรวจสอบทางด้ านวิศวกรรมสารวจ
งานตรวจสอบทางด้านวิศวกรรมสารวจ หมายถึง งานที่บุคคลหรื อหน่ วยงานต่างๆ มาว่าจ้างให้
ภาควิช าฯ ด าเนิ น การส ารวจที่ ดิ น ก่ อ สร้ า ง วัด ค่ า ระดับ และพิ ก ัด จัด ท าแผนที่ ฯลฯ ซึ่ งงานส ารวจ
ตรวจสอบเหล่านี้ เป็ นงานพิเศษทางด้านวิศวกรรมสารวจ
ตลอดปี 2554 ภาควิชาฯ ได้ให้บริ การงานตรวจสอบทางด้านวิศวกรรมสารวจแก่หน่วยงานของรัฐ
และเอกชนรวมจานวนทั้งสิ้ น 3 ครั้ง สร้างรายได้จานวน 73,000.00 บาทโดยมีส่วนที่หกั เข้ามหาวิทยาลัยฯ
จานวน 4,015.00 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 3,285.00 บาท และภาควิชาฯ จานวน 8,760.00 บาท
รายละเอียดของรายได้จากส่ วนนี้แสดงในตารางที่ 8.4
ตารางที่ 8.4 รายได้จากงานตรวจสอบทางด้านวิศวกรรมสารวจ ประจาปี 2553
รายละเอียด
งานทาแผนที่สนามกีฬากองทัพเรื อสัตหี บ และ
ทารังวัดแผนที่ภูมิประเทศ
งานทารังวัดแผนที่ภูมิประเทศ สนามกีฬาบางพลี
รวม

จานวน

ราคางาน

จัดสรรยอดหักเข้ ามหาวิทยาลัย
มจธ.
คณะฯ
ภาควิชาฯ

2

50,500.00

2,777.50

2,272.50

6,060.00

1
3

22,500.00
73,000.00

1,237.50
4,015.00

1,012.50
3,285.00

2,700.00
8,760.00
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กิจกรรมภาควิชาฯ 9
และรางวัลที่ได้รับ

ภาควิ ชาวิ ศวกรรมโยธาตระหนักถึง พันธกิจที่ส าคัญ ในการพัฒ นาทรั พยากรบุค คลตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่ดี มีความสามารถสูง เป็นที่ภูมิใจของประชาคม จึงได้จัดกิจกรรมเสริม ที่
เป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับทั้งนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าของภาควิชาฯ รวมถึงการส่งเสริม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่จะจบออกไป โดยแบ่งออกเป็น 8 ส่วนหลักๆ ดังนี้

9.1 กิจกรรมการบรรยายพิเศษทางวิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า
เนื่องจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการก่อ สร้างเป็นไปอย่างต่อ เนื่อง อีกทั้งการก่อ สร้าง
จาเป็นต้องอาศัยประสบการณ์การทางานควบคู่กับหลักวิชาการ ดังนั้น เพื่อเป็น การให้ความรู้ทางด้าน
วิชาการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ภาควิชาฯ จึงได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
ประสบการณ์ในการทางานเฉพาะด้าน การศึกษาดูงานนอกสถานที่ รวมถึงการส่งนักศึกษาเพื่อเข้าแข่งขัน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโยธา เพื่อพัฒนามุมมอง อีกทั้งเพื่อ เสริมสร้างความเข้าใจในการประยุกต์ใช้
พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการเรียน เพื่อมุ่งสู่การทางานที่มีประสิทธิภาพ ในปี 2554 กิจกรรมด้าน
การบรรยายพิเศษทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้ดาเนินการมีดังนี้

 บ. พฤกษา ร่วมกับ ภาควิชาฯ จัดกิจกรรม Pruksa University Fair
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2554 ทาง
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. ร่วมกับบริษัทพฤกษา
เรี ย ลเอสเตท จ ากั ด จั ด บรรยายพิ เ ศษเกี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีการสร้างบ้านในแบบต่างๆ ของบริษัทฯ
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โดยเฉพาะเทคโนโลยี Precast และได้ทาการเปิดรับ
สมั ค รนั ก ศึ กษาที่ ใกล้ จ บการศึก ษาเป็ น พนัก งาน
บริษัท กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ อาคารเรียนรวม 3 ห้อง
30204 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 150 คน

 บรรยายพิเศษเรื่อง “วัสดุอุปกรณ์และวิธีการติดตั้งโครงสร้างพื้นคอนกรีตอัด
แรง”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2554 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้จัดบรรยายในหัวข้อเรื่อง “วัสดุ
อุปกรณ์และวิธีการติดตั้งโครงสร้างพื้นคอนกรีตอัดแรง” โดยได้รับเกียรติจาก คุณกิตติธร เหลือ งอ่อ น
วิศวกรโครงสร้าง มาบรรยายประกอบการเรียนการสอน วิชา CVE444 Prestessed Concrete Design
สาหรับนักศึกษาปีที่ 4 ณ อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2 ห้อง CB2201 โดยมี ผศ.ดร.ทวิช พูลเงิน เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
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 บรรยายพิเศษเรื่อง “Innovative Software for the Teaching and Learning
of Structural Engineering”
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2554 ศูนย์วิจัยด้านกลศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้จัดบรรยาย
พิเศษในหัวข้อเรื่อง “Innovative Software for the Teaching and Learning of Structural Engineering”
โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Sritawat Kitipornchai Head of Department of Building and Construction ,
City University of Hong Kong Regional Editor of the Engineering Structures Journal โดยการบรรยาย
ครั้งนี้ท่านได้แนะนาการใช้โปรแกรมที่มีชื่อว่า ISA (Instant Structural Analysis) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้
ในการออกแบบโครงสร้างวิศวกรรมโยธาโปรแกรมหนึ่งได้รวดเร็ว กิจกรรมนี้มีผู้ร่วมเข้าฟังบรรยาย เป็น
อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ทั้งสิ้นจานวน 30 คน

 นักศึกษาเยี่ยมชมบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จากัด
เมื่ อวั นพฤหั ส บดี ที่ 28 กรกฎาคม 2554
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรม
ศาสตร์ ได้เยี่ยมชมบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จากัด
ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยทางบริษัทฯ
ได้ให้การตอนรับเป็นอย่างดี นาเสนอชมวีดี
ทัศน์แนะนาโรงงาน ภาพรวม WHG ปูนแก่งคอย

-95KMUTT Civil Engineering Annual Report 2011

9

กิจกรรมภาควิชาฯ และรางวัลที่ได้รับ

9

กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์และควบคุ มคุณภาพ
กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากลมร้อน หลังจากนั้นพา
เยี่ ย มชมเหมื อ งหิ น และเดิ น ทางไปดู ง านที่ ศู น ย์
เทคโนโลยีฉาบปูน กิจกรรมนี้มีผู้เข้ารวมกิจกรรม
ทั้งสิน้ 120 คน

 ประชุมวิชาการเรื่อง “การใช้ประโยชน์จากเถ้าและวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงาน
เพื่อใช้เป็นวัสดุในงานคอนกรีต”
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2554 ภาควิ ชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดการประชุม
วิชาการเรื่อง “การใช้ประโยชน์จากเถ้าและวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นวัสดุในงาน
คอนกรีต” ครั้งที่1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ จากเถ้าและวัสดุเหลือ
ทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมในงานคอนกรีตแก่วิศวกร ผู้ประกอบการในงานก่อสร้างและผู้ที่สนใจทั่วไป
ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เถ้าต่างๆ จากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น เถ้าถ่านหิน เถ้าชีวมวลจากแหล่ง
ต่างๆและข้อจากัดในการใช้งาน โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล และ ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และผศ.ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ และ ผศ.ดร.วิเชียร ชาลี
จากมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้บรรยาย กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น2 อาคาร
เรียนรวม 4 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 110 คน
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 การแข่งขันสะพานไม้ไอศครีม
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ได้มีการจัดการแข่งขันสะพานไม้ไอศกรีมขึ้น ณ ชั้น 2 อาคาร
เรียนรวม 5 มีนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 24 คน การประกอบโครงสร้าง เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00
จนถึงเวลา 15.00 น. จากนั้นจึงทาการทดสอบน้าหนัก ผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขันได้แก่ นายชาญวิทย์ ทอง
พรหม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา รหัส 53210909 นายชัยวัตร อิธวิอักษณา นักศึกษาชั้นปี
ที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา รหัส 53210908 นายกรวิทย์ มิตรานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรม
โยธา รหั ส 53210944 นายชาญชั ย เพชรพงศ์ พั น ธ์ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา รหั ส
54210909

 คอนกรีตพลังช้างครั้งที่ 12
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จากัด จัดการแข่งขันคอนกรีตพลังช้า ง ครั้งที่ 12 ณ บริเวณอาคารวิศววัฒนะระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2554 โดยมี ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร กล่าวรายงานโครงการฯ ศ.ดร.ชัย
จาตุรพิทักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกล่าวแสดง
ความยินดีแก่ผู้แข่งขันและต้อนรับสู่การแข่งขันระดับประเทศ คุณ ศุภกิจ ศุภมิตรกิจจา ผู้จัดการขายตรง
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จากัด กล่าวแสดงความยินดีและสนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ การแข่งขัน
ในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การแข่งขันคอนกรีตกาลังสูง และ การแข่งขันคอนกรีตกาลังตาม
เป้าหมาย มีทีมสนใจเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 2 ประเภทรวมทั้งสิ้น 90 ทีม ผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศประเภท
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คอนกรีตกาลังตามเป้าหมาย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวล
ได้รับรางวัลเป็นจานวนเงิน 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศประเภทคอนกรีต
กาลังสูง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมาได้รับรางวัลเป็นจานวน
เงิน 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

 บรรยายพิเศษเรื่อง “งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดบรรยาย พิเศษ หัวข้อเรื่อง “งาน
ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร” โดยได้รับเกียรติจาก คุณ ชัยสวัสดิ์ ศรีรัตนรัฐ จากบริษัท ดูรากรีต จากัด โดย
มีหัวข้อ ในการบรรยายที่น่ าสนใจได้แก่ การตรวจสอบโครงสร้างอาคาร วิธี การสังเกต วิธีการแก้ไ ข
ซ่อมแซม และบารุงโครงสร้างอาคาร การบรรยายในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ที่นอกเหนือจากการ
เรียนภายในห้องเรียนเพื่อนาความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยหลังน้าท่วม กิจกรรมครั้ง
นี้จัดขึ้น ณ อาคารเรียนรวม 4 ห้อง CB 40306 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 180 คน
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 บรรยายพิเศษเรื่อง “Modeling Hurricane Evacuation integrated with
enriched household level behavior : A case study from Hurricanes Ivan
and Katrina”
Associate Professor Dr. Satish Ukkusuri อาจารย์สาขาวิศวกรรมขนส่ง จาก Purdue University
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อ ง Modeling Hurricane Evacuation integrated with
enriched household level behavior: A case study from Hurricanes Ivan and Katrina เมื่อวันที่ 13
ธันวาคม 2554 เวลา 14:00-15:30 ณ CB50509 ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิศวกรรมขนส่ง

9.2 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์
การผลิตบัณฑิตถือเป็นหน้าที่หลักและสาคัญของภาควิชาฯ นอกจากมีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิต
ให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาแล้ว ภาควิชาฯ ยังมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้
สามารถเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศต่อ ไป ดังนั้น ในแต่ละปี ภาควิชาฯ จึงจัดกิจกรรมที่เป็นการ
ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทั้งด้านการบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
และก่อนจบการศึกษา โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมดังต่อไปนี้
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 แนะนาเรียนต่อบัณฑิตศึกษาแต่ละสาขาของวศ.โยธา มจธ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2554 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.จัดการบรรยายพิเศษด้าน
งานวิจัย และเข้าศึก ษาต่อระดั บปริญญาโท-เอก ณ อาคารเรีย นรวม 5 ห้ อ ง 50512 โดยมีผู้ เข้าฟังการ
บรรยายเป็นนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก
อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. แต่ละสาขาวิชา ซึ่งประกอบไปมาบรรยาย พร้อมทั้งแนะนา
การขอทุนเรียนต่อของสถาบันฯ

 เสวนาเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและการจัดการ
วิชาสหกิจ
เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2554 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดการเสวนาหัวข้อเรื่อง การพัฒนาการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและการจัดการวิชาสหกิจ ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยมี
คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.เข้าร่วมกิจกรรม การเสวนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผน
ปรับปรุงและแก้ไขระบบการเรียนการสอนแบบสหกิจก่อนให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง การเสวนาในครั้งนี้
ได้รับเกียรติจากผู้มีประสบการณ์การทางานทางด้านวิศวกรรมโยธา ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
จานวน 4 ท่านได้แก่ คุณกิติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล คุณมานิตย์ กตัญญู วิวัฒน์ คุณกษิติ วิชิตอักษรพงศ์
และ ดร.วิมล ลาวัณย์วิสุทธิ์
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 นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา
เมื่อวันพฤหัสที่ 26 พฤษภาคม 2554 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้ จัดกิจกรรมให้นักศึกษาใหม่
ประจาปี 2554 ได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษาประจาชั้นปี เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้กฎระเบียบและการใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัย และได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ณ ห้องเรียน CB50509 และ CB50512

 วศ. โยธาจัดปฐมนิเทศ
เมื่ อ วัน อาทิ ต ย์ ที่ 12 มิ ถุน ายน 2554 ภาควิช าวิศ วกรรมโยธา จั ด ปฐมนิเ ทศนั ก ศึ กษาใหม่ ณ
ห้องเรียน CB50512 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล บรรยายให้คาแนะนาเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน ความพร้อมทางด้านเครื่องมือและบุคลากร พร้อมแนะนาวิธีการเรียนให้ได้คะแนนดี โดยให้คาแนะ
การเรียนในรูปแบบที่ท่านอาจารย์เคยใช้ในการเรียนในสมัยที่ยังเป็นนักศึกษา กิจกรรมนี้มีนักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 และผู้ปกครองของนักศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยาย
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 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกรโยธา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2554 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาจัดบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “การ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกรโยธา” ณ อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 5 ห้อ ง 50512 โดยได้รับเกียรติจาก
คุณจิระศักดิ์ ประจักษ์วินัยบดี ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมโยธารุ่น 13 มีหัวข้อในการบรรยายที่น่าสนใจ
ได้แก่ การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกร คุณสมบัติของวิศวกร จรรยาบรรณวิศวกร การบรรยายใน
ครั้ ง นี้ เ ป็ นการเพิ่ ม พูน ความรู้ ที่น อกเหนื อ จากการเรี ย นภายในห้ อ งเรีย นและใช้เ ป็ นแนวทางในการ
ประกอบวิชาชีพในอนาคต

9.3 กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ
 การแข่งขันกีฬา Civil Cup
นอกจากกิจกรรมด้านการส่งเสริมวิชาการ เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับนักศึกษาแล้ว ภาควิชาฯ ยังได้
ส่งเสริมนักศึกษาในการจัดกิจกรรมกีฬา เพือ่ เป็นการ
เสริมสร้างสุขภาพและสร้างจิตสานึกที่ดี รู้แพ้ รู้ชนะ
รวมถึงรู้รักสามัคคี โดยจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
Civil Cup เมื่อวันที่ 25-29 ธันวาคม
2554 มีทีมจากนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีร่วมลงแข่งขันทั้งหมด 16 ทีม ทีมละ
6 คน รวมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด
ประมาณ 150 คน
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9.4 กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
นอกจากการเรีย นการสอนในชั้น เรีย น และการรับฟัง การบรรยายพิเ ศษจากผู้ท รงคุณ วุฒิใ น
ภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้าง รวมถึงการได้มีโอกาสดูงานก่อสร้างจากหน่วยงานก่อสร้าง ภาควิชาฯ ยัง
ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษามีจิ ตอาสาและรับผิดชอบต่อ สังคม โดยจัดกิจกรรมช่วยเหลือ ผู้ประสบ
อุทกภัย และพัฒนาชุมชนที่ห่างไกล ซึ่งนอกจากเป็นการปลูกจิตสานึกในการรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว ยัง
สร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา และฝึกให้นักศึกษาวางแผน แก้ไขปัญหา รวมถึง ประยุกต์ใช้ความรู้ที่
ได้ศึกษามา ในปี 2554 กิจกรรมด้านการบริการ พัฒนา และตอบแทนสังคมมีดังนี้

 ภาควิชาฯ ร่วมกับ บ. พฤกษา จัดโครงการ Pruksa Green Spirit
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับตัวแทน
บริษัทพฤกษาเรียลเอสเตท จากัด ประชุมโครงการ Pruksa Green Spirit ประจาปี 2554 ซึ่งเป็นกิจกรรม
ช่วยเหลือปรับปรุงโรงเรียนหรือชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือในการฟื้นฟู ทานุบารุงให้มีความพร้อม
ในการทาหน้าที่ของสถานที่นั้นๆได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงาน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป มีจิตสานึกที่ดีต่อสาธารณะ ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข

 โครงการลานกีฬา 84 พรรษามหาราชาเพื่อน้องบนดอย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมกับกองกิจการนักศึกษา มจธ.จัดโครงการออกค่ายอาสา “ลานกีฬา
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา เพื่อน้องบนดอย” ณ โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ ตาบลแม่ตะควน
อาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวั นที่ 13-19 มีน าคม 2554 โดยมี อ.ธงชัย โพธิ์ทอง เป็น ที่
ปรึกษา กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างสนามอเนกประสงค์ ขนาด 20 x 25 เมตร สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างมหาวิยาลัยกับชุมชนในถิ่นทุรกันดาร ปลูกฝังจิตสานึก ความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่นักศึกษา
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ได้เรียนรู้การทากิจกรรมในลักษณะจิตอาสา และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาโดยการนาความรู้สู่การ
ปฏิบัติ มีผู้ร่วมทากิจกรรมในครั้งนี้ จานวน 36 คน

 โครงการรวมพลังคนไทย ฟื้นฟูภาคใต้
เมื่อวันที่ 14-18 พฤษภาคม 2554 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้ จัดกิจกรรมช่วยเหลือ ผู้ประสบ
อุทกภัยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากเหตุการณ์น้าท่วมที่จังหวัดทางภาคใต้ โดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี เ ข้า ร่ ว มฟื้ น ฟู และให้ค วามช่ ว ยเหลื อ ในด้ า นต่ า ง ๆ ต่ อ
ผู้ประสบภัยน้าท่วม และในครั้งนี้ได้ช่วยฟื้นฟูโรงเรียนและสภาพจิตใจแก่นักเรียนในพื้นที่ของโรงเรียน
วัดอินทราวาส อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี กิจกรรมในครั้งที่มีนักศึกษาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรวม 35 คน
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 นักศึกษาวิศวกรรมโยธาบาเพ็ญประโยชน์ร่วมกันทาความสะอาดรอบ
อาคารเรียนรวม 5
เมื่อวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2554 นักศึกษาภาควิช าวิศวกรรมโยธา ร่วมมือ กันทาความสะอาด
รอบอาคารเรียนรวม 5 และท่ อระบายน้า บริเวณอาคารเรียน เป็นการบาเพ็ญประโยชน์ สร้างความรัก
ความสามัคคีระหว่างเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และรู้จักการทางานเป็นทีม

 วิศวฯ อาสา ครั้งที่ 2 ณ จังหวัด นครสวรรค์
นัก ศึก ษาภาควิ ช าวิ ศวกรรมโยธา ร่ว มกั บ สโมสร
นั ก ศึ ก ษาคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ จั ด กิ จ กรรมฟื้ น ฟู
โรงเรียนที่ประสบภัยน้าท่วม ณ โรงเรียนวัดคลองคาง
ต.บึงเสนาท อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 22-25
ธันวาคม 2554 ซึ่งมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้า
ร่ ว มกิ จ กรรม 70 คน การฟื้ น ฟู ค รั้ ง นี้ มี ก ารซ่ อ มแซม
ระบบไฟฟ้า ขัดและทาสีผนังห้องเรียนที่มเี ชื้อรา จานวน
7 ห้ อ ง ท าความสะอาดห้ อ งเรี ย น ห้ อ งน้าและสื่ อ การ
เรี ย นการสอน มอบอุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นให้ กั บ นั ก เรี ย น
พร้ อ มทั้ ง จั ด กิ จ กรรมสั น ทนาการร่ ว มกั น เพื่ อ สร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดี
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9.5 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
 วศ. โยธาเข้าร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ถวายสังฆทานในเทศกาล
เข้าพรรษา
อาจารย์วาสนา เสียงดัง รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และ คุณสุปรียา อ่อนอิงนอน เลขานุการ
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ พร้ อ มด้ ว ยบุ ค ลากร คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มจธ.ได้ จั ด กิ จ กรรมท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจาปี 2554โดยนาสังฆทานที่รวบรวมจากภาควิชาและ
หน่วยงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปถวาย ณ วัดดอนหวาย อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อ วันที่ 10
สิงหาคม 2554 มีบุคลากรและนักศึกษาร่วมนาเครื่อ งอุปโภคและบริโภคใส่ตะกร้าสังฆทานของแต่ละ
ภาควิชาและร่วมกันถวายปัจจัยเพื่อทานุบารุงพระพุทธศาสนาอีกเป็นเงินทั้งสิ้น 5,200 บาท

 ทาบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2555
เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดงานทาบุญตัก
บาตรส่งท้ ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2555 เพื่อ ความเป็นสิริมงคลสาหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ในปี
ศักราชใหม่ แทนการจัดงานเลี้ยง สังสรรค์ รื่นเริง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้เข้าร่วม
กิจกรรมทาบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ นักศึกษา บุคคลกรรวมทั้งภาควิชาฯอีกด้วย
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9.6 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
 วศ.โยธา จัดกิจกรรม BYE NIOR
เมื่อวันพฤหัสที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้จัดกิจกรรมปลดไทต์ใส่ช๊อป ซึ่ง
เป็นพิธีมอบเสื้อปฏิ บัติการทางวิศวกรรมให้กับ นักศึกษาชั้ นปีที่1 และกิจกรรมBYE NIOR ให้กั บ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องประจาทุกปี กิจกรรมนี้มีพิธีมอบหมวกวิศวกรแก่
นักศึกษาวิศวกรรมโยธารุ่น 48 และมอบเสื้อปฏิบัติการทางวิศวกรรมแก่นักศึกษาวิศวกรรมโยธารุ่น51
พร้อมทั้งรับฟังโอวาทจาก ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ให้แง่คิดในการเรียน
การทางานและการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตหลังจากจบการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2553 กิจกรรมนี้ได้
จัดขึ้น ณ อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 2 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน

 ภาควิชาฯ แสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี
เมื่อวันที่พุธที่ 16 มีนาคม 2554 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่มีพระ
บรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รศ.ดร. ชัยยุทธ ชินณะราศี อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาวิศวกรรม
โยธา เป็นศาสตราจารย์ เป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติประวัติแก่ผู้ไ ด้รับพระบรมราชโองการฯ
ครอบครัว ตลอดจนผู้ร่วมงานและมหาวิทยาลัยอย่างหาที่สุดมิได้
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 แรกพบมดโยธา 2554
โครงการแรกพบมดโยธา ปีการศึกษา 2554 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้ทราบ
ถึงสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยฯ และภาควิชาวิศวกรรมโยธา รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นักศึกษาใหม่ รุ่นพี่นักศึกษา และอาจารย์ และเสริมสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรมในการอยู่ร่วมกันใน
สังคม โครงการนี้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2554 เวลา 07.30 – 16.30 น. ณ อาคารเรียนรวม 5

 โครงการค่ายเยาวชนโยธาประจาปี 2554
สโมสรนั ก ศึก ษาภาควิช าวิ ศ วกรรมโยธา คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัด กิ จกรรมออกค่ า ย
“โครงการค่ายเยาวชนโยธานักศึกษาใหม่ ” ประจาปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2554 ณ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดกันอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุก
ปี โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสั มพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อ ง และคณะอาจารย์ อีกทั้งเป็นการ
เตรี ย มความพร้ อ มในการเข้ า ศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาชั้น ปี ที่ 1 มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมดั ง กล่ า วทั้ ง อาจารย์
เจ้าหน้าที่และนักศึกษารวมกว่า 200 คน
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 พิธีไหว้ครู ประจาปี 2554
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดพิธีไหว้ครูขึ้น ณ บริเวณชั้น 2 อาคารเรียนรวม 5 โดยมี ศ ดร.
ชัย จาตุรพิทักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณาจารย์ของภาควิชา
กล่าวให้โอวาทและข้อคิดต่างๆในการศึกษาหาความรู้ นักศึกษาปัจจุบันทุกชั้นปี เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อ
แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คง
อยู่สืบไป พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2554 โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 180 คน

 เปิดชมรมนักศึกษาเก่าโยธา บางมด
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554 ภาควิชาวิศว
กรรมโยธาร่วมกับชมรมนักศึกษาเก่า และนักศึกษาปัจจุบัน
ร่วมกันจัดพิธีเปิดชมรมนักศึกษาเก่าโยธาบางมด โดยมี
ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
กล่าวเปิดพิธี และได้รับเกียรติจากคุณจารูญ ตั้งไพศาลกิจ
รองปลัดกระทรวงคมนาคมด้านโครงสร้างพื้นฐาน บรรยาย
ในหัวข้อ เรื่องแผนยุทธศาสตร์การจัดการจราจรและขนส่งของประเทศไทย และคุณสุเมธ สุรบถโสภณ
ผู้ช่วยประธานบริหาร บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลเล็อปเมนต์ จากัด
(มหาชน) บรรยายเรื่อง DAWEI Deep Sea Port. Industrial
Estate. And Tran border Corridor Link Development Project
กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องสัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์
อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2 โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 80 คน
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9.7 กิจกรรมการส่งเสริมความรู้แก่บุคคลภายนอก
 โครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 8
การสร้างนักวิจัยเป็นเป้าหมายหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีต้องดาเนินการ
มหาวิทยาลัยตระหนักถึง ความสาคัญของการสร้า ง และพั ฒนาบุคลากรดั ง กล่าว จึ งเห็นสมควรให้ มี
โครงการสร้างยุวชนสู่ถนนนักวิจัย ชื่อโครงการ 2B-KMUTT เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมความเป็นนักวิจัย
ให้ กั บ เยาวชน รวมทั้ งให้ เ ยาวชนได้ เ ตรี ย มความพร้ อ มและสั่ ง สมประสบการณ์ ก ารวิ จั ย ซึ่ ง จะเป็ น
ประโยชน์ต่อมหาวิท ยาลัยและประเทศชาติในอนาคต ปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 16
เมษายน – 8 พฤษภาคม 2554 มีผู้เข้าร่วมทากิจกรรมกับภาควิชาฯ จานวน 21 คน

 โครงการ Tour KMUTT
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554 สโมสรคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับสานักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยจัดให้
นักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆเข้าชมทุกภาควิชาในคณะวิศว
กรรมศาสตร์ ภาควิศวกรรมโยธาได้เข้าร่วมโครงการฯ
ทาการประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯ ให้คณะนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการเข้าชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของภาควิชาวิศวกรรม
โยธาจานวน 6 สาขา ให้เป็นที่รู้จักของนักเรียนระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลาย โดยใช้ชื่อโครงการว่า Tour KMUTT เพื่อ
ให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ของนักเรียน กิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนเข้าชมงาน 50 คน
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 มหิดลวิทยานุสรณ์ เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2554 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 จานวน 40 คนพร้อมครูผู้ดูแล 2
คน จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมก
เข้ารับฟังการบรรยายแนะนาภาควิชาฯ จากหัวหน้าสาขาวิชา เทคนิคการก่อสร้าง ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ เมือ ง
น้อย เนื่องด้วยหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กาหนดให้นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดู
งานนอกสถานที่ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อ ให้นักเรียนได้เรียนรู้และเห็นแนว
ทางการทาวิ จัยในหน่วยงานต่ างๆ พร้อ มทั้งนาความรู้ที่ไ ด้ นาไปใช้ในการต่ อ ยอดของการเรี ยนรู้ใ น
ระดับชั้นที่สูงขึ้นอีกต่อไป

 ค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ “Civil Camp” ครั้งที่ 6
ภาควิชาโยธาจัดค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ “Civil Camp” ภายใต้เครือ ข่ายของโครงการ 2BKMUTT อย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 6 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 5 - 6
สายวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมทากิจกรรมกับคณาจารย์และรุ่ นพี่นักศึกษาปัจจุบันของภาควิชาฯ เพื่อ เปิด
โอกาสให้นักเรียนเหล่านี้ได้เข้ามาสัมผัสกับวิถีชีวิต ของวิศวกรโยธา ได้รู้แนวทางในการทางาน รวมถึง
ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน โดยจะใช้เวลาในช่วงปิดภาคการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 20-26 ตุลาคม 2554
กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะทาให้นักเรียนเหล่านี้ได้รับความรู้เพิ่มเติมอย่างมากแล้ว ยังเป็นอีกช่องทาง
หนึ่งที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธาใช้ในการคัดเลือกนักศึกษาจากการสมัครตรงด้วย กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งนักเรียนนักศึกษาพี่เลี้ยงรวมไปถึงบุคลากร ทั้งสิ้นกว่า 60 คน
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 TOUR KMUTT
เมื่ อ วั น พฤหั ส ที่ 15 ธั น วาคม 2554 คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ก าหนดจั ด โครงการ Tour
ENG.KMUTT ประจ าปีก ารศึก ษา 2554 เพื่ อ ประชาสั มพั นธ์ และแนะนาภาควิช าให้กั บนั กเรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยกิจกรรม
ในครั้งนี้ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้จัดกิจกรรมการบรรยายข้อมูลต่างๆของภาควิชาให้แก่นักเรียนและผู้
เข้าชมพร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมโยธา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 30 คน

9.8 รางวัลที่ภาควิชาได้รับ
 นักศึกษาภาควิชาฯ ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดโครงงานด้าน
วิศวกรรมปฐพี
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ผศ.ดร.วรัช ก้องกิจกุล หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี และ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิศวกรรมปฐพี จัดโดยคณะอนุกรรมการ
สาขาวิศวกรรมปฐพี คณะกรรมการสาขาวิศว
กรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิ
ศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์ ณ สมาคม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
จานวน 1 โครงการ
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 นักศึกษาภาควิชาฯ ได้รับรางวัลเรี ยนดีในสาขาวิศวกรรมโยธาจาก มูลนิธิ
ศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์
นอกจากรางวัลที่ได้จากการประกวดโครงงานนักศึกษาแล้ว นายพิชยุตม์ จันทพันธ์ นักศึกษาชั้น
ปีที่ 4 หลักสูตรนานาชาติ นักศึกษาภาควิชาฯ ยังได้รับรางวัลเรียนดีในสาขาวิศวกรรมโยธาจากมูลนิธิ
ศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์ ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค ชั้น 6 ห้องเทพลีลาบอลรูม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28
กรกฎาคม 2554

 อาจารย์ภาควิชาฯ ได้รับรางวัล Best Paper in Geosynthetics
Internatioanal for 2010
- ผศ.ดร.วรัช ก้องกิจกุล
ได้รับรางวัลบทความดีเด่นจากหน่วยงาน
International Geosynthetics Society จาก
ผลงาน Time histories of tensile force in
geogrid arranged in two full-scale gigh
walls ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารระดับนานา
ชาติของ Geosynthetics International Vol.
17, No. 1, pp. 12-13
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- ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์
ได้รับรางวัล Best Paper in 1st EIT International
Conference on Water Resources Engineering
จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จากผล
งาน Assessment of Rice Yields in the Upper
Chao Phraya River Basin Using H08 Model

 อาจารย์ภาควิชาฯ ได้รับรางวัล Best Paper Nominee in The Second
International Conference of Thai Society for Transportation and
Traffic Studies
ผศ.ดร. อาพล การุณสุนทวงษ์ ได้รับ Certificate for Best Paper Nominee in The Second
International Conference of Thai Society for Transportation & Traffic Studies, October 14-15, 2011
จากสมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย ในชื่อ ผลงาน An Enhanced Combined Trip
Distribution and Assignment Problem
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 อาจารย์ภาควิชาฯ ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศ จากสมเด็จพระเทพพระ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ศาสตราจารย์ ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรม
โยธา ได้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ ในฐานะผู้ได้รับเมธีวิจัยอาวุโส สกว. จากสมเด็จพระเทพพระ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
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ทุนการศึกษา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ให้ความสาคัญเกี่ยวกับทุนการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง และมีนโยบายชัดเจนที่
จะสนับสนุนให้นักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีรายได้เสริมขณะที่กาลัง
ศึ ก ษาอยู่ ดั ง นั้ น ภาควิ ช าฯ จึ ง ได้ ก าหนดทุ น และหาทุ น การศึ ก ษาต่ า งๆ จ านวนมาก และจั ด สรร
ทุนการศึกษาจานวนหลายล้านบาทต่อปี ดังแสดงในตารางที่ 10.1
ตารางที่ 10.1 การจัดสรรทุนการศึกษาจากแหล่งต่างๆ
ประเภทของทุน

แหล่งทุน

1. ทุนการศึกษาที่จัดสรรจากงบประมาณ FTERO
2. ทุนผู้ช่วยสอน
3. ทุนจ้างงาน
4. ทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ
และภาควิชาฯ
5. ทุนการศึกษาที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก

ภาควิชาฯ
ภาควิชาฯ
ภาควิชาฯ
มหาวิทยาลัยฯ

จานวนเงิน
(บาท)
1,997,200
384,000
66,000
1,594,700

สกว. + สกอ. +
1,568,000
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท

ทุนการศึกษาหลักๆ ได้แก่ ทุนจากงบประมาณ FTERO ซึ่งภาควิชาได้รับจากมหาวิทยาลัยโดยการ
วัดผลการดาเนินงานด้านการวิจัยของภาควิชาฯ ทุนนี้จะจัดสรรให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเกือบ
ทั้งหมด เนื่องจากการวิจัยส่วนใหญ่ผลิตได้จากนักศึกษากลุ่มนี้ ทุนผู้ช่วยสอนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของ
อาจารย์ ผู้ ส อนในวิ ช าต่ า งๆ ทุ น จ้ า งงานส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ดู แ ลห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารของภาควิ ช าฯ
ทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ ทุนวิจัยตามโครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
และทุนวิ จัยที่ได้ จากแหล่งทุนภายนอก เช่น สานักงานกองทุ นสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาแหล่งชาติ (สกอ.) สานักงานกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี
ทุนการศึกษาที่ได้จากภาคเอกชน รายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษา ระยะเวลาการให้ทุน ผู้ที่ได้รับทุน
และจานวนทุนในแต่ละส่วนของทุนการศึกษา แสดงได้ดังต่อไปนี้
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10.1 ทุนการศึกษาที่จัดสรรจากงบประมาณ FTERO
10.1.1 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ในปี พ.ศ. 2554 (เบิกจากเงินงบประมาณ FTERO)
ค่าเล่าเรียน
ค่าใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ระยะเวลา
(บาท)
1/2554 2/2554 (บาท)
ปีการศึกษา 2/2553
ทุนการศึกษาแบบเต็มรูป
1
2
3
4

นายณัฐภัทร วงศ์ภักดี
นายอนุชา แย้มชู
นายธรรมรักษ์ ประมวญรัฐการ
นายนิติการณ์ ธรรมเพชร

มิ.ย. 54 - พ.ค. 55
มิ.ย. 54 - พ.ค. 55
มิ.ย. 54 - พ.ค. 55
มิ.ย. 54 - พ.ค. 55

21,000
21,000
21,000
21,000

21,000
21,000
21,000
21,000

96,000
96,000
96,000
48,000

138,000
138,000
138,000
90,000

ทุนการศึกษาแบบบางส่วน (แบบ ก)
5

6
7
8

นายชินวุฒิ จันทรเศรษฐ
น.ส.กมลวรรณ ปราณอมรกิจ

มิ.ย. 54 - พ.ค. 55

-

-

45,000

45,000

มิ.ย. 54 - พ.ค. 55

-

-

45,000

45,000

น.ส. ฐิติรักษ์ อภิรกั ษ์สันติ

มิ.ย. 54 - พ.ค. 55

-

-

45,000

45,000

นายวสันต์ พฤกษางามชล

มิ.ย. 54 - พ.ย. 54

-

-

22,500

22,500

มิ.ย. 54 - พ.ค. 55
มิ.ย. 54 - พ.ค. 55
มิ.ย. 54 - พ.ย. 54
มิ.ย. 54 - พ.ค. 55

-

-

45,000
45,000
22,500
45,000

45,000
45,000
22,500
45,000

มิ.ย. 54 - พ.ค. 55
มิ.ย. 54 - พ.ค. 55
มิ.ย. 54 - พ.ค. 55
มิ.ย. 54 - พ.ค. 55

21,000
21,000
21,000
-

21,000
21,000
21,000

96,000
96,000
96,000
48,000

138,000
138,000
117,000
69,000

147,000

147,000

45,000
45,000
22,500
1,099,500

45,000
45,000
22,500
1,393,500

ทุนการศึกษาแบบบางส่วน (แบบ ข)
9
10
11
12

นายรักษ์ศิริ สุขรักษ์
นายกิตติรพ คาวีรัตน์
น.ส. ศุจิรา กิตติราษฎร์
นายเอกราช เนตรศิริ

ปีการศึกษา 1/2554
ทุนการศึกษาแบบเต็มรูป
13
14
15
16

นายพงศ์สิริ ปรีชาพงศ์กิจ
น.ส. กนกพร โภคาอนนต์
นายธนาวุฒิ พงษ์วัน
น.ส. ฐิตาพรรณ ฉันทโชติ

ทุนการศึกษาแบบบางส่วน (แบบ ก)
17
18
19

นายอรรคเดช อับดุลมาติน
นายอภิณห์ วรวิวัฒน์
นายณัฐพงศ์ สุวรรณไตร
รวมทั้งสิ้น

มิ.ย. 54 - พ.ค. 55
มิ.ย. 54 - พ.ค. 55
มิ.ย. 54 - พ.ย. 54
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10.1.2 เงินอุดหนุนสนับสนุนนักศึกษาเสนอผลงานวิชาการ (เบิกจากงบประมาณ FTERO)
ในปีงบประมาณ 2554 ภาควิชาฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อใช้ในการนาเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ จานวน 29 ทุน เป็นยอดงบประมาณ
ทั้งสิ้น 70,650 บาท เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาของภาควิชาฯ ได้นาเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่
วิทยานิพนธ์
10.1.3 เงินรางวัลสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จบการศึกษาภายใน 2 ปี
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาของภาควิชาฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลัก สูต รกาหนด ภาควิ ชา ฯ จึง มอบเงิ นรางวั ล ส าหรั บนั กศึ กษาระดับ ปริญ ญาโท ที่ส ามารถสาเร็ จ
การศึกษาได้ภายใน 2 ปี มูลค่า 10,000 บาท ซึ่งในปี 2554 นี้ มีจานวน 1 รางวัล มอบให้แก่ นายธนวัฒน์
วัฒนชัย
10.1.4 เงินสนับสนุนผู้ช่วยวิจัยให้แก่อาจารย์ใหม่ของภาควิชา ฯ (เบิกจากงบประมาณ FTERO)
เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์ใหม่ของภาควิชา ฯ สามารถผลิตผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ในระดับนานาชาติได้อย่างต่อเนื่อง ภาควิชา ฯ จึงได้จัดสรรเงินสนับสนุนผู้ช่วยวิจัยให้แก่อาจารย์ใหม่
เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยในปีงบประมาณ 2554 ภาควิชา ฯ ได้ทาการสนับสนุนทุนผู้ช่วยวิจัยทั้งสิ้น 4 ทุน
ให้กับอาจารย์ใหม่ 4 ท่าน ดังต่อไปนี้
ลาดับ

ชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน

ระยะเวลา

ทุนต่อเดือน
(บาท)

คิดเป็นเงิน
(บาท)

ภาคการศึกษาที่ 1/2554
1

นายอรรคเดช ฤกษ์พิบูลย์

มิ.ย. – ก.ย. 54

8,000

32,000

2
3
4

นายการันต์ คล้ายฉ่า
มิ.ย. – ก.ย. 54
นายกานต์ เฉลิมวงศ์พันธ์
มิ.ย. – ก.ย. 54
น.ส. สุรัสสา อยู่สนิท
มิ.ย. – ก.ย. 54
ภาคการศึกษาที่ 2/2554

8,000
8,000
8,000

32,000
32,000
32,000

1

นายอรรคเดช ฤกษ์พิบูลย์

ต.ค.54 – พ.ค. 55

8,000

64,000

2
3
4

นายการันต์ คล้ายฉ่า
นายกานต์ เฉลิมวงศ์พันธ์
น.ส. สุรัสสา อยู่สนิท

ต.ค.54 – พ.ค. 55
ต.ค.54 – พ.ค. 55
ต.ค.54 – พ.ค. 55

8,000
8,000
8,000

64,000
64,000
64,000
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10.1.5 เงินสนับสนุนผู้ช่วยวิจัยและผู้ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการ
เพื่อให้งานวิจัยและการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการของภาควิชา ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ในช่วงปี 2554 ภาควิชา ฯ ได้สนับสนุนทุนผู้ช่วยวิจัยและผู้ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการให้แก่สาขาวิศวกรรม
เทคนิคธรณี จานวน 1 ทุน คือนายตฤณ เดชคง ในอัตราเดือนละ 15,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน รวม
เป็นเงินงบประมาณทั้งหมด 90,000 บาท
10.1.6 เงินสนับสนุนผู้ช่วยวิจัยจากวงเงินเครดิตจากบทความ
เพื่อให้งานวิจัยของภาควิชา ฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ภาควิชา ฯ ได้สนับสนุนทุนเครดิตให้แก่
คณาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ โดยสามารถใช้งบประมาณส่วนนี้
ในการจ้างผู้ช่วยวิจัย เพื่อต่อยอดผลงานเดิมได้ โดยในปีงบประมาณ 2554 มีผู้ได้รับทุนผู้ช่วยวิจัย ดังนี้

ลาดับ

ชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน

ระยะเวลา

1

นายเกรียงไกร กลิ่นอ่อน

มิ.ย. 54 – ก.ย. 54

ทุนต่อเดือน
(บาท)
3,000

2

นายอติชาติ ฉิมคล้าย

3

นายฐิติกร โพธิ์ศรีบิ้ง

มิ.ย. 54 – ก.ย. 54
พ.ย. 54- ม.ค. 55
มิ.ย. 54 – ก.ย. 54

3,750
3,350
3,000

คิดเป็นเงิน
(บาท)
12,000
15,000
10,050
12,000

10.2 ทุนผู้ช่วยสอน
เพือ่ ให้การเรียนการสอนของภาควิชาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ภาควิชา ฯ

ได้ทาการจัดสรรผู้ช่วยสอนให้แก่คณาจารย์ของภาควิชา ฯ โดยใช้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ใน
ภาคการศึกษาที่ 1/2554 จานวน 204,000 บาท และภาคการศึกษาที่ 2/2554 จานวน 180,000 บาท

10.3 ทุนจ้างงาน
10.3.1 ทุนจ้างงานสาหรับนักศึกษาปริญญาโท เอก เพื่อดูแลระบบคอมพิวเตอร์และห้องคอมพิวเตอร์
ในปี 2554 ภาควิชาฯ ได้จัดสรรทุนจ้างงานแก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งทาหน้าที่ในการ
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และควบคุมห้องคอมพิวเตอร์ของภาควิชา ฯ จานวน 2 ทุน ในช่วงเดือน มิ.ย. 54มี.ค. 55 ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท รวมเป็นยอดทุนจ้างงานในปี 2554 ทั้งหมด 36,000 บาท
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10.3.2 ทุนจ้างงานสาหรับนักศึกษาปริญญาโท เพื่อดูแลเครื่อง Universal Testing Machine
ในปี 2554 ภาควิชา ฯ ได้จัดสรรทุนจ้างงานให้แก่นักศึกษาปริญญาโท จานวน 1 ทุน เพื่อทา
หน้าที่ดูแลเครื่องทดสอบในห้องปฏิบัติการโครงสร้าง ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท รวมเป็นทุนจ้างงาน
ในปีงบประมาณ 2554 ทั้งหมด 30,000 บาท

10.4 ทุนการศึกษาที่ไ ด้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและภาควิชา ฯ
10.4.1 ทุนเพชรพระจอมเกล้า ด้วยวิธีการเชิงรุก (Active Recruitment) ด้านศิลปวัฒนธรรม
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ชั้นปี
จานวนเงิน (บาท)
1
น.ส.กุลธิดา สืบกินร
1
40,000
10.4.2 ทุนสนับสนุนการศึกษา (รายได้มหาวิทยาลัย) ประจาปีการศึกษา 2554
 ระดับปริญญาตรี
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ-สกุล
นายณัฐพงศ์ ศิริเถียร
นายพีรพล หวังเจริญ
นายจักรชัย เอื้อจิรกาล
น.ส. ธัญวรรณ วัยศิริโรจน์
น.ส. ชุติภัทร์ ฝอยหิรัญ
น.ส. ดาผกา คุ้มภัย
นายทวีศักดิ์ แหละหมัน
นายพลชัย เสวกราชสวัสดิ์

ชั้นปี
4
3
2
2
2
1
1
1

จานวนเงิน (บาท)
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
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10.4.3 ทุนเพชรพระจอมเกล้าระดับบัณฑิตศึกษา
 ประเภททุนส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการดีเด่น
ลาดับ
1
2

ชื่อ-สกุล
นายฐิติพร โพธิ์ศรีบิ้ง
นายเฉลิมศักดิ์ ดุลยคุปต์

จานวนเงิน (บาท)
45,000
50,000

10.4.4 ทุนผู้ช่วยวิจัยตามโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (National Research University)

 ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2554
รายชื่อ

เดือน

นายบุญมี ชินนาบุญ

มิ.ย. 54 – ก.ย. 54

เงินเดือน
(บาท)
25,000

นายบุญชัย ผึ้งไผ่งาม

มิ.ย. 54 – ก.ย. 54

12,000

48,000

นายชินวุฒิ จันทรเศรษฐ

มิ.ย. 54 – ก.ย. 54

8,000

32,000

นายการันต์ คล้ายฉ่า

มิ.ย. 54 – ก.ย. 54

8,000

32,000

นายเกรียงไกร กลิ่นอ่อน

มิ.ย. 54 – ก.ย. 54

8,000

32,000

นายชัยวุฒิ บารุงศรี

มิ.ย. 54 – ก.ย. 54

8,000

32,000

นายอติพงศ์ พรหมทะสาร

มิ.ย. 54 – ก.ย. 54

8,000

32,000

นายวชิรกรณ์ เสนาวัง

มิ.ย. 54 – ก.ย. 54

8,000

32,000

นายศตวรรษ หฤหรรษพงศ์

มิ.ย. 54 – ก.ย. 54

9,000

36,000

นายอรรคเดช อับดุลมาติน

มิ.ย. 54 – ก.ย. 54

5,000

20,000

นายอัครเดช ศรีเสน

มิ.ย. 54 – ก.ย. 54

5,000

20,000

นายครินทร์ กองเกตุใหญ่

มิ.ย. 54 – ก.ย. 54

8,000

32,000

นายจักราวุธ ตันสกุล

มิ.ย. 54 – ก.ย. 54

10,000

40,000

นายรักษ์ศิริ สุขรักษ์

มิ.ย. 54 – ก.ย. 54

8,000

32,000

นายเอนกพงศ์ สงพรหม

มิ.ย. 54 – ก.ย. 54

8,000

32,000

นายเอกนรา จันดา

มิ.ย. 54 – ก.ย. 54

5,000

20,000

นายณัฎฐภัทร วงศ์ภักดี

มิ.ย. 54 – ก.ย. 54

5,000

20,000

รวมเป็นเงิน

592,000
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 ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2554
รายชื่อ

เดือน

นายบุญชัย ผึ้งไผ่งาม

ต.ค. 54 – ธ.ค. 54

เงินเดือน
(บาท)
12,000

นายชินวุฒิ จันทรเศรษฐ

ต.ค. 54 – ธ.ค. 54

8,000

24,000

นายการันต์ คล้ายฉ่า

ต.ค. 54 – ธ.ค. 54

8,000

24,000

นายชัยวุฒิ บารุงศรี

ต.ค. 54 – ธ.ค. 54

8,000

24,000

นายอติพงศ์ พรหมทะสาร

ต.ค. 54 – ธ.ค. 54

8,000

24,000

นายวชิรกรณ์ เสนาวัง

ต.ค. 54 – ธ.ค. 54

8,000

24,000

นายศตวรรษ หฤหรรษพงศ์

ต.ค. 54 – ธ.ค. 54

9,000

27,000

นายอรรคเดช อับดุลมาติน

ต.ค. 54 – ธ.ค. 54

5,000

15,000

นายอัครเดช ศรีเสน

ต.ค. 54 – ธ.ค. 54

5,000

15,000

นายจักราวุธ ตันสกุล

ต.ค. 54 – ธ.ค. 54

10,000

30,000

นายรักษ์ศิริ สุขรักษ์

ต.ค. 54 – ธ.ค. 54

8,000

24,000

นายเอนกพงศ์ สงพรหม

ต.ค. 54 – ธ.ค. 54

8,000

24,000

นายเอกนรา จันดา

ต.ค. 54 – ธ.ค. 54

5,000

15,000

นายณัฎฐภัทร วงศ์ภักดี

ต.ค. 54 – ธ.ค. 54

5,000

15,000

รวมเป็นเงิน

321,000
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10.4.5 ทุนจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาสาหรับนักศึกษาโครงการนานาชาติ
 ระดับปริญญาตรี โครงการนานาชาติ (ทุน Platinum)
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ภาคการศึกษาที่ 2/2553
1 นายดนุพล สุบรรณพงษ์
2 นายบุญชัย อัศวพิเชษฐ
3 นายพิชยุตม์ จันทพันธ์
4 นายอัญชลิกา เซ่งขุนทอง
5 นายสมประสงค์ จุฑาเวฬุ
6 นายปรวิศ เอมสิริรัตน์
7 นายวโรชา แก้วกิตติกาญจนา
8 นายณัฐพร วานิชยานนท์
ภาคการศึกษาที่ 1/2554
1 นายดนุพล สุบรรณพงศ์
2 นายบุญชัย อัศวพิเชษฐ
3 นายพิชยุตม์ จันทพันธ์
4 นายสมประสงค์ จุฑาเวฬุ
5 นายปวริศ เอมสิริรัตน์
6 นายวรกฤต อริยนนทชา

ชั้นปี

จานวนเงิน (บาท)

1
2
3
4
1
2
3
4

47,500
47,500
47,500
47,500
23,750
23,750
23,750
23,700

2
3
4
2
3
4

47,500
47,500
47,500
23,750
23,750
23,750
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10

นักศึกษาได้รับทุนจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาระดับปริญญาตรี โครงการนานาชาติ (ทุน Platinum)
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10.5 ทุนการศึกษาที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก
10.5.1 ทุนจากภาครัฐ
1. ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
ลาดับ

ชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน

ค่าใช้จ่าย

ระยะเวลา

ค่าบารุง

ค่าใช้จ่าย

ประจางวด การศึกษา ในการวิจัย

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

1

นายอนุชา วงศ์เลิศ

1 ธ.ค. 54 - 30 พ.ย. 57

66,000

15,000

25,000

10,600

2

นายเที่ยง ชีวะเกตุ

1 ธ.ค. 51 - 30 พ.ย. 54

-

15,000

25,000

40,000

3

นายวีรพันธ์ เจียมมีปรีชา

1 ธ.ค. 53 - 30 พ.ย. 56

132,000

30,000

50,000

212,000

198,000

60,000

100,000

358,000

รวมเป็นเงิน

2. ทุน ผู้ ช่ว ยวิ จัย ผ่ า นทางโครงการวิจั ย ทุ น วิ จัย มหาบั ณ ฑิต สกว. สาขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ภายใต้โครงการเชื่อมโยงภาคการผลิตกับงานวิจัยทุน สกว.-อุตสาหกรรม
ลาดับ
1

ชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน
นายเจษฎา เดชคง

ค่าใช้จ่าย

ระยะเวลา

ค่าบารุง

ค่าใช้จ่าย

ประจางวด การศึกษา ในการวิจัย

1 ธ.ค. 53 - 29 ก.พ. 54

รวมเป็นเงิน

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

80,000

25,000

165,000

270,000

80,000

25,000

165,000

270,000

3. ทุนอุดหนุนวิจัยบัณฑิตศึกษา (ทุน วช.)
ลาดับ
1

ชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน

รวมทั้งสิ้น

ระยะเวลา

(บาท)

น.ส.กรองทอง หีบโคกสูง

50,000

รวมเป็นเงิน

50,000

4. ทุนผู้ช่วยวิจัยในปี พ.ศ. 2554
ลาดับ

ชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน

ระยะเวลา

1

นายจักราวุธ ตันสกุล (ทุน วช.)

มิ.ย. 54 – ก.ย. 54

ทุนต่อเดือน
(บาท)
8,000

2

นายศักดินะ ไทยลา (ทุน วช.)

มิ.ย. 54 – ก.ย. 54

5,000
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รายงานประจาปีภาควิชาวิศวกรรมโยธา 2554
ลาดับ

ชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน

ระยะเวลา

3

นายการันต์ คล้ายฉ่า (ทุน วช.)

มิ.ย. 54 – ก.ย. 54

ทุนต่อเดือน
(บาท)
8,000

คิดเป็นเงิน
(บาท)
32,000

4

นายปฐมพงษ์ สัตย์จริง (ทุน สกว)

5

นางเกียรติสุดา สมนา (ทุน สกว.)

มิ.ย. 54 – ก.ย. 54
ต.ค. 54 – พ.ค. 55
ธ.ค. 54 – พ.ค. 55

9,000
9,000
9,000

36,000
72,000
54,000

6

นายอรรคเดช ฤกษ์พิบูลย์ (ทุน สกว)

ธ.ค. 54 – พ.ค. 55

9,000

54,000

7

นายอรรคเดช อับดุลมาติน (ทุน สกว)

ธ.ค. 54 – พ.ค. 55

9,000

54,000

8

นายณัฐพงศ์ มกระธัช (ทุน สกว.)

9

นายไชยนันท์ รัตนโชตินันท์ (ทุน สกว.)

11

นายกษิดิศ มานะพัฒนานุกูล (ทุน สกว.)

12

นายพงศ์ศิริ ไทยฤทธิ์ (ทุน สกว.)

มิ.ย. 54 – ก.ย. 54
ต.ค.54 -พ.ย.54
มิ.ย. 54 – ก.ย. 54
ต.ค. 54 – พ.ค. 55
มิ.ย. 54 – ก.ย. 54
ต.ค.54 -พ.ย.54
มิ.ย. 54 – ก.ย. 54
ต.ค.54 -พ.ย.54

9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
รวมเป็นเงิน

36,000
18,000
36,000
72,000
36,000
18,000
36,000
18,000

624,000

10.5.2 ทุนจากภาคเอกชน
1. ทุน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน)
ลาดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล
นายธนศักดิ์ แสวงศิริผล
นายวิวัฒน์ คาลือชา
น.ส.พัชรีพร จันทร์ส่อง
น.ส.สวรรยา ดารารัตน์
น.ส.ชุติภัทร์ ฝอยหิรัฐ
รวมเป็นเงิน
2. ทุนการศึกษาบุญรอดพัฒนานิสิตนักศึกษา

ลาดับ
1
2
3

ชื่อ-สกุล
นายสุธี เชี่ยวยนต์ศิลป์
น.ส. เนตรนภา คาสุวรรณ
นายสรศักดิ์ ปานเมือง

ชั้นปี
4
3
2
2
2

จานวนเงิน (บาท)
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
125,000

ชั้นปี
1
1
4

จานวนเงิน (บาท)
25,000
25,000
25,000
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ทุนการศึกษา

10

รวมเป็นเงิน

75,000

3. ทุนการศึกษา Shinshokai Foundation
ลาดับ
1

ชื่อ-สกุล
นายพสธร วีระกุล

ชั้นปี
1

จานวนเงิน (บาท)
50,000
50,000

ชั้นปี
2

จานวนเงิน (บาท)
6,000
6,000

ชั้นปี
4

จานวนเงิน (บาท)
10,000
10,000

รวมเป็นเงิน
4. ทุนการศึกษา ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล
ลาดับ
1

ชื่อ-สกุล
นายอดิศักดิ์ รอดเจิม
รวมเป็นเงิน

5. ทุนการศึกษามูลนิธิ ศาตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
นายพิชยุตม์ จันทพันธ์
1
รวมเป็นเงิน

นักศึกษาได้รับทุนการศึกษามูลนิธิ ศาตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์
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ในปี พ.ศ. 2554 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้ดาเนิ นกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็ นรู ปธรรม
และต่อเนื่อง ส่ งเสริ มให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่ วมการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ ดูงาน ฝึ กอบรม
ตลอดจนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่ งรายละเอียดต่างๆ มีดงั ต่อไปนี้

11.1 การเป็ นวิทยากร กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ พเิ ศษ
บุคลากรของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญวิศวกรรมโยธา จึงได้รับเชิญไปเป็ นวิทยากร กรรมการวิชาชี พ ผูท้ รงคุณวุฒิ
อาจารย์พิเศษ ให้กบั หน่วยงานต่างๆ เป็ นการเผยแพร่ ชื่อเสี ยงของภาควิชาฯ ในรอบปี 2554 ที่ผา่ นมา มี
กิจกรรมดังนี้
 ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทกั ษ์กุล เป็ นวิทยากรในการสัมมนา เรื่ อง ความพร้อมของการประกันคุณภาพ
ภายใน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ซึ่งจัดโดย สานักบริ หารงานวิทยาลัย
ชุมชน สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ เป็ นคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการการประชุม
วิชาการ 6th South East Technical University Consortium (SEATUC) ซึ่งจัดโดย สานักบัณฑิต
และกิจการนานาชาติ มจธ.
 รศ.เอนก ศิริพานิ ชกร เป็ นกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิ เศษ โครงการรื้ อถอนศูนย์วิทยบริ การ ห้อง
สตูดิโอ ห้องฉายภาพยนต์ดาราศาสตร์ เสมือนจริ ง 3 มิติ ของโรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์ เป็ น
กรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิตรวจสอบหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(ปรับปรุ ง ปี พ.ศ. 2554) ให้กบั ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ และเป็ นกรรมการตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุ งอาคารศูนย์วิทยาบริ การ ของ
โรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์
 อ.เอกชัย ภัทรวงศ์ไพบูลย์ เป็ นกรรมการวิชาการคณะที่ 132 มาตรฐานปูนซี เมนต์ขาว ของ
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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 ผศ.ดร.ทวิช พูลเงิน เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสู ตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิ ต พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย และเป็ น
วิท ยากรบรรยาย เรื่ องเทคโนโลยีคอนกรี ต แก่ ข ้า ราชการกรมชลประทาน เขตที่ 9 บริ ษ ทั
ปูนซี เมนต์เอเชีย จากัด
 ผศ.ดร.สุ ทศั น์ ลีลาทวีวฒั น์ เป็ นวิทยากรการอบรมและศึกษาดูงาน เรื่ อง การออกแบบและการใช้
เหล็กโครงสร้างรู ปพรรณ และเป็ นคณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่ ง
ประเทศไทย
 ดร.อภินตั ิ อัชกุล เป็ นวิทยากรการอบรมและศึกษาดูงาน เรื่ อง การออกแบบและการใช้เหล็ก
โครงสร้ างรู ปพรรณ และเป็ นคณะอนุ กรรมการสาขาโครงสร้ างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่ ง
ประเทศไทย
 ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย เป็ นคณะกรรมการพิจารณาต่อรองราคาในการจัดจ้างซ่ อมแซม และ
เสริ มความแข็งแรงของอาคารศูนย์วิทยบริ การและอาคารมหิ ดลวิทยานุ สรณ์ 2 ของโรงเรี ยน
มหิ ด ลวิท ยานุ ส รณ์ และเป็ นกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิเ พื่ อ พิ จารณาหลัก สู ตรวิศ วกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
 ผศ.ดร.สันติ เจริ ญพรพัฒนา เป็ นวิทยากรในการประชุ มเรื่ อง การจัดทาคู่มือต้นทุนต่อหน่ วย
ผลผลิตให้กบั สภากาชาดไทย เป็ นวิทยากรในการบรรยายเรื่ อง การจัดทาแผนกลยุทธ์ ให้กบั
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย และเป็ นวิทยากรในการประชุมเพื่อหารื อ เรื่ องการกาหนดรหัส
โครงการและงานตามแผน ให้กบั สภากาชาดไทย
 ดร.พิชญ์ สุ ธีรวรรธนา เป็ นคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.โยธา)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่ งแวดล้อมหลักสู ตรปรับปรุ ง 2555 ให้กบั หาวิทยาลัยกษตรศาสตร์
และเป็ นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นายสักพันธุ์ เมฆเลอสรวง เรื่ อง ระบบการสร้างแบบจาลอง
และการจาลองสถานการณ์สาหรับการก่อสร้างถนนโดยใช้วธิ ี การคอสมอสเป็ นพื้นฐาน ให้กบั
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
 ดร.ชัย วัฒ น์ เอกวัฒ น์ พ านิ ช ย์ เป็ นอาจารย์พิ เ ศษ วิ ช า 505544 อุ ท กวิ ท ยาลุ่ ม น้ า ให้ ก ับ
มหาวิทยาลัยบูรพา
 ศ.ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี เป็ นคณะทางานโครงการ ESS-KMUTT Hydrosphere Mini-Camp
รุ่ นที่ 2 “การจัดการน้ าภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก” ซึ่ งจัดโดย ESS มจธ. และ
เป็ นคณะท างานประสานและติ ด ตามการขออนุ ญ าตใช้น้ า ให้ ก ับ ส านัก งานเลขานุ ก าร
คณะกรรมการลุ่มน้ าเจ้าพระยา
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 ผศ.ดร.วรัช ก้องกิจกุล เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้กบั สถาบันการเรี ยนรู้
มจธ.
 ผศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์ เป็ นคณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์เรื่ อง การพัฒนาแบบจาลอง
โมดิไฟด์ สตัคเจอร์ แคม เคลย์ และการนาไปใช้ในวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ ให้กบั มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และเป็ นคณะกรรมการและกาหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้าย นายคมพันธ์
จินดาวัฒน์ ให้กบั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รศ.วิชัย สังวรปทานสกุล เป็ นคณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิ พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจยั ฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ และเป็ นคณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิ สาขา
วิศ วกรรมศาสตร์ 1 ให้ก ับ ส านัก ตรวจสอบและประเมิ นผลก าลัง คน กลุ่ ม ประเมิ นบุ ค คล
สานักงาน กพ.
 รศ.ดร.ภาณุ วฒั น์ สุ ริยฉัตร เป็ นผูท้ รงคุ ณวุฒิตรวจบทความวิจยั ให้กบั มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิ ท ยาลัย เป็ นคณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณารายงานการศึ ก ษาด้า นสิ่ ง แวดล้อ มเพื่ อ
ประกอบการขออนุ มตั ิผอ่ นผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่คุณภาพลุ่มน้ าชั้นที่ 1 เพื่อการทาเหมืองแร่
ให้กบั สานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม เป็ นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการดาเนิ นการพัฒนา
คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐฯ ให้กบั สานักงานศาลากลางจังหวัดราชบุรี
 รศ.ดร.วิโรจน์ ศรี สุรภานนท์ เป็ นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่ อง แนวทางให้กบั นักเรี ยนที่กาลัง
ศึกษาในระดับชั้นปี ที่ 5 ให้กบั สถาบันการเรี ยนรู ้ มจธ.
 รศ.ดร.ธวัชชัย เหล่าศิริหงษ์ทอง เป็ นคณะทางานการสื บสวนอุบตั ิเหตุทางถนน ให้กบั ศูนย์
อ านวยการความปลอดภัย ทางถนน กรมป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เป็ นที่ ป รึ กษา
ยุทธศาสตร์ เมืองท่องเที่ยวน่าอยู่ กลุ่มที่ 1 ศาลาว่าการเมืองพัทยา เป็ นคณะอนุกรรมการจัดระบบ
การจราจรทางบก จังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เป็ นวิทยากร หลักสู ตร แผนแม่บทด้าน
การขนส่ งและจราจรในภูมิภาคกับการพัฒนาจังหวัด รุ่ นที่ 1 สานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่ งและจราจร เป็ นคณะอนุ กรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จังหวัดนครปฐม ศาลากลาง
จังหวัดนครปฐม เป็ นคณะกรรมการกากับการศึกษาสารวจข้อมูลด้านการขนส่ งและจราจรเพื่อ
จัดทาแผนแม่บทในเมืองภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ให้กบั สานักงานนโยบายและแผนการขนส่ ง
และจราจร เป็ นคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัด
ระยอง สานักงานโยธาธิ การและผังเมือง จังหวัด ระยอง เป็ นคณะทางานศึกษาและพิจารณาการ
ก่อสร้างถนนเข้า-ออกเมืองสมุทรสาคร สานักงานนโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร และ
เป็ นคณะกรรมการจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่ องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 10 ศูนย์อานวยการ
ความปลอดภัยทางถนน กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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 ผศ.ดร.อาพล การุ ณสุ นทวงษ์ เป็ นวิทยากรบรรยายพิเศษวิชา 422201 การบริ หารวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็ นประธาน Session : โลจิสติกส์และการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการใน
งานขนส่ งแห่ งชาติ ครั้งที่ 7 เป็ นกรรมการพิจารณาโครงร่ างวิทยานิ พนธ์ จานวน 3 คน ให้กบั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็ นอาจารย์พิเศษ ให้กบั สถาบันเทคโนโลยีแห่ งเอเซี ย เป็ น
วิทยากรและร่ วมจัดนิ ทรรศการความรู ้ และให้คาแนะนาเรื่ อง เทคโนโลยีหญ้าแฝก กับบริ ษทั
ปตท. จากัด (มหาชน) เป็ นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้กบั ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ม.เกษตรศาสตร์
เป็ นกรรมการพิจารณาโครงร่ างวิทยานิ พนธ์ จานวน 3 คน ให้กบั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และเป็ นอาจารย์พิเศษ วิชา422624 การวางแผนระบบการขนส่ งให้กบั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี

11.2 การสั มมนา/ระดมความคิดเห็นเฉพาะเรื่อง
บุคลากรของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี นอกจากมีความเชี่ ยวชาญทางสาขาวิชาต่างๆ ด้านวิศวกรรมโยธาแล้ว ยังมีประสบการณ์ทางาน
ทางด้านการศึกษา และการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ ดังนั้นบุคลากรหลายๆ ท่านจึงได้รับ
เชิญเพื่อเข้าร่ วมประชุมหรื อสัมมนา เพื่อระดมความคิดเห็นเฉพาะเรื่ องอยูเ่ ป็ นจานวนค่อนข้างมาก การเข้า
ร่ วมการประชุมหรื อสัมมนาดังกล่าวถือได้วา่ เป็ นภาระกิจหนึ่ งที่สาคัญในการพัฒนาบุคลากรของภาควิชา
ฯ ในขณะเดียวกัน ยังเป็ นการระดมสมองเพื่อเป็ นการพัฒนาประเทศควบคู่กนั ไปด้วย ในรอบปี 2554 ที่
ผ่านมานั้น มีกิจกรรมดังนี้
 ผศ.ดร.ทวิช พูลเงิน ได้สัมมนาประจาปี ร่ วมกับ บริ ษทั เซฟรอนประเทศไทยสารวจและผลิ ต
จากัด ณ โรงแรมเรสท์ ดีเทล อ.หัวหิ น จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ ได้ร่วมสัมมนา การจัดทาแผนกลยุทธ์
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ณ ห้ องประชุ ม 40306 อาคารเรี ย นรวม 4 ชั้น 3 และเข้า ร่ วมประชุ ม
พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานและการพิ จารณาการขึ้ นเงิ นเดื อน ณ ห้อง
ประชุม 901 ชั้น 9 คณะศิลปศาสตร์
 ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทกั ษ์กุล เข้าร่ วมสัมมนาการจัดทาแผนกลยุทธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้อง
ประชุ ม 40306 อาคารเรี ยนรวม 4 ชั้น 3 และเข้าร่ วมประชุ มพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบตั ิงานและการพิจารณาการขึ้นเงินเดือน ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 คณะศิลปศาสตร์
 รศ.เอนก ศิริพานิชกร ได้เข้าร่ วมเสวนาโครงการ KM Day ณ ห้อง LIB 108 สานักหอสมุด มจธ.
 ผศ.ดร.อาพล การุ ณสุ นทวงษ์ ได้เข้า สัม มนาเรื่ อง การขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ อุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย:ความท้าทาย งานวิจยั และการนาไปปฏิบตั ิ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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 รศ.ดร.วิโรจน์ ศรี สุรภานนท์ ได้เข้าร่ วมการประชุ ม 4th ATRANS Symposium เรื่ อง “Toward
Low Carbon Trans. for Sustainable Society: Bangkok Vision 2030” ที่ The Imperial Queen's
Park Hotel เข้าประชุ ม Regular Committee Meeting สมาคมวิจยั วิทยาการขนส่ งแห่ งเอเชี ย เข้า
ร่ วมโครงการพัฒนาบุ คลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่ งทางรางรุ่ นที่ 1 ณ โรงแรม Courtyard
Merriott Hua Hin อ.ชะอา จ.เพชรบุรี และเข้าเสวนาเรื่ อง การขับเคลื่อนวัฒนธรรมจักรยานใน
มหาวิทยาลัย ณ อาคารศูนย์การเรี ยนรู้มหิดล ม.มหิดล อ.ศาลายา จ.นครปฐม
 รศ.ดร.ธวัชชัย เหล่าศิริหงษ์ทอง ร่ วมประชุ ม ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 10 เรื่ อง “ทศวรรษ
แห่งการลงมือทา :Time for Action” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม ร่ วม
ประชุ มเพื่อการจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาด้านระบบจราจรและขนส่ งอัจฉริ ยะ ณ ห้องอินฟิ นิ ต้ ี
2 โรงแรมพูลแมน บางกอก คิง เพาเวอร์ เข้าร่ วมโครงการพัฒนาทักษะด้านความปลอดภัยทาง
ถนน สาหรับเจ้าหน้าที่งานทาง ณ ห้องประชุมสานักงานบริ หารงานศูนย์สร้างทาง กรมทางหลวง
และเข้า ร่ ว มโครงการพัฒ นาทัก ษะด้า นความปลอดภัย ทางถนน ส าหรั บ เจ้า หน้า ที่ ง านทาง
โรงแรม เฟลิกซ์ ริ เวอร์แคว รี สอร์ท จ.กาญจนบุรี
 ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิ ชย์ ได้เข้าประชุ ม Joint Coordinating Committee (JCC) ครั้งที่ 3 ณ
ห้องประชุ ม ชั้น 3 อาคารอานวยการ กรมชลประทาน สามเสน ตามโครงการ IMPACT-T ที่
สนับสนุนโดย JICA และ JST เข้าประชุมนักวิจยั ฝ่ ายไทย ณ ห้องประชุ ม 0203 อาคารชูชาติ กาภู
คณะวิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน เข้า ประชุ มรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น
โครงการศึกษาศักยภาพการบูรณาการเพื่อการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าแบบผสมผสาน ณ ห้อง
ประชุ ม วีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิ ราเคิ ล แกรนด์ค อนเวนชั่น กทม. และเข้า สัมมนาวิชาการด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ณ ห้องจามจุรีบอลรู มเอ โรงแรมปทุมวัน ปริ้ นเซส
 รศ.ดร.นิ ตยา หวังวงศ์วิโรจน์ เข้าประชุ มรับฟั งความคิดเห็นโครงการศึกษาศักยภาพการบูรณา
การเพื่อการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าแบบผสมผสาน ณ ห้องประชุ มวีนสั ชั้น 3 โรงแรมมิรา
เคิล แกรนด์คอนเวนชัน่ กทม. และเข้าสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ณ ห้องจามจุรีบอลรู มเอ โรงแรมปทุมวัน ปริ้ นเซส
 ผศ.ดร.สมโพธิ อยู่ไว ได้เข้าประชุ มเพื่อให้ท ราบถึ งแนวทางที่ เหมาะสมในการแก้ไขและลด
ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุ งข้อกาหนดของสภาวิศวกร
 ผศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์ เข้าเสวนาเรื่ อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานและการ
พิจารณาการขึ้นเงินเดือน ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 คณะศิลปศาสตร์
 ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย เข้าเสวนาเรื่ อง หลักเกณฑ์ก ารประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิงานและการ
พิจารณาการขึ้นเงินเดือน ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 คณะศิลปศาสตร์
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 นายมนเทียร ธิ นิศิริ และนายรัชพล สุ ขจันทร์ เข้าประชุ มหารื อการจัดทา โครงการครุ ภณ
ั ฑ์เก่า
เพื่อเรี ยนรู ้ คู่ประวัติศาสตร์ 50 ปี มจธ. ณ ห้องประชุมสานักงานคณบดี
 น.ส.พวงทอง ทองบริ สุทธิ์ เข้าเสวนาเครื อข่ายบริ หารงานบุคคลหัวข้อ: การบริ หารลูกจ้างและผูม้ ี
ความรู้ความสามารถพิเศษ ณ ห้องประชุมสนัน่ สุ มิตร ชั้น9 สานักงานอธิ การบดี และร่ วมเสวนา
เครื อข่ายการบริ หารทรัพยากรบุคคลหัวข้อ สวัสดิการของ มจธ. ห้องประชุมประภา ประจักษ์ ศุภ
นิติ ชั้น 9 สนอ.
 น.ส.อังคณารัตน์ กาญจนมณี นิล เข้าสัมมนาการจัดทาแผนกลยุทธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้อง
ประชุม 40306 อาคารเรี ยนรวม 4 ชั้น 3

11.3 การเข้ าร่ วมประชุ มและเสนอผลงานทางวิชาการ
หน้าที่หลักหน้าที่หนึ่งของคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คือการทางานวิจยั ส่ วนหนึ่ งของการทางานวิจยั คือการนาเสนอผลงาน
และแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นและประสบการณ์ กบั นักวิจยั และผูเ้ ชี่ ย วชาญต่างๆ จากสถาบันอื่นๆ ทั้ง
ภายในและต่างประเทศ ดังนั้น ภาควิชาฯ จึงมี นโยบายส่ งเสริ มให้คณาจารย์มีส่วนร่ วมในการนาเสนอ
ผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ โดยที่ภาควิชาฯ สนับสนุ นค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าที่พกั และ
เบี้ยเลี้ ยงให้ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนดในปี 2554 ที่ผ่านมามีคณาจารย์จากภาควิชาฯ เข้าร่ วม
ประชุม และ/หรื อนาเสนอผลงานวิชาการดังนี้
 รศ.ดร.สมเกียรติ รุ่ งทองใบสุ รีย ์ รศ.เอนก ศิริพานิ ชกร ผศ.ดร.ทวิช พูลเงิน ดร. วีรชาติ ตั้งจิรภัทร
และศ.ดร.ชัย จาตุ รพิ ทกั ษ์กุ ล เข้าร่ วมประชุ ม วิช าการคอนกรี ตแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 6 ณ โรงแรม
Grand Pacific Sovereign Resort & Spa อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
 รศ.ดร. วิโรจน์ ศรี สุรภานนท์ เข้าร่ วมสัมมนาการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทาน ณ กระบี่ รี
สอร์ ท อ่าวนาง จ.กระบี่
 ผศ.ดร.สุ ทศั น์ ลีลาทวีวฒั น์ เข้าร่ วมประชุ มวิชาการเรื่ อง The 3rd Asia Conference on Earthquake
Engineering (ACEE-2010) ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซี ย จังหวัดปทุมธานี
 ผศ.ดร.สมโพธิ อยู่ไว และผศ.ดร.วรั ช ก้องกิ จกุล ได้เข้าประชุ มวิชาการเรื่ อง วิศวกรรมธรณี
เทคนิ คและวิศวกรรมวัสดุ ใยสังเคราะห์ความท้าทายและโอกาศต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ ณ โรงแรมโซฟิ เทคเซ็นทาราแกรนด์ กรุ งเทพฯ
 ผศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์ ได้เข้าร่ วมประชุ มวิชาการเรื่ อง The Third Thailand Symposium on
Rock Mechanics Sea Resort and Spa จ.เพชรบุรี
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 รศ.ดร. วิโรจน์ ศรี สุรภานนท์ ผศ.ดร.สมโพธิ อยูไ่ ว ผศ.ดร.วรัช ก้องกิจกุล ดร. วีรชาติ ตั้งจิรภัทร
ผศ.ดร. อาพล การุ ณสุ นทวงษ์ ดร.พิชญ์ สุ ธีรวรรธนา และดร.อภินตั ิ อัชกุล ได้เข้าร่ วมประชุ ม
วิชาการโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16 โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จ.ชลบุรี
 ผศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์ ได้นาเสนอผลงานเรื่ อง Finite Element Analysis for Developing
the Influence Zone of Tunneling adjacent to Existing Pile Foundation ที่ประเทศฟิ นแลนด์
 ผศ.ดร.สมโพธิ อยูไ่ ว ได้เข้าร่ วมสัมมนาวิชาการเรื่ อง 4th International Conference on Geofoam
Blocks in Construction Applications EPS 2011 ที่ประเทศนอร์เวย์
 ผศ.ดร.วรัช ก้องกิจกุล ได้เข้าร่ วมประชุ มวิชาการเรื่ อง 10th International Conference onLowVolume Roads ณ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
 ศ.ดร. ชัยยุทธ ชินณะราศรี และดร. ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ ได้เข้าร่ วมประชุมวิชาการวิศวกรรม
แหล่งน้ าแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ณ โรงแรม Grand Pacific Sovereign Resort & Spa อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
 ผศ.ดร.สุ ทศั น์ ลี ลาทวีวฒั น์ และดร.อภิ นัติ อัชกุล ได้เข้าร่ วมประชุ มวิชาการเรื่ อง The 2011
World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics ณ ประเทศเกาหลี
 รศ.ดร. วิโรจน์ ศรี สุรภานนท์ ได้เข้าร่ วมประชุ มโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบ
ขนส่ งทางรางรุ่ นที่ 1 ที่ ประเทศญี่ ปุ่น และที่ อาคารจตุ รัสจามจุ รีสแคว์ ชั้น 14 สวทช ปทุ มวัน
กทม.

11.4 การฝึ กอบรมและดูงาน
การฝึ กอบรม และดู ง านมี ค วามสาคัญที่ จะเพิ่ มพูนความรู ้ ให้ก ับ คณาจารย์และเจ้า หน้า ที่ ข อง
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในรอบปี ที่ผา่ นมา มีบุคลากรจากภาควิชาฯ เข้าร่ วมฝึ กอบรมและดูงานดังนี้
 ดร.พิ ช ญ์ สุ ธี รวรรธนา ได้ฝึกอบรมเรื่ อง หลัก สู ตรผูป้ ระเมิ นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ศูน ย์
การศึกษาต่อเนื่อง มจธ.
 ดร. ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิ ชย์ ได้ฝึกอบรมเรื่ อง หลักสู ตรผูป้ ระเมินคุ ณภาพการศึกษาภายใน
หลักสู ตร 2 รุ่ นที่ 2 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มจธ., ได้ฝึกอบรมผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสู ตรที่ 2 ณ ห้องพุทธรั ก ษา อาคารสัม มนา ชั้น 3 และเข้า ร่ วมอบรม H08 Modeling ห้อง
9908 ชั้น 9 อาคาร วิศวกรรมโยธา ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
 ผศ.ดร.สมโพธิ อยู่ไ ว ผศ.ดร.พรเกษม จงประดิ ษ ฐ์ และผศ.ดร.วรั ช ก้อ งกิ จกุ ล ได้เ ข้า ร่ ว ม
ฝึ กอบรมเรื่ อง แบบจาลองทางวิศวกรรมปฐพี ณ ห้องประชุ มวัฒนาฯ ชั้น4 อาคารวิทยบริ การ ม.
เกษตรศาสตร์
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 รศ.ดร.นิ ตยา หวังวงศ์วิโรจน์ ได้ฝึกอบรมโครงการพัฒนาจิต ห้องประชุ มจารัส มจธ. และร่ วม
อบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 ดร.นคริ นทร์ สัทธรรมนุ วงศ์ ได้ฝึกอบรมตามโครงการศึกษาและพัฒนาชุ ดคาสั่งประยุกต์ดา้ น
การจัด การเชิ ง พื้ นที่ รหัส เปิ ด ภาควิช าวิศ วกรรมส ารวจ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 รศ.วิชยั สังวรปทานสกุล ได้ร่วมพิธีเปิ ดงานเฉลิมพระเกียรติรวมพลังชาวไทย เทิดไท้องค์ราชัน
มหัศจรรย์ความพอเพียง ณ สานักงานใหญ่ บ. ปตท. จากัด ถนนวิภาวดีรังสิ ต กทม.
 นายมนเทียร ธิ นิศิริ ได้ฝึกอบรมหลักสู ตร สื่ อประสม เพื่องานนาเสนอแบบมืออาชี พ ประจาปี
งบประมาณ 2554 ที่ สทบ. มจธ., เข้าร่ วมโครงการศึ กษาดู ง าน มจธ. วิทยาเขตบางขุนเที ย น
ประจาปี งบประมาณ 2554 ณ โรงงานต้นแบบผลิตยาชี ววัตถุและสถาบันพัฒนาและฝึ กอบรม
โรงงานต้นแบบ
 น.ส.จิราพร โสมแก้ว ได้ฝึกอบรมโครงการเสริ มทักษะการเขียนหนังสื อเพื่อการทางานในมจธ.
ณ ห้องประชุม สทบ.
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ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก

ในรอบปี ที่ผา่ นมาภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้มีความ
ร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในต่างประเทศและภายในประเทศ ดังต่อไปนี้

12.1 ความร่ วมมือกับหน่ วยงานในต่ างประเทศ
12.1.1 ความร่ วมมือทางด้ านวิชาการระหว่ างประเทศ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้ทาบันทึกความร่ วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการกับ Department
of International Studies, the University of Tokyo (Japan) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากร
และนัก ศึ ก ษา รวมถึ ง ข้อ มู ล และทรั พ ยากรต่ า งๆทางการศึ ก ษา ซึ่ งจะนาไปสู่ ก ารพัฒนาคุ ณ ภาพทาง
การศึกษา และการวิจยั ของระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551 และมีผลผูกพันไปจนถึ ง
เดือนมีนาคม 2554 จากบันทึกความร่ วมมือดังกล่าว ทาให้ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ Department of
International Studies ยังคงมี ก ารติ ดต่ อประสานงานเพื่ อแลกเปลี่ ยนความรู้ ทางวิชาการและพัฒนา
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งานวิจยั ร่ วมกัน โดยมีคณาจารย์ของภาควิชา คือ ดร. พิชญ์ สุ ธีรวรรธนา และ ผศ.ดร.สันติ เจริ ญพร
พัฒนา เป็ นผูป้ ระสานงานหลัก ร่ วมกับ Assoc. Prof. Dr. Minato Takayuki ซึ่ งเป็ นอาจารย์ประจาที่
Department of International Studies
ภาควิชาวิศวกรรมโยธายังได้ทาบันทึ กความร่ วมมื อกับ Graduate School of Engineering,
Tohoku University, Japan เมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2551 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากการลงนามความ
ร่ วมมือดังกล่าว ทาให้นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ฯ ได้มีโอกาสได้ไปศึกษา
และทาวิจยั ระยะสั้นที่ Department of Civil Engineering and Architecture, Tohoku University ตาม
โครงการ Junior Year Program in English (JYPE) โดยได้รับทุนอุดหนุนจาก JASSO อย่างต่อเนื่อง

12.1. 2 การส่ งนักศึกษาไปทาการวิจัยระยะสั้ นในต่ างประเทศ
ภาควิชาวิศ วกรรมโยธาได้ใ ห้การสนับสนุ นและส่ งเสริ ม ให้นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาเอกได้มี
โอกาสไปทาวิจยั ในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ โดยนักศึกษาจะได้รับ
เงินทุนสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปี ที่ผา่ นมา มีนกั ศึกษาระดับปริ ญญาเอก
ของภาควิชาวิศวกรรมโยธาไปทางานวิจยั ในต่างประเทศจานวน 2 คน คือนายรัฐพล สมนา ที่ University
of Maryland ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยมีเป้ าหมายหลักคือ ทาการวิจยั ในเรื่ องเกี่ยวกับวิศวกรรมวัสดุดา้ น
คอนกรี ต และนายชวิศ ทองโยธี ที่มหาวิทยาลัยแห่ งเดี ยวกัน โดยทาการวิจยั ในเรื่ องเกี่ ยวกับกลศาสตร์
การคานวณ
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12.1.3 ผู้เชี่ยวชาญชาวต่ างประเทศมาเยีย่ มและบรรยาย
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 Associate Professor Dr. Satish Ukkusuri จาก Department of Civil
Engineering, Purdue University ประเทศสหรัฐอเมริ กา ได้เดินทางมาเยี่ยมและบรรยายพิเศษ ให้แก่
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 4 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิศวกรรมขนส่ ง ในหัวข้อเรื่ อง
Modeling Hurricane Evacuation Integrated with Enriched Household Level Behavior: A Case Study
from Hurricane Ivan and Katrina

-139KMUTT Civil Engineering Annual Report 2011

12

ความร่ วมมือกับหน่ วยงานภายนอก

12

12.1.4 นักศึกษาต่ างชาติทไี่ ด้ รับทุนรัฐบาลไทย
ในปี ที่ ผ่ า นมา ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา มี นั ก ศึ ก ษา
ต่างชาติในระดับปริ ญญาเอกจานวน 1 คนที่ได้รับทุนจากรัฐบาล
ไทย ได้แก่ Mr. Damang Dy จากประเทศกัมพูชา

12.2 ความร่ วมมือกับหน่ วยงานภายในประเทศ
ในช่วงปี ที่ผา่ นมา ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้ทาความร่ วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศจานวน
มาก ตัวอย่างเช่น
 กรมทางหลวงชนบท
 กรมโยธาธิการ
 กรมทางหลวง
 บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จากัด มหาชน
 บริ ษทั ปูนซีเมนต์นครหลวงไทย จากัด มหาชน
 บริ ษทั พฤกษา เรี ยลเอสเตท จากัด มหาชน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้ทาบันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 เพื่อแสดงความร่ วมมือ
ในด้านวิชาการ และเทคโลยีการก่ อสร้ า ง ระหว่าง บริ ษทั พฤกษา เรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน) เป็ น
ระยะเวลา 2 ปี
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ภาควิช าวิศ วกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ รี
ร่ วมกับบริ ษทั เอสซี จี ซิ เมนต์ จากัด จัดการแข่งขันคอนกรี ตพลังช้าง ครั้งที่ 12 วันที่ 25-26 สิ งหาคม
2554 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้างความรู้ทกั ษะ และความเข้าใจในเรื่ องคอนกรี ตเทคโนโลยี และ
สร้างความสามัคคีให้เกิ ดขึ้นแก่นิสิต นักศึกษาที่ศึกษาวิชานี้ ในปี นี้ มีทีมสนใจเข้าร่ วมการแข่งขันทั้งสิ้ น
90 ทีม
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กิตติกรรมประกาศ 13

ในแต่ละปี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับการอนุ เคราะห์ และสนับสนุ นจาก หน่ วยงานต่างๆ
เพื่อช่วยเหลือในการดาเนิ นกิจกรรมการเรี ยน การสอน และการวิจยั จานวนมาก ดังนั้น ภาควิชาฯ จึงขอ
แสดงความขอบคุณ ต่อผูท้ รงคุ ณวุฒิ หรื อ บุคคล บริ ษทั หน่ วยงานราชการต่างๆที่เกี่ ยวข้อง ซึ่ งทาให้
การดาเนิ นงานในรอบปี ที่ ผ่านมาเป็ นไปอย่างราบรื่ นและเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาภาควิชา
วิศวกรรมโยธา รายละเอียดต่างๆ มีดงั นี้

13.1 การบริจาคเงินให้ กบั ภาควิชาวิศวกรรมโยธาเพือ่ สนับสนุน
การวิจัยและพัฒนานักศึกษา
ปัจจุบนั กองทุนเพื่อสนับสนุนการวิจยั และพัฒนานักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีซ่ ึ งเป็ นโครงการ 5 ปี เริ่ มตั้งแต่
เดือนสิ งหาคม พ.ศ.2553 จนถึ ง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ยังเปิ ดรับบริ จาคอยู่ และมียอดเงินบริ จาค ณ
30 ธันวาคม 2554 จานวน 8,110,171 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิ บเอ็ดบาท)
ภาควิชาฯ ได้นาเงินบริ จาคจานวน 6 ล้านบาทไปจัดทาแผนงบประมาณประจาปี 2555 เพื่อจัดซื้ อ
อุปกรณ์เครื่ องมือวิจยั จานวน 4 ล้านบาท พัฒนาอุปกรณ์การเรี ยน การสอนที่ตึก 4 ชั้น อาคารวิศววัฒนะ
จานวน 1 ล้านบาท และ อีก 1 ล้านบาท เป็ นทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดย
ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการดาเนิ นการ ส่ วนเงินบริ จาคที่เหลือจะได้นาไปใช้ประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของผู ้
บริ จาคเข้ากองทุนต่อไปในอนาคตอันใกล้ต่อไป
ในช่วงระหว่างปี 2554 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับเงินบริ จาคเพิ่มเติมจากบุคคล และ บริ ษทั
ดังต่อไปนี้
- คุณ ทองมา วิจิตรพงศ์ พันธุ์ ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั พฤกษา เรี ยลเอสเตท จากัด
(มหาชน) ได้บริ จาคเงินส่ วนตัวในนาม “ทุนวิจิตรพงศ์พนั ธุ์ เพื่อส่ งเสริ มศาสนา การศึกษา และสังคม”
ให้กบั ภาควิชาฯ จานวน 500,000 บาท เมื่อวันที่ 10 เดือนมิถุนายน 2554
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-คุณ วิชัย อมรกิจวณิชย์ โยธารุ่ นที่ 19 จาก บริ ษทั ว. อมรชัยวิศวกรรม จากัด บริ จาคเงินจานวน
80,000 บาท เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554
- คุณ แสงชั ย รัตนโชตินันต์ ประธานกรรมการ บริ ษทั เจ. เค. อาร์ ซีวิล กรุ๊ ป จากัด บริ จาคเงิน
สนับสนุนภาควิชาวิศวกรรมโยธารวมเป็ นเงิน 60,000 บาท โดยบริ จาคจานวน 50,000 บาทเมื่อวันที่ 21
กันยายน 2554 และบริ จาคอีก 4 ครั้ง ครั้งละ 2,500 บาท ระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2554 ถึง 8 กรกฎาคม
2554
- บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จากัด บริ จาคเงินจานวน 40,000 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554
-คุณ มนตรี ชลิตตาภรณ์ โยธารุ่ น 19 จากบริ ษทั อริ ยะอีควิปเมนต์ จากัด บริ จาคเงินจานวน
30,000 บาท เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554
-คุณ ธงชั ย คุ้มธารา โยธารุ่ นที่ 19 จากบริ ษทั ช. การช่างจากัด (มหาชน) บริ จาคเงินจานวน
30,000 บาท เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554
-คุณ ประสาน ศรีศุภชั ยยา โยธารุ่ นที่ 19 จากบริ ษทั ส. พลัง คอนสตรัคชัน่ จากัด บริ จาคเงิน
จานวน 30,000 บาท เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554
-คุณ เกษตร วิเศษศักดิ์สันติ โยธารุ่ นที่ 20 จากบริ ษทั โปทีมบิลเดอร์ จากัด บริ จาคเงินจานวน
30,000 บาท เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554
-คุณ สุ พล ตันพิชัย จากบริ ษทั บางมดแท็กซี่ จากัด บริ จาครวม 7,500 บาท โดยบริ จาค 3 ครั้ง
ครั้งละ 2,500 บาท เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 วันที่ 10 มิถุนายน 2554 และ วันที่ 8 กรกฎาคม 2554
ตามลาดับ
-คุณ สิ ทธิกรณ์ กมลวานนท์ โยธารุ่ นที่ 23 บริ จาคเงินจานวน 2,850 บาทซึ่ งเป็ นค่าตอบแทน
วิทยากรในการบรรยายที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554
-คุณ สุ เมธ สุ รบถโสภณ โยธารุ่ นที่ 23 บริ จาคเงินจานวน 1,000 บาทซึ่ งเป็ นค่าตอบแทนวิทยากร
ในการบรรยายที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธาเมื่อวันที่ 19 สิ งหาคม 2554
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13.2 การบริจาคเงินเพือ่ สนับสนุนภาควิชาวิศวกรรมโยธาใน
การจัดกิจกรรม
- การสนับสนุนการจัดการแข่งขันคอนกรี ตพลังช้างครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 25-26 สิ งหาคม 2554
โดย คุณ ฉั ตรชั ย พฤฒิเสถียร ผูจ้ ดั การกิ จกรรมสัมพันธ์ ฝ่ ายการตลาด บริ ษทั SCG Cement จากัด ซึ่ ง
สนับสนุน เงินรางวัล ค่าเดินทาง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าที่พกั ของทีมเข้าแข่งขัน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ
จัดงาน (เฉพาะในส่ วนที่เกี่ยวกับการจัดงานร่ วมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธาระหว่างวันที่ 25-26 สิ งหาคม
2554) จานวนเงินประมาณ 700,000 บาท
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- การสนับสนุ นเงิ นในการจัดโครงการค่ายวิศวกรโยธารุ นเยาว์ 2B-KMUTT Civil Camp โดย
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 20 - 29 ตุลาคม 2554 จานวน 150,000 บาท
ซึ่ งเป็ นค่า ใช้จ่า ยที่ ครอบคลุ ม ค่ าอาหาร ค่ าที่ พกั ค่า ประชาสั มพันธ์ ค่า ทัศนศึก ษานอกสถานที่ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 และ 5 จากทัว่ ประเทศที่เข้าค่ายที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
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13.3 สนับสนุนทุนวิจัย
สานั ก งานกองทุนสนั บสนุ นการวิจั ย (สกว.) สนับ สนุ นทุ นวิจยั ให้ก ับ
บุคลากรของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ซึ่ งได้แก่ ศ. ดร. ชัย จาตุรพิทกั ษ์กุล (ทุนเมธี
วิจยั อาวุโส สกว. และทุนปริ ญญาเอกกาญจนาภิเษก) ศ. ดร. ชัยยุทธ ชินณะราศี (ทุน
ปริ ญญาเอกกาญจนาภิเษก) ดร. วีรชาติ ตั้งจิรภัทร (ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่) ดร. ชัย
ณรงค์ อธิ สกุล (ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่)
ผศ.ดร. วรั ช ก้องกิ จกุล (ทุ นพัฒนา
อาจารย์ใหม่) และ ผศ. ดร. อาพล การุ ณสุ นทวงศ์ (ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่)
ส านั ก งานกองทุ นสนั บ สนุ น การวิ จั ย (สกว.) สนับ สนุ น ทุ น วิจ ัย มหาบัณฑิ ต สกว. สาขา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการเชื่ อมโยงภาคการผลิ ตกับงานวิจยั ทุน สกว.-อุตสาหกรรม
ให้กบั นักศึกษาปริ ญญาโทของภาควิชาฯ ได้แก่ นาย เจษฏา เดชคง
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ (วช.) สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจยั ประเภทบัณฑิตศึกษา
ให้กบั นักศึกษาปริ ญญาโทของภาควิชาฯ ได้แก่ นางสาว กรองทอง หี บโคกสู ง
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13.4 สนับสนุนทุนการศึกษาให้ กบั นักศึกษา
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริ ญญาเอก ภายใต้
โครงการปริ ญญาเอกกาญจนาภิ เษก ให้กบั นักศึกษาปริ ญญาเอกของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ซึ่ งได้แก่
นาย เที่ยง ชีวะเกตุ นางสาว ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ นาย ชวิศ ทองโยธี นาย วีรพันธ์ เจียมมีปรี ชา และ
นาย อนุชา วงษ์เลิศ
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) สนับ สนุ น ทุ น ศึ ก ษาต่ อ ปริ ญ ญาเอกให้ ก ับ
นักศึกษาของภาควิชาฯ ได้แก่ นาย รัฐพล สมนา
บริ ษั ท พฤกษา เรี ย ลเอสเตท จ ากัด (มหาชน)
มอบทุนการศึกษาให้กบั นักศึ กษาของภาควิชาวิศวกรรม
โยธา จานวน 5 ทุน ทุนละ 25,000 บาท หรื อเป็ นเงินรวม
125,000 บาท ซึ่ งนักศึ กษาทั้งหมดได้เข้ารั บมอบทุ น ณ
สานักงานใหญ่ บริ ษทั พฤกษา เรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน)
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คณะผูจ้ ดั ทำขอขอบคุณชมรมศิลปะและกำรถ่ำยภำพ มจธ.
สำหรับภำพประกอบจำก http://kmuttphoto.multiply.com

คณะผู้จัดทา
ศ.ดร.ชัย จำตุรพิทกั ษ์กุล
ผศ.ดร.วรัช ก้องกิจกุล
ดร.วีรชำติ ตั้งจิรภัทร
คุณพวงทอง ทองบริ สุทธิ์
คุณดนัย ดำมำอู

รศ.วิชยั สังวรปทำนสกุล
ผศ.ดร.อำพล กำรุ ณสุ นทวงษ์
ดร.พิชญ์ สุ ธีรวรรธนำ
คุณอังคณำรัตน์ กำญจนมณี นิล

ผศ.ดร.ทวิช พูลเงิน
ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล
ดร.บุญมี ชินนำบุญ
คุณนวรัตน์ เชำว์ไว

ผู้อ่านตรวจทานความถูกต้ อง
ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พำนิชย์ และ ดร.อภินตั ิ อัชกุล

เรียบเรียง
ดร.บุญมี ชินนำบุญ
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