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สารจากหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สารจากหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ปี พ .ศ.5222 เป็ นปี หนึ่ งที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีการพัฒนาในเรื่อง
ของโครงสร้างพื้ นฐานของภาควิชาฯ ขนานใหญ่ มีการจัดสรรงบประมาณ
จานวน 12.2 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงภาควิชาวิศวกรรมโยธาที่อาคารวิศว
วัฒนะ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดาเนิ นการในต้นปี พ.ศ. 2556 และจะแล้วเสร็จใน
ปี เดียวกัน จากนั้นจะทาการย้ายที่ทาการของภาควิชาฯ ห้องพักอาจารย์
ตลอดจนการเรียนการสอน และห้องปฏิบตั ิการบางส่วนไปดาเนิ นการที่
อาคารนี้
ในปี นี้ เช่นกัน ภาควิชาฯ ได้จดั สรรงบประมาณจานวนประมาณ 5 ล้าน
กว่า บาท เพื่ อ ใช้ใ นการจัด ซื้ ออุ ป กรณ์แ ละเครื่ อ งมื อ วิ จัย เพื่ อ ใช้ใ นการ
ทดสอบโครงสร้า งขนาดใหญ่ ห รื อ ขนาดเท่ า องค์อ าคารจริ ง ๆได้ ซึ่ ง
อุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าวต้องสัง่ ทาพิเศษเป็ นการเฉพาะ และคาดว่าจะเข้ามาดาเนิ นการติดตั้งและ
ใช้งานได้ในปี พ.ศ. 2556 เช่นกัน
ในปี นี้ อีกเช่นกันที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้จดั สรรเงิน เพื่อเป็ นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของภาควิชา
ฯ จานวน 1 ล้านบาท และได้ทยอยมอบทุนให้กบั นักศึกษาที่สมควรได้รบั ทุนไปแล้วจานวนหนึ่ ง
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้จดั สรรเงินที่ได้รบั บริจาคจากศิษย์เก่าและผูม้ ีจิตศรัทธาทัว่ ไป ตามโครงการ
หาทุนในคราวครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสมทบในการปรับปรุงอาคารวิศววัฒนะ
จานวน 1 ล้านบาท เพื่อสมทบในการจัดซื้ อครุภณ
ั ฑ์เพื่อการวิจยั และพัฒนาจานวน 4 ล้านบาท และเพื่อ
เป็ นทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมโยธาจานวน 1 ล้านบาทหรือรวมทั้งสิ้ น 6
ล้านบาท ซึ่งเชื่อว่าการลงทุนครั้งนี้ จะทาให้ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสามารถพัฒนาและก้าวไปข้างหน้า
ด้วยอัตราที่รวดเร็วขึ้ น
รายงานประจาปี ฉบับนี้ ได้นาเสนอผลการดาเนิ นงานของภาควิชาฯ ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจยั
การบริการวิชาการ การทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม และ กิจกรรมอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกท่านที่สนใจ
ได้รบั ทราบการพัฒนาของภาควิชาฯ ได้อย่างถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้ น
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุ ณอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการดาเนิ นกิจกรรมต่ างๆ ซึ่ งได้
ปรากฏในรายงานประจาปี พ.ศ. 2555 และขอขอบคุณคณะทางานทุกท่านเป็ นอย่างสูงที่ต้งั ใจ อุทิศ
เวลา และมุง่ มัน่ อย่างเต็มที่ ในการจัดทารายงานประจาปี ฉบับนี้ จนมีความสมบูรณ์อย่างครบถ้วน

ศาสตราจารย์ ดร.ชัย จาตุรพิทกั ษ์กุล
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บุคลากรและโครงสร้างการบริหาร

1.1 บุคลากร
ในปี พ.ศ. 2555 ภาควิชาวิศวกรรมโยธามีจานวนบุคลากรทั้งหมด 50 คน โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม
ใหญ่ คือ อาจารย์ 32 คน (เป็ นอาจารย์ใหม่ 1 คน) และเจ้าหน้าที่ 18 คน บุคลากรจาแนกตาม
ประเภทแสดงอยูใ่ นตารางที่ 1-1
ตารางที่ 1-1 จานวนบุคลากรของภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ประเภทบุคลากร
อาจารย์ประจา และผูเ้ ชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ผเู้ ชี่ยวชาญ
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายช่างเทคนิ คและนักโสตทัศนูปกรณ์
ลูกมือช่าง
พนักงานบริการ
รวม

จานวน (คน)
3
7
10
12
9
5
3
1
50

รายละเอียดสาหรับบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมโยธาแสดงอยูใ่ น website http://www.ce.kmutt.ac.th/

1.2 โครงสร้างการบริหาร
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีการจัดโครงสร้างการบริหารออกเป็ นส่วนๆ ตามรูปแบบที่แสดงดังแผนภูมิใน
รูปที่ 1-1 คณะทางาน 6 ชุด เป็ นคณะทางานที่แต่งตั้งขึ้ นโดยหัวหน้าภาควิชาฯ ทาหน้าที่คล้ายที่
ปรึกษา แสดงในตารางที่ 1-5
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1
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทกั ษ์กุล

คณะกรรมการวิชาการประจาภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ประธาน ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
เลขานุ การ ผศ.ดร.ทวิช พูลเงิน

การประกันคุณภาพการศึกษา
ผูจ้ ดั ทารายงานฯ : อาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ
QMR: ดร.พิชญ์ สุธีรวรรธนา และ ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์

โครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

ผอ.โครงการฯ ผศ.ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล

ผอ.โครงการฯ ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา
รองผอ.โครงการฯ ดร.พิชญ์ สุธีรวรรธนา

รองผอ.โครงการฯ รศ.ดร.สุทศั น์ ลีลาทวีวฒ
ั น์ และ ผศ.ดร.อาพล การุณสุนทวงษ์

โครงการวิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิตนานาชาติ-สองสถาบัน
ผอ.โครงการฯ ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช
รองผอ.โครงการฯ ดร.อภินตั ิ อัชกุล และ ผศ.ดร.วรัช ก้องกิจกุล

สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
อ.เอกชัย ภัทรวงศ์ไพบูลย์*
ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล
ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทกั ษ์กุล
รศ.ดร.สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์
รศ.เอนก ศิริพานิ ชกร
รศ.ดร.สุทศั น์ ลีลาทวีวฒ
ั น์
ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช
ผศ.ดร.ทวิช พูลเงิน
ดร.อภินัติ อัชกุล
ผศ.ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล
ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร
ดร.บุญมี ชินนาบุญ

สาขาวิชาเทคนิคก่อสร้าง

สังคม
ช่างเทคนิ ค
นายมนเทียร ธินิศิริ
นายปรีชา บุญกลัน่
นายจารุวฒ
ั น์ สุขจันทร์
นายสถาน เฉลิมพันธ์
ฝ่ ายโสตทัศนูปกรณ์
นายดนัย ดามาอู

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

ผศ.ดร.วรัช ก้องกิจกุล*
รศ.วิชยั สังวรปทานสกุล
รศ.ดร.ภาณุวฒ
ั น์ สุริยฉัตร
ผศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์
ผศ.ดร.สมโพธิ อยู่ไว
ผูเ้ ชี่ยวชาญต่างประเทศ
Dr. Goran Arangjelovski

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

สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า
ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒ
น้ าน์ พานิ ชย์*

สาขาวิชาวิศวกรรมสารวจ
อ.ธีระ ลาภิศชยางกูล*
อ.ธงชัย โพธิ์ทอง
ดร.นครินทร์ สัทธรรมนุ วงศ์

ศ.ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี
รศ.ดร.นิ ตยา หวังวงศ์วิโรจน์

สายสนับสนุนการศึกษาการวิจยั และบริการ

สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง

สาขาวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี

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

ลูกมือช่าง และ พนักงานบริการ
นายชัด เผือกม่วงศรี
นายสุกุล ทาสีทอง
นายมงคล ทองปุ
นางรังสิยา หวังรุ่งเจริญ

หมายเหตุ : * หัวหน้าสาขา

รูปที่ 1-1 โครงสร้างการบริหารงานของภาควิชาวิศวกรรมโยธา
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1
ตารางที่ 1-5 คณะทางานของภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะทางานด้านนโยบาย แผนงาน และการเงิน
1. ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทกั ษ์กุล*
2. ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล
3. รศ.เอนก ศิริพานิ ชกร
4. ผศ.ดร.สมโพธิ อยู่ไว
5. ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย
6. ผศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์
7. ผศ.ดร.ทวิช พูลเงิน
8. ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช
9. รศ.ดร.สุทศั น์ ลีลาทวีวฒ
ั น์
10. ดร.พิชญ์ สุธีรวรรธนา
11. น.ส.พวงทอง ทองบริสุทธิ์
คณะทางานด้านบัณฑิตศึกษาและงานวิจยั
1. ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล*
2. รศ.ดร.วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์
3. ศ.ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี
4. ผศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์
5. รศ.ดร.สุทศั น์ ลีลาทวีวฒ
ั น์
6. ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา
7. ผศ.ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล
8. คุณอังคณารัตน์ กาญจนมณีนิล

คณะทางานด้านหลักสูตร การเรียน การสอน และการรับ
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
1. ผศ.ดร.สมโพธิ อยู่ไว*
2. ศ.ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศี
3. ผศ.ดร.อาพล การุณสุนทวงษ์
4. ผศ.ดร.ทวิช พูลเงิน
5. ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช
6. ดร.พิชญ์ สุธีรวรรธนา
7. ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร
8. อ.ธีระ ลาภิศชยางกูล
9. คุณเพ็ญศรี ม่วงชุ่ม
คณะทางานด้านการบริการวิชาการ
1. รศ.เอนก ศิริพานิ ชกร*
2. รศ.ดร.ธวัชชัย เหล่าศิริหงษ์ทอง
3. ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิ ชย์
4. รศ.วิชยั สังวรปทานสกุล
5. รศ.ดร.สุทศั น์ ลีลาทวีวฒ
ั น์
6. ผศ.ดร.สมโพธิ อยู่ไว
7. ดร.นครินทร์ สัทธรรมนุ วงศ์
8. ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร
9. อ.เอกชัย ภัทรวงศ์ไพบูลย์
10. คุณตวงพร ชินณะราศรี
คณะทางานด้านกิจกรรม
1. ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย*
2. รศ.ดร.สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์
3. รศ.ดร.ภาณุวฒ
ั น์ สุริยฉัตร
4. รศ.ดร.นิ ตยา หวังวงศ์วิโรจน์
5. ผศ.ดร.ทวิช พูลเงิน
6. อ.เอกชัย ภัทรวงศ์ไพบูลย์
7. อ.ธงชัย โพธิ์ทอง
8. คุณดนัย ดามาอู
9. ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร
10. คุณพวงทอง ทองบริสุทธิ์

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

หมายเหตุ : * ประธานคณะทางาน
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1
1.3 อาจารย์พิเศษ
ในแต่ละปี การศึ ก ษา ภาควิช าวิศวกรรมโยธาได้รับเกี ยรติ จ ากอาจารย์แ ละผูท้ รงคุ ณวุ ฒิภ ายนอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาเป็ นอาจารย์พิเศษในการสอนวิชาต่างๆ ให้แก่นักศึกษา
ของภาควิชาวิศวกรรมโยธาทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก รายนามของอาจารย์และผูเ้ ชี่ยวชาญจาก
สถาบันและหน่ วยงานต่างๆ เป็ นดังนี้
โครงการปกติ
อาจารย์พิเศษสอนระดับปริญญาตรี
1. รศ.นพพร โทณะวณิก
5. อ.ประทีป พวงลัดดา
3. ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์
4. ดร.ทวิช บูรณธนิ ต
2. คุณ ชนวิช อนัคกุล
6. ดร.ชาญชัย ทรัพย์มณีวงศ์
7. คุณ ชัยสวัสดิ์ ศรีรตั นรัฐ
8. คุณ ชัชวาลย์ คุณค้าชู
9. รศ.เกษม เพชรเกตุ
10. คุณ จิรเดช ยิ่งสุทธิพนั ธ์
11. คุณ สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์

โครงการนานาชาติ
อาจารย์พิเศษสอนระดับปริญญาตรี
1. รศ.ดร.สัจจะ เสถบุตร
5. ดร.รัฐวุฒิ รูแ้ ทนคุณ
3. ดร.ธนศักดิ์ วงศ์ธนกิจ
4. ผศ.อุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. ดร.ธวิช บูรณธนิ ต
6. ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์
7. ผศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ
โครงการวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
1. ดร.เอกชัย ศิริกิจพานิ ชย์กลู
5. ดร.สรินธร วิญญูประดิษฐ์
3. ผศ.ดร.ประวีณ ชมปรีดา
4. ดร.กิตติ ทรัพย์ประสม
2. ดร.อานาจ ฤทธิรงค์
6. ดร.พรพงษ์ อัศวดรเดชา
7. ดร.สุรเชษฐ์ ประวินวงศ์วุฒิ
8. ดร.อภิชยั อิสริยานุ กลู
9. อ.ธเนศ วีระศิริ
10. ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล
11. ผศ.ดร.วรรณวิทย์ แต้มทอง
15. อ.เลิศศักดิ์ เลิศอัศวรัตน์
13. ดร.ชัยรัตน์ ศุภชวโรจน์
14. อ.สุพฒ
ั น์ นภานพรัตน์แก้ว
12. รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์
16. ผศ.ดร.ศิริศกั ดิ์ คงสมศักดิ์สกุล
17. ดร.วิศรุต ตั้งสุนทรขัณฑ์
18. เรือเอก ศิรพล รุ่งรัตนาอุบล
19. ดร.วนิ ดา จันทร์ทอง
50. รศ.ดร.ไพบูลย์ ปั ญญาคะโป
51. รศ.ดร.อัครวัชร เล่นวารี

อาจารย์พิเศษสอนระดับบัณฑิตศึกษา
1. รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล
5. รศ.เกษม เพชรเกตุ
3. ผศ.อุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
4. ดร.ธันวิน สวัสดิศานต์
โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
อาจารย์พิเศษสอนระดับบัณฑิตศึกษา
1. ดร.ธีระชัย พิพิธศุภผล
5. ดร.สุทธิ ภาษีผล
3. ดร.สมิง จึงวิวฒ
ั น์อนันต์
4. ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รูแ้ ทนคุณ
2. รศ.ดร.โสภาชช์ พงษ์ขวัญ
6. อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
7. อ.ปรัชญา อยู่ประเสริฐ
8. อ.ภัทรวรรธน์ อาจองค์
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หลักสูตร และ นักศึกษา
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หลักสูตร และ นักศึกษา

2.1 หลักสูตร
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เปิ ดสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก รวม
ทั้งหมด 6 หลักสูตร ดังแสดงในตารางที่ 2-1
ตารางที่ 2-1 ลักษณะของหลักสูตร
ลาดับที่
หลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
1
บัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
(โครงการปกติ)
2

3

4

5

ลักษณะของหลักสูตร
เน้ น การผลิ ต วิ ศ วกรที่ มี ค วามรู้ค วามเชี่ ยวชาญในงานวิ ศ วกรรมโยธาทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ สามารถเรียนรูแ้ ละใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม สามารถสื่อสารและร่วมงาน
กับ บุ ค คลในสาขาวิ ช าชี พ อื่ น ๆ ได้เ ป็ นอย่ า งดี มี ค วามรั บ ผิ ดชอบและมี
คุณธรรม ดารงตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร เน้ น การผลิ ต วิ ศ วกรที่ มี ค วามรู้ค วามเชี่ ยวชาญในงานวิ ศ วกรรมโยธาทั้ง
บัณฑิต สาขาวิชา
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ สามารถเรียนรูแ้ ละใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิด
วิศวกรรมโยธา
ประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม สามารถสื่อสารและร่วมงาน
(โครงการนานาชาติ)
กับ บุ ค คลในสาขาวิ ช าชี พ อื่ น ๆ ได้เ ป็ นอย่ า งดี มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและมี
คุณธรรม ดารงตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม – จัดการเรียนการสอนเป็ น
ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร เน้นการสร้างและพัฒนานักวิชาชีพและนักวิจยั ด้านวิศวกรรมโยธาที่มีความรู้
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
ความชานาญด้านวิชาชีพ มีคุณภาพสูงและเป็ นที่ยอมรับในระดับชาติและ
วิศวกรรมโยธา
นานาชาติ เพื่อเป็ นทรัพยากรบุ คคลที่ มีคุณภาพสูง มีความสาคัญในการ
(โครงสร้าง เทคนิ คธรณี แก้ปัญหาของประเทศ เพิ่มคุ ณภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิ ต
ทรัพยากรน้ า และ
และเป็ นผลให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแกร่งและมีการพัฒนาที่ยงั ่ ยืน
การจราจรและขนส่ง)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร เน้นการเสริมความรูค้ วามสามารถด้านวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
ของวิศวกร โดยเปิ ดโอกาสให้นักศึ กษาเลื อกวิชาเรียนและหัวข้อในการทา
วิศวกรรมและการบริหาร โครงการศึกษาเฉพาะเรื่องหรือวิทยานิ พนธ์ ตามความสนใจและความถนั ด
การก่อสร้าง
เป็ นหลักสูตรที่เปิ ดสอนในภาคคา่ เปิ ดโอกาสให้วิศวกรโยธาที่ทางานภาครัฐ
และภาคเอกชนมีโอกาสได้ศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มพูนความรูแ้ ละนาเทคโนโลยีที่
ทั น สมัย ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นการท างาน ในขณะเดี ย วกัน นั ก ศึ ก ษาจะได้
ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการทางาน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม โดย
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
เน้นวิชาที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริงในอุตสาหกรรมก่อสร้าง การศึกษา
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เริ่ ม ต้น จากการวางแผน การจั ด การ การออกแบบทางเทคนิ ค การ
(โยธา นอกฝัง่ และ
บ ารุ ง รั ก ษาหลั ง การก่ อ สร้า ง รวมถึ ง การน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมา
การจราจรและขนส่ง)
ประยุกต์ใช้ในทุกขัน้ ตอนของโครงการก่อสร้าง ผูท้ ี่สาเร็จการศึกษาจะมีความ
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หลักสูตร

6

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั
ทิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา
(โครงสร้าง เทคนิ คธรณี
ทรัพยากรน้ า การจราจร
และขนส่ง และการบริหาร
การก่อสร้าง)

ลักษณะของหลักสูตร
ช านาญเชิ ง ลึ ก ทางด้า นเทคนิ ค ในขณะเดี ย วกัน ยัง เป็ นผู้ที่ มี ค วามเข้า ใจ
ภาพรวมในทุกขัน้ ตอนของโครงการ และพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็ นผูบ้ ริหาร
ในสายงานวิศวกรรม
เน้นการผลิตนั กวิจยั ที่มีความรูค้ วามสามารถสูง ในการทาวิจยั ที่มีคุณภาพ
และสอดคล้องกับประเด็ นยุทธศาสตร์ของชาติ อีกทั้งเป็ นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ นักวิจยั ดังกล่าวต้องเป็ นผูท้ ี่มีความสนใจอย่างจริงจังในการทาวิจยั
มีความคิ ดริ เริ่ ม มีก ารพัฒนาตนเองเพื่อ ให้เกิดการเรี ยนรูต้ ลอดชี วิต และ
สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเองได้

2.2 นักศึกษา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาเปิ ดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี โท และ เอก ซึ่งใน
แต่ละปี สามารถผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สงั คมทั้งภาครัฐฯ และ ภาคเอกชน เป็ นจานวนมาก ข้อมูลของ
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปี การศึกษา พ.ศ. 2554 จานวนทั้งสิ้ น 156 คน มีรายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ 2-2
ตารางที่ 2-2 จานวนนักศึกษาในปี การศึกษา 2554
หลักสูตร

ป.ตรี (ปกติ)
ป.ตรี (นานาชาติ)
ป.โท โยธา (ปกติ)
ป.โท วิศวกรรมและการ
บริหารการก่อสร้าง (ภาคคา่ )
ป.โท เทคโนโลยีวิศวกรรม
โยธา (ภาคคา่ )
ป.เอก

จานวนนักศึกษาปั จจุบนั ในปี การศึกษา 2554

จานวน
นักศึกษาที่
สาเร็จ
การศึกษาใน
ชั้นปี ที่ 1 ชั้นปี ที่ 2 ชั้นปี ที่ 3 ชั้นปี ที่ 4 ตกค้าง รวม ปี การศึกษา
2554
67
73
84
72
14 310
69
71
61
63
49
7
251
24
37
18
21
76
25
45
17
11
73
27
42

32

-

-

25

99

8

9

7

9

-

11

36
845

3
156

รวม
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รายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษาที่ได้รบั เกียรตินิยม
เกียรตินิยมอันดับ 1 (จานวน 3 คน)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงการปกติ)
1. นางสาวกรองกมล จันทปั ญญาศิลป์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงการนานาชาติ)
1. นายพิชยุตม์ จันทพันธ์
5. นางสาวอัญชลิกา เซ่งขุนทอง
เกียรตินิยมอันดับ 2 (จานวน 7 คน)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงการปกติ)
1. นายคมสัน วิริยกิจจา
5. นายธนพล จิตสาราญ
3. นางสาวโสรดา เสาวลักษณ์อกั ษร
4. นายชนวีร์ สถิตานุ ชิต
2. นางสาวชนิ กา สุธรรมรัตน์บดี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงการนานาชาติ)
1. นายวรกฤต อริยนนทชา
5. นายกานต์ พรหมรักษา
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งบประมาณ
3

งบประมาณ

3.1 งบประมาณรวม
ในปี งบประมาณ 2555
ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา ได้ต้ั ง แผนงบประมาณรายรับ รวมทั้ ง สิ้ น
98,127,017.00 บาท และมีแผนรายจ่ายรวมทั้งสิ้ น 91,493,169.00 บาท งบประมาณดังกล่าว
ข้างต้น เป็ นเพียงแผนดาเนิ นงานของปี งบประมาณ 2555 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1.1 แผนรายรับและแผนรายจ่าย
แผนรายรับและรายจ่ายของภาควิชาวิศวกรรมโยธา แยกตามหลักสูตร ปี งบประมาณ 2555 เป็ นดังใน
ตารางที่ 3-1
ตารางที่ 3-1 แผนรายรับและรายจ่ายของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี งบประมาณ 2555
รายละเอียด
รายรับเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล :
บริหารหลักสูตร
รายรับค่าเล่าเรียนจากการจัดสรรของมหาวิทยาลัยฯ :
วศ. โยธา (ป.ตรี - โครงการปกติ)
วศ. โยธา (ป.โท - โครงการปกติ)
วศ. โยธา (ป.เอก - โครงการปกติ)
วศ. โยธา (ป.ตรี - โครงการนานาชาติ)
วศ. และการบริหารการก่อสร้าง (ป.โท – โครงการพิเศษ - ภาคคา่ )
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (ป.โท – โครงการพิเศษ - ภาคคา่ )
รายรับอื่นๆ :
*รายรับเงินบริจาค
**รายรับจัดสรรภายในหน่ วยงาน (แบบ กค. 23-1)
***FTERO ปี 2554
****เงินสะสมปี งปม. 2550 - 2552 สาหรับพัฒนาอาคารวิศววัฒนะ
รายรับงานวิจยั และงานบริการวิชาการ :
งานวิจยั แหล่งทุนภายนอก
งานบริการวิชาการ
รวมทั้งสิ้ น

แผนรายรับ

แผนรายจ่าย

22,649,990.00

34,558,910.00

2,113,291.00
1,441,872.00
497,129.00
13,158,188.00
3,855,205.00
7,399,080.00

1,410,000.00
1,340,000.00
340,000.00
13,001,484.00
4,083,000.00
5,124,675.00

7,690,000.00
6,197,162.00
1,490,000.00
12,200,000.00

12,200,000.00

12,335,100.00
7,100,000.00
98,127,017.00

12,335,100.00
7,100,000.00
91,493,169.00

หมายเหตุ :
1. ภาควิชาฯ ได้รบั เงินบริจาคจากการจัดงาน “มดสร้างรัง 50 ปี Civil Night”
2. **ภาควิชาฯ จะได้รบั เงินจัดสรรจากรายรับ ก.ค. 23-1 จากรายรับค่าสอน Joint Appointment การจัดสรรค่าบริหารโครงการและค่าสาธารณูปโภค
จากโครงการวิจยั แหล่งทุนภายนอกตามระเบียบเงินอุดหนุ นการวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก การจัดสรรจากงานบริการวิชาการตามระเบียบการรับ
จ่ายเงินงานรับจ้างและค่าบริการของมหาวิทยาลัยฯ
3. ***ไม่รวมเงิน FTERO คงเหลือจริงจากปี งบประมาณ 2549 – 2553 จานวน 3,918,120.00 บาท
4. ****เงินสะสมปี งบประมาณ 2550 – 2552 สาหรับพัฒนาอาคารวิศววัฒนะ
2. แผนรายรับสูงกว่าแผนรายจ่าย 6,633,848.00 บาท
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สัดส่วนแผนรายรับของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ประจาปี งบประมาณ 2555 เป็ นดังในรูปที่ 3-1

แผนรายรับ ปี งบประมาณ 2555
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000

-

จานวนเงิน (บาท)
เปอร์เซ็นต์ (%)

รายรับเงิน
อุดหนุ นจาก
รัฐบาล

รายรับจากค่า
เล่าเรียน

งบลงทุนและค่า
สาธารณูปโภค

รายรับจาก
งานวิจยั และงาน
บริการวิชาการ

รายรับเงิน
บริจาค

รายรับอื่นๆ
(แบบ กค. 23)

เงินสะสม
ปี งบประมาณ
2550 - 2552

22,649,990
23.08

28,464,765

-

19,435,100

7,690,000

7,687,162

12,200,000

29.00

0.00

19.81

7.84

7.83

12.44

รูปที่ 3-1สัดส่วนแผนรายรับของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ประจาปี งบประมาณ 2555

3.1.2 แผนรายจ่ายเปรียบเทียบกับรายจ่ายจริง
แผนรายจ่ายเปรียบเทียบกับรายจ่ายจริงของภาควิชาวิศวกรรมโยธา แยกตามหมวดรายจ่าย
ปี งบประมาณ 2555 เป็ นดังในตารางที่ 3-2
ตารางที่ 3-2 แผนรายจ่ายเปรียบเทียบกับรายจ่ายจริง ปี งบประมาณ 2555
หมวดรายจ่าย
1. ค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากร
2. ค่าใช้จา่ ยในการดาเนิ นงาน
3. ค่าสาธารณูปโภค
4. ค่าครุภณ
ั ฑ์
5. ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวมรายจ่าย
6. งานวิจยั แหล่งทุนภายนอก
7. งานบริการวิชาการ
รวมรายจ่ายทั้งสิ้ น

แผนรายจ่าย

รายจ่ายจริง

แผน สูงกว่า/ต ่ากว่า
รายจ่ายจริง
25,880,526.00 26,332,635.38
- 452,109.38
25,863,469.00 19,764,535.93
6,098,933.07
1,849,874.00
1,688,021.95
161,852.05
6,264,200.00
5,946,342.00
317,858.00
12,200,000.00 12,200,000.00
72,058,069.00 65,931,535.26
6,126,533.74
12,335,100.00 12,465,175.85
- 130,075.85
7,100,000.00
6,588,790.00
511,210.00
91,493,169.00 84,985,501.11
6,507,667.89

ร้อยละ
- 1.75
23.58
8.75
5.07
8.50
- 0.83
7.20
7.11

หมายเหตุ :
1. ค่าสิ่งก่อสร้าง จานวนเงิน 12,200,000.00 บาท ภาควิชาฯ ได้กนั เงินสาหรับพัฒนาอาคารวิศววัฒนะมาดาเนิ นงาน ในปี งบประมาณ 2556
2. งานวิจยั แหล่งทุ นภายนอก รวมค่าบริหารโครงการและค่าสาธารณู ปโภค จานวน 1,053,000.00 บาท เพื่อจัดสรรเข้ามหาวิทยาลัยตามระเบียบ
เงินอุดหนุ นการวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก
3. งานบริการวิชาการ รวมเงินจัดสรรงานบริการวิชาการ จานวน 1,633,347.00 บาท เพื่อจัดสรรเข้ามหาวิทยาลัยตามระเบียบการรับจ่ายเงินงาน
รับจ้างและค่าบริการของมหาวิทยาลัย
4. รายจ่ายจริงยังไม่รวมรายจ่ายเงินจากงานวิจยั จากรัฐ ว.1 ปี งบประมาณ 2555 จานวน 1,105,338.90 บาท
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3.1.3 แผนรายจ่ายและรายจ่ายจริง เปรียบเทียบระหว่างปี งบประมาณ 2555 กับ
2554
แผนรายจ่ายและรายจ่ายจริง ปี งบประมาณ 2555 เปรียบเทียบกับปี งบประมาณ 2554 เป็ นดังใน
ตารางที่ 3-3
ตารางที่ 3-3 เปรียบเทียบรายจ่ายและรายจ่ายจริง
รายการ
แผนรายจ่ายหักรายจ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวมรายจ่ายจริง
งานวิจยั แหล่งทุนภายนอก
งานบริการวิชาการ
รวมรายจ่ายจริงทั้งสิ้ น
แผนรายจ่ายสูงกว่ารายจ่ายจริง

ปี งบประมาณ
ปี 2555
ปี 2554
91,493,169.00 67,434,257.00
26,332,635.38 23,842,665.24
19,764,535.93 17,725,323.38
1,688,021.95 1,689,980.15
5,946,342.00 1,139,148.00
12,200,000.00
65,931,535.26 44,397,116.77
12,465,175.85 4,064,900.56
6,588,790.00 5,570,523.98
84,985,501.11 54,032,541.31
6,507,667.89 13,424,731.05

เพิ่ม (ลด) จากปี 2554
จานวน (บาท)
ร้อยละ
24,058,912.00
26.29
2,489,970.14
9.46
2,039,212.55
10.32
-1,958.20
-0.12
4,807,194.00
80.84
12,200,000.00
100
21,534,418.49
32.70
8,400,275.29
67.39
1,018,266.02
15.45
30,952,959.80
36.45
-6,917,063.16 -106.29

หมายเหตุ : แผนรายจ่ายปี งบประมาณ 2555 สูงขึ้ นจากปี งบประมาณ 2554 จานวน 30,952,959.80 บาท เนื่องจาก
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน เพิ่มสูงขึ้ น 4,529,182.69 บาท
2. มีการดาเนิ นการจัดซื้ อครุภณ
ั ฑ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการวิจยั เพิ่มขึ้ น 4,807,194.00 บาท
3. มีการตัดจ่ายค่าสิ่งก่อสร้าง จานวนเงิน 12,200,000.00 บาท ซึ่งภาควิชาฯ ได้กนั เงินสาหรับพัฒนาอาคารวิศววัฒนะ มาดาเนิ นงาน ใน
ปี งบประมาณ 5226
4. งบประมาณงานวิจยั แหล่งทุนภายนอก เพิ่มสูงขึ้ น 8,400,275.29 บาท
5. งบประมาณงานบริการวิชาการ เพิ่มสูงขึ้ น 1,018,266.02 บาท
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3.1.4 รายจ่ายจริงของค่าใช้จา่ ยทั้งหมดในปี งบประมาณ 2551-2555

จานวนเงิน (บาท)

รายจ่ า ยจริ ง ของค่ า ใช้จ่ า ยทั้ง หมด ไม่ ร วมงานวิ จัย แหล่ ง ทุ น ภายนอกและงานบริ ก ารวิ ช าการใน
ปี งบประมาณ 2551-2555 เป็ นดังในรูปที่ 3-2 และรายจ่ายจริงงานวิจยั แหล่งทุ นภายนอกและงาน
บริการวิชาการในปี งบประมาณ 2551-2555 เป็ นดังในรูปที่ 3-3
70,000,000
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวมรายจ่าย
2551 2552 2553 2554 2555
ปี งบประมาณ

รูปที่ 3-2 รายจ่ายจริงของค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ไม่รวมงานวิจยั และงานบริการวิชาการ) ปี งบประมาณ
2551 – 2555

14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
2551

2552

2553

2554

2555

งานวิจยั แหล่งทุน
2,903,751 4,702,423 3,571,997 4,064,901 12,465,176
ภายนอก
งานบริการวิชาการ 8,191,874 5,822,110 5,274,911 5,570,524 6,588,790

รูปที่ 3-3 รายจ่ายจริงของงานวิจยั แหล่งทุนภายนอกและงานบริการวิชาการ ปี งบประมาณ 2551 –
2555
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3.1.5 เงินสะสมคงเหลือหลังหักรายจ่ายจริง
เงินสะสมคงเหลือหลังหักรายจ่ายจริงของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในปี งบประมาณ 2555 เป็ นดังใน
ตารางที่ 3-4
ตารางที่ 3-4 เงินสะสมคงเหลือของปี งบประมาณ 2555
เงินสะสมคงเหลือของปี งบประมาณ 2555
รายละเอียด
เงินอุดหนุ นจากรัฐบาล (ข้อมูลจากคณะวิศวกรรมศาสตร์)
ค่าเล่าเรียนจากการจัดสรรของมหาวิทยาลัยฯ (ข้อมูลจากระบบ TFA)
รายรับค่าลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิ พนธ์ (ข้อมูลจากกองแผน)
รายรับค่าบริหารโครงการวิจยั แหล่งทุนภายนอก (ข้อมูลจากระบบ Axapta)
รายรับจากการจัดสรรงานทดสอบวัสดุ (ข้อมูลจากระบบ Axapta)
รายรับแบบ ก.ค. 53 (ข้อมูลจากระบบ Axapta)
รายได้จากการดาเนิ นการอืน่ (ข้อมูลจากระบบ Axapta)
เงินบริจาคสนับสนุ นกิจกรรมและการศึกษาภาควิชา วศ. โยธา (ใบเสร็จรับเงิน)
เงินสะสมปี งปม. 2550 - 2552 สาหรับพัฒนาอาคารวิศววัฒนะ
รวมรายรับ
บวก รายรับโครงการวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก
รายรับจากงานบริการวิชาการ
รวมรายรับทั้งสิ้ น
หัก รายจ่ายจริง ปี งบประมาณ 5222
เงินสะสมคงเหลือของปี งบประมาณ 2555

จานวนเงิน (บาท)
22,649,990.00
23,654,665.00
2,171,495.00
351,000.00
974,467.75
7,121,981.34
1,205,335.34
4363800.00
12,200,000.00
70,765,734.43
12,465,176.00
6,588,790.00
89,819,700.43
84,985,501.11
4,834,199.32

3.2 งบประมาณสนับสนุนผลงานวิจยั หรืองบ FTERO
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รบั งบประมาณสนับสนุ นผลงานวิจยั (Full Time Equivalent Research
Output, FTERO) สูงที่ สุดในหน่ วยงานระดับภาควิชา เป็ นระยะเวลา 7 ปี ติ ดต่อกัน รวมเป็ นเงิ น
12,150,000.00 บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยพิจารณาจากผลงานด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจยั ในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ จานวนของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก เงินวิจยั จากแหล่ง
ทุนภายนอกที่มาจากภาควิชาฯ ที่หกั เข้ามหาวิทยาลัยฯ และเงินจัดสรรจากผลงานการจดอนุ สิทธิบตั ร
หรือสิทธิบตั ร รายละเอียดงบประมาณ FTERO ที่ได้รบั จัดสรรจากมหาวิทยาลัยเป็ นดังในรูปที่ 3-4
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งบประมาณ FTERO ที่ได้รบั จัดสรรจากมหาวิทยาลัย
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554
จานวนเงิน (บาท) 2,470,0 2,220,0 1,540,0 1,560,0 1,360,0 1,510,0 1,490,0

รูปที่ 3-4 งบประมาณสนับสนุ นผลงานวิจยั หรืองบ FTERO ที่ได้รบั จัดสรรจากมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 จนถึงปั จจุบนั ภาควิชาฯ ได้นาเงินส่วนนี้ ไปใช้ในการพัฒนาภาควิชาฯ เช่น
ทุนการศึ กษาแก่ นักศึ กษาปริญญาโท พัฒนาเว็บไซต์ ของภาควิชาฯ พัฒนาความรูด้ า้ นภาษาอังกฤษ
ให้กับนั ก ศึ ก ษา จัดท าแผ่ น พับประชาสัม พันธ์ จัดซื้ อครุ ภัณ ฑ์เ พื่ อ การวิจัย เงิ นสนั บสนุ น ผู ้ช่ วยวิจัย
สนั บ สนุ น เงิ น เพื่ อ การเดิ น ทางไปเสนอผลงานในการประชุ ม /สัม มนานานาชาติ หรื อ งานวิ จัย ของ
นักศึกษา โดยภาพรวมแล้ว เงิน FTERO ใช้ในการให้ทุนแก่นักศึกษาในระดับปริญญาโทเป็ นส่วนใหญ่
โดยงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี งบประมาณเป็ นดังในตารางที่ 3-5
ตารางที่ 3-5 รายจ่ายรวม FTERO ในปี งบประมาณ 2549-2554
ปี งบประมาณ
2549
2550
2551
จานวนเงิน 337,344.00 880,183.25 1,014,736.90
(บาท)

2552
2553
2554
2554
1,352,423.40 1,424,305.00 1,732,887.48 1,336,774.70

รวมทั้งสิ้ น
8,078,654.73

โดยสรุปแล้วในปี งบประมาณ 5225 ภาควิชาฯ มีเงินงบประมาณ FTERO คงเหลือที่สามารถนาไปใช้ใน
การสนับสนุ นและพัฒนางานวิจยั ในปี งบประมาณต่อไป อีกจานวน 4,071,345.27 บาท

3.3 งบประมาณสนับสนุนประสิทธิภาพการทางาน หรืองบ PBBS
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้เริ่มดาเนิ นการบริหารงบประมาณแบบ PBBS (Performance Based
Budgeting System) ในปี งบประมาณ 2548 เป็ นปี แรก และดาเนิ นการต่อเนื่ องมาจนถึงปี งบประมาณ
2555 โดยใช้ห ลัก การบริ ห ารงบประมาณรายรับ และรายจ่ ายในภาพรวม และใช้ห ลัก การจ่ า ย
ค่าตอบแทนตามภาระงานและผลงานของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ เพื่อกระตุน้ และสร้างแรงจูงใจของบุคลากร
ในการที่จะช่วยเหลืองานของภาควิชาฯ อันจะส่งผลทาให้การดาเนิ นงานของภาควิชาฯ มีความคล่องตัว
มีทิศทาง และบรรลุตามเป้าหมายที่ภาควิชาฯ ตั้งไว้ ซึ่งในปี งบประมาณ 2555 ภาควิชาฯ ได้จดั สรรเงิน
PBBS เพื่ อ เป็ นค่ า ตอบแทนแก่ อ าจารย์ เจ้า หน้า ที่ และลูก จ้า งของภาควิ ช าฯ เป็ นจ านวนเงิ น
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3,839,909.00 บาท โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนแรกร้อยละ 75 จัดสรรสมทบเป็ น
ค่าตอบแทนให้กบั อาจารย์ของภาควิชาฯ ส่วนที่ 2 ร้อยละ 15 สมทบเป็ นค่าตอบแทนให้กบั เจ้าหน้าที่
และลูกจ้างของภาควิชาฯ และส่วนที่ 3 ร้อยละ 10 สมทบเป็ นค่าตอบแทนสนับสนุ นการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ผลงานวิจยั และวิชาการของภาควิชาฯ

3.4 ค่าใช้จา่ ยด้านสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค (ค่าเสื่อมราคาพื้ นที่ ค่าไฟฟ้ า ค่า จ้างพนักงานทาความสะอาดเป็ นหลัก
รวมถึงค่าโทรศัพท์ ค่ากระดาษชาระ ค่าแสตมป์ ไปรษณีย ์ และค่าบารุงลิฟท์) ซึ่งในปี งบประมาณ 5225
นี้ ยังคงสูงถึงปี ละ 3,117,972.00 บาท ต่อจานวนนักศึกษาของภาควิชาฯ (ระดับปริญญา ตรี โท และ
เอก) ทั้งสิ้ น 901 คน หรือคิดเป็ นค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษาคนละ 3,460.00 บาทต่อคนต่อปี ค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภคในปี งบประมาณ 2551-2555 เป็ นดังในตารางที่ 3-6
ตารางที่ 3-6 ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
รายการ

ปี งบประมาณ
2551

2552

2553

2554

2555

569,180.00

456,027.00

974,844.00

1,230,216.00

1,236,931.00

1,627,606.00

1,632,678.00

1,700,341.00

1,742,402.00

1,424,731.00

ค่าจ้างทาความสะอาด

451,135.00

319,375.00

288,860.00

355,300.00

408,740.00

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

13,502.00

24,358.00

30,408.00

46,162.00

47,570.00

2,994,453.00

3,374,080.00

3,117,972.00

ค่าเสื่อมราคาพื้ นที่
ค่าไฟฟ้ า

รวมเป็ นเงิน

2,661,423.00 2,432,438.00

จานวนนักศึกษา

667

727

785

795

901

ค่าใช้จ่ายต่อหัว

3,990.00

3,345.00

3,815.00

4,244.00

3,460.00

ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของภาควิชาฯ มีแนวโน้มสูงขึ้ นทุกปี ในอนาคตภาควิชาฯ จะมีพื้นที่ใช้สอย
เพิ่มขึ้ นเป็ นจานวนมาก โดยมีพื้นที่ใช้สอย ณ อาคารเรียนรวม 5 เท่ากับ 3,507.90 ตารางเมตร และ
พื้ นที่ใช้สอย ณ อาคารใหม่ 4 ชั้น และ 11 ชั้น อาคารวิศววัฒนะ เท่ากับ 3,671.65 ตารางเมตร
รวมทั้งสองอาคารเท่ ากับ 7,195.55 ตารางเมตร หากภาควิชาฯ ยังคงถือครองไว้ท้งั หมด จะต้องจ่าย
ค่าเช่าพื้ นที่สงู ถึงปี ละ 1,866,683.00 บาท และจะต้องจ่ายค่าจ้างพนักงานทาความสะอาดเป็ นจานวน
เงินที่สงู ขึ้ นด้วย
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เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบตั กิ าร

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ได้จดั เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์
และห้องปฏิบตั ิการ เพื่อใช้ในการเรียน การสอน งานวิจยั งานทดสอบ และงานบริการวิช าการ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 เครื่องมือและอุปกรณ์การศึกษา
เครื่องมือและอุปกรณ์การศึกษาที่สาคัญของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ประกอบไปด้วยเครื่องทดสอบวัสดุ
เครื่องมือวัด เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) เครื่อง Compression Testing Machine ขนาด 500 ตัน จานวน 1 เครื่อง (รูปที่ 4-1)
2) เครื่อง Compression Testing Machine ขนาด 300 ตัน จานวน 1 เครื่อง (รูปที่ 4-2)
3) เครื่อง Compression Testing Machine ขนาด 200 ตัน จานวน 1 เครื่อง
4) เครื่อง Universal Testing Machine ขนาด 200 ตัน จานวน 1 เครื่อง (รูปที่ 4-3)
5) เครื่อง Universal Testing Machine ขนาด 150 ตัน จานวน 1 เครื่อง
6) เครื่อง Universal Testing Machine ขนาด 30 ตัน จานวน 1 เครื่อง (รูปที่ 4-4)
7) เครื่อง Universal Testing Machine ขนาด 20 ตัน จานวน 1 เครื่อง
8) เครื่องแยกขนาดอนุ ภาควัสดุ (Air Classifier) จานวน 1 เครื่อง
9) ตูอ้ บวัสดุ จานวน 2 ตู้ (รูปที่ 4-5)
10) เครื่องย่อยเศษคอนกรีต จานวน 1 เครื่อง (รูปที่ 4-6)
11) เครื่องทดสอบการอุม้ น้ าของมอร์ตา้ ร์ จานวน 1 เครื่อง (รูปที่ 4-7)
12) เครื่องทดสอบการคืบ จานวน 1 เครื่อง
13) เครื่องวัดการซึมของน้ าผ่านคอนกรีต จานวน 2 เครื่อง
14) ตูค้ วบคุมอุณหภูมิและความชื้ น สาหรับทดสอบการหดตัวแห้งของคอนกรีต จานวน 1 เครื่อง
15) เครื่อง Los Angeles Machine จานวน 1 เครื่อง (รูปที่ 4-8)
16) เครื่องทดสอบความละเอียดของปูนซีเมนต์โดยวิธีการซึมผ่านของเบลน จานวน 2 เครื่อง
17) เครื่องทดสอบความต้านทานคลอไรด์ของคอนกรีตแบบเร่งไฟฟ้ า จานวน 2 เครื่อง
18) เครื่องทดสอบการขัดสีของคอนกรีต จานวน 1 เครื่อง
19) เครื่องทดสอบความเรียบและระดับของพื้ นคอนกรีต จานวน 1 เครื่อง
20) เครื่องทดสอบแรงดึงของมอร์ตา้ ร์ (อัตโนมัติ) จานวน 1 เครื่อง
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รูปที่ 4-1 Compression Testing Machine ขนาด
500 ตัน

รูปที่ 4-2 Compression Testing Machine ขนาด
300 ตัน

รูปที่ 4-3 Universal Testing Machine ขนาด 200 รูปที่ 4-4 Universal Testing Machine ขนาด 30
ตัน
ตัน
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รูปที่ 4-5 ตูอ้ บวัสดุ

รูปที่ 4-6 เครื่องย่อยเศษคอนกรีต

รูปที่ 4-7 เครื่องทดสอบการอุม้ น้ าของมอร์ตา้ ร์

รูปที่ 4-8 เครื่อง Los Angeles Machine

21) เครื่องทดสอบการต้านการลื่นไถลของผิววัสดุ
22) เครื่องทดสอบ Triaxial แบบ Pneumatic System พร้อมคอมพิวเตอร์ระบบควบคุม 1 เครื่อง
23) เครื่องทดสอบ Triaxial แบบ Mercury Pot จานวน 1 เครื่อง
24) Oedometer จานวน 18 ชุด
25) Proving Ring จานวน 8 ชุด
26) เครื่องทดสอบ Direct Shear จานวน 2 เครื่อง
27) Soil Dynamic Test จานวน 1 ชุด
28) Compaction Test และ Swelling Test จานวน 10 ชุด
29) Unconfined Compression Test จานวน 1 ชุด
30) Permeability Test จานวน 2 ชุด
31) เครื่องคอมพิวเตอร์ Work Station จานวน 3 เครื่อง
32) เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 100 เครื่อง
33) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จานวน 15 เครื่อง
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34) Automatic Traffic Data Collection Equipment จานวน 1 เครื่อง
35) Traffic Volume and Speed Data Logger จานวน 1 ชุด
36) Traffic Noise Level Meters จานวน 4 ชุด
37) Marshall Stability and Flow Testing Machine จานวน 1 เครื่อง
38) Ductility Tester จานวน 1 เครื่อง
39) Specific Gravity Analyzer จานวน 1 เครื่อง
40) Muffle Furnaces จานวน 1 เครื่อง
41) Saybolt Furol Viscosity Analyzer จานวน 1 เครื่อง
42) Flash and Fire Point Test จานวน 1 เครื่อง
43) Manual Traffic Counter จานวน 10 เครื่อง
44) กล้อง Endoscopes จานวน 10 เครื่อง
45) Skid Resistant Tester จานวน 2 เครื่อง (รูปที่ 4-9)
46) Radar Gun จานวน 2 เครื่อง
47) เครื่องมือวัดความเร็วกระแสน้ า (current meters)
48) เครื่องมือวัดและบันทึกคลื่น และน้ าขึ้ นน้ าลง
49) เครื่องมือเก็บตัวอย่างน้ าและตะกอน
50) มาตรวัดน้ าฝนอัตโนมัติ
51) เครื่องวัดระดับน้ าอัตโนมัติ
52) เครื่องทดสอบประสิทธิภาพของ Centrifugal Pump (รูปที่ 4-10)
53) เครื่องทดสอบ Friction loss in pipelines (รูปที่ 4-11)
54) Pipe network (รูปที่ 4-12)
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รูปที่ 4-9 Skid Resistant Tester

รูปที่ 4-10 เครื่องทดสอบประสิทธิภาพของ
Centrifugal Pump

รูปที่ 4-11 เครื่องทดสอบ Friction loss in
pipelines

รูปที่ 4-12 Pipe network

นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือและอุปกรณ์ขนาดเล็กอีกเป็ นจานวนมาก ซึ่งไม่อาจแสดงรายการได้ท้งั หมดใน
ที่นี้
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4.2 ห้องปฏิบตั กิ าร และศูนย์วิจยั
ห้องปฏิบตั ิการและศูนย์วิจยั ทั้งหมดของภาควิชาฯ มีสถานที่ต้งั ประจาอยู่ภายในอาคารเรียนรวม 5 โดย
มีพื้นที่ใช้สอยอยู่บริเวณชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 5 ของตัวอาคาร และอาคารวิศววัฒนะ ซึ่งเป็ นอาคารใหม่ของ
ภาควิชาฯ
ตารางที่ 4-1 แสดงรายละเอียด ของห้องปฏิบตั ิ การและศูนย์วิจยั แยกตามสังกัดในแต่ละสาขาวิชา อัน
ได้แ ก่ สถานที่ ต้ัง อาจารย์แ ละเจ้าหน้าที่ ผูร้ ับผิ ดชอบตามประกาศของภาควิชาฯ เลขที่ 1455220
หน้าที่ใช้งาน และรายวิชาที่ใช้หอ้ งปฏิบตั ิการ
สาหรับห้องปฏิบตั ิการชลศาสตร์ ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2552 ตั้งอยู่ที่ช้นั ล่างด้านหน้า
อาคารเรียนรวม 5 ซึ่งเป็ นห้องปฏิบตั ิการชัว่ คราว แต่ในกลางปี พ.ศ. 2553 ภาควิชาฯ ได้รบั อาคาร
เรียนพร้อมห้องปฏิบตั ิการด้านวิศวกรรมโยธา (อาคารวิศววัฒนะ) ห้องปฏิบตั ิการชลศาสตร์จึงได้ยา้ ย
ไปยังอาคารใหม่ ซึ่งในห้องปฏิบตั ิการจะประกอบไปด้วยเครื่องมืออันทันสมัยที่พร้อมสาหรับการทดสอบ
และงานวิจยั ในด้านชลศาสตร์ข้นั สูง
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3.1 ห้องปฏิบตั ิการยางมะตอย

3.3 ห้องวิจยั ขนส่ง

อาคาร CB 5 ชั้น 1
(CB50413)

อาคาร CB 5 ชั้น 1 (CB50103)

2.2 ศูนย์วิจยั ทางด้านกลศาสตร์ธรณี
และ การปรับปรุงคุณภาพดิน
(GEOMECH)

3.2 ห้องปฏิบตั ิการจราจร

อาคาร CB 5 ชั้น 1 (CB50412)

2.1 ห้องปฏิบตั ิการเทคนิ คธรณี

อาคาร CB 5 ชั้น 1 (CB50104)

อาคาร CB 5 ชั้น 1
(CB50104)

สถานที่ตง้ ั

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

1.4 ศูนย์กลศาสตร์และวัสดุ
(MecMat)

1.3 ห้องปฏิบตั ิการคอนกรีต

1.2 ห้องทดสอบวัสดุ

1.1 ห้องปฏิบตั ิการโครงสร้าง

ชื่อห้องปฏิบตั กิ าร

ใช้ในงานวิจยั ของกลุ่มวิจยั กลศาสตร์และวัสดุ

ใช้ในงานวิจยั ของกลุ่มวิจยั กลศาสตร์ธรณีและการ
ปรับปรุงคุณภาพของดิน

1) ใช้ประกอบการเรียนการสอน
2) ใช้ในงานวิจยั สาหรับ นศ. ปริญญาโทและเอก
3) ใช้ในงานบริการวิชาการ

ดร.วศิน เกียรติโกมล
รศ.ดร.วิโรจน์ ศรีสุภานนท์
นายปรีชา บุญกลัน่

1) ใช้ประกอบการเรียนการสอน
2) ใช้ในงานวิจยั สาหรับ นศ. ปริญญาโทและเอก
3) ใช้ในงานบริการวิชาการ

3) ห้องปฏิบตั กิ ารสาขาวิศวกรรมขนส่ง

ผศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์

ผศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์
ผศ.ดร.สมโพธิ อยูไ่ ว
นายปรีชา บุญกลัน่

หน้าที่ใช้งาน

1) ใช้ประกอบการเรียนการสอน
2) ใช้ในงานวิจยั สาหรับ นศ. ปริญญาโทและเอก
3) ใช้ในงานบริการวิชาการ

2) ห้องปฏิบตั กิ ารสาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี

ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล

อ.เอกชัย ภัทรวงศ์ไพบูลย์
รศ.ดร.สุทศั น์ ลีลาทวีวฒ
ั น์
ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร

1) ห้องปฏิบตั กิ ารสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง

อาจารย์และเจ้าหน้าที่
ผูร้ บั ผิดชอบ

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

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

รายวิชาทีใ่ ช้ประกอบการเรียน
การสอน

ตารางที่ 4-1 ห้องปฏิบตั ิการในสังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

4
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6.2 ห้องปฏิบตั ิการวิจยั
วิศวกรรมแหล่งน้ า (วารี)

อาคารวิศววัฒนะ

อาคาร CB 5 ชั้น 4
(CB50414)

5.2 ห้องวิจยั วิศวกรรม
การบริหารงานก่อสร้าง

6.1 ห้องปฏิบตั ิการชลศาสตร์

อาคาร CB 5 ชั้น 1
(CB50104)

5.1 ห้องปฏิบตั ิการเทคนิ ค
ก่อสร้าง (เครื่องจักรและงาน
ไม้)

ดร.นครินทร์ สัทธรรมนุ วงศ์

อาคาร CB 5 ชั้น 4
(CB50414)

4.2 ห้องวิจยั วิศวกรรมสารวจ

ใช้ในงานวิจยั ด้านวิศวกรรมสารวจและแผนที่

1) ใช้ประกอบการเรียนการสอน
2) ใช้เก็บเครื่องมือ และอุปกรณ์สารวจ

หน้าที่ใช้งาน

CVE702 Thesis
CVE901 Dissertation

1) ใช้ในงานวิจยั สาหรับ นศ.ปริญญาโทและเอก
2) ใช้เป็ นห้องพัก นศ.หลักสูตรวิศวกรรมบริหารการ
ก่อสร้าง

ศ.ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี

ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒนพานิ ชย์
นายจารุวฒ
ั น์ สุขจันทร์

ใช้ในงานวิจยั ของกลุ่มวิจยั วิศวกรรมแหล่งน้ า

1) ใช้ประกอบการเรียนการสอน
2) ใช้ในงานวิจยั ด้านวิศวกรรมแหล่งน้ า

CVE394 Hydraulic Laboratory
CVE402 Civil Engineering project
CVE702 Thesis
CVE901 Dissertation

CVE113 Civil Engineering
Workshop
CVE402 Civil Engineering Project

CVE402 Civil Engineering Project

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

รายวิชาทีใ่ ช้ประกอบการเรียน
การสอน

ใช้ประกอบการเรียนการสอน

6) ห้องปฏิบตั กิ ารสาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า

ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย
น.ส.สมจิตร์ ธัญพงศ์รุ่งเรือง

ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย
นายมณเทียร ธินิศิริ

5) ห้องปฏิบตั กิ ารสาขาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

อ.ธีระ ลาภิศชยางกูล
นายสถาน เฉลิมพันธุ ์

4) ห้องปฏิบตั กิ ารสาขาวิชาวิศวกรรมสารวจ

อาจารย์และเจ้าหน้าที่
ผูร้ บั ผิดชอบ

อาคาร CB 5 ชั้น 1
(CB50105)

สถานที่ตง้ ั

4.1 ห้องปฏิบตั ิการสารวจ

ชื่อห้องปฏิบตั กิ าร

ตารางที่ 4-1 ห้องปฏิบตั ิการในสังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ต่อ)

4
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อาคาร CB 2 ชัน้ 2 (CB50204)

อาคาร CB 5 ชั้น 2 (CB50204)

อาคาร CB 5 ชั้น 2 (CB50204)

7.5 ห้อง PE

7.6 ห้องโครงการนานาชาติ

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

อาคาร CB 5 ชั้น 2 (CB50514)

สถานที่ตง้ ั

7.4 ห้องโสตทัศน์ UBC

7.3 ห้องคอมพิวเตอร์
ส่วนกลาง

7.2 ห้องวิจยั นักศึกษา
ปริญญาเอก

7.1 ห้องวิจยั นักศึกษา
ปริญญาโท

ชื่อห้องปฏิบตั กิ าร

ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช
ดร.อภินัติ อัชกุล
ผศ.ดร.วรัช ก้องกิจกุล

รศ.ดร.สุทศั น์ ลีลาทวีวฒ
ั น์
ผศ.ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล
นางสุชาดา ไวยวุทธิ

นายดนัย ดามาอู

อ.ธงชัย โพธิ์ทอง
ดร.นครินทร์ สัทธรรมนุ วงศ์

ผศ.ดร.ทวิช พูลเงิน

หน้าที่ใช้งาน

ใช้เป็ นห้องติดต่อประสานงานของ นศ.ป .ตรี
โครงการนานาชาติ

วิชาในหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา (โครงการนานาชาติ)

วิชาในหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรม
โยธา และวิศวกรรมนอกฝัง่ )

ใช้เป็ นห้องโสตทัศน์ สาหรับการเรียนการสอน
และเป็ นห้องพักนักศึกษา
ใช้เป็ นห้องติดต่อประสานงานของ นศ.ป.
โท สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
(วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมนอกฝัง่ )

วิชาทัว่ ไป

ใช้เป็ นห้องคอมพิวเตอร์สาหรับอาจารย์ และ
นักศึกษา

CVE702 Thesis

CVE901 Dissertation

รายวิชาทีใ่ ช้ประกอบการเรียนการ
สอน

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

ใช้เป็ นห้องพัก และทาวิจยั ของ นศ.ป.โท

ใช้เป็ นห้องพัก และทาวิจยั ของ นศ.ป.เอก

7) ห้องปฏิบตั กิ ารอื่นๆ

อาจารย์และเจ้าหน้าที่
ผูร้ บั ผิดชอบ

ตารางที่ 4-1 ห้องปฏิบตั ิการในสังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ต่อ)

4

งานวิจยั
5

งานวิจยั

5.1ทุนวิจยั
ในรอบหลายปี ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รบั ทุน
วิจยั จากแหล่งทุ นภายนอกมาอย่างต่อเนื่ องทุกปี ซึ่ง สามารถจาแนกแหล่งทุนวิจยั ภายนอกออกเป็ น 4
กลุ่มหลักๆ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ทุนวิจยั ที่ได้รบั การสนับสนุ นจากสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
ทุนวิจยั ที่ได้รบั การสนับสนุ นจากสานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.)
ทุนวิจยั ที่ได้รบั การสนับสนุ นจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ทุนวิจยั ที่ได้รบั การสนับสนุ นจากหน่ วยงานภายนอกอื่นๆ

ในปี 2555 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับการสนั บสนุ นทุ นวิจัยจากสานั กงานคณะกรรมการวิจั ย
แห่งชาติ (วช.) จานวน 10 โครงการ คิดเป็ นเงินทั้งสิ้ น 23,037,900 บาท ดังรายละเอียดตามตาราง
ที่ 5-1
ตารางที่ 5-1 โครงการวิจยั ที่ได้รบั การสนับสนุ นจากสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
งบประมาณ
ลาดับ
1

2

3
4
5

6

ชื่อโครงการวิจยั

หัวหน้าโครงการ

โครงการวิธีฮิวริสติกสาหรับการจัดเส้นทางเดินรถเพื่อ
ส่งสินค้าหลายจุดที่มีเงื่อนไขกรอบเวลาและการใช้
พาหนะวิ่งงานหลายรอบ
โครงการการพัฒนากากแคลเซียมคาร์ไบด์และเถ้า
จากโรงอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็ นวัสดุประสานชนิ ดใหม่
สาหรับผลิตคอนกรีตกาลังสูง
โครงการพฤติกรรมของแอสฟั สต์ติกคอนกรีตเสริมแรง
ด้วยแผ่นใยสังเคราะห์
โครงการพฤติกรรมของคันทางเสริมแรงรองรับด้วย
เสาเข็ม
โครงการการพัฒนาระบบโครงสร้างกาแพงรับแรง
เฉือนคู่ควบแบบผสมโดยใช้คานเหล็กแบบยึดรั้ง
บางส่วน สาหรับการออกแบบอาคารสูงต้านทานแรง
แผ่นดินไหว
โครงการการติดตามการวิบตั ิของอุโมงค์ใต้ดินภายใต้
ความดันภายในสูงเพื่อการออกแบบถังกักเก็บแก๊สใต้
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ผศ.ดร.อาพล การุณสุนทวงษ์

ที่ได้รบั (บาท)
448,700.00

ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร

276,700.00

ผศ.ดร.วรัช ก้องกิจกุล

549,900.00

ผศ.ดร.สมโพธิ อยูไ่ ว

528,700.00

รศ.ดร.สุทศั น์ ลีลาทวีวฒ
ั น์

304,300.00

ผศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์

226,900.00

5
งบประมาณ
ลาดับ

ชื่อโครงการวิจยั

หัวหน้าโครงการ
ที่ได้รบั (บาท)

ดิน (ระยะที่ 2)
7
8

9
10

โครงการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่มีต่อปริมาณน้ าท่าในลุ่มน้ าปิ ง
โครงการการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการ
วิเคราะห์ทางสถิตศาสตร์ของท่อขุดเจาะและลาเลียง
ของไหลใต้ทะเล (ระยะที่ 2)
โครงการการประเมินข้อกาหนดของ AISC สาหรับการ
ออกแบบรอยเชื่อมของจุดต่อสาหรับเหล็กฉาก
โครงการการกาหนดทิศทางของนโยบายและแผน
หลักการบริหารจัดการน้ าระดับประเทศและการวิจยั
เพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบตั ิ

ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิ ชย์

316,300.00

ผศ.ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล

267,800.00

ดร.อภินัติ อัชกุล

298,600.00

ศ.ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี

19,820,000.00

รวมเป็ นเงิน

23,037,900.00

ในปี 2555 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รบั การสนับสนุ นทุนวิจยั จากสานักงานกองทุ นสนับสนุ นการวิจยั
(สกว.) ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี ภายใต้ทุนพัฒนาศักยภาพในการทางานวิจยั ของอาจารย์รุ่นใหม่จานวน 3 โครงการ คิดเป็ น
เงินทั้งสิ้ น 2,058,000 บาท ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5-2
ตารางที่ 5-2 โครงการวิจยั ที่ได้รบั การสนับสนุ นจาก สกว. ร่วมกับ สกอ. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ภายใต้ทุนพัฒนาศักยภาพในการทางานวิจยั ของอาจารย์รุ่นใหม่
ลาดับ

ชื่อโครงการวิจยั

หัวหน้าโครงการ

1

โครงการการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์เพื่อจัดทาแนว
ทางการออกแบบงานทางเทคนิ คธรณีดว้ ยดินผสม
ซีเมนต์
การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้ของแรงงานและ
ผลิตภาพการปฏิบตั ิงานเพื่อการดารงชีวิตที่ดีขนึ้
ของแรงงานก่อสร้างและการตัดสินใจในการจัดการ
แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม
ก่อสร้างอาคารสูง
โครงการวิธีบาวดารีเอลิเมนต์รปู แบบใหม่สาหรับ
การวิเคราะห์แผ่นประกอบแบบแซนด์วิช

ผศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์

งบประมาณ
ที่ได้รบั (บาท)
1,200,000.00

ดร.พิชญ์ สุธีรวรรธนา

480,000.00

ดร.บุญมี ชินนาบุญ

378,000.00

รวมเป็ นเงิน

2,058,000.00

2

3

25
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ในปี 2555 ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธาได้รับ การสนั บสนุ น ทุ น วิ จัย จากส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจยั แห่ง ชาติ (NRU) จานวน 5 โครงการ คิดเป็ นเงิน
ทั้งสิ้ น 1,878,720บาท ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5-3
ตารางที่ 5-3 โครงการวิจยั ที่ได้รบั การสนับสนุ นทุนวิจยั จาก สกอ. ภายใต้โครงการ NRU
งบประมาณ
ลาดับ
1
2
3
4
5

ชื่อโครงการวิจยั

หัวหน้าโครงการ

โครงการการพัฒนากระบวนการคานวณทาง
วิศวกรรมโครงสร้างขัน้ สูง
โครงการการพัฒนาเถ้าถ่านหิน และเถ้าชีวมวล
เพื่อเป็ นวัสดุในงานคอนกรีต
โครงการการศึกษาคุณสมบัติทางกลศาสตร์ของ
วัสดุในงานวิศวกรรมเทคนิ คธรณี
โครงการการพัฒนาวิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลขของ
โครงสร้างใต้ดินและการทรุดตัวของคอสะพาน
โครงการการพัฒนาความสามารถในการต้านทาน
แผ่นดินไหวของโครงสร้างเหล็ก

ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล

ที่ได้รบั (บาท)
550,825.00

ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทกั ษ์กุล

499,815.00

ผศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์

440,470.00

ผศ.ดร.สมโพธิ อยูไ่ ว

250,370.00

รศ.ดร.สุทศั น์ ลีลาทวีวฒ
ั น์

137,240.00

รวมเป็ นเงิน

1,878,720.00

นอกจากทุนวิจยั ที่ได้รบั การสนับสนุ นจากแหล่งทุนวิจยั หลัก ทั้ง 3 แห่งแล้ว ภาควิชาวิศวกรรมโยธายัง
ได้รบั การสนับสนุ นทุนวิจยั จากแหล่งทุนภายนอกอื่นๆ อีก 3 โครงการ คิดเป็ นเงิน 16,828,900 บาท
ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5-4
ตารางที่ 5-4 โครงการวิจยั ที่ได้รบั การสนับสนุ นจากหน่ วยงานภายนอกอี่นๆ
งบประมาณ
ลาดับ
1

2
3

ชื่อโครงการวิจยั

หัวหน้าโครงการ

โครงการศึกษาและพัฒนาระบบควบคุม
มาตรฐานงานบารุงทาง โครการนาร่อง 5 สานัก
ทางหลวง
โครงการศึกษาและพัฒนาระบบข้อมูลแหล่งวัสดุ

รศ.ดร.วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์

ที่ได้รบั (บาท)
9,946,750.00

รศ.ดร.วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์

4,982,150.00

โครงการที่ปรึกษาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึ กอาชีพ

ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา

1,900,000.00

รวมเป็ นเงิน

16,828,900.00
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จากตารางที่ 5-1 ถึ ง ตารางที่ 5-4 แสดงให้เห็ นว่า ในปี 2555 ภาควิช าวิศวกรรมโยธาได้รับการ
สนับสนุ นทุนวิจยั จากแหล่งทุนภายนอกต่างๆ รวมกันเป็ นเงินทั้งสิ้ น 43 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี ที่ผ่าน
มาถึงร้อยละ 186.8 ดังแสดงในรูปที่ 5-1 โดยสัดส่วนของทุนวิจยั จากแหล่งทุนภายนอกต่างๆจาแนก
ตามแหล่งที่มาแสดงได้ดงั รูปที่ 5-2
50,000,000.00

43,803,520.00

40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00

14,521,073.00

15,259,620.00

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

5,685,063.42

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2555

รูปที่ 5-1 ทุนวิจยั จากแหล่งทุนภายนอกที่ได้รบั ในปี พ.ศ. 2551-2554

อืน่ ๆ
38%

NRU
4%

วช
53%
สกว
5%

รูปที่ 5-2 สัดส่วนของทุนวิจยั จากแหล่งทุนภายนอกประจาปี 2555 ตามแหล่งที่มา

5.2 การตีพิมพ์ผลงานวิจยั และผลงานวิชาการ
ในปี พ.ศ. 2555 คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีผลงานวิจยั รวมทั้งสิ้ น 94 รายการ ซึ่งสามารถ
แจกแจงได้ดงั ตารางที่ 5-5 รูปที่ 5-3 และ รูปที่ 5-4
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ตารางที่ 5-5 บทความภายใต้ทุนอุดหนุ นการวิจยั โครงการ NRU
ประเภท
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
วารสารวิชาการระดับประเทศ
บทความวิจยั ที่นาเสนอในที่ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
บทความวิจยั ที่นาเสนอในที่ประชุมสัมมนาวิชาการระดับประเทศ
บทความที่ลงใน Edited Book
บทความที่ลงใน Edited Book (Thai)
บทความวิชาการระดับนานาชาติ
บทความวิชาการระดับประเทศ
โปสเตอร์ที่นาเสนอในปที่ประชุมวิชาการระดับประเทศ
รวม







จานวน (บทความ/เรื่อง)
30
2
25
28
1
1
2
3
2
94





Edited Book (Thai)
1%

Edited Book
1%




30







รูปที่ 5-3 สัดส่วนของประเภทบทความวิจยั ในปี พ.ศ. 2555
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ร้อยละ
32
2
27
30
1
1
2
3
2
100

5
38

40
35
35

31

30

28

30

26

25

24

25

2552
2553

20

20

18

2554

17

2555

14

15
10
5
3

5

4
2

0

วารสารวิชาการนานาชาติ/
ภูมิภาค

วารสารวิชาการ
ระดับประเทศ

ที่ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ

ที่ประชุมวิชาการ
ระดับประเทศ

รูปที่ 5-4 จานวนบทความวิจยั ที่ได้รบั การตีพิมพ์ในปี 2552-2555

5.3 การประเมินคุณภาพด้านการวิจยั ตามเกณฑ์ของ สกอ.
การประเมินคุณภาพและศักยภาพของอาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมโยธาต่อการทางานวิจยั ในปี พ.ศ.
2555 โดยอ้า งอิ งจากคู่มือ การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษาระดับ อุ ด มศึ ก ษาของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้ผลเป็ นดังนี้

5.3.1 ตัวบ่งชี้ ที่ 4.3: เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา
เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ ที่ 4.3 งานซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินสนับสนุ นงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา พบว่าจากจานวนเงินสนับสนุ นการวิจยั ที่ภาควิชาฯ ได้รบั คิด
เป็ นเงิ น ทั้ง สิ้ น 43 3803 3520 บาท ขณะที่ อ าจารย์ป ระจ าภาควิ ช าฯ มี ท้ัง สิ้ น 31 ท่ า น ดัง นั้ น เงิ น
สนับสนุ นงานวิจยั ต่อจานวนอาจารย์ประจาจึงมีค่าประมาณ 1,4133017 บาท ซึ่งจากเกณฑ์ของสกอ.ที่
ได้กาหนดไว้ดงั ตารางที่ 5-6 พบว่าเงินสนับสนุ นงานวิจยั ที่ภาควิชาฯ ได้รบั ต่อจานวนอาจารย์ประจาสูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. อย่างมาก ดังนั้นในตัวบ่งชี้ ที่ 4.3 นี้ ภาควิชาฯ จึ งได้รบั คะแนนเต็ม 3
คะแนน
ตารางที่ 5-6 ค่าคะแนนเงินสนับสนุ นงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
คะแนน 1
อยูร่ ะหว่าง 1 - 54,999 บาท

คะแนน 2
55,000 บาท - 79,999 บาท
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คะแนน 3
มากกว่าหรือเท่ากับ 80,000 บาท

5
5.3.2 ตัวบ่งชี้ ที่ 4.4: ร้อยละของงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รบั
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญา หรือนาไปใช้ประโยชน์ท้งั ในระดับชาติและใน
ระดับนานาชาติตอ่ จานวนอาจารย์ประจา
จากรายงานข้างต้นจะเห็นได้ว่าบุคลากรภายในภาควิชาฯ ได้ร่วมกันผลิตผลงานวิจยั ที่มีคุณภาพและ
ได้รบั การตีพิมพ์เผยแพร่จานวนทั้งสิ้ น 94 ผลงาน ในขณะที่ภาควิชาฯ มีอาจารย์ประจาทั้งสิ้ น 31 ท่าน
ดังนั้นเมื่อคิดเป็ นค่าเฉลี่ยแล้ว พบว่าอาจารย์แต่ละท่านผลิตผลงานคนละประมาณ 3.03 ผลงาน หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 303 ซึ่งจากเกณฑ์ของ สกอ. ที่ได้กาหนดไว้ดังตารางที่ 5-7 พบว่าร้อยละของงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์ที่ภาควิชาฯ ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์ประจาสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของ
สกอ. อย่างมาก ดังนั้นในตัวบ่งชี้ ที่ 4.4 นี้ ภาควิชาฯ จึงได้รบั คะแนนเต็ม 3 คะแนน
ตารางที่ 5-7 ค่าคะแนนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
คะแนน 1
ร้อยละ 1 - ร้อยละ29

คะแนน 2
ร้อยละ 30 - ร้อยละ 39

คะแนน 3
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40

5.3.3 ตัวบ่งชี้ ที่ 4.5: ร้อยละของบทความวิจยั ที่ได้รบั การอ้างอิง (Citation) ใน referred
journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ่ จานวนอาจารย์ประจา
จากการตรวจสอบจากฐานข้อมูล SCOPUS พบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2555 มีบทความวิจยั ของ
คณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รบั การอ้างอิงจากงานวิชาการต่างๆ เป็ นจานวนมากดังแสดง
ในตารางที่ 5-8
ตารางที่ 5-8 จานวนบทความที่ได้รบั การอ้างอิงจากฐานข้อมูล SCOPUS ณ วันที่ 31 พฤษภาคม
2556
สาขาวิจยั
สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง

จานวนบทความทีไ่ ด้รบั การอ้างอิง
(จานวนครัง้ ที่ได้รบั การอ้างอิง)
2552
2554
2555
53 (188)
67 (294)
82 (315)

สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า

7 (10)

6 (16)

9 (28)

สาขาวิศวกรรมเทคนิ คธรณี

23 (52)

25 (74)

27 (60)

83 (250)

98 (384)

118 (403)

รวม

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า บทความวิจยั ที่ ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Referred Journal จาก
ฐานข้อมูล SCOPUS ในปี พ.ศ. 2555 มีจานวนทั้งสิ้ น 118 บทความ และมีการอ้างอิงรวมทั้งสิ้ น 403
ครั้ง ขณะที่ อาจารย์ประจ าของภาควิชาฯ มีจานวน 31 ท่าน ดังนั้ นร้อยละของบทความที่ ได้รับการ
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อ้างอิงต่ออาจารย์ประจาจึงเท่ากับ 380 ซึ่งจากเกณฑ์ของ สกอ. ได้กาหนดไว้ดงั ตารางที่ 5-9 พบว่าร้อย
ละของบทความที่ได้รบั การอ้างอิง (Citation) Refereed Journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจาของภาควิชาฯ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. อย่างมาก ดังนั้นในตัวบ่งชี้
ที่ 4.5 นี้ ภาควิชาฯ จึงได้คะแนนเต็ม 3 คะแนนเช่นเดียวกัน
ตารางที่ 5-9 ค่าคะแนนร้อยละบทความวิจยั ที่ได้รบั การอ้างอิง
คะแนน 1
ร้อยละ 1 - ร้อยละ14

คะแนน 2
ร้อยละ 15 - ร้อยละ 19

31

คะแนน 3
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20

งานบริการวิชาการ
6

งานบริการวิชาการ

งานบริก ารวิช าการถื อเป็ นภารกิจ ที่ สาคัญอย่างหนึ่ งของภาควิช าวิศวกรรมโยธา เพราะนอกจากจะ
สามารถสร้างรายได้แล้ว ยังเป็ นการเผยแพร่ชื่อเสียงของภาควิชาฯ ให้เป็ นที่ รูจ้ ักแก่บุคคลภาย งาน
บริการวิชาการที่ได้ดาเนิ นการไปในรอบปี 2555 สร้างรายได้ท้งั สิ้ น 7,036,900.00 บาท จากการ
ให้บริการวิชาการแก่หน่ วยงานของรัฐฯ และเอกชนที่ เป็ นจ านวน 2,214 ครั้ง โดยมีส่วนที่ หักเข้า
มหาวิทยาลัยฯ จานวน 387,029.50 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์จานวน 316,663.50 บาท และ
ภาควิชาฯ จานวน 1,043,909.77 บาท ที่เหลือจัดสรรเป็ นค่าแรงโดยตรงให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
และลูกจ้างประจาของภาควิชาฯ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจานวน 5,245,480.24 บาท รายละเอียดของ
รายได้จากงานบริการวิชาการประจาแต่ละเดือนเป็ นดังในตารางที่ 6-1
ตารางที่ 6-1 รายได้จากงานทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา ประจาปี 2555
เดือน

จานวน
(ครั้ง)

ราคางาน
(บาท)

มจธ.

คณะฯ

ภาควิชาฯ

มกราคม

164

547,500.00

30,112.50

24,637.50

81,787.50

กุมภาพันธ์

211

742,740.00

40,850.70

33,423.30

107,807.85

มีนาคม

219

552,410.00

30,382.55

24,858.45

81,577.53

เมษายน

130

476,000.00

26,180.00

21,420.00

71,176.25

พฤษภาคม

191

577,850.00

31,781.75

26,003.25

84,612.13

มิถุนายน

192

632,500.00

34,787.50

28,462.50

94,213.75

กรกฎาคม

207

566,160.00

31,138.80

25,477.20

84,811.90

สิงหาคม

164

648,100.00

35,645.50

29,167.50

93,424.00

กันยายน

168

485,050.00

26,677.75

21,827.25

72,442.63

ตุลาคม

199

637,500.00

35,062.50

28,687.50

96,520.00

พศจิกายน

203

651,900.00

35,854.50

29,335.50

97,253.50

ธันวาคม

166

519,190.00

28,555.45

23,363.55

78,282.73

รวม

จัดสรรยอดหักเข้ามหาวิทยาลัย (บาท)

2,214 7,036,900.00 387,029.50 316,663.50 1,043,909.77

32

กิจกรรมภาควิชาฯ และรางวัลที่ได้รบั
7

กิจกรรมภาควิชาฯ และรางวัลที่ได้รบั

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้ตระหนักถึ งพันธกิจที่สาคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเพื่อผลิตบัณฑิตที่ดี มีความสามารถสูง เป็ นที่ภูมิใจของประชาคม ภาควิชาฯ ได้จดั กิจกรรม
เสริมที่เป็ นการเพิ่มพูนความรูแ้ ละทักษะให้กบั ทั้งนักศึกษาปั จจุบนั และศิษย์เก่าของภาควิชาฯ รวมถึงการ
ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่จะจบออกไป โดยแบ่งออกเป็ น 8 ส่วนหลักๆ ดังนี้

7.1 กิจกรรมการบรรยายพิเศษทางวิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า
เนื่ องจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง อีกทั้งการก่อสร้างจาเป็ นต้อง
อาศัยประสบการณ์การทางานควบคู่กบั หลักวิชาการ ดังนั้น เพื่อเป็ นการให้ความรูท้ างด้านวิชาการแก่
นั ก ศึ ก ษาและศิ ษ ย์เ ก่ า ภาควิ ช าฯ จึ ง ได้จัด ให้มี ก ารบรรยายพิ เ ศษจากผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกที่ มี
ประสบการณ์ในการทางานเฉพาะด้าน การศึ กษาดูงานนอกสถานที่ รวมถึงการส่งนั กศึ กษาเพื่อเข้า
แข่ง ขัน ต่ างๆ ที่ เ กี่ ย วข้องกับงานโยธา เพื่ อ พัฒ นามุ มมอง อี ก ทั้ง เพื่ อ เสริ ม สร้า งความเข้าใจในการ
ประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งกระตุน้ ให้เกิดแนวคิดในการเรียนเพื่อมุ่งสู่การทางานที่มีประสิทธิภาพ ในปี 2555
กิจกรรมด้านการบรรยายพิเศษทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้ดาเนิ นการมีดงั นี้

นศ. โยธาเยีย่ มชมงานก่อสร้างบ่อกักเก็บเศษหินหลังผ่านกระบวนการแยกแร่
วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 ผศ.ดร.พรเกษม ผศ.ดร.สมโพธิ และนักศึกษาปริญญาเอก-โท-ตรี
จานวน 16 คนได้เข้าเยี่ยมชมงานก่อสร้าง บ่อกักเก็บเศษหินหลังผ่านกระบวนการแยกแร่ (Tailing
storage) ขนาดกว่า 8 ล้าน ลบ.ม. ของเหมืองทองชาตรี รวมทั้งยังได้รบั ฟั งการบรรยายกระบวนการ
สารวจ และผลิตทองคา ของ บ.อัครา ไมนิ่ ง จากัด การก่อสร้างประกอบไปด้วยงานบดอัดชั้นดินลูกรัง
ทึบน้ าพร้อมปูแผ่นวัสดุสงั เคราะห์กว่า 7 แสนตร.ม. งานถม-งานบดอัดเขื่อนสูง 10 เมตร ยาวกว่า 3.5
กม. ล้อมรอบ และงานวางท่อรวบรวมน้ า ยาวกว่า 6 กม. ดังแสดงในรูปที่ 7-1 และ รูปที่ 7-2
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รูปที่ 7-1 นศ.โยธา เยี่ยมชมบ่อกักเก็บเศษหิน
(1)

รูปที่ 7-2 นศ.โยธา เยี่ยมชมบ่อกักเก็บเศษหิน
(2)

บ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน) บรรยายเรือ่ ง ขั้นตอนการทางาน
อย่างมีระบบ
เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ได้บรรยาย
กระบวนการและขั้นตอนการทางานของบริษัท เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรูร้ ะบบการทางานอย่างมีระบบ
ขัน้ ตอน ในการวางแผนการสร้างอาคาร กิจกรรมนี้ ได้จดั ขึ้ น ณ อาคารเรียนรวม 2 ห้อง CB 2401 โดย
มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ดังแสดงในรูปที่ 7-3 และรูปที่ 7-4

รูปที่ 7-3 กิจกรรมบรรยายโดย บ. เอสซี แอสเสท รูปที่ 7-4 กิจกรรมบรรยายโดย บ. เอสซี แอสเสท
คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (1)
คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (2)
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บรรยายพิเศษเรือ่ ง“การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์”
เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555 โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง ได้รบั เกียรติจาก
คุณอิสระ บุญยัง นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และกรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้
จากัด มาเป็ นวิทยากรพิเศษ บรรยายให้ความรูใ้ นหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์”
ให้กบั นักศึกษาระดับชั้นปริญญาโทและศิษย์เก่าของโครงการฯ รวมทั้งผูท้ ี่สนใจ ดังแสดงในรูปที่ 7-5 รูป
ที่ 7-6 และ รูปที่ 7-7 เนื้ อหาในการบรรยายครอบคลุมการดาเนิ นธุรกิจบ้านจัดสรร เริ่มตั้งแต่กฎหมาย
ที่ เกี่ย วข้องในการก่อสร้างแนวราบ กฎหมายผังเมือง และกระบวนการยื่นขออนุ มัติต่างๆ รวมถึ ง
ประสบการณ์และองค์ความรูด้ า้ นการตลาด การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า การกาหนดกลุ่มของ
ลูกค้า และการสร้างความแตกต่างเพื่อเป็ นจุดขาย เช่น แนวคิดทาวน์เฮ้าส์ 3 Generations และบ้าน
ตัวอย่างแสดงโครงสร้าง (บ้านเปลือย) เป็ นต้น

รูปที่ 7-5 บรรยายพิเศษเรื่อง
การพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ (1)

รูปที่ 7-6 บรรยายพิเศษเรื่อง
การพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ (2)

รูปที่ 7-7 บรรยายพิเศษเรื่อง
การพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ (3)

การประชุมนาเสนอผลงานนักศึกษาวศ. โยธา
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2555 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้จดั การประชุมนาเสนอผลงานนักศึกษา
โครงการปกติและหลักสูตรนานาชาติช้นั ปี ที่ 1-4 จานวน 382 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา CVE 405
Special Topic III (Civil Engineering Rehabilitation) ภาคการศึกษา 2/2554 ซึ่งภาควิชาวิศวกรรม
โยธาเปิ ดสอนเพื่ อ ปลูก ฝั งให้นัก ศึ กษาเป็ นผู ้มีจิ ตสาธารณะรูจ้ ัก การท างานด้านจิ ตอาสาช่ วยเหลื อผู ้
ประสบมหาอุ ท กภัย เมื่อปลายปี 2554 และมีทัก ษะการคานวณออกแบบด้านวิศวกรรมผ่ าน
กระบวนการเรียนรูแ้ บบโครงงาน กิจกรรมนี้ ได้จดั ขึ้ น ณ ห้องประชุม SLC 216 โดยได้รบั เกียรติ จาก
ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทกั ษ์กุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา กล่าววัตถุประสงค์ของวิชา CVE 405 และผศ.
ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา กล่าวเปิ ดประชุม ดังแสดงในรูปที่ 7-8 และ รูป
ที่ 7-9
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รูปที่ 7-8 การประชุมนาเสนอผลงานนักศึกษาวศ. รูปที่ 7-9 การประชุมนาเสนอผลงานนักศึกษาวศ.
โยธา (2)
โยธา (1)

บรรยายพิเศษเรือ่ ง GRS Structures Recently Developed and Constructed for Railways
and Roads in Japan”
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัด
บรรยายพิเศษเรื่อง “GRS Structures Recently Developed and Constructed for Railways and Roads
in Japan” ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4
ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยได้รบั เกียรติจาก Prof. Fumio Tatsuoka ปั จจุบนั
ดารงตาแหน่ ง Emeritus Professor จาก University of Tokyo และเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน GeosyntheticReinforced Soil Structure ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีที่ได้รบั ความนิ ยมอย่างมากสาหรับการก่อสร้างถนนและ
ทางรถไฟในประเทศญี่ปุ่นมาเป็ นผูบ้ รรยาย ดังแสดงในรูปที่ 7-10 และ รูปที่ 7-11

รูปที่ 7-10 บรรยายพิเศษเรื่อง GRS Structures
Recently Developed and Constructed for
Railways and Roads in Japan (1)

รูปที่ 7-11 บรรยายพิเศษเรื่อง GRS Structures
Recently Developed and Constructed for
Railways and Roads in Japan (2)
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ประชุมวิชาการเรื่อง“การใช้ประโยชน์จากเถ้าและวัสดุเหลือทิ้ งจากโรงงานเพื่อใช้เป็ น
วัสดุในงานคอนกรีต ครั้งที่ 2”
ภาควิชาฯ จัดประชุมวิชาการเรื่อง “การใช้ประโยชน์จากเถ้าและวัสดุเหลือทิ้ งจากโรงงานอุตสาหกรรม
เพื่อใช้เป็ นวัสดุในงานคอนกรีต” ครั้งที่2 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรูเ้ กี่ยวกับการใช้ประโยชน์
จากเถ้าและวัสดุ เหลือทิ้ งจากโรงงานอุตสาหกรรมในงานคอนกรีตแก่วิศวกร ผูป้ ระกอบการในงาน
ก่อสร้างและผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เถ้าต่างๆ จากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น เถ้า
ถ่านหินซึ่งเป็ นที่รจู ้ กั กันดี เถ้าชีวมวลจากแหล่งต่างๆ และข้อจากัดในการใช้งาน โดยได้รบั เกียรติจาก รศ.
ดร.เชาวลิต ลิ้ มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กล่าวเปิ ดพิธี ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คุณปุณณมาน นรรัตน์ และคุณอรรคเดช ฤกษ์พิบลู ย์ จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดร.รัฐพล สมนา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา และ ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัชจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
เป็ นผูบ้ รรยาย กิจกรรมนี้ จัดขึ้ นในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์
ชั้น2 อาคารเรียนรวม 4 โดยมีผสู้ นใจเข้าร่วมงานทั้งสิ้ น 100 คน ดังแสดงในรูปที่ 7-12

รูปที่ 7-12 การประชุมวิชาการเรื่อง การใช้ประโยชน์จากเถ้าและวัสดุเหลือทิ้ งจากโรงงานเพื่อใช้เป็ น
วัสดุในงานคอนกรีต ครั้งที่ 2

บรรยายพิเศษโดยผูเ้ ชี่ยวชาญและอาจารย์พิเศษจาก CHIMC
เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้างร่วมกับโครงการ
วิศวกรรมโยธานานาชาติได้รบั เกียรติจาก Mr.Rajeev Gupta ผูเ้ ชี่ยวชาญและอาจารย์พิเศษจาก CHIMC
ผูม้ ีประสบการณ์ดา้ นงานที่ปรึกษาทางวิศวกรรมยาวนานกว่า 20 ปี จากประเทศอินเดีย บรรยายด้าน
Hard Skills อาทิ Technology Selection, Risk Management, Resource Leveling และ Soft Skills อาทิ
Leadership และ Negotiation ให้แก่นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 หลักสูตรนานาชาติ จานวน 35 คน ดังแสดงใน
รูปที่ 7-13 และ รูปที่ 7-14
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รูปที่ 7-13 บรรยายพิเศษโดยผูเ้ ชี่ยวชาญและ
อาจารย์พิเศษจาก CHIMC (1)

รูปที่ 7-14 บรรยายพิเศษโดยผูเ้ ชี่ยวชาญและ
อาจารย์พิเศษจาก CHIMC (2)

คอนกรีตพลังช้างครั้งที่ 13
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จากัด ได้จดั การแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง ครั้งที่ 13 ณ บริเวณอาคารวิศววัฒนะ
ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2555 โดยมี ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทกั ษ์กุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
มจธ. กล่าวรายงานโครงการฯ รศ.ดร.สุวิทย์ เตีย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ ายวิชาการ มจธ. กล่าวแสดง
ความยินดีแก่ผูแ้ ข่งขันและต้อนรับสู่การแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง ครั้งที่ 13 คุณพชร ภูวฒ
ั นานุ สรณ์
ผูแ้ ทนจากบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จากัด กล่าวแสดงความยินดีและสนับสนุ นการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่ง
ในการแข่งขันในครั้งนี้ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ การแข่งขันคอนกรีตกาลังสูงตามเป้าหมาย และ การ
แข่งขันคอนกรีตกาลังตามเป้าหมายรักษ์โลก ซึ่งในปี นี้ มีทีมสนใจเข้าร่วมการแข่งขันรวมจานวนทั้งสิ้ น 85
ทีม จาก 43 สถาบัน และ 3 หน่ วยงาน โดยปี นี้ ผูท้ ี่ได้รางวัลชนะเลิศประเภทคอนกรีตกาลังตามเป้าหมาย
รักษ์โลก ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 2
คือ มหาวิทยาลัยพะเยา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วิศวกรรมโยธา) ตามลาดับ
และผู ้ที่ ไ ด้รางวัลชนะเลิ ศประเภทคอนกรี ตก าลังสูงตามเป้ าหมาย ได้แ ก่ มหาวิ ท ยาลัย รามค าแหง
รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วิศวกรรม
โยธา) ตามลาดับ ดังแสดงในรูปที่ 7-15 และ รูปที่ 7-16
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รูปที่ 7-15 คอนกรีตพลังช้างครั้งที่ 13 (1)

รูปที่ 7-16 คอนกรีตพลังช้างครั้งที่ 13 (2)

บรรยายพิเศษเรือ่ ง“การปรับปรุงคุณภาพดินด้วยปูนซีเมนต์ และ เส้นใย”
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2555 Mr. Yasushi NITTA จาก Japan Advanced Construction
technology Center และ Professor Hiroshi Takahashi จาก Tohoku University ได้บรรยายเรื่อง "การ
ปรับปรุงคุณภาพดินด้วยปูนซีเมนต์ และ เส้นใย" โดยการผสมปูนซีเมนต์ และใช้เส้นใยเซลลูโลสจาก
กระดาษที่เป็ นขยะ เพื่อเพิ่มกาลังและความเหนี ยว สาหรับทาตลิ่งริมน้ า ไหล่ทางภูเขา พร้อมทั้งสาธิต
วิธีการเตรียมและผสม ตัวอย่างวัสดุผสมดังกล่าว ให้คณะอาจารย์ และ นักศึกษาทั้งระดับ ปริญญาตรี
และ บัณฑิตศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา จานวน 60 คน ดังแสดงใน
รูปที่ 7-17 และ รูปที่ 7-18

รูปที่ 7-18 บรรยายพิเศษเรื่อง การปรับปรุง
คุณภาพดินด้วยปูนซีเมนต์ และ เส้นใย (2)

รูปที่ 7-17 บรรยายพิเศษเรื่อง การปรับปรุง
คุณภาพดินด้วยปูนซีเมนต์ และ เส้นใย (1)
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บรรยายพิเศษเรื่อง Some applications of unsaturated soil mechanics in Thailand: an
appropriate technology approach”
วันพฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม 2555 ผศ.ดร.อภินิติ โชติสงั กาส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มาบรรยาย
เรื่อง " Some applications of unsaturated soil mechanics in Thailand: an appropriate technology
approach" ซึ่งถือว่าเป็ นวิธีใหม่สาหรับทางวิศวกรรมปฐพี เหมาะสาหรับประยุกต์ ใช้ในพื้ นที่ที่ราบสูง
และบริ เ วณที่ เป็ นภูเ ขา ให้ คณะอาจารย์ และ นั ก ศึ ก ษา บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา ของภาควิ ช าวิ ศ วกรรม
โยธา จานวน 30 คน ดังแสดงในรูปที่ 7-19 และ รูปที่ 7-20

รูปที่ 7-20 บรรยายพิเศษเรื่อง Some
Applications of Unsaturated Soil Mechanics in
Thailand (2)

รูปที่ 7-19 บรรยายพิเศษเรื่อง Some
Applications of Unsaturated Soil Mechanics in
Thailand (1)

7.2 กิจกรรมวิชาการที่สง่ เสริมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์
การผลิตบัณฑิตถือเป็ นหน้าที่หลักและสาคัญของภาควิชาฯ โดยภาควิชาฯ นอกจากมีเป้าหมายที่จะผลิต
บัณ ฑิ ตให้มีความเชี่ ย วชาญในสาขาวิช าแล้ว ยังมุ่งเน้นที่ จ ะผลิ ตบัณฑิ ตให้มีคุณธรรมและจริ ย ธรรม
เพื่อให้สามารถเป็ นกาลังในการพัฒนาประเทศต่อไป ดังนั้ นในแต่ละปี ทางภาควิชาฯ จึงได้มีการจัด
กิจกรรมที่เป็ นการส่งเสริมคุ ณลักษณะของบัณฑิตที่ พึงประสงค์ ทั้งด้านการบรรยายเพื่อเตรี ยมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา และก่อนจบการศึกษา โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมดังต่อไปนี้

เสวนาเรือ่ งความสาคัญและประโยชน์ของการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จดั งาน
เสวนา เรื่องความสาคัญและประโยชน์ ของการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ ห้องประชุมคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2 โดยได้รบั เกียรติ จาก ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล ที่ปรึกษา
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อาวุโสอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รศ.ดร.ธวัชชัย เหล่าศิริหงษ์ทอง อดีต
หัวหน้าวิชาวิศวกรรมโยธา และหัวหน้าศูนย์วิจยั การจราจรและขนส่ง คุณสุเมธ สุรบถโสภณ ศิษย์เก่า
โยธาบางมดรุ่นที่ 23 ผูช้ ่วยประธานบริหารและผูอ้ านวยการโครงการ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อป
เมนต์ จากัด (มหาชน) และคุณสุดา เถลิงพงษ์ ศิษย์เก่าโยธาบางมดรุ่นที่ 23 ประธานกรรมการ บริษัท
ซีวิลพาร์ค อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด เข้าร่วมเสวนา โดยมี ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล เป็ นผูด้ าเนิ นรายการ
กิจกรรมในครั้งนี้ มีผเู้ ข้าร่วมทั้งสิ้ น 80 คน ดังแสดงในรูปที่ 7-21 และ รูปที่ 7-22

รูปที่ 7-21 เสวนาเรื่องความสาคัญและประโยชน์
ของการศึกษาต่อระดับปริญญาโท (1)

รูปที่ 7-22 เสวนาเรื่องความสาคัญและประโยชน์
ของการศึกษาต่อระดับปริญญาโท (2)

เสวนาหัวข้อเรือ่ ง โครงการเตรียมความพร้อมสูก่ ารเป็ นวิศวกรโยธา”
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จดั เสวนาอาชีพวิศวกรในหัวข้อเรื่อง “โครงการเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็ นวิศวกรโยธา” ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 ณ ห้องเรียน CB50512 อาคาร
เรียนรวม 5 ชั้น 5 สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 ที่ กาลังจะจบการศึกษา 2554 เพื่อเพิ่มพูนความรู ้
ประสบการณ์ และความต้องการของผูป้ ระกอบการปั จจุบนั และทาความเข้าใจในวิชาชีพ การออกแบบผู ้
ควบคุมงาน และผูร้ บั เหมาในงานภาคเอกชนและภาครัฐ โดยมี คุณจิรศักดิ์ ประจักษ์วินัยบดี อาจารย์
ณัฐนนท์ รัตนไชย คุณมงคล อัศวดิ ลกฤทธิ์ และ ผศ.ไพจิตร ผาวัน ซึ่งเป็ นศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรม
โยธาทั้งสิ้ นเข้าร่วมเสวนา กิจกรรมในครั้งนี้ มีผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้ น 60 คน ดังแสดงในรูปที่ 7-23
และ รูปที่ 7-24

41

7

รูปที่ 7-23 เสวนาเรื่อง โครงการเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็ นวิศวกรโยธา (1)

รูปที่ 7-24 เสวนาเรื่อง โครงการเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็ นวิศวกรโยธา (2)

อบรม โครงการ Smart Engineer
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการ Smart Engineer ครั้งที่ 1 ระหว่าง
วันที่ 23-27 เมษายน 2555 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 และผูท้ ี่สนใจ เข้ารับฟั งการ
อบรมและบรรยายจากวิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมโยธาและเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับทางด้านวิศวกรรมโยธา กิจกรรมนี้ ได้จดั ขึ้ น ณ ห้องประชุม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา อาคารเรียนรวม
5 ชั้น 3 มีผเู้ ข้ารวมกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งสิ้ น 55 คน ดังแสดงในรูปที่ 7-25 และ รูปที่ 7-26

รูปที่ 7-25 อบรม โครงการ Smart Engineer (1) รูปที่ 7-26 อบรม โครงการ Smart Engineer (2)

ภาควิชาโยธาจัดค่ายวิศวกรโยธารุน่ เยาว์ (Civil Camp) ครั้งที่7
ภาควิชาโยธาจัดค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ “Civil Camp” ครั้งที่ 7 ภายใต้เครือข่ายของโครงการ 2BKMUTT ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจดั ขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง โดยเปิ ดโอกาสให้นักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษา ปี ที่ 5 - 6 สายวิทยาศาสตร์ เข้ามาร่วมกันทากิจกรรมกับคณาจารย์และรุ่ นพี่
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นักศึกษาปั จจุบนั ของภาควิชาฯ เพื่อเปิ ดโอกาสให้นักเรียนเหล่านี้ ได้เข้ามาสัมผัสกับวิถีชีวิตด้านวิศวกร
โยธา ได้รูแ้ นวทางในการทางานรวมถึงความก้าวหน้าในอาชีพการงาน กิจกรรมดังกล่าวยังเป็ นอีก
ช่องทางหนึ่ งที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะใช้ในการคัดเลือกนักศึกษาโดยให้สมัคร
ตรงที่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาด้วย กิจกรรมนี้ มีผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมทั้งนักเรียนนั กศึกษาพี่เลี้ ยงรวมถึ ง
บุคลากร ทั้งสิ้ นกว่า 60 คน ตั้งแต่วนั ที่ 15-23 ตุลาคม 2555 ดังแสดงในรูปที่ 7-27 และ รูปที่ 7-28

รูปที่ 7-27 ค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ (Civil Camp) รูปที่ 7-28 ค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ (Civil Camp)
ครั้งที่ 7 (2)
ครั้งที่ 7 (1)

Smart Engineer 2
เมื่อวันที่ 20-24 ธันวาคม 2555 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จดั อบรมหลักสูตร
โครงการ “Smart Engineer 2” และ เสวนาอาชีพวิศวกรในหัวข้อเรื่อง “โครงการเตรียมความพร้อมสู่
การเป็ นวิศวกรโยธา” ณ ห้องเรียน CB50512 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 5 สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 ที่
กาลังจะจบการศึกษา 2555 เพื่อเพิ่มพูนความรูป้ ระสบการณ์ และทาความเข้าใจในวิชาชีพ การ
ออกแบบผูค้ วบคุมงาน และผูร้ บั เหมาในงานภาคเอกชนและภาครัฐ โดยมีผูบ้ รรยายและเสวนาซึ่งเป็ น
ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้แก่ คุณจิรศักดิ์ ประจักษ์วินัยบดี รศ.เกษม เพรชเกตุ คุณวศิน วนะ
ภูติ ผศ.ไพจิตร ผาวัน คุณธีระ พงษ์วุฒิประพันธ์ ดร.ชาญชัย ทรัพย์มณีวงศ์ คุณสมจิตร เปี่ ยมเปรมสุข
คุณวิบลู ย์ กลิ่นพร คุณมงคล ศวศิลกฤทธิ์ อาจารย์ณฐั นนท์ รัตนไชย คุณจิระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ ผศ.
ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุ ล คุณมนตรี ตันตระกูล คุณสมเจตน์ อยู่สนิ ท คุ ณไพรัช เล้าประเสริฐ และคุณกิติ
พงศ์ ศิริลกั ษณ์ตระกูล กิจกรรมนี้ มีผเู้ ข้าร่วมทั้งสิ้ น 60 คน ดังแสดงในรูปที่ 7-29 และ รูปที่ 7-30
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รูปที่ 7-29 Smart Engineer 2 (1)

รูปที่ 7-30 Smart Engineer 2 (2)

7.3 กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ
มจธ. ร่วมกับสสส.เสวนาเครือข่ายการใช้จกั รยาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) จัดเสวนา “การพัฒนาโครงข่ายการใช้จกั รยานร่วมกับคนเดินเท้า ตามแนวถนนพุทธบูชา” ใน
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รบั เกียรติจาก รศ.
ดร.ศักรินทร์ ภูมิรตั น์ อธิการบดี เป็ นประธานในการเปิ ดงาน กิจกรรมดังกล่าวได้จดั เป็ นสองช่วง โดย
ในช่วงเช้ามีการปั ่ นจักรยานนาทีมโดยอาจารย์นักศึกษาจากคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และบุคลากรที่
สนใจ (ทีมปั ่ น Zombike) ต่อจากนั้นในช่วงบ่ายมีการนาเสนอหัวข้อ “แนวทางการส่งเสริมการใช้
จักรยานในชุมชน” โดย รศ.ดร.วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์ และการเสวนา “แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา
โครงข่ายการใช้จกั รยานในชุมชนถนนพุทธบูชา” โดยผูแ้ ทนสานักงานเขตทุ่งครุ สานักการจราจรและ
ขนส่ง สานักโยธา หัวหน้าผูด้ ูแลสวมธนบุรีรมย์ ผูจ้ ดั การคอนโดสวนธน และ รศ.ดร.โสฬส สุวรรณยืน
รองอธิการบดี มจธ.บางขุนเทียน ตามลาดับ มีผูส้ นใจเข้าร่วมกิจกรรม 90 คน ดังแสดงในรูปที่ 7-31
และ รูปที่ 7-32
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รูปที่ 7-31 เสวนาเครือข่ายการใช้จกั รยาน (1)

รูปที่ 7-32 เสวนาเครือข่ายการใช้จกั รยาน (2)

7.4 กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
นอกจากการเรี ย นการสอนในชั้ น เรี ย น และการรั บ ฟั งการบรรยายพิ เ ศษจากผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
ภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้าง รวมถึงการได้มีโอกาสดูงานก่อสร้างจากหน่ วยงานก่อสร้าง ภาควิชาฯ
ยังได้จดั กิจกรรมเพื่อให้นักศึกษามีจิตอาสาและรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้จดั ให้มีการช่วยเหลือผูป้ ระสบ
อุทกภัย และพัฒนาชุมชนที่ห่างไกล ซึ่งนอกจากเป็ นการปลูกจิตสานึ กในการรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว ยัง
สร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา และฝึ กให้นักศึกษาวางแผน แก้ไขปั ญหา รวมถึงเป็ นการประยุกต์ใช้
ความรูท้ ี่ได้ศึกษามา ในปี 2554 กิจกรรมด้านการบริการ พัฒนา และตอบแทนสังคมมีดงั นี้

ภาควิชาวศ.โยธาบริจาคยาและเวชภัณฑ์
คุณพวงทอง ทองบริสุทธิ์ ตัวแทนภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ได้ร่วมบริจาคยา
และเวชภัณฑ์ ให้กบั สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ อาเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 ดังแสดงในรูปที่ 7-33

รูปที่ 7-33 ภาควิชาวศ.โยธาบริจาคยาและเวชภัณฑ์
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นักศึกษาและบุคลากรวศ.โยธา เข้าร่วมกิจกรรม มจธ.ร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แม่ 80
พรรษา มหาราชินี
เนื่ องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จดั นิ ทรรศการเทิดพระเกียรติ ถวายราชสักการะและ
กิจกรรมโครงการ มจธ.ร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แม่ 80 พรรษา มหาราชินี ปลูกไม้กระถาง 1,999 ต้น ณ
อาคารวิศววัฒนะ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 โดยมี รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรตั น์ อธิการบดี เป็ น
ประธาน พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร บุคลากร แ ละนักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมโยธาและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการเป็ นจานวนมาก ดังแสดงในรูปที่ 7-34 และ รูปที่ 7-35

รูปที่ 7-34 กิจกรรม มจธ. ร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แม่ รูปที่ 7-35 กิจกรรม มจธ. ร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แม่
80 พรรษา มหาราชินี (1)
80 พรรษา มหาราชินี (2)

7.5 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ทาบุญภาคประจาปี 2555
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2555 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดงานทาบุญ
ภาควิชาประจาปี ตามธรรมเนี ยม ซึ่งได้จดั ติดต่อกันเป็ นประจาทุกปี ในพีธีประกอบไปด้วยพิธีกรรมทาง
ศาสนาพุทธและพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม โดยในช่วงเวลา 9.00 น. เป็ นพิธีของศาสนาอิสลาม ซึ่ง
ภาควิชาฯ ได้เชิญลาแบ จานวน 10 ท่านมาทาพิธีทางศาสนาอิสลามเพื่อความเป็ นสิริมงคลแก่ภาควิชา
และในช่วง 10.30 น. เป็ นพิธีทาบุญของทางศาสนาพุทธ ภาควิชาฯ ได้นิมนต์พระสงฆ์จานวน 9 รูป ทา
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลและสังฆทาน และเรียนเชิญแขกผูม้ ีเกียรติ คณะอาจารย์
บุคลากรเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมพิธี เพื่อเป็ นสิริมงคลแก่ภาควิชารวมทั้งเป็ นการอุทิศส่วนกุศลแด่
บุคลากรของภาควิชาที่ล่วงลับไปแล้ว ดังแสดงในรูปที่ 7-36 และ รูปที่ 7-37
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รูปที่ 7-36 ทาบุญภาควิชาฯ ประจาปี 2555 (1) รูปที่ 7-37 ทาบุญภาควิชาฯ ประจาปี 2555 (2)

7.6 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
วศ.โยธา จัดกิจกรรม BYE NIOR และกิจกรรมปลดไทใส่ช็อป
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ ได้จดั กิจกรรมปลดไท
ใส่ช็อป ซึ่งเป็ นพิธีมอบเสื้ อปฏิบตั ิการทางวิศวกรรมให้กบั นักศึกษาชั้นปี ที่ 1และกิจกรรม BYE NIOR
ให้กบั นักศึกษาชั้นปี ที่4 ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ้ นต่อเนื่ องประจาทุกปี ในกิจกรรมนี้ มีพิธีมอบหมวกวิศวกร
แก่นักศึกษาวิศวกรรมโยธารุ่น 49 และมอบเสื้ อปฏิบตั ิการทางวิศวกรรมแก่นักศึกษาวิศวกรรมโยธารุ่น
52 พร้อมทั้งรับฟั งโอวาทจากคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยปี นี้ ได้รบั โดยได้รบั เกียรติ จาก
ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทกั ษ์กุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็ นผูบ้ รรยายให้แง่คิดในการเรียนการทางาน
และการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตหลังจากจบการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2555 กิจกรรมครั้งนี้ ได้จดั ขึ้ น
ณ อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 2 โดยมีผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม 200 คน ดังแสดงในรูปที่ 7-38 และ รูปที่ 7-39

รูปที่ 7-38 กิจกรรม BYE NIOR และกิจกรรมปลด รูปที่ 7-39 กิจกรรม BYE NIOR และกิจกรรมปลด
ไทใส่ช็อป (1)
ไทใส่ช็อป (2)
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แรกพบมดโยธา 2555
โครงการแรกพบมดโยธา ปี การศึกษา 2555 เป็ นโครงการที่จดั ขึ้ นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้ทราบถึงสิ่ง
ต่างๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยฯ และภาควิชาวิศวกรรมโยธา รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
นักศึกษาใหม่ รุ่นพี่นักศึกษา อาจารย์และเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
โครงการนี้ จัดขึ้ นในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2555 เวลา 7.30 – 16.30 น. ณ อาคารเรียนรวม 5
ดังแสดงในรูปที่ 7-40 และ รูปที่ 7-41

รูปที่ 7-40 แรกพบมดโยธา 2555 (1)

รูปที่ 7-41 แรกพบมดโยธา 2555 (2)

พิธีไหว้ครู ประจาปี 2555
สโมสรนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดพิธีไหว้ครู รวมทั้ง
มอบเกียรติบตั รทุนเรียนดีให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีและทุนนักศึกษาที่ทากิจกรรมและช่วยเหลือภาควิชาฯ
ณ บริเวณชั้น 2 อาคารเรียนรวม 5 โดยมี ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทกั ษ์กุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
เป็ นประธานในพิธีร่วมด้วยคณาจารย์ของภาควิชาฯ กล่าวให้โอวาทและข้อคิดต่างๆ ในการศึกษาหา
ความรู ้ โดยมีนักศึกษาปั จจุบนั ทุกชั้นปี เข้าร่วมพิธีเพื่อเป็ นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ผู ้
ถ่ายทอดวิชาความรูแ้ ละเป็ นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้ นเมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555 โดยมีผูเ้ ข้าร่วมงานประมาณ 180 คน ดังแสดงในรูปที่ 7-42 และ
รูปที่ 7-43
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รูปที่ 7-42 พิธีไหว้ครู ประจาปี 2555 (1)

รูปที่ 7-43 พิธีไหว้ครู ประจาปี 2555 (2)

7.7 กิจกรรมการส่งเสริมความรูแ้ ก่บุคคลภายนอก
Junior Engineering Camp ครั้งที่ 15
นักศึกษาที่ได้เข้าค่าย Junior Engineering Camp ครั้งที่15 ซึ่งจัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าชม
ทดลองใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และห้องปฏิบตั ิการของวิศวกรรมโยธา รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่พี่
เลี้ ยงนักศึกษาภาควิชาฯ จัดขึ้ นในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2555 โดยมีนักเรียนเข้ารวมกิจกรรมจานวน
60 คน ดังแสดงในรูปที่ 7-44 และ รูปที่ 7-45

รูปที่ 7-45 Junior Engineering Camp ครั้งที่ 15
(2)

รูปที่ 7-44 Junior Engineering Camp ครั้งที่ 15
(1)
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นักเรียนนายทหารช่างโยธาชั้นเรืออากาศเข้าเยีย่ มชมภาควิชา วศโยธา.
นายทหารนักเรียน พร้อมด้วยคณะอาจารย์เจ้าหน้าที่ จานวน 35 คน ในหลักสูตรนายทหารช่างโยธา
ชั้นเรืออากาศ รุ่นที่ 10 จากกรมช่างโยธาทหารอากาศ ได้ศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความรูแ้ ละประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน ในวันพุธที่ 14 มีนาคม
2555 ดังแสดงในรูปที่ 7-46 และ รูปที่ 7-47

รูปที่ 7-46 นักเรียนนายทหารช่างโยธาชั้นเรือ
อากาศเข้าเยี่ยมชมภาควิชาฯ (1)

รูปที่ 7-47 นักเรียนนายทหารช่างโยธาชั้นเรือ
อากาศเข้าเยี่ยมชมภาควิชาฯ (2)

โครงการ 2B-KMUTT รุน่ ที่ 9
ผูเ้ ข้าร่วมทากิจกรรมโครงการ2B-KMUTT รุ่นที่ 9 ซึ่งเป็ นโครงการ สร้างยุวชนสู่ถนนนักวิจยั โดยการ
ปลูกฝังและส่งเสริมความเป็ นนักวิจยั ให้กบั เยาวชนในการเตรียมความพร้อมและสัง่ สมประสบการณ์การ
วิจยั ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา จานวน 21 คน ตั้งแต่ 16 เมษายน – 9 พฤษภาคม
2555 ดังแสดงในรูปที่ 7-48 และ รูปที่ 7-49

รูปที่ 7-49 โครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 9 (2)

รูปที่ 7-48 โครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 9 (1)
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TOUR KMUTT
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555 นั กเรียนและผูเ้ ข้าชมจานวน 30 คนได้เข้าเยี่ยมชม
ห้องปฏิบตั ิการทางวิศวกรรมโยธา และรับฟั งการบรรยายข้อมูลจาก ผศ.ดร.ทวิช พูลเงิน เลขาฯภาควิชา
วิศวกรรมโยธา ภายใต้โ ครงการ Tour ENG.KMUTT ประจาปี การศึ กษา 2555 ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจัดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนาภาควิชาให้กบั นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังแสดงในรูปที่ 7-50 และ รูปที่
7-51

รูปที่ 7-50 Tour KMUTT (1)

รูปที่ 7-51 Tour KMUTT (2)

7.8 รางวัลที่ภาควิชาได้รบั และการสร้างชื่อเสียง
นศ .โยธา ได้รบั รางวัลบทความดีเด่นจากการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
ครั้งที่ 17
ผลงานชื่อ “อัลกอรีทึมการก่อกาแพงสาหรับการจัดวางบรรจุภณ
ั ฑ์ลงในตูค้ อนเทนเนอร์ (A WALLBUILDING ALGORITHM FOR THE CONTAINER LOADING PROBLEM)” ซึ่งนางสาวกรองทอง หีบโคกสูง
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมขนส่ง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมวิจยั
กับ ผศ.ดร.อาพล การุณสุนทวงษ์ อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รบั รางวัลบทความดีเด่น
จากงานการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ณ
โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี ดังแสดงในรูปที่ 7-52 และรูปที่ 7-53
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รูปที่ 7-52 รางวัลบทความดีเด่นจาก
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา
แห่งชาติ ครั้งที่ 17 (1)

รูปที่ 7-53 รางวัลบทความดีเด่นจากการประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 (2)

นศ.โยธาได้รบั รางวัลการประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี
นักศึกษาจากภาควิชาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เข้าร่วมการประกวดโครงงาน
ด้า นวิศ วกรรมปฐพี ข องนิ สิ ตนั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลัย ในประเทศไทย ประจ าปี
การศึกษา 2554 ซึ่งจัดโดย คณะอนุ กรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนางานศึกษาวิจยั ให้ดีขึ้นและนาไปสู่ความร่ วมมือ
ระหว่างสถาบันต่อไป ที่หอ้ งประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555 ผลการ
แข่งขันปรากฏว่า นักศึกษา มจธ. ได้ 1 เหรียญทอง และ 3 เหรียญเงิน ซึ่งผูท้ ี่ได้รบั เหรียญทองมีจานวน
1 กลุ่ม ได้แก่ นายสยาม สุวรรณรัฐ และนายนพดล ทองบริสุทธิ์ ผูท้ ี่ได้รบั เหรียญเงินมีจานวน 3 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 ประกอบไปด้วย โอโชค ด้วงโสน นายไกรวุฒิ เหล่าธนถาวร และนายวรุตม์ นนทะเปารยะ
กลุ่มที่ 2 นายประจักษ์ วงษ์พนั ธุเ์ ที่ยง นายวีรยุทธ สุป้อง และนายนัฐภพ ถานะวุฒิพงศ์ กลุ่มที่ 3 นาย
อภิวิชญ์ ทองรักษา นายกนกสินธุ ์ รังสีสกลสวัสดิ์ และนายถิรวุฒิ เกรียงทวีกิจ ดังแสดงในรูปที่ 7-54
และ รูปที่ 7-55
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รูปที่ 7-54 การประกวดโครงงานด้านวิศวกรรม
ปฐพี (1)

รูปที่ 7-55 การประกวดโครงงานด้านวิศวกรรม
ปฐพี (2)

อาจารย์ประจาภาควิชา วศ.โยธา ได้รบั รางวัลจากการเขียนบทความวิชาการ
ผศ.ดร.วรัช ก้องกิจกุลได้รบั รางวัล Best Geosynthetics International Paper for 2010 Honourable
Mention จาก International Geosynthetics Society (IGS) จากบทความวิชาการเรื่อง Time histories
of tensile force in geogrid arranged in two full-scale high walls ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
นานาชาติ Geosynthetics International พิธีมอบรางวัลจัดขึ้ นระหว่างการประชุมวิชาการ International
Symposium on Sustainable Geosynthetics and Green Technology for Climate Change
(SGCC2011), Retirement Symposium for Prof. Dennes T. Bergado, Bangkok, Thailand ระหว่าง
วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2555 ดังแสดงในรูปที่ 7-56

รูปที่ 7-56 รางวัลบทความวิชาการ

ภาควิชาโยธาแสดงความยินดีอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน
แสดงความยินดีแด่ คุณมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (โยธา รุ่นที่ 19) ณ ห้อง
ประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยมี รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
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จอมเกล้าธนบุรี เป็ นประธานกล่าวแสดงความยิ นดี รวมทั้งเพื่อนสมาชิก ศิ ษย์เก่ า คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ กล่าวตอนรับและแสดงความยินดีอย่างเป็ นกันเอง ดังแสดงในรูปที่ 7-57 และรูปที่ 7-58

รูปที่ 7-57 งานแสดงความยินดีอธิบดีกรมโยธาธิ
การและผังเมือง (1)

รูปที่ 7-58 งานแสดงความยินดีอธิบดีกรมโยธาธิ
การและผังเมือง (2)
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ทุนการศึกษา
8

ทุนการศึกษา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ให้ความสาคัญเกี่ยวกับทุนการศึกษาเป็ นอย่างยิ่ง และมีนโยบายชัดเจนที่จะ
สนับสนุ นให้นักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีรายได้เสริมขณะที่กาลังศึกษา
อยู่ ดังนั้น ภาควิชาฯ จึงได้กาหนดทุนและหาทุนการศึกษาต่างๆ จานวนมาก และจัดสรรทุนการศึกษา
จานวนหลายล้านบาทต่อปี ให้กบั นักศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 8-1
ตารางที่ 8-1 การจัดสรรทุนการศึกษาจากแหล่งต่างๆ
ประเภทของทุน
1. ทุนการศึกษาที่จดั สรรจากงบประมาณ FTERO
2. ทุนผูช้ ่วยสอน
3. ทุ นการศึ กษาที่ ได้รับการสนั บสนุ นจากมหาวิทยาลัยฯ
และภาควิชาฯ
4. ทุนการศึกษาที่ได้รบั จากแหล่งทุนภายนอก
รวมทั้งสิ้ น

แหล่งทุน
ภาควิชาฯ

จานวนเงิน (บาท)
1,925,550

ภาควิชาฯ
มหาวิทยาลัยฯ

396,000
1,036,250

สกว. + สกอ. +
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท

1,581,000
4,938,800

ทุนการศึกษาหลัก ได้แก่ ทุนจากงบประมาณ FTERO ซึ่งภาควิชาได้รบั จากมหาวิทยาลัยโดยการวัดผล
การดาเนิ นงานด้านการวิจยั ของภาควิชา ทุนนี้ จะจัดสรรให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเกือบทั้งหมด
เนื่ องจากการวิจยั ส่วนใหญ่ผลิตได้จากนักศึกษากลุ่มนี้ ทุนผูช้ ่วยสอนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของอาจารย์
ผูส้ อนในวิชาต่างๆ ทุนจ้างงานสาหรับนักศึกษาเพื่อดูแลห้องปฏิบตั ิการของภาควิชาฯ ทุนการศึกษาที่
ได้รบั การสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัย ได้แก่ ทุนวิจยั ตามโครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติ และทุนวิจยั ที่ได้
จากแหล่งทุ นภายนอก เช่ น สานั ก งานกองทุ นสนั บสนุ นการวิจัย (สกว .) สานั ก งานคณะกรรมการ
อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (สกอ.) ส านั ก งานกรรมการวิ จัย แ ห่ ง ชาติ (วช.) เป็ นต้น นอกจากนี้ ยัง มี
ทุนการศึกษาที่ได้จากภาคเอกชน รายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษา ระยะเวลาการให้ทุน ผูท้ ี่ได้รบั ทุน
และจานวนทุนในแต่ละส่วนของทุนการศึกษา แสดงได้ดงั ต่อไปนี้
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8.1 ทุนการศึกษาที่จดั สรรจากงบประมาณ FTERO
8.1.1 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในปี พ.ศ. 2555
ทุนการศึกษาที่จดั สรรให้นักศึกษาระดับปริญญาโทในปี พ.ศ. 2555 เป็ นดังในตารางที่ 8-2
ตารางที่ 8-2 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20

ชื่อ-สกุล
รับเข้าในปี การศึกษา 2554
ทุนการศึกษาแบบเต็มรูป
นายพงศ์สิริ ปรีชาพงศ์กิจ
นางสาวกนกพร โภคาอนนต์
นางสาวฐิตาพรรณ ฉันทโชติ
ทุนการศึกษาแบบบางส่วน
นายอรรคเดช อับดุลมาติน
นายอภิณห์ วรวิวฒ
ั น์
นายวงศา วรารักษ์สจั จะ
นายกวี ศรีธรานนท์
นางสาวอรวสา กอบเกียรติถวิล
นายทวิชากร ไชยกุล
รับเข้าในปี การศึกษา 2555
ทุนการศึกษาแบบเต็มรูป
นายธนพล จิตสาราญ
นายก้องภพ วัชรเสวี
นางสาวพรรณทิพา พันธ์ยมิ้
นายคมสัน วิริยะกิจจา
นายพลาญชัย รุ่งเรืองยัง่ ยืน
นางสาวกรองกมล จันทปั ญญาศิลป์
ทุนการศึกษาแบบบางส่วน
นายการันต์ กุลชนะประสิทธิ์
นายโอโชค ด้วงโสน
นายพงศธร อิทธิโชติ
นายสุทธิวสั ส์ ฉันทลักษณ์
นายภัทรพล เวียงพล
นายอมร ม่วงไหมทอง
รวมทั้งสิ้ น

ค่าเล่าเรียน
1/2555
2/2555

ค่าใช้จา่ ย
(บาท)

รวมทัง้ สิ้ น
(บาท)

ก.ย. 55 – ส.ค.56
ก.ย. 55 – ส.ค. 56
ก.ย. 55– ส.ค. 56

24,200
18,200
18,200

25,000
25,000
25,000

96,000
96,000
96,000

145,200
139,200
139,200

ก.ย. 55 – ส.ค. 56
ก.ย. 55 – ส.ค. 56
ก.ย. 55– ส.ค. 56
ก.ย. 55 – ส.ค. 56
ก.ย. 55 – ส.ค. 56
ก.ย. 55– ส.ค. 56

-

-

45,000
45,000
45,000
15,000
45,000
45,000

45,000
45,000
45,000
15,000
45,000
45,000

ก.ย. 55 – ส.ค. 56
ก.ย. 55 – ส.ค. 56
ก.ย. 55 – ส.ค. 56
ก.ย. 55 – ส.ค. 56
ก.ย. 55 – ส.ค. 56
ก.ย. 55 – ส.ค. 56

24,850
25,000
24,850
25,000
25,000
25,000

25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000

72,000
72,000
72,000
72,000
72,000
48,000

121,850
122,000
121,850
119,000
122,000
98,000

ก.ย. 55 – ส.ค. 56
ก.ย. 55 – ส.ค. 56
ก.ย. 55 – ส.ค. 56
ก.ย. 55 – ส.ค. 56
ก.ย. 55 – ส.ค. 56
ก.ย. 55 – ส.ค. 56

24,850
25,000
25,000
24,850
25,000
25,000
360,000

22,000
25,000
25,000
25,000
319,000

936,000

46,850
50,000
50,000
49,850
25,000
25,000
1,615,000

ระยะเวลา
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8.1.2 เงินอุดหนุนสนับสนุนนักศึกษาเสนอผลงานวิชาการ (งบประมาณ FTERO)
ในปี งบประมาณ 2555 ภาควิชาฯ ได้สนับสนุ นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้
ในการนาเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ จานวน 51 ทุน เป็ นยอดงบประมาณ
ทั้งสิ้ น 61,300 บาท เพื่อสนับสนุ นให้นักศึกษาของภาควิชาฯ ได้นาเสนอผลงานวิจยั ในรูปแบบอื่นที่
ไม่ใช่วิทยานิ พนธ์

8.1.3 เงินรางวัลสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จบการศึกษาภายใน 2 ปี
เพื่อเป็ นการส่งเสริมให้นักศึ กษาของภาควิชาฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะสาเร็จการศึ กษาตามระยะเวลาที่
หลัก สูตรกาหนด ภาควิช าฯ จึงมอบเงินรางวัลสาหรับนั กศึ ก ษาระดับปริ ญ ญาโท ที่ สามารถสาเร็ จ
การศึกษาได้ภายใน 2 ปี มูลค่า 10,000 บาท ในปี 2555 มีนักศึกษาได้รางวัลดังกล่าว 2 คน ได้แก่
นายรักษ์ศิริ สุขรักษ์ และนางสาวศุจิรา กิตติราษฎร์

8.1.4 เงินสนับสนุนผูช้ ่วยวิจยั ให้แก่อาจารย์ใหม่ของภาควิชาฯ (งบประมาณ FTERO)
เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่ของภาควิชาฯ สามารถผลิตผลงานวิจยั เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับ
นานาชาติได้อย่างต่อเนื่ อง ภาควิชาฯ ได้จดั สรรเงินสนับสนุ นผูช้ ่วยวิจยั ให้แก่อาจารย์ใหม่ เป็ นระยะเวลา
3 ปี โดยในปี งบประมาณ 2555 ภาควิชาฯ ได้ทาการสนับสนุ นทุนผูช้ ่วยวิจยั ทั้งสิ้ น 4 ทุน ให้กบั
นักศึกษาที่ทาวิจยั กับอาจารย์ใหม่ 4 ท่าน รายละเอียดการให้ทุนเป็ นดังตารางที่ 8-3
ตารางที่ 8-3 เงินสนับสนุ นผูช้ ่วยวิจยั
ลาดับ
1
2
3
4

ชื่อนักศึกษาที่ได้รบั ทุน
นายอรรคเดช ฤกษ์พิบลู ย์
นายกานต์ เฉลิมวงศ์พนั ธ์
นางสาวชนม์นิภา ปุพพะธีราวณิชย์
นายจีรณะพงศ์ บุญสินธุธ์ ร
รวมทั้งสิ้ น

ระยะเวลา
ส.ค. – ธ.ค. 55
ส.ค. – ธ.ค. 55
ส.ค. – ธ.ค. 55
ส.ค. – ธ.ค. 55

ทุนต่อเดือน (บาท) คิดเป็ นเงิน (บาท)
8,000
353000
8,000
353000
8,000
353000
8,000
353000
128,000

8.1.5 เงินสนับสนุนผูช้ ่วยวิจยั และผูช้ ่วยสอนวิชาปฏิบตั ิการ
เพื่อให้งานวิจยั และการเรียนการสอนในวิชาปฏิบตั ิการของภาควิชาฯ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย ในช่วง
ปี 2555 ภาควิชาฯ ได้สนับสนุ นทุนผูช้ ่วยวิจยั และผูช้ ่วยสอนวิชาปฏิบตั ิการให้แก่สาขาวิศวกรรมเทคนิ ค
ธรณี จานวน 2 ทุน คือนายตฤณ เดชคง ในอัตราเดือนละ 15,000 บาท เป็ นระยะเวลา 4 เดือน และ
นายรักษ์สิริ สุขรักษ์ ในอัตราเดือนละ 15,000 บาท เป็ นระยะเวลา 1 เดือน รวมเป็ นเงินงบประมาณ
ทั้งหมด 75,000 บาท
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8.1.6 เงินสนับสนุนผูช้ ่วยวิจยั จากวงเงินเครดิตจากบทความ
เพื่อให้งานวิจยั ของภาควิชาฯ เป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง ภาควิชาฯ ได้สนับสนุ นทุนเครดิตให้แก่คณาจารย์ที่
มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ใช้ในการจ้างผูช้ ่วยวิจยั เพื่อต่อยอดผลงาน
เดิมได้ โดยในปี งบประมาณ 2555 รายละเอียดของผูไ้ ด้รบั ทุนผูช้ ่วยวิจยั เป็ นดังแสดงในตารางที่ 8-4
ตารางที่ 8-4 เงินสนับสนุ นผูช้ ่วยวิจยั จากวงเงินเครดิตจากบทความ
ลาดับ
ชื่อนักศึกษาที่ได้รบั ทุน
1 นางสาวอรวสา กอบเกียรติถวิล
2 นางสาวฐิติรกั ษ์ อภิรกั ษ์สนั ติ

ระยะเวลา
ก.ย. – พ.ย. 55
ธ.ค. 55
รวมทั้งสิ้ น

ทุนต่อเดือน (บาท)
3,750
3,750

คิดเป็ นเงิน (บาท)
113250
3,750
15,000

8.2 ทุนผูช้ ่วยสอน
เพื่อให้การเรียนการสอนของภาควิชาฯ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ภาควิชาฯ ได้ทา
การจัดสรรผู ้ช่วยสอนให้แก่คณาจารย์ของภาควิชาฯ โดยใช้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในภาค
การศึกษาที่ 2/2554 จานวน 180,000 บาท และภาคการศึกษาที่ 1/2555 จานวน 216,000 บาท

8.3 ทุนการศึกษาที่ได้รบั การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และภาควิชาฯ
8.3.1 ทุนเพชรพระจอมเกล้า
ทุนเพชรพระจอมเกล้าที่จดั สรรให้นักศึกษาในปี พ.ศ. 2555 เป็ นดังในตารางที่ 8-5
ตารางที่ 8-5 ทุนเพชรพระจอมเกล้า
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
นายกิตติพทั ธ์ เตชะพกาพงษ์
1
นายธีรภัทร สัจจาลักษณ์
2

ชั้นปี
ประเภท
1
ด้านผูน้ า
1
ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
รวมทั้งสิ้ น
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จานวนเงิน (บาท)
40,000
40,000
80,000
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8.3.2 ทุนสนับสนุนการศึกษา (รายได้มหาวิทยาลัย) ประจาปี การศึกษา 2555
ทุนสนับสนุ นการศึกษาจากรายได้มหาวิทยาลัยที่จดั สรรให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีในปี พ.ศ. 2555
เป็ นดังในตารางที่ 8-6
ตารางที่ 8-6 ทุนสนับสนุ นการศึกษา
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ชั้นปี
4
3
2
2
2
1
1
1

ชื่อ-สกุล
นายณัฐพงศ์ ศิริเถียร
นายพีรพล หวังเจริญ
นายจักรชัย เอื้ อจิรกาล
นางสาวธัญวรรณ วัยศิริโรจน์
นางสาวชุติภทั ร์ ฝอยหิรญ
ั
นางสาวดาผกา คุม้ ภัย
นายทวีศกั ดิ์ แหละหมัน
นายพลชัย เสวกราชสวัสดิ์
รวมทั้งสิ้ น

จานวนเงิน (บาท)
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
48,000

8.3.3 ทุนเพชรพระจอมเกล้าระดับบัณฑิตศึกษา
ทุนเพชรพระจอมเกล้าที่จดั สรรให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความสามารถด้านวิชาการดีเด่น เป็ น
ดังในตารางที่ 8-7
ตารางที่ 8-7 ทุนเพชรพระจอมเกล้าระดับบัณฑิตศึกษา
ลาดับ
1
2
3
4

ชื่อ-สกุล
นายณัฏฐภัทร วงศ์ภกั ดี (ระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมโยธา)
นางสาววนิ ดา รักคง (ระดับปริญญาโทสาขาบริหารงานก่อสร้าง)
นายเฉลิมพล เชื้ อต่าย (ระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา)
นายวรกฤต อริยนนทชา (ระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโยธา)
รวมทั้งสิ้ น
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จานวนเงิน (บาท)
45,000
45,000
45,000
45,000
180,000
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8.3.4 ทุนผูช้ ่วยวิจยั ตามโครงการมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ (National Research
University)
ทุนผูช้ ่วยวิจยั โครงการ NRU ที่จดั สรรให้นักศึกษาประจาภาคการศึกษาที่ 155222 เป็ นดังในตารางที่
8-8
ตารางที่ 8-8 ทุนผูช้ ่วยวิจยั ตามโครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
รายชื่อ
นายบุญชัย ผึ้ งไผ่งาม
นายชินวุฒิ จันทรเศรษฐ
นายวชิรกรณ์ เสนาวัง
นายศตวรรษ หฤหรรษพงศ์
นายจักราวุธ ตันสกุล
นายรักษ์ศิริ สุขรักษ์
นางสาววริศรา คาสอน

เดือน
ส.ค. – ธ.ค. 55
ส.ค. – ธ.ค. 55
ส.ค. – ธ.ค. 55
ส.ค. – ธ.ค. 55
ส.ค. – ธ.ค. 55
ส.ค. – ก.ย. 55
ต.ค. – ธ.ค. 55
รวมทั้งสิ้ น

เงินเดือน (บาท) จานวนเงิน (บาท)
12,000
60,000
83000
48,000
9,000
54,000
9,000
54,000
10,000
60,000
8,000
32,000
8,000
24,000
332,000

8.3.5 ทุนจากภาควิชาโดยใช้เงินบริจาคของศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธา
ทุนการศึ กษาจากเงินบริจาคของศิ ษย์เก่าที่ จัดสรรให้นักศึ กษา ประจาปี การศึ กษา 2555 เป็ นดังใน
ตารางที่ 8-9
ตารางที่ 8-9 ทุนจากภาควิชาฯจากเงินบริจาคของศิษย์เก่า
ชั้นปี
2
2
2
2
2
3
4
4

รายชื่อ
นายจิราวัฒน์ บูชากุล
นางสาวนิ รชา วงศ์ก่อ
นางสาวชนาพร จิตติวรางกูล
นายพฤกษ์ จันทร์สุขโข
นายวิริยะ กองเสริมทรัพย์
นางสาวธัญวรรณ วัยศิริโรจน์
นายอภิชาติ เข็มเงิน
นายณัฐพล สุริยนั ต์
รวมทั้งสิ้ น
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จานวนเงิน (บาท)
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
200,000
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8.3.6 ทุนจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาสาหรับนักศึกษาโครงการนานาชาติ
ทุนการศึ กษาระดับปริญญาตรีที่จัดสรรให้นักศึกษาโครงการนานาชาติ (ทุ น Platinum) เป็ นดังใน
ตารางที่ 8-10 และ รูปที่ 8-1
ตารางที่ 8-10 ทุนจากภาควิชาฯสาหรับนักศึกษาโครงการนานาชาติ
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ภาคการศึกษาที่ 2/2554
1
นางสาววจิศา จอมวรวงศ์
2
นายดนุ พล สุบรรณพงษ์
3
นายบุญชัย อัศวพิเชษฐ
4
นายพิชยุตม์ จันทพันธ์
5
นายพฤกษ์ จันทร์สุขโข
6
นายสุรชั ฎะ สวนเข้ม
7
นายปวริศ เอมสิริรตั น์
8
นายวรกฤต อริยนนทชา
ภาคการศึกษาที่ 1/2555
1
นางสาววจิศา จอมวรวงศ์
2
นายดนุ พล สุบรรณพงษ์
3
นายบุญชัย อัศวพิเชษฐ
4
นายฤทธิรงค์ ทัศน์ศรี
5
นายสุรชั ฎะ สวนเข้ม
6
นายปวริศ เอมสิริรตั น์
รวมทั้งสิ้ น

ชั้นปี

จานวนเงิน (บาท)

1
2
3
4
1
2
3
4

47,500
47,500
30,000
47,500
23,750
23,750
23,750
23,700

2
3
4
2
3
4

47,500
47,500
30,000
23,750
23,750
23,750
463,750

รูปที่ 8-1 นักศึกษาที่ได้รบั ทุน Platinum ประจาปี การศึกษา 1/2555
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8.4 ทุนการศึกษาที่ได้รบั จากแหล่งทุนภายนอก
8.4.1 ทุนจากภาครัฐ
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ที่จดั สรรให้นักศึกษาเป็ นดังในตารางที่ 8-11
ตารางที่ 8-11 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
ลาดับ

ชื่อนักศึกษาที่ได้รบั ทุน

ระยะเวลา

ค่าบารุง
การศึกษา
30,000

ค่าใช้จา่ ย
ในการวิจยั
50,000

รวมทัง้ สิ้ น
(บาท)
212,000

1

นายอนุ ชา วงศ์เลิศ

1 ธ.ค. 54 – 30 พ.ย. 57

ค่าใช้จา่ ย
ประจางวด
132,000

2

นายการันต์ คล้ายฉา่

1 ธ.ค. 54 – 30 พ.ย. 57

132,000

30,000

50,000

212,000

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

รวมทั้งสิ้ น

ทุนผูช้ ่วยวิจยั ที่จดั สรรให้นักศึกษาในปี พ.ศ. 2555 เป็ นดังตารางที่ 8-12
ตารางที่ 8-12 ทุนผูช้ ่วยวิจยั
รายชื่อ
นางสาวฐิตาพรรณ ฉันทโชติ (ทุน วช.)
นางสาวฐิตาพรรณ ฉันทโชติ (ทุน วช.)
นายอัครเดช ศรีเสน (ทุน วช.)
นายเฉลิมศักดิ์ ดุลยคุปต์ (ทุน วช.)
นายยอดเผ่า ปั ญญาอินทร์ (ทุน วช.)
นายพงศ์สิริ ปรีชาพงศ์กจิ (ทุน วช.)
นายโอภาส เมฆประมวล (ทุน วช.)
นายวีระยุทธ ประทุมไชย (ทุน วช.)
นายสัจจะชาญ พรัดมะลิ (ทุน วช.)
นางสาวชนม์นิภา ปุพพะธีราวณิชย์ (ทุน วช.)
นายอภิศกั ดิ์ ทับธนะ (ทุน วช.)
นายวงศา วรารักษ์สจั จะ (ทุน วช.)
นายณัฏฐภัทร วงศ์ภกั ดี (ทุน วช.)
นายประจักษ์ ทูลกสิกร (ทุน วช.)
นายอัครเดช ศรีเสน (ทุน สกว.)
นายไชยนันท์ รัตนโชตินันท์ (ทุน สกว.)
นายปฐมพงษ์ สัตย์จริง (ทุน สกว.)
นายอรรคเดช ฤกษ์พิบลู ย์ (ทุน สกว.)
นายอรรคเดช อับดุลมาติน (ทุน สกว.)
นายตฤณ เดชคง (ทุน สกว.)
นายตฤณ เดชคง (ทุน สกว.)
นายพลาญชัย รุ่งเรืองยัง่ ยืน (ทุน สกว.)

เดือน
ส.ค. – ก.ย. 55
ต.ค. – ธ.ค. 55
ส.ค. – ก.ย. 55
ส.ค. – ก.ย. 55
ส.ค. – ธ.ค. 55
ก.ย. – ธ.ค. 55
ก.ย. – ธ.ค. 55
ส.ค. – ก.ย. 55
ต.ค. – ธ.ค. 55
ส.ค. – ก.ย. 55
ต.ค. – ธ.ค. 55
ต.ค. – ธ.ค. 55
ต.ค. – ธ.ค. 55
ต.ค. – ธ.ค. 55
ส.ค. – ธ.ค. 55
ส.ค. – ธ.ค. 55
ส.ค. – ธ.ค. 55
ส.ค. – ธ.ค. 55
ส.ค. – ธ.ค. 55
ส.ค. – พ.ย. 55
ธ.ค. 55
ก.ย. – พ.ย. 55

รวมทั้งสิ้ น
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เงินเดือน (บาท)
6,000
7,000
7,000
8,000
8,000
5,000
5,000
8,000
8,000
8,000
8,000
6,000
10,000
8,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
6,000
11,000
5,000

จานวนเงิน (บาท)
12,000
21,000
14,000
16,000
40,000
20,000
20,000
16,000
24,000
16,000
24,000
18,000
30,000
24,000
45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
6,000
11,000
15,000
986,000

8
8.4.2 ทุนจากภาคเอกชน
ทุน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน) ที่จดั สรรให้นักศึกษา เป็ นดังในตารางที่ 8-13 และ
รูปที่ 8-2
ตารางที่ 8-13 ทุน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน)
ลาดับ
1
2
3
4
5

ชั้นปี
4
4
3
3
2

ชื่อ-สกุล
นายอาร์ตีส ยศอมรสุนทร
นายสุริยนั โตพระลัย
นายสัณฐิติ ทรรพวสุ
นายเศรษฐา โพธิลกั ษณ์
นางสาวจันทร์เพ็ญพร ทับชัย
รวมทั้งสิ้ น

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

ทุนการศึกษาบุญรอดพัฒนานิ สิตนักศึกษา ที่จดั สรรให้นักศึกษา เป็ นดังในตารางที่ 8-14
ตารางที่ 8-14 ทุนการศึกษาบุญรอดพัฒนานิ สิตนักศึกษา
ลาดับ
1
2

ชั้นปี
2
2

ชื่อ-สกุล
นายสุธี เชี่ยวยนต์ศิลป์
นางสาวเนตรนภา คาสุวรรณ
รวมทั้งสิ้ น

จานวนเงิน (บาท)
25,000
25,000
50,000

ทุนการศึกษาจาก ชมรมมด 12 ที่จดั สรรให้นักศึกษา เป็ นดังในตารางที่ 8-15
ตารางที่ 8-15 ทุนชมรมมด 12
ลาดับ
1

ชั้นปี
3

ชื่อ-สกุล
นางสาวศศิธร ดิษเจริญ
รวมทั้งสิ้ น

จานวนเงิน (บาท)
50,000
50,000

ทุนการศึกษาจากบริษัท กระจกไทยอาซาฮี จากัด (มหาชน) ที่จดั สรรให้นักศึกษา เป็ นดังในตารางที่
8-16
ตารางที่ 8-16 ทุน บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จากัด (มหาชน)
ลาดับ
1

ชั้นปี
4

ชื่อ-สกุล
นายพีรสิทธิ์ มหาสุวรรณชัย
รวมทั้งสิ้ น

จานวนเงิน (บาท)
12,000
12,000
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8
ทุนพระราชทานโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร รุ่นที่ 1 ที่
จัดสรรให้แก่นักศึกษา เป็ นดังในตารางที่ 8-17
ตารางที่ 8-17 ทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร รุ่นที่ 1
ลาดับ
1

ชั้นปี
1

ชื่อ-สกุล
นายบุญญฤทธิ์ พุ่มพวง

ทุนการศึกษาสมาคมราชกรีฑาสโมสร ที่จดั สรรให้แก่นักศึกษา เป็ นดังในตารางที่ 8-18
ตารางที่ 8-18 ทุนสมาคมราชกรีฑาสโมสร
ลาดับ
1

ชั้นปี
ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีโยธา

ชื่อ-สกุล
นายวรรชัย ป้องกัน

รูปที่ 8-2 นักศึกษาที่ได้รบั ทุนจาก บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน)
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การพัฒนาบุคคลากร
9

การพัฒนาบุคคลากร

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาเล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็ นรูปธรรมและต่อเนื่ อง จึง
มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เป็ นวิทยากร กรรมการ ผูท้ รงคุณวุฒิ อาจารย์พิเศษ
ให้กบั หน่ วยงานอื่นๆ เข้าร่วมการสัมมนา/ระดมความคิดเห็นเฉพาะเรื่อง เข้าร่วมการประชุม และเสนอ
ผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมการฝึ กอบรมและดูงาน ดังรายละเอียดที่ แสดงในตารางที่ 9-1 ตารางที่
9-2 และ ตารางที่ 9-3 ตามลาดับ
ตารางที่ 9-1 การเป็ นวิทยากร กรรมการ ผูท้ รงคุณวุฒิ อาจารย์พิเศษให้กบั หน่ วยงานอื่นๆ
รายชื่อ
ศ.ดร.ชัย
จาตุรพิทกั ษ์กุล

ผศ.ดร.สุทศั น์
ลีลาทวีวฒ
ั น์
ดร.บุญมี
ชินนาบุญ
ผศ.ดร.สันติ
เจริญพรพัฒนา

ลักษณะงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ของผูป้ ระเมินคุณภาพการศึ กษาภายในประจาปี 2555
ให้แก่ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

วันที่
19-20,
26-27 และ
30-31 ม.ค. 22
วิทยากรโครงการฝึ กอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน คุ ณภาพการศึ ก ษาภายในขั้น สูง ให้แก่
9 มิ.ย. 55
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ ให้แก่ โครงการบัณฑิตศึกษา ม.ธรรมศาสตร์
10 ก.พ. 55
กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิ พนธ์ ให้แก่ ม.เทคโนโลยีมหานคร

23 ก.ย. 55

วิทยากรบรรยายเรื่อง การจัดทาระบบคู่มือการทางานด้านงานก่อสร้างทางและโครงสร้าง
3 ก.พ. 55
โดยใช้ระบบสารสนเทศ ให้แก่ กองฝึ กอบรม กรมทางหลวง
กรรมการปรับปรุ งหลักสูต รวิศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรดุ ษ ฏี 27 ก.พ. 55
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง และสาธารณูปโภค (หลักสูตรปรับปรุง พศ.
2555) ให้แก่ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
อาจารย์ผสู้ อนวิชา การวิเคราะห์การลงทุนโครงการ ให้แก่ ม.เกษตรศาสตร์
ภาคการศึกษาที่
ดร.พิชญ์
1/2555
สุธีรวรรธนา
51 ธ.ค. 24
รศ.ดร.ภาณุวฒ
ั น์ อนุ กรรมการพิจารณารายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการขออนุ มตั ิผ่อน
ผันการใช้พนที
ื้ ่คุณภาพลุ่มน้ า ชั้นที่ 1 เพื่อการทาเหมืองแร่ ให้แก่ สานักนโยบายและแผน
สุริยฉัตร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ ให้แก่ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
14 ต.ค. 24
ที่ปรึกษางานวิจยั ให้แก่ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
59 ก.พ. 22
วิทยากรบรรยายเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัด การภาครัฐ ให้แก่ ม.เทคโนโลยี 15 เม.ย. 223
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
50-51 ส.ค. 22
คณะทางานเฉพาะกิ จ จัด ทาค าแปลเอกสารวิ ช าการ “ICID Multilingual Technical 58 ก.พ. 22
ดร.ชัยวัฒน์
เอกวัฒน์พานิชย์ Dictionary on Irrigation and Drainage” ให้แก่ กรมชลประทาน
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ตารางที่ 9-1 การเป็ นวิทยากรกรรมการ ผูท้ รงคุณวุฒิ อาจารย์พิเศษให้กบั หน่ วยงานอื่นๆ (ต่อ)
รายชื่อ
รศ.ดร.ธวัชชัย
เหล่าศิริหงษ์ทอง

ผศ.ดร.อาพล
การุณสุนทวงศ์
อ.เอกชัย
ภัทรวงศ์ไพบูลย์
รศ.เอนก
ศิริพานิชกร

ศ.ดร.ชัยยุทธ
ชินณะราศรี

รศ.ดร.วิโรจน์
ศรีสุรภานนท์
รศ.วิชยั
สังวรปทานสกุล

ลักษณะงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วันที่
คณะกรรมการที่ปรึกษายุทธศาสตร์เมืองท่องเที่ยวน่ าอยู่ กลุ่มที่ 1 ให้แก่ 7 ต.ค. 54 และ
สานักปลัดเมืองพัทยา
5 เม.ย. 55
คณะกรรมการตรวจและรับมอบงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทาแผน ตั้งแต่ 53 ก.ย. 24
แม่บทและศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อ มเบื้ องต้น เพื่อ ก่อสร้างระบบขนส่ งมวลชนเมื องนครราชสี ม า
ให้แก่ สานักงานเทศบาลนครราชสีมา
คณะทางานกากับการศึ กษาวิจัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
31 ม.ค. 55
ให้แก่ งานวิเคราะห์อุบัติเหตุ สานั กสวัสดิภาพการขนส่ งทางบกกรมการ
ขนส่งทางบก
วิท ยากรโครงการฝึ กอบรมเรื่ อ ง การวางแผนพัฒนาทางหลวงเบื้ องต้น 8 - 9 ก.พ. 22
ให้แก่ กรมทางหลวง
คณะอนุ กรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดนครปฐม ให้แก่ ศาลา
55 ก.พ. 22
ว่าการจังหวัดนครปฐม
14 พ.ค. 22
วิท ยากรโครงการฝึ กอบรมหลักสูต รด้า นการสื บสวนอุบัติ เหตุ ท างถนน
58 ส.ค. 22
ให้แก่ ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน
คณะอนุ กรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรสงคราม ให้แก่
57 ส.ค. 22
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ ให้แก่ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
56 เม.ย. 22
กรรมการสอบวิ ทยานิ พนธ์ ให้แก่ สาขาวิช าวิศ วกรรมขนส่ ง ส านั กวิ ช า
50 ส.ค. 22
วิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
กรรมการตรวจรับงานออกแบบ และกรรมการตรวจรับงานจ้างปรับปรุ ง
ให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ.
กรรมการผูพ้ ิจารณาบทความ “การประชุมวิชาการคอนกรีต ประจาปี ครั้ง 19-21 ต.ค. 24
ที่ 7” ให้แก่ สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
อนุ กรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงด้านเทคนิ ค ให้แก่ กรม ตั้งแต่ 51 ก.พ. 22
โยธาธิการและผังเมือง
วิทยาการบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการภัยพิบัติเชิงบูรณาการ สาหรับ
57 - 58
ผูบ้ ริหารภาครัฐ ให้แก่ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่ อง มจธ.
มี.ค. 22
ประธานคณะอนุ กรรมการธิการวิสามัญศึกษาปั ญหาอุทกภัย 2554 ให้แก่ 5 - 3 มี.ค. 55
สานักกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปั ญหาอุทกั ภัย 2554
อนุ ก รรมการทางด้า นกายภาพของเส้น ทางจัก รยาน ให้แ ก่ ส านั ก งาน
23 เม.ย. 55
วิศวกรรมจราจร สานักการจราจรและขนส่ง
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ให้แก่ สานักงาน กพ.
20 ก.ย. 55
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9
ตารางที่ 9-2 การเข้าร่วมการสัมมนา/ระดมความคิดเห็นเฉพาะ
รายชื่อ
ผศ.ดร.อาพล
การุณสุนทวงศ์

ดร. วีรชาติ
ตั้งจิรภัทร
ศ.ดร.ชัยยุทธ
ชินณะราศรี
ผศ.ดร.ชัยณรงค์
อธิสกุล
ศ.ดร.สมชาย
ชูชีพสกุล
ผศ.ดร.ทวิช
พูลเงิน
ผศ.ดร.วรัช
ก้องกิจกุล

ดร.พิชญ์
สุธีรวรรธนา
ผศ.ดร.พรเกษม
จงประดิษฐ์
ผศ.ดร.สมโพธิ
อยูไ่ ว
รศ.ดร.สุทศั น์
ลีลาทวีวฒ
ั น์

ชื่อการประชุมวิชาการและสถานที่
การประชุ มวิชาการ Sufficiency Transport ณ โรงแรม Furama Jomtien
Beach พัทยา
การประชุ มวิชาการ Transportationor Research Board 91st Annual
Meeting ณ ประเทสสหรัฐอเมริกา
การประชุมวิชาการขนส่งแห่งชาติครั้งที่ 8 ณ จ.ชลบุรี
การประชุมวิชาการคอนกรีตแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ณ จ.ระยอง
การประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติครั้งที่ 17 ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอน
เวนชัน่ เซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี
การประชุมวิชาการ Finite Element Method to Determine Critical Weight
of Flexible Pipe Conference on Advances in Steel Structures ณ ประเทศ
จีน
การประชุมวิชาการ Finite Element Method to Determine Critical Weight
of Flexible Pipe Conference on Advances in Steel Structures ณ ประเทศ
จีน
งานสัมมนาวิชาการ International Conference on Highway Engineering
2012 ณ Centara Grand Hotel กทม.
งานสัมมนาวิชาการ International Conference on Highway Engineering
2012 ณ Centara Grand Hotel กทม.
การประชุ ม วิ ช าการ International
Symposium on
Sustainable
Geosynthetics & Green Technology for Climate Change ณ Centara Grand
at Central Plaza Ladprao กทม.
การประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติครั้งที่ 17 ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอน
เวนชัน่ เซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี
การประชุมวิชาการงานประชุมอุโมงค์โลก ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต
การประชุ ม วิ ช าการ International
Symposium on
Sustainable
Geosynthetics & Green Technology for Climate Change ณ Centara Grand
at Central Plaza Ladprao กทม.
การประชุมวิชาการ 15th World Conference on Earthquake Engineering ณ
ประเทศโปรตุเกส
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วันที่
14-15 ต.ค. 54
53-58 ม.ค. 22
15-16 มี.ค. 55
19-21 ต.ค. 55
9-10 พ.ค. 55
13-17 เม.ย. 55

13-17 เม.ย. 55

18-20 เม.ย. 55
18-20 เม.ย. 55
50-21 มิ.ย. 55

9-10 พ.ค. 55
21-23 พ.ค. 55
20-21 มิ.ย. 55

23-30 ก.ย. 55

9
ตารางที่ 9-2 การเข้าร่วมการสัมมนา/ระดมความคิดเห็นเฉพาะ (ต่อ)
รายชื่อ
อ.เอกชัย
ภัทรวงศ์ไพบูลย์
ศ.ดร.ชัย
จาตุรพิทกั ษ์กุล

รศ.ดร.สมเกียรติ
รุง่ ทองใบสุรีย ์
ผศ.ดร.ชัยณรงค์
อธิสกุล

ดร. วีรชาติ
ตั้งจิรภัทร

ดร.บุญมี
ชินนาบุญ
ผศ.ดร.วรัช
ก้องกิจกุล
รศ.ดร.ภาณุวฒ
ั น์
สุริยฉัตร

ชื่อการสัมมนาระดมความคิดเห็น
วันที่
โครงการสัม มนาอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาชั้ น ปี และอาจารย์ที่ ป รึ ก ษากิ จ กรรม
21 มิ.ย. 55
นั ก ศึ ก ษา จัด โดย กองกิ จ การนั ก ศึ ก ษา มจธ. ณ โรงแรมแม่ น้ า รามาดา
พลาซ่า กทม.
สัมมนานักวิจยั รุ่นใหม่ พบ เมธีวิจยั อาวุโส จัดโดย สานักงานกองทุนสนับสนุ น 19-21 ต.ค. 24
การวิจยั ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ทรีเจนท์ ชะอา จ.เพชรบุรี
6+1 Flagships Track พิเศษหัวข้อพลิกวิกฤติอุทกภัยให้เป็ นโอกาสในการ
24 ก.พ. 22
พัฒนา มจธ. จัดโดย ศูนย์วฒ
ั กรรมระบบ คณะเทคโนโลยีสารสรเทศ ณ ห้อง
ประชุมประภาประจักษ์ศุภนิ ติ มจธ.
โครงการสัม มนาอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาชั้ น ปี และอาจารย์ที่ ป รึ ก ษากิ จ กรรม
21 มิ.ย. 22
นั ก ศึ ก ษา จัด โดย กองกิ จ การนั ก ศึ ก ษา มจธ. ณ โรงแรมแม่ น้ า รามาดา
พลาซ่า กทม.
Research Forum ครั้งที่ 5 จัดโดย สานักวิจยั และบริการวิทยาศาสตร์และ 10-11 ต.ค. 24
เทคโนโลยี (สวท.) ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชัน่ รีสอร์ท
สัมมนานักวิจยั รุ่นใหม่ พบ เมธีวิจยั อาวุโส จัดโดย สานักงานกองทุนสนับสนุ น 19-21 ต.ค. 24
การวิจยั ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ทรีเจนท์ ชะอา จ.เพชรบุรี
สัม มนายุท ธศาสตร์วิ จัย มจธ. : ทิ ศทางวิ จัยหลัก ในอนาคต จัด โดย ศูน ย์ 30-31 มี.ค. 22
นวัตกรรมระบบ ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กทม.
โครงการกี ฬ าสร้า งความสั ม พัน ธ์ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ( Engineering
12 ก.พ. 22
Games) ครั้งที่ 7 จัดโดย งานกิจกรรมนักศึกษา สนง. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ณ สถานฟุตบอล มจธ
โครงการสัม มนาอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาชั้ น ปี และอาจารย์ที่ ป รึ ก ษากิ จ กรรม
21 มิ.ย. 22
นั ก ศึ ก ษา จัด โดย กองกิ จ การนั ก ศึ ก ษา มจธ. ณ โรงแรมแม่ น้ า รามาดา
พลาซ่า กทม.
การสัมมนากรอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Teacher QF) จัดโดย งานบริการ
29 พ.ย. 54
การพัฒนาหลักสูตร กองบริการ ณ ห้องประชุมจารัส ฉายะพงศ์
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่สายวิชาการ รุ่นที่ 2
10-31 ต.ค. 54
สัมมนานักวิจยั รุ่นใหม่ พบ เมธีวิจยั อาวุโส จัดโดย สานักงานกองทุนสนับสนุ น 19-21 ต.ค. 54
การวิจยั ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ทรีเจนท์ ชะอา จ.เพชรบุรี
โครงการเตรียมตัวก่อนเกษี ยณอายุบุคลากรภาครัฐ ปี 2555 จัดโดย ส่วน 25-29 มิ.ย. 55
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชัน่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
พระปั ญญาตรัสรูข้ องพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุ ษย์ชาติ จัดโดย 31 พ.ค. - 2 มิ.ย.
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุม มวก. 48 พรรษา
55
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9
ตารางที่ 9-2 การเข้าร่วมการสัมมนา/ระดมความคิดเห็นเฉพาะ (ต่อ)
รายชื่อ
รศ.ดร.วิโรจน์
ศรีสุรภานนท์

ผศ.ดร.อาพล
การุนสุนทวงษ์

ดร.วศิน
เกียรติโกมล

รศ.ดร.ธวัชชัย
เหล่าศิริหงษ์ทอง

ชื่อการสัมมนาระดมความคิดเห็น
ผลกระทบต่อสังคมและแนวทางการพัฒนาระบบขนส่งทางรางเพื่อรับมือภัย
พิบตั ิ จัดโดย สานั กงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ณ ห้องประชุม วสท.
Pre-Meeting of ATRANS Future Research Direction จัดโดย Asian
Transportation Research Society ณ พัทยา
การวางโครงสร้า งพื้ นฐานโปรแกรมบริ ห ารจัด การขนส่ ง จัด โดย สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุ ม Ballroom 2 ศูนย์ประชุ ม
แห่งชาติสิริกิต
โครงการ 2012 ASIA User Conference ณ โรงแรม Plaza Athenee กทม.
Transport Academic Forum ครั้งที่ 4 จัดโดย สานักพัฒนาระบบการขนส่ง
และจราจร ณ ห้องประชุมยงยุทธ สาระสมบัติ ชั้น 5 อาคาร สนข.
สั ม มนานั ก วิ จัย รุ่ น ใหม่ พบ เมธี วิ จัย อาวุ โ ส จั ด โดย ส านั ก งานกองทุ น
สนับสนุ นการวิจยั ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ทรีเจนท์ ชะอา จ.เพชรบุรี
การประชุมวิชาการ การขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท
จ.ชลบุรี
International Symposium on Transportation จัดโดย Asian Transportation
Research Society (ATRANS) ณ Imperial Oueen’s Park
โครงการ 2012 ASIA User Conference ณ โรงแรม Plaza Athenee กทม.
International Symposium on Transportation จัดโดย Asian Transportation
Research Society (ATRANS) ณ Imperial Oueen’s Park
โครงการ 2012 ASIA User Conference ณ โรงแรม Plaza Athenee กทม.
Transport Academic Forum ครั้งที่ 4 จัดโดย สานักพัฒนาระบบการขนส่ง
และจราจร ณ ห้องประชุมยงยุทธ สาระสมบัติ ชั้น 5 อาคาร สนข.
งานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคมครบรอบ 100 ปี ด้านการขนส่ง
ระบบราง จัดโดย กระทรวงคมนาคม ณ โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิแอร์
พอร์ต จ.สมุทรปราการ
โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาค จัดโดย
มูล นิ ธิส ถาบัน วิ จัยเพื่ อการพัฒนาประเทศไทย ณ โรงแรมสวิ สโฮเต็ ล เลอ
คองคอร์ด กทม.
ประชุ มบัญชีสรุปและผลการคัดเลือกโครงการเพื่อศึกษานาร่อง (ครั้งที่ 2)
การศึ ก ษาความเหมาะสมทางด้า นเศรษฐกิ จ วิ ศ วกรรมและผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้ องต้นสาหรับแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงจังหวัด
ภูเก็ต จัดโดย สานักแผนงาน กรมทางหลวง ณ โรงแรมภูเก็ต จ.ภูเก็ด
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วันที่
15 ธ.ค. 54

16-17 ธ.ค. 24
9 ก.พ. 55

4-7 ก.ย. 55
19 ก.ย. 55
19-21 ต.ค. 54
27-28 ต.ค. 54
24 ส.ค. 55
4-7 ก.ย. 55
24 ส.ค. 55
4-7 ก.ย. 55
19 ก.ย. 55
4 พ.ค. 55

31 ก.ค. 55

23 ส.ค. 55

9
ตารางที่ 9-2 การเข้าร่วมการสัมมนา/ระดมความคิดเห็นเฉพาะ (ต่อ)
รายชื่อ
ศ.ดร.ชัยยุทธ
ชินณะราศรี

รศ.ดร.นิตยา
หวังวงศ์วิโรจน์

ดร.นครินทร์
สัทธรรมนุวงศ์
อ.ธีระ
ลาภิศชยางกูล

ชื่อการสัมมนาระดมความคิดเห็น
9 International Symposium on Southeast Asian Water Environment
สนับสนุ นโดย สานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั ณ โรงแรม Emerald
Training of Trainers Course Integrated Urban Flood Management สนับสนุ น
โดย สานั กงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ฯ ณ ศูนย์ประชุ มองค์การ
สหประประชาชาติ
บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการและป้องกันภัยพิบตั ิของชาติแบบ
บูรณาการ จัดโดย สานั กงานเลขาธิการที่ ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ณ
โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์
กรอบคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ (Teacher QF) จัดโดย งานบริการการพัฒนา
หลักสูตร กองบริการการ ณ ห้องประชุมจารัส ฉายะพงศ์
สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี และอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนั กศึกษา ครั้งที่ 1
ประจาปี 2555 จัดโดย งานแนะแนว มจธ. ณ โรงแรมแม่น้ ารามาดา กทม.
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ ยนเรี ยนรูผ้ ลงานทางวิชาการ5ผลงานวิจัย ด้านการ
บริ ห ารจัด การทรัพ ยากรน้ า จัด โดย ส านั ก วิ จัย พัฒ นาและอุ ท กวิ ท ยา กรม
ทรัพยากรน้ า ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กทม.
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กบั สมาชิก ประจาปี 2555 จัดโดย
สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ มจธ. ณ อุ ท ยานธรรม พระพุ ท ธรูป อู่ท องอุ ด มทรัพ ย์ จ.
สิงห์บุรี
ชี้ แจงกรอบวิ จัยที่ วช. และ 5ส.ให้ทุ น อุ ด หนุ น ปี งบประมาณ 2556 จัด โดย
โครงการละประสานงานวิจยั สานักคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรม
มิราเคิลแกรนด์คอนเวนชัน่ กทม.
โครงการติ ดตามและประเมิ นผลภายหลังการอบรมโครงการเสริ มทัก ษะเพื่ อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตปี งบประมาณ 2555 จัดโดย ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ
ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.
การบริหารจัดการน้ าของ กทม. การสารวจระบบคูคลอง และการระบายน้ าท่วม
ในพื้ นที่ ฝัง่ ตะวันตกของ กทม. จัดโดย คณะกรรมธิ การวิสามัญศึ กษา ณ ห้อง
ประชุมคณะกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา 2
กรอบคุ ณลักษณะที่ พึงประสงค์ (Teacher QF) จัดโดย งานบริการการพัฒนา
หลักสูตร กองบริการการ ณ ห้องประชุมจารัส ฉายะพงศ์
th
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วันที่
1-3 ธ.ค. 54
5-9 มี.ค. 55

6 ก.ย. 55

29 พ.ย. 54
19 มิ.ย. 55
26 ก.ค. 55

27-29 ก.ค.
55
7 ส.ค. 55

17 ส.ค. 55

15 ธ.ค. 54

29 พ.ย. 54

9
ตารางที่ 9-2 การเข้าร่วมการสัมมนา/ระดมความคิดเห็นเฉพาะ (ต่อ)
รายชื่อ
ดร.ชัยวัฒน์
เอกวัฒน์พานิชย์

ชื่อการสัมมนาระดมความคิดเห็น
โครงการ Integrated Study Project on Hydro-Meteorological
Resources in the Upper Chao Phraya River Basin โครงการ IMPAC-T ณ
National Institute for Environmental Studies (NIES) ประเทศญี่ปุ่น
สนับสนุ นโดย JICA
Workshop on Flood Risk Reduction Through Space Applications in
South-East Asia จัดโดย UNITED NATIONS ESCAP ณ UNESCAP ประเทศ
ไทย
ถอดบทเรียนมหาอุทกภัย จัดโดย การประปานครหลวง ณ การประปานคร
หลวง
การประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติครั้งที่ 17 ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอน
เวนชัน่ เซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี
วิ ก ฤติ น้ า ท่ ว ม : การจัด สรรงบประมาณที่ เหมาะสมกับ การบริ ห ารน้ า ใน
อนาคต จัดโดย คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนู ญและติดตาม
การบริ หารงบประมาณวุฒิส ภา ณ ห้อ งประชุ ม คณะกรรมาธิ ก าร อาคาร
รัฐสภา 2 กทม.
โครงการ IMPAC-T จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการจัดทาแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างเป็ นระบบ จัดโดย
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า ม.เกษตรศาสตร์ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
คอนเวนชัน่ กทม.
โครงการประสิ ท ธิ ภ าพของแนวการป้ องกัน การกัด เซาะชายฝั ่ง จัด โดย
สถาบัน วิจัยสภาวะแวดล้อม จุ ฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย ณ โรงแรมอโนมา
กทม.
Flood Risk Management จัดโดย สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ สั ม มนาคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ป ระจ าปี 2555 จั ด โดย ส านั ก งานคณะ
เจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ วิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ณ โรงแรมแชงกรีล่า กทม.
สัมมนาภาควิชาวิศวกรรมโยธาประจาปี 2555 จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรม
โยธา มจธ. ณ อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 2 มจธ.
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วันที่
1-8 ต.ค. 54

22 ก.พ. 55

23 ก.พ. 55
9-10 พ.ค.
55
14 พ.ค. 55

6-10 ส.ค.
55
14 ก.ย. 55

13 ก.ย. 55

21 ก.ย. 55
20 ก.ค. 55
6 ก.ย. 55

9
ตารางที่ 9-3 การฝึ กอบรมและดูงาน
รายชื่อ
ศ.ดร.ชัยยุทธ
ชินณะราศรี
ผศ.ดร.อาพล
การุนสุนทวงษ์
น.ส.พวงทอง
ทองบริสุทธิ์

น.ส.อังคณารัตน์
กาญจนมณีนิล

คุณตวงพร
ชินณะราศรี

ชื่อการฝึ กอบรมและการดูงาน
การดูงานการบริหารจัดการภัยพิบตั ิเชิงบูรณาการสาหรับผูบ้ ริหารภาครัฐ
ณ ประเทศอังกฤษ เบลเยีย่ ม เนเธอร์แลนด์ และเยอรมัน
การดูงานศูนย์การควบคุมการเดินรถที่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
จากัด
โครงการ ซ้อมความเข้าใจด้านบัญชีและการเงิน ปี งบประมาณ 2555 จัด
โดย กองคลัง ณ ห้องประภา ประจักษ์ศุภนิ ติสนอ. มจธ.
โครงการ สร้างนัดหมายและบริหารตารางเวลากับ Outlook 2010 จัดโดย
สทบ. ณ ห้องฝึ กอบรม 2104 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1 มจธ.
โครงการ การทางานประจาให้เป็ นผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่ องและ
ยัง่ ยืน (R5R) จัด โดย งานบุ ค คล สนง. คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ณ ห้อ ง
ประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2 มจธ.
โครงการ โครงสร้างตาแหน่ งอัตราเงินเดื อนใหม่ และการกาหนดระดับ
ตาแหน่ ง และการเลื่อนระดับของพนักงานสายวิชาชีพอื่นๆ จัดโดย สทบ. ณ
ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิ ติ ชั้น 9 มจธ.
โครงการ เลขานุ การมืออาชีพ:เทคนิ คการจดบันทึกและการจัดทารายงาน
การประชุ ม จัดโดย สทบ. ณ ห้องประชุ มประภา ประจักษ์ศุภนิ ติ ชั้น 9
มจธ.
โครงการ การพัฒนาการเรียนรูร้ ะบบรายงานทางการเงิน จัดโดย กลุ่มงาน
บัญชีกองคลัง ณ ห้องประชุมสนัน่ สุมิตร (AD 909) มจธ.
โครงการ ซัก ซ้อ มความเข้า ใจเกี่ ย วกับ การตรวจนั บ วัส ดุ ค งเหลื อ และ
รายงานยอดวัสดุคงเหลือ ประจาปี 2555 จัดโดย กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง
ณ ห้องประชุมสนัน่ สุมิตร (AD-909) มจธ.
โครงการ การแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาชีพอื่นภายใต้กลยุทธ
ด้า น Management
Strengthening จั ด โดย งานบุ ค คล สนง.คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4
ชั้น 2 มจธ.
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วันที่
29 มี.ค.-9 เม.ย.
55
23 มี.ค. 55
11 ต.ค. 54
14 ธ.ค. 54
25 ม.ค. 55

1 ก.พ. 55

15 ก.พ. 55

18 ก.ย. 55
21 ก.ย. 55

13 ม.ค. 55

9
ตารางที่ 9-3 การฝึ กอบรมและดูงาน (ต่อ)
รายชื่อ
คุณจิราพร
โสมแก้ว
น.ส.เพ็ญศรี
ม่วงชุ่ม

คุณจิตเรศ
ดารงรัตน์

น.ส.สมจิตร์
ธัญพงศ์รุง่ เรือง

นายมนเทียร
ธินิศิริ

ชื่อการฝึ กอบรมและการดูงาน
โครงการ ซัก ซ้อ มความเข้า ใจเกี่ ย วกับ การตรวจนั บวัส ดุ ค งเหลื อ และ
รายงานยอดวัสดุคงเหลือ ประจาปี 2555 จัดโดย กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง
ณ ห้องประชุมสนัน่ สุมิตร (AD-909) มจธ.
โครงการ ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษครั้งที่ 652555 จัดโดย ส่วนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ณ อาคารปฏิบตั ิการทางภาษาและสังคม
โครงการ การพัฒนาการเรียนรูร้ ะบบรายงานทางการเงิน จัดโดย กลุ่มงาน
บัญชีกองคลัง ณ ห้องประชุมสนัน่ สุมิตร (AD 909) มจธ.
โครงการ ซัก ซ้อ มความเข้า ใจเกี่ ย วกับ การตรวจนั บ วัส ดุ ค งเหลื อ และ
รายงานยอดวัสดุคงเหลือ ประจาปี 2555 จัดโดย กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง
ณ ห้องประชุมสนัน่ สุมิตร (AD-909) มจธ.
โครงการ การซ้อมความเข้าใจด้านบัญชีและการเงิน ปี งบประมาณ 2555
จัดโดย กองคลัง ณ ห้องประภาประจักษ์ศุภนิ ติ สนอ. มจธ.
โครงการ การพัฒนาการเรียนรูร้ ะบบรายงานทางการเงิน จัดโดย กลุ่มงาน
บัญชี กองคลัง ณ ห้องประชุมสนัน่ สุมิตร (AD 909) มจธ.
โครงการ การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 152555 จัดโดย สทบ.
มจธ. ณ อาคารปฏิบตั ิการทางภาษาและสังคม คณะศิลปศาสตร์
โครงการ การซ้อมความเข้าใจด้านบัญชีและการเงิน ปี งบประมาณ 2555
จัดโดย กองคลัง มจธ. ณ ห้องประภาประจักษ์ศุภนิ ติ สนอ. มจธ.
โครงการ การพัฒนาการเรียนรูร้ ะบบรายงานทางการเงิน กลุ่มงานบัญชี
กองคลัง ณ ห้องประชุมสนัน่ สุมิตร (AD 909) มจธ.
โครงการ การทางานประจาให้เป็ นผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่ องและ
ยัง่ ยื น (R2R) จัด โดย งานบุ ค คล สนง. คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ณ ห้อ ง
ประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2 มจธ.
โครงการ การแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาชีพอื่นภายใต้กลยุทธ
ด้า น Management
Strengthening จั ด โดย งานบุ ค คล สนง. คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4
ชั้น 2 มจธ.
โครงการ การฝึ กอบรมในหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น จัดโดย ศูนย์การ
จัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยฯ ณ อาคารเรียนรวม 4
มจธ.
โครงการ การทางานอย่างปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการและโรงประลอง มจธ.
จัด โดย ศู น ย์ก ารจัด การด้า นพลังงานสิ่ งแวดล้อ ม ความปลอดภัยฯ ณ
อาคารเรียนรวม 4 มจธ.
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วันที่
21 ก.ย. 55

29 ส.ค. 55
18 ก.ย. 55
21 ก.ย. 55

11 ต.ค. 54
18 ก.ย. 55
26 ต.ค. 54
11 ต.ค. 54
18 ก.ย. 55
25 ม.ค. 55

13 ม.ค. 55

29 มี.ค. 55

25 ก.ค. 55

9
ตารางที่ 9-3 การฝึ กอบรมและดูงาน (ต่อ)
รายชื่อ
นายปรีชา
บุญกลั ่น

นายสถาน
เฉลิมพันธ์

นายรัชพล
สุขจันทร์

นายดนัย
ดามาอู
นายชัด
เผือกม่วงศรี
นายสุกุล
ทาสีทอง

ชื่อการฝึ กอบรมและการดูงาน
โครงการ การแผนพัฒนาบุคลากรสายสนั บสนุ นวิชาชีพอื่นภายใต้กลยุทธ
ด้า น Management
Strengthening จัด โดย งานบุ ค คล สนง. คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4
ชั้น 2 มจธ.
โครงการ การแผนพัฒนาบุคลากรสายสนั บสนุ นวิชาชีพอื่นภายใต้กลยุทธ
ด้า น Management
Strengthening จัด โดย งานบุ ค คล สนง. คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4
ชั้น 2 มจธ.
โครงการ การแผนพัฒนาบุคลากรสายสนั บสนุ นวิชาชีพอื่น ภายใต้กลยุทธ
ด้า น Management
Strengthening จัด โดย งานบุ ค คล สนง. คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4
ชั้น 2 มจธ.
โครงการ ทดสอบวัด ระดับ ภาษาอัง กฤษครั้ง ที่ 652555 จัด โดย ส่ ว น
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ อาคารปฏิบตั ิการทางภาษาและสังคม มจธ.
โครงการ ทดสอบวัด ระดับ ภาษาอัง กฤษครั้ง ที่ 652555 จัด โดย ส่ ว น
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ อาคารปฏิบตั ิการทางภาษาและสังคม มจธ.
โครงการ การสัมมนาลูกจ้างประจามจธ. ประจาปี 2555 จัดโดย สทบ. ณ
ห้องประชุมสนัน่ สุมิตร ชั้น 9 สานักงานอธิการบดี มจธ.
โครงการ การฝึ กอบรมในหลักสูตรการดับเพลิ งขั้นต้น จัดโดย ศูนย์การ
จัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ณ อาคารเรียนรวม 4 มจธ.
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วันที่
13 ม.ค. 55

13 ม.ค. 55

13 ม.ค. 55

29 ส.ค. 55
29 ส.ค. 55
21-22 ม.ค. 55
29 มี.ค. 55

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
10

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีความร่วมมือกับต่างประเทศหลายประการในช่วงปี พ.ศ .2555 สามารถสรุป
ได้ดงั นี้

10.1 การเยีย่ มเยียนภาควิชาของบุคลากรจากต่างประเทศ
ภาควิช าได้รับรับเกี ย รติ จากบุคลากรผู ้มีชื่ อเสี ยงหลายท่ านมาเป็ นอาจารย์พิเศษ มาบรรยายพิเศษ
ตลอดจนเดินทางมาร่วมลงนามในข้อตกลงดังนี้

10.1.1 Associate Professor Dr. Takayuki Minato จาก University of Tokyo
ภาควิชาฯ ได้รบั เกียรติจาก Associate Professor Dr. Takayuki Minato ซึ่งมีประสบการณ์ทางานใน
ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะโครงการโครงสร้างพื้ นฐานขนาดใหญ่ และมีความเชี่ยวชาญด้าน tcejorP
Financial Management ด้าน Project Risk Management และด้าน Social Infrastructure Development
จาก The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น มาเป็ นอาจารย์พิเศษที่ภาควิชาฯ เป็ นระยะเวลา 1 ปี
ระหว่างเดือนมิถุนายน 2555 ถึง พฤษภาคม 2556 ภายใต้โครงการความร่วมมือที่เกิดขึ้ นตามบันทึก
ข้อตกลง ระหว่างภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี และ Department of International Studies, Graduate School of Frontier Sciences, The
University of Tokyo

10.1.2 Professor Fumio Tatsuoka จาก University of Tokyo
ภาควิชาฯ ได้รบั เกียรติจาก Professor Fumio Tatsuoka ซึ่งเป็ น Emeritus Professor จาก University of
Tokyo และเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน Geosynthetic-Reinforced Soil Structure มาบรรยายพิเศษเรื่อง “GRS
Structures Recently Developed and Constructed for Railways and Roads in Japan” ณ ห้องประชุม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2 ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555

10.1.3 Mr. Rajeev Gupta จาก CHIMC
โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้างและโครงการวิศวกรรมโยธานานาชาติของภาควิชาฯ
ได้รบั เกียรติจาก Mr.Rajeev Gupta ผูเ้ ชี่ยวชาญและอาจารย์พิเศษจาก CHIMC ผูม้ ีประสบการณ์ดา้ นงาน
ที่ปรึกษาทางวิศวกรรมด้าน Project Management ด้าน Operational Management และด้าน
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Quantitative Method in Management ยาวนานกว่า 50 ปี จากประเทศอินเดีย บรรยายเกี่ยวกับ Hard
Skills อาทิ เช่น Technology Selection Risk Management และ Resource Leveling และ Soft Skills
อาทิ เช่น Leadership และ Negotiation ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555

10.1.4 Professor Dr. So Kazama จาก Tohoku University
ภาควิชาฯ ได้ตอ้ นรับ Professor Dr. So Kazama ผูแ้ ทนของ Tohoku University ซึ่งเดินทางมาร่วม
ทางานออกภาคสนามเพื่อสารวจชายฝัง่ ทะเลในภาคตะวันออกในช่วงวันที่ 17-19 มีนาคม และ สารวจ
ชายฝั ่งทะเล และดินถล่มที่เขาพนม จังหวัดกระบี่ ในช่วงวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2555 รวมถึงลง
นามบันทึกข้อตกลงในระดับมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

10.2 การเดินทางไปร่วมงานกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศของ
อาจารย์ในภาควิชาฯ
บุคลากรของภาควิชาได้เดินทางไปร่วมงานกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศดังนี้

10.2.1 University of Tokyo
ผศ .ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา อาจารย์ประจาภาควิชาฯ ได้เดินทางไปร่วมวิจยั เรื่องการปรับปรุงคุณภาพ
งานก่อสร้างและความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ในฐานะ Visiting Researcher ของ Department of
International Studies, Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo เป็ น
ระยะเวลา 1 ปี

10.2.2 Tohoku University
ดร .ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิ ชย์ อาจารย์ประจาภาควิชาฯ ได้เดินทางไปที่ Tohoku University เพื่อเข้าร่วม
เวิรค์ ช็อปเรื่อง Slope Failure and Water Disasters ซึ่งจัดโดย IMPAC-T / SATREPS ในช่วงระหว่าง
วันที่ 25 ถึง 30 มีนาคม พ.ศ .2555 (แสดงในรูปที่ 10-1)
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รูปที่ 10-1 ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิ ชย์ เข้าร่วมเวิรค์ ช็อปที่ประเทศญี่ปุ่น

10.3 นักศึกษาแลกเปลี่ยน
ภายใต้บนั ทึกข้อตกลงระหว่างภาควิชาฯ กับ Tohoku University ภาควิชาฯ ได้ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนไป
ศึกษาต่อ รวมทั้งไปในฐานะนักศึกษาแลกเปลี่ยน ดังนี้

10.3.1 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
นายวีระยุทธ์ ประทุมไชย ได้เดินทางไปศึกษาต่อโดยได้รบั ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นตลอดระยะเวลาการศึกษา 3
ปี

10.3.2 Hydro-Environmental System Laboratory
นายบุ ญ ชัย อัศวพิ เชษฐ นั ก ศึ ก ษาโครงการนานาชาติ ข องภาควิช าฯ เดิ น ทางไปในฐานะนั ก ศึ ก ษา
แลกเปลี่ยน สังกัด Hydro-Environmental System Laboratory

10.3.3 Geotechnical Engineering Laboratory
นายธนพนธ์ สิ ท ธิ ชัย ธนะกิ จ นั ก ศึ ก ษาโครงการปกติ ข องภาควิช าฯ เดิ น ทางไปในฐานะนั ก ศึ ก ษา
แลกเปลี่ยน สังกัด Geotechnical Engineering Laboratory
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กิตติกรรมประกาศ

ในปี 2555 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รบั การอนุ เคราะห์และสนับสนุ น ในการดาเนิ นกิจกรรมการ
เรียน การสอน และการวิจยั จากหน่ วยงานและบุคคลจานวนมาก ดังนั้น ภาควิชาฯ จึงใคร่ขอขอบคุณ
ผูเ้ กี่ยวข้องทุกท่านเป็ นอย่างสูง ที่ทาให้การดาเนิ นงานในรอบปี ที่ผ่านมาเป็ นไปอย่างราบรื่นและอานวย
ประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา รายละเอียดต่างๆมีดงั นี้

11.1 การบริจาคเงินให้กบั ภาควิชาวิศวกรรมโยธาเพื่อสนับสนุน
การวิจยั และพัฒนานักศึกษา
ในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 ภาควิชาฯ ได้รบั เงินบริจาคจาก บุคคล และ
บริษัทต่างๆ รวมเป็ นเงิน 356,800 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
-

-

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จากัด
คุณ กัญญา สกุลจันทร์
ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชูชีพสกุล
ศาสตราจารย์ ดร.ชัย จาตุรพิทกั ษ์กุล (โยธารุ่น 20)
คุณ สมเจตน์ อยูส่ นิ ท (โยธารุ่น 23)
คุณ ปกาศิต อมาตยกุล (โยธารุ่น 34)
คุณ สมชาย แสงเพชร (โยธารุ่น 34)
โยธารุ่น 20
โครงการสมาร์ทเอ็นจิเนี ยร์
o คุณ ณัฐนนท์ รัตนไชย (โยธารุ่น 23)
o คุณ จีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ (โยธารุ่น 15)
o คุณ กิตติพงศ์ ศิริลกั ษณ์ตระกูล (โยธารุ่น 26)
o คุณ สมจิตร เปี่ ยมเปรมสุข (โยธารุ่น 23)
คุณ รณรงค์ แสงพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์ (โยธารุ่น 27)
คุณ บรรจง ชวลิตเรืองฤทธิ์ (โยธารุ่น 34)
คุณ ศรินทิพย์ รัตนโชตินันท์
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บริจาคจานวน 150,000 บาท
บริจาคจานวน 60,000 บาท
บริจาคจานวน 50,000 บาท
บริจาคจานวน 20,000 บาท
บริจาคจานวน 20,000 บาท
บริจาคจานวน 11,000 บาท
บริจาคจานวน 10,000 บาท
บริจาคจานวน 10,000 บาท
บริจาคจานวน 5,800 บาท
บริจาคจานวน 5,000 บาท

บริจาคจานวน 5,000 บาท
บริจาคจานวน 4,000 บาท
บริจาคจานวน 4,000 บาท
บริจาคจานวน 2,000 บาท

11
11.2 หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือแก่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ในปี พ.ศ. 2555 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ยังคงได้รบั ความร่วมมือ และความอนุ เคราะห์จากหน่ วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็ นอย่างดี เช่น การให้ทุนสาหรับทาวิจยั แก่คณาจารย์ ให้ทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาของภาควิชาฯ ร่วมกันจัดทากิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมทักษะและการเรี ยนรูข้ องนักศึกษา
ของภาควิชาฯ เพื่อให้นักศึกษาจบออกไปเป็ นบัณฑิตที่มีความรูค้ วามสามารถที่เหมาะสมและสามารถ
ดาเนิ นชีวิตในสังคมตลอดจนการทางานได้เป็ นอย่างดี ภาควิชาวิศวกรรมโยธาขอขอบคุ ณ หน่ วยงาน
ต่างๆ ดังนี้ ไว้ ณ ที่นี้
-

สานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จากัด
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
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คณะผูจ้ ดั ทาขอขอบคุณงานประชาสัมพันธ์ มจธ.
สาหรับภาพประกอบจาก http://www.si.sit.kmutt.ac.th/pr/

คณะผูจ้ ดั ทา
ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทกั ษ์กุล
ผศ.ดร.อาพล การุณสุนทวงษ์
ดร.พิชญ์ สุธีรวรรธนา
ดร.บุญมี ชินนาบุญ
คุณนวรัตน์ เชาว์ไว

ผศ.ดร.ทวิช พูลเงิน
ผศ.ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล
ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิ ชย์
คุณพวงทอง ทองบริสุทธิ์
คุณดนัย ดามาอู

ผศ.ดร.วรัช ก้องกิจกุล
ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร
ดร.อภินัติ อัชกุล
คุณอังคณารัตน์ กาญจนมณีนิล
ดร.วศิน เกียรติโกมล

ผูอ้ ่านตรวจทานความถูกต้อง
ดร.อภินัติ อัชกุล

เรียบเรียง
ดร.วศิน เกียรติโกมล

จัดพิมพ์โดย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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