รายงานประจําปี 2556

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สารจจากหัวหนน้าภาควิวิชา
ในปี นี ้ภาควิชาวิศวกรรมโยธธา คณะวิศวกกรรมศาสตร์ มหหาวิทยาลัยเทคโโนโลยีพระจอมมเกล้ า
ธนบุรี ได้ รับการจั
ก ดอันดับ โดดย QS Worldd University Ranking อยู่ในอันดับที่ 1011‐150
เป็ นภาควิชาวิวิศวกรรมโยธาเเพียงหนึง่ ในสอองสถาบันของปประเทศไทยที่ได้ รับการจัดอันดับ
นับเป็ นสิ่งที่นายิ
น่ นดียิ่งสําหรัับภาควิชาวิศวกกรรมโยธาส่วนนหนึง่ ของความสําเร็จมาจาก
ผลงานวิจยั การเรี
ก ยนการสออน กิจกรรมต่างๆจากการทุ
า
ม่ เททํางานของบุบุคลากรของภาาควิชา
วิศวกรรมโยธธาและของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ญ
และบัณ
ณฑิตศึกษา

ตลอดจนการพัพัฒนา

อย่างต่อเนื่องของภาควิ
ง
ชาวิศวกรรมโยธา
รายงานฉบับนี ้นําเสนอผลงาานที่เป็ นรูปธรรมในปี ที่ผ่านมาาในด้ านต่างๆ ทัทงด้
้ านงานวิจยั งาน
บริ การวิชากาาร กิจกรรมต่างๆ
ง รางวัลที่บคลากรและภาค
คุ
วิชาได้ รับการพพัฒนาบุคลากรร และ
ความร่วมมือกักบหน่วยงานภภายนอก

ตลลอดจนการบริ หาร
ห

และงบบประมาณเพื่อใช้
ใ เป็ น

ประโยชน์สําหรั
ห บการอ้ างอิงของคณาจารย์
ข
์เจ้ าหน้ าที่และบบุคคลทัว่ ไป
ภาควิชาวิศวกกรรมโยธา ขอขขอบพระคุณคณ
ณาจารย์ เจ้ าหนน้ าที่ ศิษย์เก่าและนั
แ กศึกษาทุกท่
ก าน
ที่ได้ ทํางานอยย่างทุม่ เทจนทําให้
า ภาควิชาวิศวกรรมโยธาเป็
ศ
นที่ยอมรับในระดับนานาชาติติมี
ผลงานต่างๆ มากมายที่บนั ทึกไว้ ในรายงงานนี ้ นอกจาากนี ้ในปี นี ้เป็ นปี ที่ครบวาระกาารเป็ น
หัวหน้ าภาคของ ศ.ดร.ชัย จาตุ
จ รพิทกั ษ์ กลุ ซึง่ ได้ ทมุ่ เทการรทํางานมาตลออด 8 ปี ในนามของ
ภาควิชาวิศวกกรรมโยธาจึงขออขอบพระคุณท่ทานอาจารย์ที่ได้
ไ เสียสละเวลาาในการทํางานใให้ กบั
ภาควิชาตลอดเวลาที่ผา่ นมาา
สุดท้ ายนี ้ ภาคควิชาวิศวกรรมมโยธาขอขอบพพระคุณคณาจารย์และเจ้ าหน้ าที
า ่ทกุ ท่านที่มีส่สว่ นใน
การรวบรวมผผลงานและจัดทําเป็ นรายงานปประจําปี ฉบับนีน ้

รองศาสตตราจารย์ ดร. สุ ทศั น์ลีลาทวีวฒน์
ฒั

สารบัญ
สารจากหัวหน้าภาควิชา
สารบัญ
บทที่ 1 โครงสร้างการบริ หารและบุคลากร
บทที่ 2หลักสูตรและนักศึกษา
บทที่ 3งบประมาณ 21
บทที่ 4 เครื่ องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบตั ิการ
บทที่ 5 งานวิจยั
บทที่ 6 งานบริ การวิชาการ
บทที่ 7 กิจกรรมภาควิชาฯ และรางวัลที่ได้รับ
บทที่ 8 ทุนการศึกษา
บทที่ 9 การพัฒนาบุคลากร
บทที่ 10 ความร่ วมมือกับต่างประเทศ
บทที่ 11 กิตติกรรมประกาศ

ก
ข
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17
31
39
47
51
73
83
101
103

มุ่งมั่น

เป็ นมหาวิทยาลัยทีใ่ ฝ่ เรียนรู้

มุ่งสู่

ความเป็ นเลิศในเทคโนโลยีและ
การวิจยั

มุ่งธํารง

ปณิธานในการสร้ างบัณฑิต
ทีเ่ ก่ งและดี

มุ่งสร้ าง

ชื่อเสี ยงและเกียรติภูมิให้ เป็ น
ทีภ่ ูมใิ จของประชาคม

มุ่งก้ าว

ไปสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยชั้นนํา
ในระดับโลก
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1

โครงสร้างการบริหารและบุคลากร

1.1 โครงสร้ างการบริหาร
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีการจัดโครงสร้างการบริ หารออกเป็ นส่ วนๆ ตามรู ปแบบที่แสดงดัง
แผนภูมิในรู ปที่ 2.1 คณะทางาน 6 ชุด เป็ นคณะทางานที่แต่งตั้งขึ้นโดยหัวหน้าภาควิชาฯ ทาหน้าที่คล้าย
ที่ปรึ กษา แสดงในตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 คณะทางาน 6 ชุด ของภาควิชาฯ
คณะทางานด้ านนโยบาย แผนงาน และการเงิน
*

1. ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทกั ษ์กุล
2. ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล
3. รศ.เอนก ศิริพานิชกร
4. ผศ.ดร.สมโพธิ อยูไ่ ว
5. ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย
6. รศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์
7. รศ.ดร.ทวิช พูลเงิน
8. ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช
9. รศ.ดร.สุทศั น์ ลีลาทวีวฒั น์
10. ผศ.ดร.พิชญ์ สุธีรวรรธนา
11. คุณพวงทอง ทองบริ สุทธิ์
คณะทางานด้านบัณฑิตศึกษาและงานวิจัย
1. ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล*
2. รศ.ดร.วิโรจน์ ศรี สุรภานนท์
3. ศ.ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี
4. รศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์
5. รศ.ดร.สุทศั น์ ลีลาทวีวฒั น์
6. ผศ.ดร.สันติ เจริ ญพรพัฒนา
7. ผศ.ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล
8. คุณอังคณารัตน์ กาญจนมณี นิล

คณะทางานด้ านหลักสู ตร การเรียน การ
สอน และการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1. ผศ.ดร.สมโพธิ อยูไ่ ว*
2. ศ.ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี
3. รศ.ดร.อาพล การุ ณสุนทวงษ์
4. รศ.ดร.ทวิช พูลเงิน
5. ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช
6. ผศ.ดร.พิชญ์ สุธีรวรรธนา
7. ผศ.ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร
8. ผศ.ธีระ ลาภิศชยางกูล
9. คุณเพ็ญศรี ม่วงชุ่ม

คณะทางานด้านกิจกรรม
1. ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย*
2. รศ.ดร.สมเกียรติ รุ่ งทองใบสุ รีย ์
3. รศ.ดร.ภาณุวฒั น์ สุริยฉัตร
4. รศ.ดร.นิตยา หวังวงศ์วิโรจน์
5. รศ.ดร.ทวิช พูลเงิน
6. อ.เอกชัย ภัทรวงศ์ไพบูลย์
7. อ.ธงชัย โพธิ์ทอง
8. คุณดนัย ดามาอู
9. ผศ.ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร
10. คุณพวงทอง ทองบริ สุทธิ์

คณะทางานด้านการบริการวิชาการ
1. รศ.เอนก ศิริพานิชกร*
2. รศ.ดร.ธวัชชัย เหล่าศิริหงษ์ทอง
3. ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์
4. รศ.ดร.สุทศั น์ ลีลาทวีวฒั น์
5. ผศ.ดร.สมโพธิ อยูไ่ ว
6. ดร.นคริ นทร์ สัทธรรมนุวงศ์
7. ผศ.ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร
8. อ.เอกชัย ภัทรวงศ์ไพบูลย์
9. คุณตวงพร ชินณะราศรี

คณะทางานด้านประชาสัมพันธ์
1. รศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์*
2. รศ.ดร.วรัช ก้องกิจกุล
3. ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์
4. อ.ธงชัย โพธิ์ทอง
5. คุณดนัย ดามาอู
6. ผศ.ดร.อภินตั ิ อัชกุล
7. คุณสมจิตร์ ธัญพงศ์รุ่งเรื อง

หมายเหตุ : * ประธานคณะทางาน
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1

โครงสร้ างการบริหารและบุคลากร

1

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา รศ.ดร.สุทศั น์ ลีลาทวีวฒ
ั น์ (1 ต.ค. 2556-ปั จจุบนั )
ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทกั ษ์กลุ (1 ต.ค. 2548--30 ก.ย. 2556)
คณะกรรมการวิชาการประจาภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ประธาน ศ.ดร. ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
เลขานุ การ รศ.ดร.ทวิช พูลเงิน

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

โครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

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

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

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

ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์

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

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

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

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

สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ าน้ า
สาขาวิชาวิศวกรรมสารวจ

ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์ พานิ ชย์*
ศ.ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี
รศ.ดร.นิ ตยา หวังวงศ์วิโรจน์
ดร.ดวงฤดี โฆษิ ตกิตติวงศ์

สายสนับสนุนการศึกษาการวิจัย และบริการสั งคม
ช่างเทคนิ ค
นายมนเทียร ธินิศิริ
นายจารุวฒ
ั น์ สุขจันทร์
นายสถาน เฉลิมพันธ์
ฝ่ ายโสตทัศนูปกรณ์
นายดนัย ดามาอู

สาขาวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี

สาขาวิชาเทคนิคก่อสร้าง

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

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

ลูกมือช่ าง และ พนักงานบริการ

นายชัด เผือกม่วงศรี
นายสุกุล ทาสีทอง
นายมงคล ทองปุ
นางรังสิยา หวังรุ่งเจริญ
หมายเหตุ : * หัวหน้าสาขา

รูปที่ 1. โครงสร้างการบริหารงานของภาควิชาวิศวกรรมโยธา
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1.2 บุคลากร
บุคลากรของภาควิชาฯ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ คือ อาจารย์และเจ้าหน้าที่

บุคลากรของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ประจาปี 2556
สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้ าง
รายชื่อ

ตาแหน่ง / วุฒิการศึกษา/ความเชี่ยวชาญ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
วศ.บ. โยธา (เกียรตินิยม) มจธ.
M.Eng. Civil, AIT
Ph.D. Civil, New Jersey Inst. of Tech.

ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทกั ษ์กลุ

Prof.Dr.Chai Jaturapitakkul

ติดต่อ
Tel: 02 470 9131
chai.jat@kmutt.ac.th

Cement, Concrete, Fly ash,
Pozzolan, Biomass ash
ศาสตราจารย์ /ที่ปรึ กษาอาวุโสอธิการบดี Tel: 02 470 8023,
วศ .บ.โยธา, จุฬาฯ
02 470 9146
M.Sc. , Ph.D., U. of Texas at Arlington somchai.chu@kmutt.ac.th

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

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

Composite materials,
Computational mechanics

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

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

Fracture mechanics

Dr.Julapot Chiravachradej

-3KMUTT Civil Engineering Annual Report 2013

1

โครงสร้ างการบริหารและบุคลากร

1

รายชื่อ

ตาแหน่ง / วุฒิการศึกษาความเชี่ยวชาญ /
รองผูอ้ านวยการโครงการเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา
วศ .บ.โยธา, จุฬาฯ
M.S. , Ph.D. Civil, U. of Michigan

รศ.ดร.สุทศั น์ ลีลาทวีวฒั น์

Assoc.Prof.Dr.Sutat Leelataviwat

ติดต่อ
Tel: 02 470 9141
sutat.lee@kmutt.ac.th

Seismic analysis, Earthquake
engineering, Steel structure
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
วศ .บ.โยธา, มอ.
วศ .ม.โยธา, มจธ.

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

Lightweight concrete
อ.เอกชัย ภัทรวงศ์ไพบูลย์

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

รศ.ดร.สมเกียรติ รุ่ งทองใบสุรีย ์

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

Structural engineering, Corrosion
of steel and concrete, Structure
maintenance

Assoc.Prof.Dr.Somkiat Rungthongbaisuree

วศ.บ. โยธา (เกียรตินิยมอันดับ 1) มจธ.
M.Eng. Structures, AIT

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

Structural systems and concrete
technology
รศ.เอนก ศิริพานิชกร

Assoc.Prof.Anek Siripanichgorn
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รายชื่อ

ผศ.ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล
Assist.Prof.Dr.Chainarong Athisakul

ผศ.ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร

Assist.Prof.Dr.Weerachart
Tangchirapat

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

Assist.Prof.Dr.Aphinat
Ashakul

Dr.Boonme Chinnaboon

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

Steel structures, Steel connection,
Finite element analysis
วศ.บ , .วศ.ม. , ปร.ด. โยธา, มจธ.

ดร.บุญมี ชินนาบุญ

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

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

ผศ.ดร.อภินตั ิ อัชกุล

ติดต่อ
Tel: 02 470 9146
chainarong.ath@kmutt.ac.th

Tel: 02 470 9148

Computational and applied
boonme.chi@kmutt.ac.th
mechanics, Numerical methods in
engineering: FEM, BEM, Meshfree
method, Structural engineering &
dynamics and earthquake
engineering
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สาขาวิชาเทคนิคก่อสร้ าง
รายชื่อ

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

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

ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย

Asst.Prof.Dr.Wutthipong
Muengnoi

ผศ.ดร.พิชญ์ สุธีรวรรธนา

Asst.Prof.Dr.Pitch
Sutheerawatthana

ผศ.ดร.สันติ เจริ ญพรพัฒนา

ผูอ้ านวยการโครงการ
วิศวกรรมและการบริ หารการก่อสร้าง
วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) โยธา มช.
M.Eng. CM, AIT
Ph.D. University of Tokyo

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

Risk management

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

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

Asst.Prof.Dr.Santi
Charoenpornpattana
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สาขาวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี
รายชื่อ

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

รศ.ดร.วรัช ก้องกิจกุล

Assoc.Prof.Dr.Warat
Kongkitkul

Geotechnical engineering, Geo
synthetic engineering, Soil testing
ศว.บ.เหมืองแร่ และโลหะการ, มอ.
M.Eng. Civil, AIT
Ph.D. Civil, McGill U

รศ.ดร.ภาณุวฒั น์ สุริยฉัตร
Assoc.Prof.Dr.Phanuwat Suriyachat

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

Geotechnical analysis by finite
element method
วศ .บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) โยธา, จุฬาฯ Tel: 02 470 9140
M.Eng. , Ph.D. Civil , Tokyo U.
pornkasem.jon@kmutt.ac.th

รศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์
Assoc.Prof.Dr.Pornkasem
Jongpradist

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

ผศ.ดร.สมโพธิ อยูไ่ ว

Asst.Prof.Dr.Sompote Youwai

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

Ground improvement,
Geotechnical modeling, Light
weight geometrical
ผูเ้ ชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
ประจาโครงการนานาชาติ
B.Eng. , M.Eng. U. “SS Cyril and
Methodius”, Ph.D. Civil U. of Tokyo

Tel: 02 470 9307

Dr.Goran Arangjelovski

-7KMUTT Civil Engineering Annual Report 2013

1

โครงสร้ างการบริหารและบุคลากร

1

สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ ง
รายชื่อ

ตาแหน่ง / วุฒิการศึกษาความเชี่ยวชาญ /
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) โยธา มจธ.
M.Eng. Transportation Eng., AIT
Ph.D. Tohoku U.

รศ.ดร.วิโรจน์ ศรี สุรภานนท์
Assoc.Prof.Dr.Viroat Srisurapanon

รศ.ดร.ธวัชชัย เหล่าศิริหงษ์ทอง
Assoc.Prof.Dr.Tawatchai Laosirihongthong

Taxi management, Bicycle usage,
Freight demands
ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั และพัฒนา
การขนส่งและจราจร
วศ .บ.โยธา, มอ.
วศ .ม.โยธา, จุฬาฯ
Ph.D. Ohio State U.

Assoc.Prof.Dr.Ampol Karoonsoontawong

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

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

รศ.ดร .อาพล การุ ณสุนทวงษ์

ติดต่อ
Tel: 02 470 9147
viroat.sri@kmutt.ac.th

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

Transport network modeling,
Applied optimization, Statistics
วศ.บ. โยธา, สิ รินธร
M.S. Trans Eng., U of Tennessee at
Knoxville
Ph.D. Trans Eng., U of Tennessee at
Knoxville

Tel: 02 470 9140
Email:
vasin.kia@kmutt.ac.th

ดร.วศิน เกียรติโกมล
Dr.Vasin Kiattikomol
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สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรนา้
รายชื่อ

ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์

Dr.Chaiwat Ekkawatpanit

ตาแหน่ง / วุฒิการศึกษาความ /
เชี่ยวชาญ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากร
น้ า
วศ .บ.ทรัพยากรน้ า, มก.
วศ .ม.ทรัพยากรน้ า, มจธ.
Ph.D. Civil, Tohoku U.

Tel: 02 470 9138
chaiwat.ekk@kmutt.ac.th

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

ศ.ดร. ชัยยุทธ ชินณะราศรี

ติดต่อ

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

River and coastal engineering,
Sediment transport, Hydraulic
model

Prof.Dr.Chaiyuth Chinnarasri
วศ .บ.ชลประทาน, มก.
วศ .ม.แหล่งน้ า, จุฬาฯ
D.Eng. IWRM, AIT
รศ.ดร.นิตยา หวังวงศ์วโิ รจน์

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

Flood modeling, Urban drainage
design, Automatic calibration

Assoc.Prof.Dr.Nittaya
Wangwongwiroj
วศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) โยธา, มจธ. Tel: 02 470 9135
ปร.ด.(โยธา, มจธ.)
duangrudee.kos@kmutt.ac.th

ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์
Dr.Duangrudee Kositgittiwong
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สาขาวิชาวิศวกรรมสารวจ
รายชื่อ

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

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

Surveying, Photogrammetry
ผศ.ธีระ ลาภิศชยางกูล

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

Surveying engineering,
GIS, GPS

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

ดร.นคริ นทร์ สัทธรรมนุวงศ์

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

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

อ.ธงชัย โพธิ์ทอง

Aj.Thongchai Phothong
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นายช่ างเทคนิค
รายชื่อ

ตาแหน่ง / วุฒิการศึกษา
นายช่างเทคนิค
ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
และสาขาวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี

นายปรี ชา บุญกลัน่

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

ปวส. (ก่อสร้าง)

นายช่างเทคนิค
ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมสารวจ

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

ปวส. (ก่อสร้าง)
นายสถาน เฉลิมพันธุ์
นายช่างเทคนิค
ประจาสาขาวิชาเทคนิคก่อสร้าง

นายมนเทียร ธินิศิริ

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

บธ.บ. (การจัดการงานก่อสร้าง)
คอ.บ. (โยธา)

ช่างเทคนิค
Tel: 02 470 9150
ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า aumnaj.suk@kmutt.ac.th
ปวส. (ช่างกลโรงงาน)
นายรัชพล สุขจันทร์
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นักโสตทัศนูปกรณ์
รายชื่อ

ตาแหน่ง / วุฒิการศึกษา
นักโสตทัศนูปกรณ์

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

คอ.บ. (ครุ ศาสตร์เทคโนโลยี)
คอ.ม. (ครุ ศาสตร์เทคโนโลยี)
นายดนัย ดามาอู

สานักงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา
รายชื่อ

ตาแหน่ง / วุฒิการศึกษา
พนักงานช่วยบริ หาร

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

ศศ.บ. (การจัดการทัว่ ไป)

น.ส.พวงทอง ทองบริ สุทธิ์
นักบริ หารงานทัว่ ไป

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

บช.บ. (บัญชี)
M.Sc. (Project Management)
น.ส.อังคณารัตน์ กาญจนมณี นิล
ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ หาร ระดับ5

Tel: 6119 072 20
tuangporn.chi@kmutt.ac.th

ศศ.บ. (การจัดการทัว่ ไป)

นางตวงพร ชินณะราศรี
พนักงานบันทึกข้อมูล

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

บธ.บ. (การตลาด)

น.ส.นวรัตน์ เชาว์ไว
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โครงการนานาชาติ
รายชื่อ

ตาแหน่ง / วุฒิการศึกษา
นักบริ หารงานทัว่ ไป
โครงการนานาชาติ

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

อบ. (ภาษาไทย)
น.ส.เพ็ญศรี ม่วงชุ่ม

โครงการเทคโนโลยีวศิ วกรรมโยธา
รายชื่อ

ตาแหน่ง / วุฒิการศึกษา
ผูจ้ ดั การโครงการ

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

ศศ.บ. (การจัดการทัว่ ไป)
นางสุชาดา ไวยวุทธิ
นักบริ หารงานทัว่ ไป

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

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

น.ส.จิราพร โสมแก้ว
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โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่ อสร้ าง
รายชื่อ

ตาแหน่ง / วุฒิการศึกษา
ผูจ้ ดั การโครงการ
วศ .บ.โยธา (มจธ.)
วศ .ม.วิศวกรรมและการบริ หารการ
ก่อสร้าง (มจธ.)

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

พนักงานช่วยบริ หาร
บธ.บ. (การตลาด)

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

พนักงานบริ การ

Tel: 02 470 8313

น.ส. จิตเรศ ดารงรัตน์

น.ส.สมจิตร์ ธัญพงศ์รุ่ งเรื อง

นางรังสิ ยา หวังรุ่ งเจริ ญ
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ผู้ช่วยช่ างทัว่ ไป
รายชื่อ

ตาแหน่ง / ติดต่อ
ผูช้ ่วยช่างทัว่ ไป
Tel: 02 470 9153

นายชัด เผือกม่วงศรี
ผูช้ ่วยช่างทัว่ ไป
Tel: 02 470 9153

นายสุกลุ ทาสี ทอง
ผูช้ ่วยช่างทัว่ ไป
Tel: 02 470 9153

นายมงคล ทองปุ
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2

หลักสูตรและนักศึกษา

2.1 หลักสู ตร
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เปิ ดสอนในระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษาในระดับปริ ญญาโทและ
เอก รวมทั้งหมด 6 หลักสู ตร ดังต่อไปนี้
ที่
หลักสู ตร
ลักษณะของหลักสู ตร
1 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร เน้นไปที่การผลิตวิศวกรที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญในงานวิศวกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม โยธาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ สามารถเรี ยนรู ้และใช้
โยธา)โครงการปกติ(
เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อส่ วนรวมโดยไม่ทาลาย
สิ่ งแวดล้อม สามารถสื่ อสารและร่ วมงานกับบุคคลในสาขาวิชาชีพ
อื่นๆ ได้เป็ นอย่างดี มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรม ดารงตนให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม
2 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร เน้นการผลิตวิศวกรที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญในงานวิศวกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม โยธาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ สามารถเรี ยนรู ้และใช้
โยธา)โครงการนานาชาติ( เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อส่ วนรวมโดยไม่ทาลาย
สิ่ งแวดล้อม สามารถสื่ อสารและร่ วมงานกับบุคคลในสาขาวิชาชีพ
อื่นๆ ได้เป็ นอย่างดี มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรม ดารงตนให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม – จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
3 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร เน้นการสร้างและพัฒนานักวิชาชีพและนักวิจยั ด้านวิศวกรรมโยธา
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
ที่มีความรู ้ความชานาญด้านวิชาชีพ และเป็ นที่ยอมรับในระดับชาติ
วิศวกรรมโยธา )โครงสร้าง และนานาชาติ เพื่อเป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสู ง มี
เทคนิคธรณี ทรัพยากรน้ า ความสาคัญในการแก้ปัญหาของประเทศ เพิ่มคุณภาพและเพิ่มขีด
และขนส่ ง(
ความสามารถในการผลิต และเป็ นผลให้เศรษฐกิจของประเทศ
แข็งแกร่ งและมีการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
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4 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมและการบริ หาร
การก่อสร้าง

เป็ นหลักสู ตร Professional Program ด้าน CM แห่งแรกของ
ประเทศไทย เน้นการเสริ มความรู ้ความสามารถด้านวิศวกรรมและ
การบริ หารการก่อสร้างของวิศวกร โดยเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษา
เลือกวิชาเรี ยนและหัวข้อในการทาโครงการศึกษาเฉพาะเรื่ องหรื อ
วิทยานิพนธ์ ตามความสนใจและความถนัด เป็ นหลักสู ตรที่เปิ ด
สอนในภาคค่า เพื่อเปิ ดโอกาสให้วศิ วกรโยธาที่ทางานภาครัฐและ
ภาคเอกชนมีโอกาสได้ศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มพูนความรู ้และนา
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยไปประยุกต์ใช้ในการทางาน ในขณะเดียวกัน
นักศึกษาจะได้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จาก
การทางาน
5 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรม โดยเน้นวิชาที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริ งใน
เทคโนโลยีวศิ วกรรม โยธา อุตสาหกรรมก่อสร้าง การศึกษาเริ่ มต้นจากการวางแผน การจัดการ
)วิศวกรรมโยธา วิศวกรรม การออกแบบทางเทคนิค การบารุ งรักษาหลังการก่อสร้าง รวมถึง
นอกฝั่ง การจราจรและ
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในทุกขั้นตอนของ
ขนส่ ง(
โครงการก่อสร้าง ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาจะมีความชานาญเชิงลึก
ทางด้านเทคนิค ในขณะเดียวกันยังเป็ นผูท้ ี่มีความเข้าใจ ภาพรวม
ในทุกขั้นตอนของโครงการ และพร้อมที่จะก้าวไปสู่ การเป็ น
ผูบ้ ริ หารในสายงานวิศวกรรม
6 หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั
เน้นการผลิตนักวิจยั ที่มีความรู ้ความสามารถสู ง ในการทาวิจยั ที่มี
ทิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คุณภาพและสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของชาติ อีกทั้งเป็ นที่
โยธา )โครงสร้าง เทคนิค ยอมรับในระดับนานาชาติ นักวิจยั ดังกล่าวต้องเป็ นผูท้ ี่มีความ
ธรณี ทรัพยากรน้ า ขนส่ ง สนใจอย่างจริ งจังในการทาวิจยั มีความคิดริ เริ่ ม มีการพัฒนาตนเอง
และวิศวกรรมและการ
เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ตลอดชี วติ และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ด้วย
บริ หารการก่อสร้าง(
ตนเองได้
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2.2 นักศึกษา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาเปิ ดการเรี ยนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริ ญญาตรี โท และ เอก ซึ่ งในแต่
ละปี สามารถผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมทั้งภาครัฐฯ และ ภาคเอกชน เป็ นจานวนมาก ข้อมูลของ
บัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาในปี พ.ศ. 2556 )ปี การศึกษา 2555( จานวนทั้งสิ้ น 148 คน มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

หลักสู ตร

ป.ตรี )ปกติ(
ป.ตรี )นานาชาติ(
ป.โท โยธา)ปกติ(
ป.โท วิศวกรรมและการ
บริ หารการก่อสร้าง )ภาคค่า(
ป.โท เทคโนโลยีวศิ วกรรม
โยธา )ภาคค่า(
ป.เอก

จานวน
นักศึกษาที่
จานวนนักศึกษาปัจจุบนั ในปี การศึกษา 2555
สาเร็ จ
การศึกษาใน
ชั้นปี ที่ ชั้นปี ที่ ชั้นปี ที่ ชั้นปี ที่
ตกค้าง รวม ปี การศึกษา
1
2
3
4
2555
67
75
84
72
14
312
69
71
57
59
49
15
251
24
41
18
21
80
25
43

21

7

71

18

40

29

30

99

9

9

7

11

36
849

3
148

9

รวม

2.3 รายชื่ อนักศึกษาทีไ่ ด้ รับเกียรตินิยมในปี การศึกษา 2555 มี
ดังนี้
เกียรตินิยมอันดับ 1 (จำนวน 4 คน)
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ (โครงกำรปกติ)
1. นำยอำร์ตีส ยศอมรสุนทร
2. นำยนพพล บุญย้อย
3. นำยศุภกิต บุญตันตรำภิวฒ
ั น์
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หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ (โครงกำรนำนำชำติ)
1. นำยปวริศ เอมสิริรตั น์
เกียรตินิยมอันดับ 2 )จานวน 9 คน(
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา )โครงการปกติ(
1. นายปฐมพร ฐิติถาวรนันท์
2. นายวรวัฒน์ ทวีประสาธน์
3. นายพร้อมพงษ์ หริ่ มประพร
4. นายสุ ริยนั โตพระลัย
5. นายชนา พุทธนานนท์
6. นายปภสร ตุลาผล
7. นายวรุ ธ ธีรพรณรงค์
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา )โครงการนานาชาติ(
1. นายธนพล ทิพย์สุนาวี
2. นางสาวปานวสุ ตรี รัตน์ศิริกุล
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3

3

งบประมาณ

3.1 งบประมาณภาควิชาวิศวกรรมโยธา ประจาปี งบประมาณ 2556
3.1.1 แผนรายรับของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี งบประมาณ 2556
ในปี งบประมาณ 2556 ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา ได้ ต้ ัง แผนงบประมาณรายรั บ รวมทั้ ง สิ้ น
121,206,645 บาท และมีแผนรายจ่ายรวมทั้งสิ้ น 121,047,593 บาท โดยงบประมาณดังกล่าวข้างต้น เป็ น
เพียงแผนดาเนิ นการ แต่เป็ นกรอบที่สาคัญในการดาเนิ นงานของปี งบประมาณ 2556 โดยมีรายละเอียด
แผนรายรับเป็ นจานวนเงินและสัดส่ วนร้อยละ ดังนี้

แผนรายรับ ปี งบประมาณ 2556
140,000,000
120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
รายรับเงิน
อุดหนุนจาก
รัฐบาล
จานวนเงิน (บาท) 23,763,000
เปอร์ เซ็นต์ (%)

19.61

รายรับ
รายรับจากค่า ค่าลงทะเบียน
เล่าเรี ยน
และสอบ
วิทยานิพนธ์

รายรับจาก
งานวิจยั และ
งานบริ การ
วิชาการ

*รายรับการ
งบลงทุนและ
ดาเนินการอื่น **รายรับอื่นๆ
ค่า
(แบบ กค. 23)
(รวมเงิน
สาธารณูปโภค
บริ จาค)

58,275,150

2,535,055

24,594,000

3,945,230

8,094,210

-

121,206,645

48.08

2.09

20.29

3.25

6.68

0.00

100.00

รวมทังสิ
้ ้น

หมายเหตุ : 1. * รายรับจากการดาเนินการอื่น ภาควิชาฯ จะได้รับเงินจากการจัดโครงการอบรมเตรี ยม
ความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ โครงการค่ายโยธานักศึกษาใหม่ โครงการ Civil Camp และเงินรับบริ จาค
จากศิษย์เก่า
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2. ** รายรั บ กค. 23-1 ภาควิ ช าฯ จะได้ รั บ เงิ น จัด สรรจาก จากรายรั บ ค่ า สอน Joint
Appointment การจัดสรรค่าบริ หารโครงการและค่าสาธารณู ปโภคจากโครงการวิจยั แหล่งทุ นภายนอก
ตามระเบียบเงินอุ ดหนุ นการวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก การจัดสรรจากงานบริ การวิชาการตามระเบียบ
การรับจ่ายเงินงานรับจ้างและค่าบริ การของมหาวิทยาลัยฯ
3. ยังไม่รวมเงินสะสมปี งบประมาณ 2553 – 2555
ภาควิช าวิศ วกรรมโยธา ได้จดั สรรแผนรายรั บ เป็ นแผนงบประมาณรายจ่ า ยแยกตามหมวด
งบประมาณต่างๆ โดยมีรายละเอียดแผนรายรับเป็ นจานวนเงินและสัดส่ วนดังนี้
แผนรายจ่ าย ปี งบประมาณ 2556
140,000,000
120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
*รายจ่าย
ภายในภาค
บังคับ
จานวนเงิน (บาท) 29,529,656
เปอร์ เซ็นต์ (%)

24.39

ค่าใช้ จ่าย
บุคลากร

ค่าใช้ จ่าย
ดาเนินการ

ค่า
สาธารณูปโภค

งบลงทุน
รายได้

งบลงทุน
สิ่งก่อสร้ าง

รายจ่าย
งานวิจยั และ
งานบริ การ
วิชาการ

27,669,625

34,513,872

2,599,440

1,241,000

900,000

24,594,000

121,047,593

22.86

28.51

2.15

1.03

0.74

20.32

100.00

รวมทังสิ
้ ้น

หมายเหตุ : * แผนรายจ่ายภายในภาคบังคับ มจธ. เป็ นเงิน 27,366,056 บาท และคณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็ นเงิน 2,163,600 บาท
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3.1.2 แผนรายจ่ ายเปรียบเทียบกับรายจ่ ายจริงของภาควิชา
วิศวกรรมโยธา แยกตามหมวดรายจ่ าย ปี งบประมาณ 2556
หมวดรายจ่ าย
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน
3. ค่าสาธารณู ปโภค
4. ค่าครุ ภณั ฑ์
5. ค่าสิ่ งก่อสร้าง
รวมรายจ่ าย
6. งานวิจยั แหล่งทุน
ภายนอก
7. งานบริ การวิชาการ
รวมรายจ่ ายทั้งสิ้น

3

27,669,625.00

แผน สู งกว่ า/ต่ากว่ า
รายจ่ ายจริง
25,874,950.24
1,794,674.76

34,513,872.00
2,599,440.00
1,241,000.00
900,000.00
66,923,937.00

21,523,107.04
1,940,968.08
2,302,926.00
434,876.00
52,076,827.36

12,990,764.96
658,471.92
- 1,061,926.00
65,124.00
14,847,109.64

37.64
25.33
- 85.57
22.18

16,350,000.00
8,244,000.00
91,517,937.00

25,789,208.72
9,337,106.50
87,203,142.58

- 9,439,208.72
- 1,093,106.50
4,314,794.12

- 57.73
- 13.26
4.71

แผนรายจ่ าย

รายจ่ ายจริง

ร้ อยละ
6.49

หมายเหตุ :
1. งานวิ จ ัย แหล่ ง ทุ น ภายนอก รวมค่ า บริ ห ารโครงการและค่ า สาธารณู ปโภค จ านวน
461,990.80 บาท เพื่อจัดสรรเข้ามหาวิทยาลัยตามระเบียบเงินอุดหนุ นการวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก
2. งานบริ ก ารวิชาการ รวมเงิ นจัดสรรงานบริ ก ารวิชาการ จานวน 1,441,239.00 บาท เพื่ อ
จัดสรรเข้ามหาวิทยาลัยตามระเบียบการรับจ่ายเงินงานรับจ้างและค่าบริ การของมหาวิทยาลัย
3. ค่าใช้จ่ายไม่รวมแผนรายจ่ายภายในภาคบังคับ จานวน 29,529,656.00 บาท
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3.1.3 เงินงบประมาณคงเหลือ (ผลจริ ง) ประจาปี งบประมาณ 2555
และ 2556
ลาดับ

ผล ปี 2555
(จริง)

รายละเอียด

ปี 2556
(แผน)

(ผล) จริง

24,986,578.00

23,763,000.00

24,157,891.00

-

-

56,154,700.00

58,275,150.00

62,620,900.00

1,358,715.00

3,945,230.00

1,355,201.00

4,273,951.57

2,535,055.00

3,427,031.35

6,932,669.00

8,094,210.00

5,399,976.00

12,200,000.00

-

-

105,906,613.57

96,612,645.00

96,960,999.35

12,733,379.29

16,000,000.00

25,327,217.92

618,377.84

350,000.00

461,990.80

6,588,790.00

7,200,000.00

7,895,867.50

1,176,280.50

1,044,000.00

1,441,239.00

127,023,441.20

121,206,645.00

132,087,314.57

27,208,633.97

27,366,056.00

29,279,034.51

2,122,937.30

2,163,600.00

2,334,886.00

26,332,635.38

27,669,625.00

25,874,950.24

19,496,332.49

34,513,872.00

21,523,107.04

1,688,021.95

2,599,440.00

1,940,968.08

5,946,342.50

1,241,000.00

2,302,926.00

12,200,000.00

900,000.00

434,876.00

94,994,903.59

96,453,593.00

83,690,747.87

12,733,379.29

16,350,000.00

25,327,217.92

6,588,790.00

8,244,000.00

7,895,867.50

114,317,072.88

121,047,593.00

116,913,833.29

12,706,368.32

159,052.00

15,173,481.28

รายรับ
1
2
3
4
5

6

ว.-1
ว.-2
บ.-1
บ.-2

7

8
9
10
11
12
13

ว.
บ.
14

เงินจากรัฐ
เงินลงทุนจากรัฐ
ค่าเล่าเรี ยน
รายได้ดาเนินการอื่น (รวมเงินรับบริ จาค)
รายรับภายใน
5.1 รายรับค่าลงทะเบียนและสอบวิทยานิพนธ์
5.2 รายรับภายในอื่น ๆ
5.3 เงินสะสมภาควิชา วศ. โยธา
รายรับรวม (1+2+3+4+5.1+5.2)
งานวิจยั แหล่งทุนภายนอก (รับจริ ง)
รายรับภายใน - โครงการวิจยั ฯ
งานบริ การวิชาการ (รับจริ ง)
รายรับภายใน - บริ การวิชาการ
รายรับรวม (6) +ว. + บ.
รายจ่ าย
รายจ่ายภายในภาคบังคับ
7.1 มหาวิทยาลัย
7.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าใช้จ่ายดาเนินการ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุนรายได้
งบลงทุนสิ่ งก่อสร้าง
รายจ่ ายรวม
งานวิจยั แหล่งทุนภายนอก
งานบริ การวิชาการ
รายจ่ ายรวม (13) + ว. + บ.
เงินงบประมาณคงเหลือ (6) - (13)
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หมายเหตุ :
1. ข้อมูลด้านรายรับจากระบบ KISS (Fin-P-004) ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2557
2. รายรับเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์จากระบบ TFA 2
3. ข้อมูลด้านรายรับยังไม่รวมเงินสะสม ปี งบประมาณ 2553 – 2555
4. รายจ่ายภายในภาคบังคับของมหาวิทยาลัยใช้ขอ้ มูลจาก TFA 2
5. รายจ่ายภายในภาคบังคับ ของคณะวิศ วกรรมศาสตร์ ใช้ข ้อมู ลจากรายงาน PBBS ประจาปี
งบประมาณ 2557

3.1.4 รายจ่ ายจริงของค่ าใช้ จ่ายหลักตามหมวดต่ างๆ ในปี งบประมาณ
2552 - 2556
รายจ่ ายจริงของค่ าใช้ จ่ายหลัก ในปี งบประมาณ 2552 - 2556
(ไม่ รวมงานวิจัยและงานบริการวิชาการ)
จานวนเงิน (บาท)

80,000,000

ค่าใช้ จ่ายด้ านบุคลากร

60,000,000

ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน

40,000,000

ค่าสาธารณูปโภค

20,000,000

ค่าครุภณ
ั ฑ์

0
2552

2553

2554

2555

2556

ปี งบประมาณ

ค่าสิง่ ก่อสร้ าง
รวมรายจ่าย

หมายเหตุ : ในปี งบประมาณ 2555 มีการปรับปรุ งและพัฒนาอาคารวิศววัฒนะ ด้านภาควิชาวิศวกรรม
โยธา เป็ นเงิน จานวน 12,200,000 บาท โดยใช้เงินสะสมประจาปี 2550 – 2552 ของภาควิชาวิศวกรรม
โยธา
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3.1.5 รายจ่ ายจริ งของงานวิ จั ย แหล่ ง ทุ น ภายนอกและงานบริ ก าร
วิชาการ ในปี งบประมาณ 2552 – 2556
รายจ่ ายจริงของงานวิจัยแหล่ งทุนภายนอกและงานบริการวิชาการ
ในปี งบประมาณ 2552 - 2556
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0

2552

งานวิจัยแหล่ งทุน
4,702,423
ภายนอก
งานบริการวิชาการ 5,822,110

2553

2554

2555

2556

3,571,997

4,064,901 12,465,176 25,327,218

5,274,911

5,570,524

6,588,790

7,895,868

3.2 งบประมาณสนับสนุนผลงานวิจัย หรื องบ FTERO
ภาควิช าวิศวกรรมโยธา ได้รับ งบประมาณสนับสนุ นผลงานวิจยั (Full Time Equivalent Research
Output, FTERO) ซึ่ งมหาวิทยาลัยฯพิจารณาจากผลงานด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจยั ในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ จานวนของบัณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในระดับ ปริ ญ ญาโทและเอก เงิ น วิจยั จากแหล่ ง ทุ น
ภายนอกที่มาจากภาควิชาฯ ที่หักเข้ามหาวิทยาลัยฯ และเงินจัดสรรจากผลงานการจดอนุ สิทธิ บตั รหรื อ
สิ ทธิบตั ร สู งที่สุดในหน่วยงานระดับภาควิชา เป็ นระยะเวลา 8 ปี ติดต่อกัน รวมเป็ นเงิน 13,580,000.- บาท
รายละเอียดงบประมาณ FTERO ที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยมีดงั นี้
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งบประมาณ FTERO ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรจากผลงานของภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ปี พ.ศ. 2548 - 2555
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
-

พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555

จานวนเงิน (บาท) 2,470,000 2,220,000 1,540,000 1,560,000 1,360,000 1,510,000 1,490,000 1,430,000

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 จนถึ งปั จจุบนั ภาควิชาฯ ได้นาเงินส่ วนนี้ ไปใช้ในการพัฒนาภาควิชาฯ
รวมจานวน 9,910,624.73 บาท โดยส่ วนใหญ่จดั สรรเป็ นทุนการศึกษาแก่นกั ศึกษาปริ ญญาโท และใช้ใน
การ พัฒ นาเว็บ ไซด์ ข องภาควิ ช าฯ พัฒ นาความรู ้ ด้า นภาษาอัง กฤษให้ ก ับ นั ก ศึ ก ษา จัด ท าแผ่ น พับ
ประชาสัมพันธ์ จัดซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์เพื่อการวิจยั เงิ นสนับสนุ นผูช้ ่ วยวิจยั สนับสนุ นเงิ นเพื่อการเดิ นทางไป
เสนอผลงานในการประชุ ม / สัมมนานานาชาติ หรื องานวิจยั ของนักศึกษา มี เงิ นงบประมาณ FTERO
คงเหลือสาหรับใช้พฒั นาภาควิชาฯ ในปี งบประมาณ 2557 มีจานวน 3,669,375.27 บาท โดยงบประมาณ
รายจ่ายในแต่ละปี งบประมาณมีดงั นี้

ปี งบประมาณ
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
รวมเป็ นเงิน

จานวนเงิน (บาท)
337,344.00
880,183.25
1,014,736.90
1,352,423.40
1,424,305.00
1,732,887.48
1,336,774.70
1,831,970.00
9,910,624.73
-27-
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3.3 งบประมาณสนับสนุนประสิ ทธิภาพการทางาน หรื องบ PBBS
ภาควิ ช าวิศ วกรรมโยธาได้เริ่ ม ด าเนิ น การบริ ห ารงบประมาณแบบ PBBS (Performance Based
Budgeting System) ในปี งบประมาณ 2548 เป็ นปี แรก และดาเนิ นการต่อเนื่องมาจนถึงปี งบประมาณ 2556
โดยใช้หลักการบริ หารงบประมาณรายรับและรายจ่ายในภาพรวม และใช้หลักการจ่ายค่าตอบแทนตาม
ภาระงานและผลงานของแต่ละบุคคล เพื่อกระตุน้ และสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร ในการช่วยเหลืองาน
ของภาควิชาฯ อันจะส่ งผลทาให้การดาเนินงาน มีความคล่องตัว มีทิศทาง และบรรลุตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
ในปี งบประมาณ 2555 ภาควิชาฯ ได้จดั สรรเงิน PBBS เพื่ อเป็ นค่าตอบแทนแก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
ลูกจ้าง เป็ นจานวนเงิน 3,411,750.- บาท โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนใหญ่ๆ คือ ส่ วนแรกร้อยละ 75 จัดสรร
สมทบเป็ นค่าตอบแทนให้กบั อาจารย์ของภาควิชาฯ ส่ วนที่ 2 ร้อยละ 15 สมทบเป็ นค่าตอบแทนให้กบั
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของภาควิชาฯ และส่ วนที่ 3 ร้อยละ 10 สมทบเป็ นค่าตอบแทนสนับสนุ นการตีพิมพ์
หรื อเผยแพร่ ผลงานวิจยั และวิชาการ

3.4 ค่ าใช้ จ่ายด้ านสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณู ปโภค (ค่าเสื่ อมราคาพื้นที่ ค่าไฟฟ้ า ค่าจ้างพนักงานทาความสะอาดเป็ น
หลัก รวมถึงค่าโทรศัพท์ ค่ากระดาษชาระ ค่าดวงตราไปรษณี ย ์ และค่าบารุ งลิฟท์) ในปี งบประมาณ 2556
นี้ยงั คงสู งถึงปี ละ 3,820,871.- บาท ต่อจานวนนักศึกษาของภาควิชาฯ ทั้ง (ตรี โท และเอก ระดับปริ ญญา)
963 คน หรื อคิดเป็ นค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษาคนละ 3,460.- บาทต่อคนต่อปี ดังแสดงในตารางค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภค ประจาปี งบประมาณ 2552 – 2556
รายการ
ค่าไฟฟ้า
ค่าจ้างทาความสะอาด
ค่าเสื่ อมราคาพื้นที่
ค่าบริ การรักษาความปลอดภัย
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมเป็ นเงิน
จานวนนักศึกษา
ค่ าใช้ จ่ายต่ อหัว

2552
1,632,678
319,375
456,027
24,358
2,432,438
727
3,345

2553
1,700,341.00
288,860
974,844
30,408
2,994,453
785
3,815

ปี งบประมาณ
2554
1,742,402.00
355,300
1,230,216
46,162
3,374,080
795
4,244
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2555
1,424,731
408,740
1,236,931
47,570
3,117,972
901
3,460

2556
1,800,303
628,005
1,264,112
82,854
45,598
3,820,871
963
3,967

รายงานประจาปี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 2556

ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณู ปโภคของภาควิชาฯ มีแนวโน้มสู งขึ้นทุกปี ในอนาคตภาควิชาฯ จะมีพ้ืนที่
ใช้สอยเพิ่มขึ้นเป็ นจานวนมาก โดยมีพ้ืนที่ใช้สอย ณ อาคารเรี ยนรวม 5 เท่ากับ 3,507.90 ตารางเมตร และ
พื้นที่ใช้สอย ณ อาคารใหม่ 4 ชั้น และ 11 ชั้น อาคารวิศววัฒนะ เท่ากับ 3,671.65 ตารางเมตร รวมทั้งสอง
อาคารเท่ากับ 7,195.55 ตารางเมตร หากภาควิชาฯ ยังคงถือครองไว้ท้ งั หมด จะต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่สูงถึงปี
ละ 1,866,683.- บาท และจะต้องจ่ายค่าจ้างพนักงานทาความสะอาดเป็ นจานวนเงินที่สูงขึ้นด้วย
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4

เครือ่ งมือ อุปกรณ์
และห้องปฏิบตั กิ าร

ภาควิช าวิศ วกรรมโยธา มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าธนบุ รี ได้จดั เตรี ย มเครื่ อ งมื อ
อุปกรณ์ และห้องปฏิ บตั ิการ เพื่อใช้ในการเรี ยน การสอน งานวิจยั งานทดสอบ และงานบริ การวิชาการ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไป

4.1 เครื่ องมือและอุปกรณ์ การศึกษาที่จดั ซื้อในปี 2556
4.1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้ าง
1. ชุดทดสอบ Hydraulic Actuator จานวน 1 ชุด
ราคา 4,251,674.18 บาท หมายเลขครุ ภณั ฑ์ 56A0200294 เงินบริ จาคโครงการ Civil Night 2011
2. รถดั้มเปอร์ เครื่ องยนต์ดีเซล 11 แรง
ราคา 90,950.- บาท หมายเลขครุ ภณั ฑ์ 56A1000004 เงินจัดสรรภาควิชาฯ
3. เครื่ องทดสอบกาลังคอนกรี ต จานวน 2 ตัว
ราคา 35,310 บาท หมายเลขครุ ภณั ฑ์ 56A0200354 และ 56A0200355 เงินจัดสรรภาควิชาฯ
4. เครื่ องปรับอุณหภูมิน้ าเย็น จานวน 1 เครื่ อง
ราคา 150,000 บาท หมายเลขครุ ภณั ฑ์ 56A0200429 เงินจัดสรรภาควิชาฯ
5. ปั๊ มลม จานวน 1 ตัว
ราคา 40,573 บาท หมายเลขครุ ภณั ฑ์ 56R1000002 โครงการการพัฒนาระบบโครงสร้าง
กาแพงรับแรงเฉื อนคู่ควบแบบผสมโดยใช้คานเหล็กแบบยึดรั้งบางส่ วนสาหรับการออกแบบ –
รศ.ดร.สุ ทศั น์ ลีลาทวีวฒั น์
6. บล็อกลม จานวน 1 ตัว
ราคา 11,449 บาท หมายเลขครุ ภณั ฑ์ 56R0200080 โครงการการพัฒนาระบบโครงสร้าง
กาแพงรับแรงเฉื อนคู่ควบแบบผสมโดยใช้คานเหล็กแบบยึดรั้งบางส่ วนสาหรับการออกแบบ –
รศ.ดร.สุ ทศั น์ ลีลาทวีวฒั น์
7. ชุดเครื่ องมือจับยึดสลักเกลียว พร้อมลิ่มรองหัวสลักเกียว จานวน 6 ชุด ราคา 43,870 บาท
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หมายเลขครุ ภณั ฑ์ 56R0200081 – 56R0200086 โครงการการประเมินข้อกาหนดของ AISC
สาหรับการออกแบบรอยเชื่ อมของจุดต่อสาหรับเหล็กฉาก R02 – ผศ.ดร.อภินตั ิ อัชกุล

ชุดทดสอบ Hydraulic Actuator

เครื่ องปรับอุณหภูมิน้ าเย็น

ปั๊ มลม

ชุดเครื่ องมือจับยึดสลักเกลียว

4.1.2 สาขาวิชาวิศวกรรมสารวจ
1. กล้องประมวลผลรวม จานวน 2 ชุด
ราคา 321,000 บาท หมายเลขครุ ภณั ฑ์ 56A0200274 และ 56A0200275 เงินจากรัฐและเงิน
จัดสรรภาควิชาฯ
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4.1.3 สาขาวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี
1. ชุดเซ็นเซอร์ วดั ความดันที่ไม่เท่ากัน จานวน 2 ตัว
ราคา 199,876 บาท หมายเลขครุ ภณั ฑ์ 56A0200185 และ 56A0200186 เงินจัดสรรภาควิชาฯ
2. แท่นตัดไฟเบอร์ จานวน 1 ตัว
ราคา 4,690 บาท หมายเลขครุ ภณั ฑ์ 56E0200047 เงินจัดสรรภาควิชาฯ
3. เครื่ องวัดแรงดัน จานวน 2 ตัว
ราคา 50,932 บาท หมายเลขครุ ภณั ฑ์56R0200018 – 56R0200019 โครงการวิจยั การศึกษา
พฤติกรรมการวิบตั ิของมวลหินรอบอุโมงค์ใต้ดินภายใต้ความดันภายในสู งเพื่อการออกแบบ
ระบบกักเก็บแก๊ส
4. เซ็นเซอร์วดั ระยะทาง จานวน 3 ตัว
ราคา 86,028 บาท หมายเลขครุ ภณั ฑ์ 56R0200020 – 56R0200022 โครงการวิจยั พฤติกรรมด้าน
กาลังและการเสี ยรู ปของดิฟายด์แอสฟัลต์ติกคอนกรี ต – รศ.ดร.วรัช ก้องกิจกุล

แท่นตัดไฟเบอร์

เครื่ องวัดแรงดัน

4.1.4 สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรนา้
1. ชุดทดลองการไปลวนแบบอิสระและแบบบังคับ
ราคา 199,876.00 บาท หมายเลขครุ ภณั ฑ์ 56A0200273 เงินจัดสรรภาควิชาฯ
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ชุดทดลองการไปลวนแบบอิสระและแบบบังคับ

4.1.5 สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ ง
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์ ชนิด Note Book จานวน 1 เครื่ อง (รศ.ดร.ธวัชชัย เหล่าศิริหงษ์ทอง)
ราคา 30,000 บาท หมายเลขครุ ภณั ฑ์ 56A1500104 เงินจัดสรรภาควิชาฯ
2. เครื่ องคอมพิวเตอร์ ชนิด Note Book จานวน 1 เครื่ อง (ดร.วศิน เกียรติโกมล)
ราคา 30,000 บาท หมายเลขครุ ภณั ฑ์ 56A1500499 เงินจัดสรรภาควิชาฯ

4.1.6 สานักงานภาควิชา
1. เครื่ องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ตัว
ราคา 20,330 บาท หมายเลขครุ ภณั ฑ์ 56A1500636 เงินจัดสรรภาควิชาฯ
2. จอรับภาพไฟฟ้า ขนาด 150 นิ้ว จานวน 1 เครื่ อง
ราคา 17,869 บาท หมายเลขครุ ภณั ฑ์ 56A0700057 เงินจัดสรรภาควิชาฯ
3. จอรับภาพไฟฟ้า ขนาด 120 นิ้ว จานวน 1 เครื่ อง
ราคา 10,486 บาท หมายเลขครุ ภณั ฑ์ 56A0700062 เงินจัดสรรภาควิชาฯ
4. เครื่ องเสี ยง จานวน 1 ชุด
ราคา 24,518 บาท หมายเลขครุ ภณั ฑ์ 56A0600091 เงินจัดสรรภาควิชาฯ
5. โต๊ะทางาน จานวน 34 ชุด
ราคา 196,452 บาท หมายเลขครุ ภณั ฑ์ 56A0100400 – 433 เงินจัดสรรภาควิชาฯ
6. โต๊ะทางาน จานวน 2 ชุด
ราคา 11,556 บาท หมายเลขครุ ภณั ฑ์ 56A0100398 – 399 เงินจัดสรรภาควิชาฯ
7. เครื่ องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ตัว
ราคา 20,330 บาท หมายเลขครุ ภณั ฑ์ 56A1500652 เงินจัดสรรภาควิชาฯ
8. HP 2530-48G Switch จานวน 3 ชุด
ราคา 53,146.90 บาท หมายเลขครุ ภณั ฑ์ 56A1501189 – 91 เงินจัดสรรภาควิชาฯ
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9. เครื่ องคอมพิวเตอร์ จานวน 50 เครื่ อง
ราคา 925,000 บาท หมายเลขครุ ภณั ฑ์ 56A1500992 – 56A1501041
เงินบริ จาคจาก คุณทองมา วิจิตรพงศ์พนั ธุ์
10. เครื่ องพิมพ์ EPSON L210 จานวน 1 เครื่ อง
ราคา 4,900 บาท หมายเลขครุ ภณั ฑ์ 56E1500178 เงินจัดสรรภาควิชาฯ
11. เก้าอี้สานักงาน รุ่ น SA-47 จานวน 35 ตัว
ราคา 33,610.50 บาท หมายเลขครุ ภณั ฑ์ 56E0102091 – 56E0102125 เงินจัดสรรภาควิชาฯ
12. เก้าอี้สานักงาน รุ่ น SA-47 จานวน 17 ตัว
ราคา 16,325.10 บาท หมายเลขครุ ภณั ฑ์ 56E0102276 - 56E0102292 เงินจัดสรรภาควิชาฯ

จอรับภาพไฟฟ้า ขนาด 150 นิ้ว

เครื่ องคอมพิวเตอร์

4.2 ห้ องปฏิบัติการ และศูนย์ วจิ ัย
ห้องปฏิ บตั ิการและศูนย์วิจยั ทั้งหมดของภาควิชาฯ มีสถานที่ต้ งั ประจาอยูภ่ ายในอาคารเรี ยนรวม 5
โดยมีพ้นื ที่ใช้สอยอยูบ่ ริ เวณชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 5 ของตัวอาคารตามที่ได้กล่าวแล้ว ในบทที่ 1 หัวข้อ 1.3
ตารางที่ 4.1 แสดงรายละเอียด ของห้องปฏิบตั ิการและศูนย์วจิ ยั แยกตามสังกัดในแต่ละสาขาวิชา อัน
ได้แก่ สถานที่ต้ งั อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผูร้ ับผิดชอบตามประกาศของภาควิชาฯ เลขที่ 14/2550 หน้าที่ใช้
งาน และรายวิชาที่ใช้หอ้ งปฏิบตั ิการ
ในช่ วงกลางปี พ.ศ.2550 ถึ งปี พ.ศ. 2552 ห้องปฏิ บ ตั ิ ก ารชลศาสตร์ เป็ นห้องปฏิ บ ตั ิ ก ารชั่วคราว
ตั้ง อยู่ที่ ช้ ัน ล่ างด้านหน้าอาคารเรี ย นรวม 5 แต่ ในกลางปี พ.ศ. 2553 ภาควิชาฯ ได้รับ อาคารเรี ยนพร้ อม
ห้องปฏิบตั ิการด้านวิศวกรรมโยธา ซึ่งรวมถึงห้องปฏิบตั ิการทางชลศาสตร์ ซึ่ งประกอบไปด้วยเครื่ องมืออัน
ทันสมัยที่พร้อมสาหรับการทดสอบและงานวิจยั ในด้านชลศาสตร์ ข้ นั สู ง

-35KMUTT Civil Engineering Annual Report 2013

4

KMUTT Civil Engineering

-36-

Annual Report 2013

2.2 ศูนย์วจิ ยั ทางด้านกลศาสตร์
ธรณี และ การปรับปรุ งคุณภาพ
ดิน (GEOMECH)
อาคาร CB 5 ชั้น 1
(CB50413)

อาคาร CB 5 ชั้น 1 (CB50103)

ใช้ในงานวิจยั ของกลุ่มวิจยั กลศาสตร์ธรณี และ
การปรับปรุ งคุณภาพของดิน

รศ.ดร.วิโรจน์ ศรี สุภานนท์

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

3) ห้ องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมขนส่ ง

รศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์

อาคาร CB 5 ชั้น 1 (CB50412)

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

CVE372 Highway Materials
Laboratory
CVE702 Thesis
CVE901 Dissertation

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

CVE702 Thesis

ใช้ในงานวิจยั ของกลุ่มวิจยั กลศาสตร์และวัสดุ

รายวิชาที่ใช้ ประกอบ
การเรียนการสอน

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

หน้ าที่ใช้ งาน

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

2) ห้ องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี

ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล
รศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์
ผศ.ดร.สมโพธิ อยูไ่ ว

อาคาร CB 5 ชั้น 1 (CB50104)

1.2 ห้องทดสอบวัสดุ

อ.เอกชัย ภัทรวงศ์ไพบูลย์
รศ.ดร.สุ ทศั น์ ลีลาทวีวฒั น์
ผศ. ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร

1) ห้ องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมโครงสร้ าง

อาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่
ผู้รับผิดชอบ

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

อาคาร CB 5 ชั้น 1
(CB50104)

1.1 ห้องปฏิบตั ิการโครงสร้าง

1.4 ศูนย์กลศาสตร์และวัสดุ
(MecMat)

สถานที่ต้งั

4

ชื่ อห้ องปฏิบัติการ

ตารางที่ 4.1 ห้องปฏิบตั ิการในสังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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6.2 ห้องปฏิบตั ิการวิจยั วิศวกรรมแหล่งน้ า (วารี )

6.1 ห้องปฏิบตั ิการชลศาสตร์

5.1 ห้องวิจยั วิศวกรรมการบริ หารงานก่อสร้าง

4.2 ห้องวิจยั วิศวกรรมสารวจ

ใช้ในงานวิจยั ด้านวิศวกรรมสารวจและแผนที่

ด้านหน้า
อาคาร CB 5 ชั้น 1
(ชัว่ คราว)

อาคาร CB 5 ชั้น
(CB50414)

ศ.ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี

ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์
นายจารุ วฒั น์ สุ ขจันทร์

CVE402 Civil Engineering Project

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

รายวิชาที่ใช้ ประกอบ
การเรียนการสอน

ใช้ในงานวิจยั ของกลุ่มวิจยั วิศวกรรมแหล่งน้ า

1) ใช้ประกอบการเรี ยนการสอน
2) ใช้ในงานวิจยั ด้านวิศวกรรมแหล่งน้ า

CVE394 Hydraulic Laboratory
CVE402 Civil Engineering project
CVE702 Thesis
CVE901 Dissertation

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

6) ห้ องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้า

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

5) ห้ องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้ าง

ดร.นคริ นทร์ สัทธรรมนุวงศ์

อาคาร CB 5 ชั้น 4
(CB50414)

4.1 ห้องปฏิบตั ิการสารวจ

หน้ าที่ใช้ งาน

1) ใช้ประกอบการเรี ยนการสอน
2) ใช้เก็บเครื่ องมือ และอุปกรณ์สารวจ

4) ห้ องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมสารวจ

อาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่
ผู้รับผิดชอบ

อ.ธีระ ลาภิศชยางกูล
นายสถาน เฉลิมพันธุ์

สถานที่ต้งั

อาคาร CB 5 ชั้น 1
(CB50105)

ชื่ อห้ องปฏิบัติการ

ตารางที่ 4.1 ห้องปฏิบตั ิการในสังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ต่อ)

รายงานประจาปี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 2556

4

KMUTT Civil Engineering

อาคาร CB 5 ชั้น 2 (CB50204)

อาคาร CB 5 ชั้น 2 (CB50204)

อาคาร CB 5 ชั้น 2 (CB50204)

7.5 ห้อง PE

7.6 ห้องโครงการนานาชาติ

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

7.3 ห้องคอมพิวเตอร์
ส่ วนกลาง

7.4 ห้องโสตทัศน์ UBC

อาคาร CB 5 ชั้น 2 (CB50514)

7.1 ห้องวิจยั นักศึกษา
ปริ ญญาเอก
7.2 ห้องวิจยั นักศึกษา
ปริ ญญาโท

สถานที่ต้งั
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ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช
ผศ. ดร.อภินตั ิ อัชกุล
รศ.ดร.วรัช ก้องกิจกุล

รศ.ดร.สุ ทศั น์ ลีลาทวีวฒั น์
ผศ. ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล
นางสุ ชาดา ไวยวุทธิ

นายดนัย ดามาอู

อ.ธงชัย โพธิ์ทอง
ดร.นคริ นทร์ สัทธรรมนุวงศ์

ผศ.ดร.ทวิช พูลเงิน

หน้ าที่ใช้ งาน

ใช้เป็ นห้องติดต่อประสานงานของ นศ.
ปริ ญญาตรี โครงการนานาชาติ

ใช้เป็ นห้องโสตทัศน์ สาหรับการเรี ยนการ
สอน และเป็ นห้องพักนักศึกษา
ใช้เป็ นห้องติดต่อประสานงานของ นศ.
ปริ ญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรม
โยธา (วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมนอก
ฝั่ง)

ใช้เป็ นห้องคอมพิวเตอร์สาหรับอาจารย์
และนักศึกษา

ใช้เป็ นห้องพัก และทาวิจยั ของ นศ.ปริ ญญา
เอก
ใช้เป็ นห้องพัก และทาวิจยั ของ นศ.ปริ ญญา
โท

7) ห้ องปฏิบัติการอื่นๆ

อาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่
ผู้รับผิดชอบ

วิชาในหลักสู ตรหลักสู ตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(โครงการนานาชาติ)

วิชาในหลักสู ตรหลักสู ตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมโยธา และ
วิศวกรรมนอกฝั่ง)

วิชาทัว่ ไป

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

CVE702 Thesis

CVE901 Dissertation

รายวิชาที่ใช้ ประกอบ
การเรียนการสอน

4

ชื่ อห้ องปฏิบัติการ

ตารางที่ 4.1 ห้องปฏิบตั ิการในสังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ต่อ)

เครื่ องมือ อุปกรณ์ และห้ องปฏิบัติการ

รายงานประจาปี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 2556

5

5

งานวิจยั

5.1 ทุนวิจัย
ในรอบหลายปี ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับทุน
วิจยั จากแหล่ งทุ นภายนอกมาอย่างต่อเนื่ องทุ กปี โดยสามารถจาแนกแหล่ งทุ นวิจยั ภายนอกออกเปน น
กลุ่มหลักๆ ดังนี้
1. ทุนวิจยั ที่ได้รับการสนับสนุ นจากสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
2. ทุนวิจยั ที่ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
3. ทุนวิจยั ที่ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
4. ทุนวิจยั ที่ได้รับการสนับสนุ นจากหน่วยงานภายนอกอื่นๆ
ในปี 2556 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับการสนับสนุนทุนวิจยั จากสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ
(วช.) จานวน 8 โครงการ คิดเปน นเงินทั้งสิ้ น 2,785,000 บาท ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 โครงการวิจัยทีไ่ ด้ รับการสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ (วช.)
ลาดับ
1

2
3
4
5

ชื่ อโครงการวิจยั

หัวหน้ าโครงการ

โครงการปั ญหาเชิงบูรณาการของการกระจายการเดินทาง
และการแจกแจงจราจรโดยสมดุลของผูใ้ ช้แบบสโตคาสติค ผศ.ดร. อาพล การุ ณสุนทวงษ์
และแพรด์คอมไบเนทอเรี ยลโลจิต
โครงการการศึกษาพฤติกรรมการวิบตั ิของมวลหินรอบ
อุโมงค์ใต้ดินภายใต้ความดันภายในสูงเพื่อการออกแบบ
รศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์
ระบบกักเกนบแก๊สใต้ดินในมวลหินที่มีรอยแตก (ระยะที่ 1)
โครงการพฤติกรรมด้านกาลังและการเสี ยรู ปของโฟม
ผศ.ดร.สมโพธิ อยูไ่ ว
โพลิสไตลีนเพื่อใช้ในการก่อสร้าง
โครงการพฤติกรรมด้านกาลังและการเสี ยรู ปของโพลิเมอร์
รศ.ดร.วรัช ก้องกิจกุล
โมดิฟายด์แอสฟัลต์ติกคอนกรี ต
โครงการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์
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งบประมาณ
ทีไ่ ด้ รับ (บาท)
487,000.00

416,000.00
383,000.00
381,000.00

งานวิจัย

5

ลาดับ

6

7
8

ชื่ อโครงการวิจยั

หัวหน้ าโครงการ

มีต่อปริ มาณน้ าท่าในลุ่มน้ าปิ ง (ระยะที่ 2)
โครงการผลของขนาดอนุภาคของนาโนซิลิกาและปริ มาณ
น้ าต่อวัสดุประสานต่อค่ากาลังอัดและโครงสร้างจุลภาค
ผศ.ดร. ทวิช พูลเงิน
ของซีเมนต์มอร์ตาร์ผสมนาโนซิลิกา
โครงการการพัฒนาองค์ความรู ้เกี่ยวกับความสามารถของ
บุคลากรด้านวิศวกรรมโยธาที่ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ผศ.ดร. พิชญ์ สุธีรวรรธนา
ต้องการ
โครงการการประเมินการพังทลายของอาคารโครงถักเหลนก
รศ.ดร. สุทศั น์ ลีลาทวีวฒั น์
ภายใต้แรงแผ่นดินไหวขนาดรุ นแรง (ระยะที่ 1)

รวมเป็ นเงิน

งบประมาณ
ทีไ่ ด้ รับ (บาท)
335,000.00
297,000.00

295,000.00
191,000.00

2,785,000

ในปี 2556 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับการสนับสนุ นทุนวิจยั จากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.) ร่ วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภายใต้ทุนส่ งเสริ มนักวิจยั รุ่ นใหม่จานวน 1
โครงการ คิดเปน นเงินทั้งสิ้ น 50,000 บาท ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.2 โครงการวิจัยทีไ่ ด้ รับการสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่ วมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี ภายใต้ ทุนส่ งเสริมนักวิจัยรุ่ นใหม่
งบประมาณ
ทีไ่ ด้ รับ (บาท)

ลาดับ

ชื่ อโครงการวิจยั

หัวหน้ าโครงการ

1

โครงการแรงดึงที่ปลายบนในสภาวะวิกฤตและน้ าหนัก
วิกฤตของท่อขุดเจาะและลาเลียงปิ โตรเลียมใต้ทะเล

ผศ.ดร. ชัยณรงค์ อธิสกุล

450,000.00

รวมเป็ นเงิน

450,000.00

ในปี 2556 ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา ได้รั บ การสนับ สนุ น ทุ น วิจ ัย จากส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึ กษา (สกอ.) ภายใต้โครงการมหาวิท ยาลัยวิจยั แห่ งชาติ (NRU) จานวน โครงการ คิ ดเปน นเงิ น
ทั้งสิ้ น 1,070,552บาท ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5.3
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รายงานประจาปี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 2556

ตารางที่ 5.3 โครงการวิจัยทีไ่ ด้ รับการสนับสนุนจากสนับสนุนทุนวิจัยจากสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ภายใต้ โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่ งชาติ (NRU)
ลาดับ
1
2
3
4

ชื่อโครงการวิจยั

หัวหน้าโครงการ

โครงการการพัฒนากระบวนการคานวณทางวิศวกรรม
โครงสร้างขั้นสูง
โครงการการพัฒนาเถ้าถ่านหิ น และเถ้าชีวมวล เพื่อเปน น
วัสดุในงานคอนกรี ต
โครงการการศึกษาคุณสมบัติทางกลศาสตร์ของวัสดุใน
งานวิศวกรรมเทคนิคธรณี
โครงการการพัฒนาวิธีวเิ คราะห์เชิงตัวเลขของ
โครงสร้างใต้ดินและการทรุ ดตัวของคอสะพาน

งบประมาณ
ที่ได้รับ (บาท)

ศ.ดร. สมชาย ชูชีพสกุล

375,882.00

ศ.ดร. ชัย จาตุรพิทกั ษ์กลุ

171,290.00

ผศ.ดร. พรเกษม จงประดิษฐ์

309,270.00

ผศ.ดร. สมโพธิ อยูไ่ ว

214,110.00

รวมเป็ นเงิน

1,070,552.00

นอกจากทุ นวิจยั ที่ได้รับการสนับสนุ นจากแหล่งทุนวิจยั หลักทั้ง 3 แห่ งแล้ว ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ยัง
ได้รับ การสนับสนุ นทุ นวิจยั จากแหล่ งทุ นภายนอกอื่ นๆ อี ก 5 โครงการ คิ ดเปน นเงิ นทั้งสิ้ น 11, 98,900
บาท ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5.
ตารางที่ 5.4 โครงการวิจัยทีไ่ ด้ รับการสนับสนุนจากหน่ วยงานภายนอกอื่นๆ
ลาดับ
1

2

3

ชื่ อโครงการวิจยั

หัวหน้ าโครงการ

โครงการการศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขการ
รศ. ดร. สุทศั น์ ลีลาทวีวฒั น์
แตกร้าวของผนังอาคาร (บมจ. พฤกษา เรี ยลเอสเตท)
โครงการการศึกษาความสามารถต้านทาน
แผ่นดินไหวอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สานักงานใหญ่ และสานักงานเชียงราย
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

งบประมาณ
ทีไ่ ด้ รับ (บาท)
396,750.00

รศ. ดร. สุทศั น์ ลีลาทวีวฒั น์

4,100,000.00

โครงการศึกษาพฤติกรรมการรับแรงเฉื อนของรอยต่อ
รศ. ดร. สุทศั น์ ลีลาทวีวฒั น์
ผนังสาเรน จรู ปในรู ปแบบต่างๆ

280,000.00
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5

งานวิจัย
(บมจ. พฤกษา เรี ยลเอสเตท)

5

4

5

โครงการเพิม่ ประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการเชิง
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรม
ผศ. ดร. สันติ เจริ ญพรพัฒนา
(สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม)
โครงการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนการบริ หารจัดการ
องค์ความรู ้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ผศ. ดร. สันติ เจริ ญพรพัฒนา
(มูลนิธิปิดทองหลังพระ สื บสานแนวพระราชดาริ )
รวมเป็ นเงิน

3,980,900.00

2,742,000.00
11,498,900.00

ตารางที่ 5.1-5. แสดงให้เหนนว่าในปี 2556 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้รับการสนับสนุ นทุนวิจยั จากแหล่ง
ทุนภายนอกต่างๆ รวมกันเปน นเงินทั้งสิ้ น 15.8 ล้านบาท ลดลงจากปี ที่ผา่ นมาร้อยละ 6 ทั้งนี้เนื่ องจากในปี
ที่ผา่ นมาภาควิชาได้รับการสนับสนุนทุนวิจยั ระยะยาวที่มีความต่อเนื่ อง ดังนั้น หากพิจารณาภาพรวมของ
การได้รับการสนับสนุ นเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอกแล้ว ภาควิชาฯ ยังคงรักษาระดับความสามารถที่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 255 ดังแสดงในรู ปที่ 5.1 โดยสัดส่ วนของทุนวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก
ต่างๆ จาแนกตามแหล่งที่มาแสดงได้ดงั รู ปที่ 5.2

43,803,520.00

50,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00

14,521,073.00 15,259,620.00

15,804,452.00

10,000,000.00

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

รู ปที่ 5.1 ทุนวิจัยจากแหล่ งทุนภายนอกทีไ่ ด้ รับในปี พ.ศ. 2553 – 2556
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5
7%
17%
NRU

3%

วช
มจธ+สกว

73%

อื่นๆ

รู ปที่ 5.2 สั ดส่ วนของทุนวิจัยจากแหล่ งทุนภายนอกประจาปี 2556 ตามแหล่งทีม่ า

5.2 การตีพมิ พ์ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ
ในปี พ.ศ. 2556 คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีผลงานวิจยั รวมทั้งสิ้ น 94 รายการ ซึ่ งสามารถแจกแจง
ได้ดงั ตารางที่ 5.5 และรู ปที่ 5. -5.5.
ตารางที่ 5.5 ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการประจาปี 2556
ประเภท
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
หนังสื อ
บทความวิจยั ที่นาเสนอในที่ประชุม/สัมมนาวิชาการระดับ
นานาชาติ
บทความวิจยั ที่นาเสนอในที่ประชุม/สัมมนาวิชาการระดับประเทศ
รวมจานวนผลงาน

จานวนบทความ
20
1

ร้ อยละ
29.4
1.5

14
33
68

20.6
48.5
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วารสารระดับนานาชาติ/
ภูมิภาค, 20 เรื่ อง
(29.4%)

บทความวิจยั ที่นาเสนอในที่
ประชุม/สัมมนาวิชาการ
ระดับประเทศ, 33 เรื่ อง
(48.5%)

บทความวิจยั ที่นาเสนอในที่
ประชุม/สัมมนาวิชาการระดับ
นานาชาติ, 14 เรื่ อง (20.6%)

รูปที่ 5.4 สัดส่ วนของประเภทบทความวิจยั ในปี พ.ศ. 2556หนังสือ, 1 เรื่อง (1.5%)

จานวนบทความ

รู ปที่ 5.4 สั ดส่ วนของประเภทบทความวิจัยในปี พ.ศ. 2556

40
35
30
25
20
15
10
5
0

รูปที่ 5.5 จานวนบทความวิจยั ทีไ่ ด้ รับการตีพมิ พ์ในปี 2553-2556

วารสารวิ ชาการ
นานาชาติ /ภูมิภาค
2553
26

วารสารวิ ชาการ
ระดับประเทศ
3

ที่ ประชุมวิ ชาการ
นานาชาติ
20

ประชุมวิ ชาการ
ระดับประเทศ
38

2554

24

4

17

31

2555

30

2

25

28

2556

20

0

14

33

รู ปที่ 5.5 จานวนบทความวิจัยทีไ่ ด้ รับการตีพมิ พ์ในปี 2553 – 2556
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5.4 การประเมินคุณภาพด้ านการวิจัยตามเกณฑ์ ของ สกอ.
หัวข้อนี้ เปน นการประเมินคุณภาพและศักยภาพของอาจารย์และนักวิจยั ในภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ต่อการทางานวิจยั ในปี พ.ศ.2556 โดยอ้างอิงจากคู่มือการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ
5.4.1 ตัวบ่ งชี้ ที่ 4.3 : เงินสนั บ สนุ นงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ จากภายในและภายนอกสถาบั นต่ อ
จานวนอาจารย์ประจา
ในส่ วนของตัวบ่งชี้ ที่ .3 ซึ่ งเกี่ยวข้องกับ เงิ นสนับสนุ นงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจาพบว่า จากจานวนเงินสนับสนุ นการวิจยั ที่ภาควิชาฯ ได้รับ
คิดเปน นเงินทั้งสิ้ น 15,804,452 บาท ขณะที่อาจารย์ประจาภาควิชาฯ มีท้ งั สิ้ น 31 ท่าน ดังนั้นเงินสนับสนุ น
งานวิจยั ต่อจานวนอาจารย์ประจาจึงมีค่าประมาณ 509,821 บาท ซึ่ งตามเกณฑ์ของ สกอ. ได้กาหนดไว้
ดังนี้
คะแนน 1
อยูร่ ะหว่าง 1 - 5 ,999 บาท

คะแนน 2
55,000 บาท - 79,999 บาท

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับ 80,000 บาท

จากข้อมูลข้างต้นพบว่าเงินสนับสนุ นงานวิจยั ที่ภาควิชาฯได้รับต่อจานวนอาจารย์ประจาสู งกว่า
เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. อย่างมาก ดังนั้นในตัวบ่งชี้ที่ .3 นี้ ภาควิชาฯ จึงได้รับคะแนนเตนม 3 คะแนน
5.4.2 ตัวบ่ งชี้ที่ 4.4 : ร้ อยละของงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ได้ รับการจดทะเบียน
ทรั พย์ สินทางปั ญญา หรื อนาไปใช้ ประโยชน์ ท้ังในระดับชาติและในระดับนานาชาติต่อจานวน
อาจารย์ประจา
จากรายงานข้างต้นจะเหนนว่าบุคลากรภายในภาควิชาฯ ได้ร่วมกันผลิตผลงานวิจยั ที่มีคุณภาพและ
ได้รับการตีพิ มพ์เผยแพร่ จานวนทั้งสิ้ น 68 ผลงาน ในขณะที่ ภาควิชาฯ มี อาจารย์ป ระจาทั้งสิ้ น 31 ท่ าน
ดังนั้นเมื่อคิดเปน นค่าเฉลี่ยแล้ว พบว่าอาจารย์แต่ละท่านผลิตผลงานคนละประมาณ 2 ผลงาน หรื อคิดเปน น
ร้อยละ 219 ซึ่ งตามเกณฑ์ของ สกอ. ได้กาหนดไว้ดงั นี้
คะแนน 1
ร้อยละ 1- ร้อยละ 29

คะแนน 2
ร้อยละ 30 - ร้อยละ 39

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 40
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จากข้อมูลข้างต้นพบว่าร้อยละของงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่ภาควิชาฯได้ตีพิมพ์เผยแพร่ ต่อ
จานวนอาจารย์ประจาสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. อย่างมาก ดังนั้นในตัวบ่งชี้ ที่ . นี้ ภาควิชาฯ จึง
ได้รับคะแนนเตนม 3 คะแนน
5.4.3 ตัวบ่ งชี้ที่ 4.5 : ร้ อยละของบทความวิจัยที่ได้ รับการอ้ างอิง (Citation) ใน refereed journal หรื อ
ในฐานข้ อมูลระดับชาติหรื อระดับนานาชาติต่ออาจารย์ ประจา
จากการตรวจสอบจากฐานข้อมูล SCOPUS พบว่า ในปี พ.ศ. 2556 มีบทความวิจยั ของคณาจารย์
จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับการอ้างอิง จากงานวิชาการต่างๆ เปน นจานวนมากดังแสดงในตารางที่
5.5
ตารางที่ 5.5 จานวนบทความทีไ่ ด้ รับการอ้ างอิงจากฐานข้ อมูล SCOPUS ณ วันที่ 1 สิ งหาคม 2557
จานวนบทความทีไ่ ด้ รับการอ้ างอิง

จำนวนครั้งทีไ่ ด้ รับกำรอ้ ำงอิง

สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า

97
15

448
26

สาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี

18

33

สาขาวิศวกรรมขนส่ง

11
141

27
534

สาขาวิจยั
สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง

รวม

จากข้อมูลข้างต้นสรุ ปได้ว่าบทความวิจยั ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed Journal จาก
ฐานข้อมูล SCOPUS ในปี พ.ศ. 255 มีจานวนทั้งสิ้ น 141 บทความ (เรื่ อง) และมีการอ้างอิงรวมทั้งสิ้ น 534
ครั้ง ขณะที่อาจารย์ประจาของภาควิชาฯ มีจานวน 31 ท่าน ดังนั้นร้อยละของบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อ
อาจารย์ประจาจึงเท่ากับ 454 ซึ่งตามเกณฑ์ของ สกอ. ได้กาหนดไว้ดงั นี้
คะแนน 1
ร้อยละ 1- ร้อยละ 14

คะแนน 2
ร้อยละ 15 - ร้อยละ 19

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 20

จากข้อมูลข้างต้นพบว่าร้อยละของบทความวิจยั ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed Journal
หรื อในฐานข้อมูลระดับชาติหรื อระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจาของภาควิชาฯ สู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ของ สกอ. อย่างมาก ดังนั้นในตัวบ่งชี้ที่ .5 นี้ ภาควิชาฯ จึงได้รับคะแนนเตนม 3 คะแนนเช่นเดียวกัน
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6

งานบริการวิชาการ

6.1 งานบริการวิชาการคืออะไร
งานบริ การวิชาการถือเป็ นภารกิ จที่สาคัญอย่างหนึ่ งของมหาวิทยาลัยฯ และของภาควิชาฯ เพราะ
เป็ นการเผยแพร่ ชื่อเสี ยงของภาควิชาฯ ให้เป็ นที่รู้จกั ของบุคคลภายนอก นอกจากนี้ งานบริ การวิชาการ ยัง
สามารถสร้างรายได้ให้กบั ภาควิชาฯ เฉกเช่นเดียวกับงานวิจยั
งานบริ การวิชาการที่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของภาควิชาฯ ประกอบไปด้วย งานทดสอบตามปกติ
ซึ่ งเป็ นงานทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา และงานทดสอบพิเศษทางวิศวกรรมโครงสร้างและ
ทางวิศ วกรรมเทคนิ ค ธรณี ในรอบปี 2556 งานบริ ก ารวิ ช าการมี จ านวนทั้ง หมด 2,101 งาน มี มู ล ค่ า
7,888,260.00 บาท โดยมี ส่วนที่ หักเข้ามหาวิท ยาลัยฯ จานวน 433,854.30 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์
จานวน 354,971.70 บาท และภาควิชาฯ จานวน 1,159,952.44 บาท ที่เหลื อจัดสรรเป็ นค่าแรงโดยตรง
ให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจาของภาควิชาฯ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจานวน 5,939,481.56 บาท

6.2 งานทดสอบวัสดุที่ใช้ ในงานวิศวกรรมโยธา
งานทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานวิศวกรรมโยธาเป็ นงานทดสอบตามปกติที่ภาควิชาฯ ได้เปิ ดให้บริ การ
แก่บุคคลหรื อหน่วยงานต่างๆ เป็ นประจาสม่าเสมอ เช่น การทดสอบหากาลังรับแรงอัดของคอนกรี ตและ
มอร์ ต้า ก าลังรับ แรงดึ งของเหล็ก เส้ น และเส้ นลวด เป็ นต้น ในรอบปี 2556 มี หน่ วยงานของรั ฐฯ และ
เอกชนมาใช้บริ การภาควิชาฯ เพื่อการทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานวิศวกรรมโยธาจานวนทั้งสิ้ น 1,845 งาน
สร้างรายได้จานวน 4,321,930.00 บาทโดยมีส่วนที่หักเข้ามหาวิทยาลัยฯ จานวน 237,706.15 บาท คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จานวน 194,486.85 บาท และภาควิชาฯ จานวน 659,094.36 บาท รายละเอียดของรายได้
จากส่ วนนี้แสดงในตารางที่ 6.1
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ตารางที่ 6.1 รายได้จากงานทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา ประจาปี 2556
เดือน

จานวนงาน จานวนเงิน

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน

188
190
153
169
171
148
107
135
148
139
133
164

460,200.00
438,800.00
354,390.00
342,790.00
384,700.00
317,550.00
240,950.00
307,700.00
382,150.00
356,700.00
349,650.00
386,350.00

จัดสรรยอดหักเข้ ามหาวิทยาลัย
มจธ.
คณะฯ ภาควิชาฯ
25,311.00 20,709.00 70,180.50
24,134.00 19,746.00 66,917.00
19,491.45 15,947.55 54,044.48
18,853.45 15,425.55 52,275.48
21,158.50 17,311.50 58,666.75
17,465.25 14,289.75 48,426.38
13,252.25 10,842.75 36,744.88
16,923.50 13,846.50 46,924.25
21,018.25 17,196.75 58,277.88
19,618.50 16,051.50 54,396.75
19,230.75 15,734.25 53,321.63
21,249.25 17,385.75 58,918.38

6.3 งานทดสอบพิเศษ
ในรอบปี 2556 งานทดสอบพิเศษที่ภาควิชาฯ ได้ดาเนิ นงานประกอบไปด้วย งานทดสอบพิเศษ
ทางวิศวกรรมโครงสร้ างและงานทดสอบพิเศษทางวิศวกรรมเทคนิ คธรณี จานวนทั้งหมด 256 งาน มี
มู ล ค่ า 3,566,330.00 บาท โดยมี ส่ วนที่ หั ก เข้ า มหาวิ ท ยาลั ย ฯ จ านวน 196,148.15 บาท คณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ จานวน 160,484.85 บาท และภาควิชาฯ จานวน 500,858.08 บาท
งานทดสอบพิเศษทางวิศวกรรมโครงสร้างได้ดาเนินการไปทั้งหมด 135 งาน ซึ่งประกอบไปด้วย
 งานทดสอบ Drying Shrinkage
 งานทดสอบ Modulus of elasticity of concrete
 งานปรับเทียบวงแหวนวัดแรง
 งานทดสอบการขัดสี คอนกรี ต
 งานทดสอบการซึ มผ่านของคลอไรด์
 งานทดสอบการรับน้ าหนักของเสาและคาน เสาค้ ายัน และเขี้ยวตะขอล็อค
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 งานทดสอบกาลังอัดคอนกรี ตแบบไม่ทาลาย
 งานทดสอบคอนกรี ตมวลเบา คอนกรี ตบล็อก อิฐตัวหนอน อิฐโบราณ และอิฐมวลเบา
 งานทดสอบปรั บ เที ย บเครื่ องทดสอบคอนกรี ต แม่ แ รง Load Cell Hydraulic Jack
Proving Ring
 งานทดสอบ ไม้ยาแดง และไม้เต็ง
 งานทดสอบการแอ่นตัวภายใต้น้ าหนักบรรทุกของอาคาร
 งานสารวจและประเมินกาลังของโครงสร้างกลุ่มอาคาร
 งานทดสอบทดสอบกาลังการรับแรงเฉื อนของรอยต่อผนังสาเร็ จรู ปในรู ปแบบต่างๆ
งานทดสอบพิเศษทางวิศวกรรมเทคนิ คธรณี ได้ดาเนิ นการไปทั้งหมด 121 งาน ซึ่ งประกอบไป
ด้วย







งานทดสอบ Material Finer Than Sieve
งานทดสอบ Swelling
งานทดสอบ ดิน ดินซีเมนต์ ดินเหนียว ทราย หินคลุก ลูกรัง
งานทดสอบ Hydrometer
งานวัด Inclinometer
งานเจาะสารวจดิน และรายงานผล
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กิจกรรมภาควิชาฯ
และรางวัลที่ได้รบั

ด้วยความตระหนักถึงพันธกิจที่สาคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
เพื่ อให้เป็ นบัณ ฑิ ตที่ ดี มี ความสามารถสู ง เป็ นที่ ภูมิ ใจของประชาคมภาควิชาวิศวกรรมโยธา จึงได้จดั
กิ จกรรมเสริ มที่ เป็ นการเพิ่ มพู นความรู ้ และทักษะให้กบั ทั้งนักศึ กษาปั จจุบ นั และศิ ษย์เก่ าของภาควิชาฯ
รวมถึ งการส่ งเสริ มคุ ณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิ ตที่ จะจบออกไป โดยแบ่งออกเป็ น 7 ส่ วนหลักๆ
ดังนี้

7.1 กิ จ กรรมการบรรยายพิ เศษทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ แก่
นักศึกษาและศิษย์ เก่ า
เนื่ องจากการพัฒ นาทางด้านเทคโนโลยีการก่ อสร้ างเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง อี ก ทั้งการก่ อสร้ าง
จาเป็ นต้องอาศัยประสบการณ์ การทางานควบคู่กบั หลักวิชาการ ดังนั้น เพื่อเป็ นการให้ความรู ้ทางด้าน
วิชาการแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า ภาควิชาฯ จึงได้จดั ให้มีการบรรยายพิเศษจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มี
ประสบการณ์ในการทางานเฉพาะด้าน การศึกษาดูงานนอกสถานที่ รวมถึงการส่ งนักศึกษาเพื่อเข้าแข่งขัน
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโยธา เพื่อพัฒนามุมมอง เสริ มสร้างความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ พร้อมทั้ง
กระตุ ้นให้เกิ ดแนวคิ ดในการเรี ย นเพื่ อมุ่ งสู่ ก ารท างานที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ ในปี 2556 กิ จกรรมด้านการ
บรรยายพิเศษทางวิชาการและวิชาชีพแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้ดาเนินการมีดงั นี้

 โครงการเสริมสร้ างการมีส่วนร่ วมด้ านการเพิม่ ประสิทธิภาพโครงข่ ายถนน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่ วมกับสานักการโยธากทม.และบริ ษทั แอสดี คอน คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
จัดทาโครงการ การเสริ มสร้ างการมีส่วนร่ วมด้านการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพโครงข่ายถนน จัดการบรรยาย
ทางวิชาการ การประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการ และการสร้างการมีส่วนร่ วมในรู ปแบบ Campus Tour ในสถาบัน
ระดับอุดมศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ สร้ างเวที การมีส่ วนร่ วมกับประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิ สิต นักศึกษา ในสถาบันระดับอุดมศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่ งจะเป็ นกาลังและ
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แนวร่ ว มส าคัญ ในการแก้ไ ขปั ญ หาการจราจรให้ ก ับ กรุ ง เทพมหานครต่ อ ไปในอนาคต กิ จ กรรม
ประกอบด้วยการนาเสนอปั ญหาด้านการจราจรและการแก้ไขปั ญหาจากผลการศึกษา ตลอดจนการรับฟั ง
ปั ญหาด้านการจราจรในพื้นที่ การให้ขอ้ มูลและแลกเปลี่ ยนข้อมูล การเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ปั ญ หาจราจรร่ ว มกัน เพื่ อ น ามาซึ่ งการเสริ ม สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มในการแก้ ไ ขปั ญ หาด้ ว ยการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพโครงข่ายถนน กิ จกรรมครั้งนี้ จดั ขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2556 ณ ห้องสัมมนา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรี ยนรวม 4 ชั้น 2 โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรม ทั้งสิ้ น 80 คน

 บริษทั เจริญโภคภัณฑ์ วศิ วกรรม จากัด รับสมัครงาน
เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2556 บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จากัด เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ ได้
บรรยายและให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครงานของทางบริ ษทั ฯ โดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการรับ
นักศึกษาเพิ่งจบใหม่หรื อใกล้จบ รับเข้าทางานกับทางบริ ษทั ฯ และนาบุคลกรเหล่านี้ไปอบรม ณ ประเทศ
จีน จานวน 15 คน เมื่อจบการบรรยายได้มีการให้ยนื่ ใบสมัครพร้อมกับนัดสัมภาษณ์งาน กิจกรรมดังกล่าว
จัดขึ้น ณ อาคารเรี ยนรวม 1 ห้อง CB1306
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 บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชั่น จากัด รับสมัครงาน
เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 บริ ษทั เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ได้บรรยาย
พร้อมให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครงานของทางบริ ษทั ฯ เพื่อรับนักศึกษาเพิ่งจบใหม่หรื อใกล้จบ
เข้าทางานกับทางบริ ษทั ฯ เมื่อจบการบรรยายได้มีการให้ยื่นใบสมัครพร้อมกับนัดสัมภาษณ์งาน กิจกรรม
ดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารเรี ยนรวม 1 ห้อง CB1306

 บริษทั เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ ตี้ จากัดรับสมัครงาน
เมื่ อวัน พุ ธ ที่ 20 กุ ม ภาพัน ธ์ 2556 บริ ษ ัท เอเชี่ ยน พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด (มหาชน) ได้มี บรรยาย
พร้อมให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครงานของทางบริ ษทั ฯ เพื่อรับ นักศึกษาเพิ่งจบใหม่หรื อใกล้จบ
และเพื่ อให้นักศึ กษาอยู่ช้ ันปี ที่ 3 ที่ มีความประสงค์ต้องการจะฝึ กงานกับ ทางบริ ษ ทั ฯได้มาพู ดคุ ยและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมงานของบริ ษทั กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารเรี ยนรวม 1 ห้อง CB1306

 สัมมนางานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิศวกรรมขนส่ ง ครั้งที่1
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2556 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุ รี สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ ง ร่ วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการสัมมนางานวิจยั ระดับ
บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาสาขาวิ ศ วกรรมขนส่ ง ครั้ งที่ 1 โดยมี รศ.ดร.วิ โรจน์ ศรี สุ ร ภานนท์ หั ว หน้ า สาขาวิ ช า
วิศวกรรมขนส่ ง มจธ. กล่าวรายงาน และ ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทกั ษ์กุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.
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กล่ าวเปิ ดงานสัมมนา กิ จกรรมดังกล่าวเป็ นการสัมมนางานวิจยั ทางด้านวิศวกรรมขนส่ งของนักศึ กษา
ระดับบัณฑิ ตศึกษา ของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย โดยจุดประสงค์เพื่อนาเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้นกั ศึกษา อาจารย์ ของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยได้พบปะและกระชับความสัมพันธ์ กิจกรรมครั้งนี้ ได้จดั
ขึ้น ณ ห้องประชุ มคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคารเรี ยนรวม 4 ชั้น 2) พร้ อมกันนี้ ในช่ วงเย็นของวัน ยังมี
การจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ณ โรงยิม ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ชั้น3 อาคารพระจอมเกล้าราชานุ สรณ์ 190
ปี การร่ วมรับประทานอาหารเย็น กิจกรรมในครั้งนี้มีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมทั้งสิ้ น 40 คน

 บริษทั ฮิลติ (ไทยแลนด์ ) จากัด จัดบรรยาย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556 บริ ษทั ฮิลติ (ไทยแลนด์) จากัด ได้มาบรรยายหัวข้อ Anchor
bolt และ firestop system พร้อมทั้งจัดกิจกรรมร่ วมสนุ กและมอบรางวัล กิจกรรมดังกล่าวได้จดั ขึ้นอย่าง
สนุ กสนานเป็ นกันเอง พร้อมทั้งได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์เพื่อให้นกั ศึกษาที่เข้าฟั งบรรยายได้รับข้อมูลที่
นอกเหนื อจากการเรี ยนภายในชั้นเรี ยน โดยกิ จกรรมในครั้ งนี้ ได้จดั ขึ้ น ณ ห้ องเรี ยนอาคารเรี ยนใหม่
วิศวกรรมโยธา โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมดังกล่าว 40 คน
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 บริษทั Technip Engineering (Thailand)จัดบรรยาย
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2556 บริ ษทั Technip Engineering (Thailand) ได้มาบรรยาย ให้
ความรู ้แก่นกั ศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่ องการเตรี ยมตัวเข้าสมัครงาน การทา
Resume พร้ อมกับนี้ เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาลงชื่ อฝึ กงานกับทางบริ ษทั ฯ กิ จกรรมดังกล่ าวได้จดั ขึ้น ณ
ห้องเรี ยนอาคารเรี ยนใหม่วศิ วกรรมโยธา โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมดังกล่าว 40 คน

 การประชุ ม วิช าการเรื่ อ ง “การใช้ ประโยชน์ จ ากเถ้ าและวัส ดุ เหลื อ ทิ้งจาก
โรงงานเพื่อใช้ เป็ นวัสดุในงานคอนกรีต”
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จดั การประชุม
วิชาการเรื่ อง “การใช้ประโยชน์จากเถ้าและวัสดุเหลื อทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็ นวัสดุในงาน
คอนกรี ต”ครั้งที่3 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ความรู ้เกี่ ยวกับการใช้ประโยชน์จากเถ้าและวัสดุเหลือ
ทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมในงานคอนกรี ตแก่วศิ วกร ผูป้ ระกอบการในงานก่อสร้าง และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป
ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เถ้าต่างๆจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่ น เถ้าถ่านหิ นซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันดี เถ้า
ชีวมวลจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งข้อจากัดในการใช้งาน โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สมชาย ชู ชีพ
สกุล ที่ปรึ กษาอาวุโส อธิ การบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวเปิ ดพิธี ศ.ดร.ชัย จาตุ
รพิ ท กั ษ์กุ ล จากมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าธนบุ รี ดร.จตุ พ ล ตั้งปกาศิ ต จากมหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีร าชมงคลธัญ บุ รี ผศ.ดร.วิเชี ย ร ชาลี จ าก มหาวิท ยาลัย บู ร พา และดร.รั ฐ พล สมนา จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีส าน นครราชสี มา เป็ นผูบ้ รรยาย กิ จกรรมในครั้งนี้ จดั ขึ้ น ณ ห้อง
ประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น2 อาคารเรี ยนรวม 4 โดยมีผสู ้ นใจเข้าร่ วมงานทั้งสิ น 50 คน
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 นศ.โยธา ดูงานบริษทั ศุภาลัย จากัด
ในปี การศึ กษา 2556 ภาควิช าวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จดั การเรี ยนการสอน
แบบสหกิ จขึ้ นเป็ นครั้งแรก โดยให้นักศึ กษาชั้นปี ที่ 4 ร่ วมปฏิ บ ตั ิ งานกับบริ ษ ทั เป็ นระยะเวลา 4 เดื อน
ตั้งแต่ เดือนมกราคม จนถึงเดือนเมษายน 2557 ดังนั้น ภาควิชาจึงได้จดั ให้นักศึกษาปริ ญญาตรี ที่เข้าร่ วม
โครงการสหกิ จศึกษา และนักศึกษาที่สนใจ จานวน 37 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์
และโครงการศุภาลัย พรี ม่า ริ ว่า ในวันจันทร์ ที่ 26 สิ งหาคม 2556 โดยมีผูบ้ ริ หารจากบริ ษทั ศุภาลัยกล่าว
ต้อนรับและแนะนาบริ ษทั ศุภาลัย ให้นกั ศึกษาทราบข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาในโครงการสห
กิ จศึกษา การศึ กษาดู งานในครั้งนี้ เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนในโครงการสหกิ จศึ กษา อีกทั้งยังเป็ นการ
เพิ่มพูนความรู ้ ความเข้าใจต่อระบบการทางานที่มีคุณภาพจากบริ ษทั ฯ ทาให้นกั ศึกษาได้รับความรู ้ เพื่อ
นาไปประยุกต์ใช้กบั การเรี ยนและการทางานต่อไป

 งานคอนกรีตพลังช้ างครั้งที่ 14
ภาควิชาวิศ วกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ รี
ร่ วมกับ บริ ษทั เอสซี จี ซิ เมนต์ จากัด จัดการแข่งขันคอนกรี ตพลังช้าง ครั้งที่ 14 ณ บริ เวณอาคารวิศวะ
วัฒนะระหว่างวันที่ 29-30 สิ งหาคม 2556 โดยมี ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทกั ษ์กุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
มจธ. กล่าวรายงานวัตถุ ประสงค์ของโครงการ ศ.ดร.สมชาย ชู ชีพสกุล ที่ปรึ กษาอาวุโสอธิ การบดี มจธ.
กล่าวแสดงความยินดี แก่ผูแ้ ข่งขันและต้อนรับสู่ การแข่งขัน คุณ สยามรัฐสุ ทธานุ กูล ผูแ้ ทนจากบริ ษทั
เอสซี จี ซิ เมนต์ จากัด กล่าวแสดงความยินดี และสนับสนุ นการจัดการแข่งขัน การแข่งขันในครั้งนี้ แบ่ง
ออกเป็ น 2 ประเภท คือ การแข่งขันคอนกรี ตกาลังตามเป้ าหมายรักษ์โลก และการแข่งขันคอนกรี ตกาลัง
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สู งตามเป้ าหมาย ในปี นี้ มีทีมสนใจเข้าร่ วมการแข่งขันรวมจานวนทั้งสิ้ น 90 ที ม จาก 45 สถาบัน และ 2
หน่วยงาน โดยปี นี้ ผทู ้ ี่ได้รางวัลชนะเลิศประเภทคอนกรี ตกาลังตามเป้ าหมายรักษ์โลก ได้แก่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 2 คือ มหาวิทยาลัยพะเยา และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสี มา ตามลาดับ ผูท้ ี่ได้รางวัลชนะเลิศประเภท
คอนกรี ตก าลังสู งตามเป้ า หมาย ได้แก่ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอี ส าน วิท ยาเขตขอนแก่ น
รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสี มา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุ วรรณภูมิ วิทยาเขตสุ พรรณบุรี ตามลาดับ

 ภาควิชาโยธาแสดงความยินดีกบั อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
เมื่ อวัน จัน ทร์ ที่ 18 พฤศจิ ก ายน 2556 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับ
เกี ยรติจากคุ ณสมนึ ก บารุ งสาลี (โยธา รุ่ นที่ 18) อธิ บดี กรม ธุ รกิ จพลังงาน มาบรรยายและให้ความรู ้แก่
นักศึกษา มจธ.รวมทั้งนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาปั จจุบนั ในมีหัวข้อเรื่ อง “ก้าวอย่างไรให้สาเร็ จ”
โดยมีเนื้ อสาคัญเกี่ ยวกับการดาเนิ นชี วิต และประสบการณ์ ก่อนจะมาเป็ นอธิ บดี กรมธุ รกิ จพลังงานคน
ปั จจุบนั พร้อมกันนี้ ได้เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ ณ ห้องประชุ มจารัส ฉายะพงศ์
ทางภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้จดั งานแสดงความยินดี แด่ คุ ณสมนึ ก บารุ งสาลี ณ ห้องประชุ มภาควิชา
วิศวกรรมโยธา โดยมี รศ.ดร.สุ ทศั น์ ลีลาทวีวฒั น์ เป็ นประธานกล่าวแสดงความยินดี รวมทั้งเพื่อนสมาชิ ก
ศิษย์เก่า คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ กล่าวตอนรับและแสดงความยินดีอย่างเป็ นกันเอง
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 งานเลีย้ ง Thank You Party : We Are One
เนื่องในโอกาสที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับการ
จัดอันดับจากมหาวิทยาลัยทัว่ โลกตามสาขาวิชา ประจาปี 2013 (World University Rankings By Subject
2013) ของ Quacquarelli Symonds (QS) อยู่ใ นล าดับ ที่ 101-150 ของโลก ในสาขาวิศ วกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง ภาควิชาฯ จึงได้จดั งานเลี้ ยง Thank You Party : We Are One ขึ้นเพื่อเป็ น
การขอบคุ ณ ศิษย์เก่า ผูส้ นับสนุ นภาควิชา และบุคลกรของภาควิชาฯ โดยภายในงานได้มีการชมวีดิทศั น์
การเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยจากอดีตสู่ ปัจจุบนั และการแนะนาภาควิชาฯ พร้อมกันนี้ ได้เปิ ดโอกาส
ให้ศิษย์เก่าแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นกับคณาจารย์ของภาควิชาฯ เพื่อพัฒนาภาควิชาต่อๆ ไป กิ จกรรมใน
ครั้งนี้จดั ขึ้น เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมมณเฑียน ริ เวอร์ไซด์

7.2 กิ จ กรรมวิ ช าการที่ ส่ งเสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
ประสงค์
การผลิตบัณฑิตถือเป็ นหน้าที่หลักและสาคัญของภาควิชาฯ นอกจากเป้ าหมายที่จะผลิตบัณฑิ ต
ให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาแล้ว ภาควิชาฯ ยังมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริ ยธรรม เพื่อให้
สามารถเป็ นกาลังในการพัฒนาประเทศต่อไป ดังนั้นในแต่ละปี ทางภาควิชาฯ จึงได้มีการจัดกิ จกรรมที่
เป็ นการส่ งเสริ มคุ ณลักษณะของบัณฑิ ตที่พึงประสงค์ ทั้งด้านการบรรยายเพื่อเตรี ยมความพร้ อมก่อนเข้า
ศึกษา และก่อนจบการศึกษา โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมดังต่อไปนี้

-58KMUTT Civil Engineering

Annual Report 2013

รายงานประจาปี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 2556

 กิจกรรมแนะแนวหลักสู ตรสหกิจศึกษา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2556 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จดั การ
บรรยายและแนะแนวหลัก สู ต รสหกิ จศึ ก ษา ซึ่ งเป็ นระบบการศึ ก ษาที่ เน้น การปฏิ บ ัติ งานในสถาน
ประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรี ยนในสถานศึกษาร่ วมกับการจัดให้นกั ศึกษาไปปฏิ บตั ิงาน
จริ ง ณ สถานประกอบการที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ท าให้ นัก ศึ ก ษาสามารถเรี ย นรู ้ ป ระสบการณ์ จ ากการ
ปฏิบตั ิงาน และ ทาให้นกั ศึกษามีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด มีนกั ศึกษาชั้นปี
ที่ 3 และชั้นปี อื่นๆ ที่สนใจเข้าร่ วมฟัง 40 คน

 ค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ “Civil Camp” ครั้งที่ 8
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาจัดค่ายวิศวกรโยธารุ่ นเยาว์ “Civil Camp” ครั้งที่ 8 ภายใต้เครื อข่ายของ
โครงการ 2B-KMUTT ที่ ม หาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้า ธนบุ รี จ ัด ขึ้ น อย่า งต่ อ เนื่ อ ง
กิจกรรมนี้ เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนในระดับมัธยมศึกษา ปี ที่ 5 - 6 สายวิทยาศาสตร์ เข้ามาร่ วมทา
กิจกรรมกับคณาจารย์และรุ่ นพี่นกั ศึกษาปั จจุบนั ของภาควิชา ฯ เพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนเหล่านี้
ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของวิศวกรโยธา รู ้แนวทางในการทางาน รวมถึงความก้าวหน้าในอาชี พการ
งาน กิ จกรรมนี้ ยัง เป็ นอี ก ช่ องทางหนึ่ ง ที่ ภ าควิช าวิ ศวกรรมโยธา คณะวิศ วกรรมศาสตร์ ใช้
คัดเลื อกนักศึกษาโดยการให้สมัครตรงที่ ภาควิชา โดยกิ จกรรมมี ต้ งั แต่วนั ที่ 14 ถึ ง 22 ตุลาคม
2556 มีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมทั้งนักเรี ยนนักศึกษาพี่เลี้ยงรวมไปถึงบุคลากร ทั้งสิ้ นกว่า 60 คน
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 โครงการค่ายเยาวชนโยธาประจาปี 2556
สโมสรนักศึ ก ษาภาควิช าวิศวกรรมโยธา คณะวิศ วกรรมศาสตร์ จัดกิ จกรรมออกค่ าย ระดับ
ปริ ญ ญาตรี “โครงการค่ ายเยาวชนโยธานัก ศึ กษาใหม่ ” ประจาปี การศึ ก ษา 2556 ระหว่างวันที่ 5 ถึ ง 7
กรกฎาคม 2556 ณ กองร้ อยปฏิ บตั ิการจิตวิทยา หน่ วยบัญชาการนาวิกโยธิ น กองทัพเรื อ สัตหี บ จังหวัด
ชลบุรี ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่จดั กันอย่างต่อเนื่ องเป็ นประจาทุกปี กิ จกรรมครั้งนี้ มีการเดินทางไกล (นมัสการ
เสด็จกรมหลวงชุมพรฯ) การบรรยายพิ เศษเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด เล่นน้ าทะเล ณ หาดเตย
งาม เยี่ยมชมเรื อหลวงจักรี นฤเบศร และเข้าชมสถานอนุ รักษ์พนั ธุ์เต่าทะเลเป็ นต้น โดยมีเป้ าหมายเพื่ อ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่ นพี่กบั รุ่ นน้อง และคณะอาจารย์ อีกทั้งเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการ
เข้าศึกษาของนักศึกษาชั้นปี ที่1 โดยมีผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรมดังกล่าวทั้ง อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษารวม
120 คน

7.3 กิจกรรมกีฬาหรื อส่ งเสริมสุ ขภาพ
 การแข่ งขันกีฬา E-Game ครั้งที่ 8
นอกจากกิ จกรรมด้านการส่ งเสริ มวิชาการ เพื่อเพิ่มความรู ้ ให้กบั นักศึกษาแล้ว ภาควิชาฯ ยังได้
ส่ งเสริ มนักศึกษาในการจัดกิจกรรมกีฬา เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างสุ ขภาพและสร้างจิตสานึกที่ดี รู ้แพ้ รู ้ชนะ
-60KMUTT Civil Engineering

Annual Report 2013

รายงานประจาปี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 2556

รวมถึงรู ้รักสามัค คี อีกทั้งยังเป็ นการเชื่ อมความสมัพนั ธ์อนั ดี ระหว่างภาควิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นศ ภาควิชาฯ ได้เข้าร่ วมการแข่งขันกี ฬา Engineering Game ครั้งที่ 8 โดยมีการจัดการแข่งขันกี ฬา
หลากหลายประเภท เช่ น ฟุตบอล บาสเกตบอล กรี ฑา รวมทั้งการประกวดแข่งขันทีมเชี ยร์ ลีดเดอร์ เมื่อ
วันที่ 17 ถึง 31 มีนาคม 2556

7.4 กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ หรื อรักษาสิ่ งแวดล้ อม
นอกจากการเรี ย นการสอนในชั้น เรี ย น และการรับ ฟั งการบรรยายพิ เศษจากผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ใ น
ภาคอุ ต สาหกรรมการก่ อสร้ าง รวมถึ งการดู งานก่ อสร้ างจากหน่ วยงานก่ อสร้ าง ภาควิช าฯ ยังได้จดั
กิ จกรรมเพื่ อให้นักศึ ก ษามี จิตอาสาและรั บ ผิดชอบต่อสั งคม โดยการช่ วยเหลื อผูป้ ระสบอุ ท กภัย และ
พัฒนาชุ มชนที่ห่างไกล ซึ่ งนอกจากเป็ นการปลู กจิตสานึ กในการรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว ยังสร้างความ
สามัคคีในหมู่นกั ศึกษา และฝึ กให้นกั ศึกษาวางแผน แก้ไขปั ญหา รวมถึงเป็ นการประยุกต์ใช้ความรู ้ที่ได้
ศึกษามา ในปี 2556 กิจกรรมด้านการบริ การ พัฒนา และตอบแทนสังคมมีดงั นี้

 ภาควิชาฯมอบของเล่ นแก่ ศุนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก มจธ.
เมื่ อวันศุก ร์ ที่ 11 มกราคม 2556 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. นาโดย
ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทกั ษ์กุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา และคณาจารย์เจ้าหน้าทีภาควิชาวิศวกรรมโยธา
มจธ. มอบของเล่นแก่ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก มจธ. พร้อมเข้าเยีย่ มชมศูนย์ฯและเล่นกับเด็กๆ ภายในศูนย์ อย่าง
เป็ นกันเอง
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7.5 กิจกรรมส่ งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ทาบุญภาคประจาปี 2556
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัด
งานทาบุ ญภาควิชาฯ ประจาปี ซึ่ งจัดติ ดต่ อกันเป็ นประจาทุ กปี ในพิ ธีป ระกอบไปด้วย พิ ธีก รรมทาง
ศาสนาพุ ท ธและพิ ธี ก รรมทางศาสนาอิ ส ลาม โดยในช่ วงเวลา 9.00น. เป็ นพิ ธี ของศาสนาอิส ลาม ซึ่ ง
ภาควิชาฯได้เชิ ญลาแบ จานวน 8 ท่านมาประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามเพื่อความเป็ นสิ ริมงคลแก่ภาควิชา
และในช่วง 10.30น. เป็ นพิธีทาบุญของทางศาสนาพุทธ ซึ่งภาควิชาฯนิมนต์พระสงฆ์จานวน 9 รู ป ทาพิธี
เจริ ญพระพุทธมนต์จากนั้น ถวายภัตตาหารเพลและสังฆทาน โดยเรี ยนเชิ ญแขกผูม้ ีเกี ยรติ คณะอาจารย์
บุคลากรเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่ วมพิธี เพื่อเป็ นสิ ริมงคลแก่ภาควิชารวมทั้งเป็ นการอุทิศส่ วนกุศลแด่
บุคลากรของภาควิชาที่ล่วงลับไปแล้ว
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 ภาควิ ช าวศ.โยธา ขอแสดงความยิ น ดี แ ก่ อ าจารย์ เอกชั ย ภั ท รวงศ์
ไพบูลย์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดี กบั อาจารย์เอกชัย ภัทรวงศ์ไพบูลย์ อาจารย์ประจา
ภาควิช าวิศ วกรรมโยธา คณะวิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าธนบุ รี ที่ ได้รับ
คัดเลื อกให้เป็ น “พ่อตัวอย่างแห่ งชาติ ”ประจาปี พุ ทธศักราช 2556 และได้รับพระมหากรุ ณาธิ คุณจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.กาธน สิ นธวานนท์ องคมนตี เป็ น
ผูแ้ ทนพระองค์ มอบเกี ยรติ บตั รรางวัล เนื่ องในงานวันพ่อแห่ งชาติ ครั้งที่ 34 ประจาปี 2556 ณ. อาคาร
ใหม่สวนอัมพร

7.6 กิจกรรมส่ งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
 วศ.โยธา จัดกิจกรรม BYE NIOR และกิจกรรมปลดไทค์ ใส่ ช๊อป
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2556 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม
ปลดไทค์ใส่ ช๊อป ซึ่ งเป็ นพิธีมอบเสื้ อปฏิบตั ิการทางวิศวกรรมให้กบั นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 นักศึกษาวิศวกรรม
โยธารุ่ น53 และกิจกรรม BYE NIOR ให้กบั นักศึกษาชั้นปี ที่4 นักศึกษาวิศวกรรมโยธารุ่ น50 พร้อมทั้งให้
นักศึกษารับฟังโอวาทจากคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา กิจกรรมในปี นี้ ได้รับเกียรติ จาก ศ.ดร.ชัย จา
ตุรพิทกั ษ์กุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ให้แง่คิดในการเรี ยน การทางาน และการใช้ชีวิต ในอนาคต
หลังจากจบการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2555 กิจกรรมครั้งนี้ ได้จดั ขึ้น ณ อาคารเรี ยนรวม 5 ชั้น 2 โดยมี
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม 200 คน
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 พิธีไหว้ ครู ประจาปี 56
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดพิธีไหว้ครู ข้ ึน ณ บริ เวณชั้น 2 อาคารเรี ยนรวม 5 โดยมี ศ ดร.
ชัย จาตุรพิทกั ษ์กุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็ นประธานในพิธี ร่ วมด้วยคณาจารย์ของภาควิชาฯ
กล่ าวให้โอวาทและข้อคิ ดต่ างๆ ในการศึ ก ษาหาความรู ้ ในปี นี้ มี การมอบทุ นศิ ษ ย์เก่ าวิศ วกรรมโยธา
ประจาปี การศึ ก ษา 2556 และทุ น ITCE Platinum ให้ แก่ นัก ศึ ก ษาที่ เรี ย นดี และนัก ศึ ก ษาที่ ท ากิ จกรรม
ช่ วยเหลื อภาควิชาฯ อีกด้วย โดยมี นกั ศึกษาปั จจุบนั ทุ กชั้นปี เข้าร่ วมพิธีเพื่อเป็ นการแสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อคณาจารย์ผถู ้ ่ายทอดวิชาความรู ้และเป็ นการสื บสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยูส่ ื บไป กิจกรรม
ดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ ที่ 2 กันยายน 2556 โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมงานประมาณ 180 คน

 Civil Night ครั้งที่ 21
เมื่อวันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2556 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ได้จดั งาน
Civil Night ครั้งที่ 21 ขึ้น ณ อาคารพระจอมเกล้าราชานุ สรณ์ 190 ปี โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมงานมากกว่า 500 คน
ตั้งแต่หวั หน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและคณาจารย์ผทู ้ รงคุ ณวุฒิรวมทั้งศิษย์เก่าจนถึงศิษย์รุ่นปั จจุบนั คือ
รุ่ นที่ 53 งานได้รับ เกี ยรติ จาก ศ. ดร. ชัย จาตุ รพิท กั ษ์กุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาเป็ นประธาน
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กล่าวเปิ ดพิธี วัตถุประสงค์ในการจัดงาน Civil Night คือเพื่อเป็ นการพบปะสังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์
อันดี และแสดงความรัก ความสามัคคีระหว่างรุ่ นพี่ รุ่ นน้อง ศิษย์เก่า และศิษย์ในปั จจุบนั เปิ ดโอกาสให้
ศิษย์เก่าที่จบไปแล้วได้แสดงความกตัญญู กตเวทีต่อคณาจารย์ ภายในงานมีการแสดงมากมายที่นกั ศึกษา
ปั จจุบนั ได้จดั เตรี ยมไว้ มีการมอบเกียรติบตั ร ศิษย์เก่าดีเด่นแต่ละรุ่ นที่ทาคุณงานความดีและสร้างชื่ อเสี ยง
ให้แก่ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและมหาวิทยาลัย

 ITCE-Reunion
เนื่ อ งจากภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธารวมถึ ง โครงการวิ ศ วกรรมศาสตร์ บ ัณ ฑิ ต นานาชาติ จะ
ดาเนิ น การย้า ยสถานที่ ต้ ัง จากอาคารเรี ย นรวม 5 ไปยังอาคารวิศ ววัฒ นะ ในภาคการศึ ก ษาที่ 1/2556
อาคารเรี ยนรวม5 ซึ่ งเป็ นสถานที่ต้ งั ในปั จจุบนั เป็ นสถานที่ที่มีความสาคัญต่อนักศึกษา ตั้งแต่อดีตจนถึ ง
ปั จจุ บ นั รวมเป็ นระยะเวลากว่า 13 ปี ดังนั้น ผูบ้ ริ หาร อาจารย์เจ้าหน้าที่ และนัก ศึ ก ษาของโครงการฯ
นานาชาติ จึงร่ วมกันจัดงานเสวนาเพื่อราลึ กถึงความสาคัญ และประโยชน์จากสถานที่แห่ งนี้ รวมทั้งเพื่อ
แลกเปลี่ยน/ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาไปแล้ว และนักศึกษาปั จจุบนั เพื่อให้
นัก ศึ ก ษาปั จจุ บ นั นาข้อคิ ดเห็ นที่ ได้รับ จากรุ่ น พี่ ไ ปประยุก ต์ใช้ให้ เกิ ดประโยชน์ ก ับ ตนเองในอนาคต
กิ จกรรมในครั้งนี้ จดั เมื่ อ วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 14.00 -17.00 น. บริ เวณ ณ ห้องประชุ ม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเรี ยนรวม 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

-65KMUTT Civil Engineering Annual Report 2013

7

กิจกรรมภาควิชาฯ และรางวัลทีไ่ ด้ รับ

7
7.7 กิจกรรมการส่ งเสริมความรู้ แก่ บุคคลภายนอก
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เยีย่ มชมภาควิศวกรรมโยธา
เมื่ อวันพฤหัส บดี ที่ 7 กุ มภาพันธ์ 2556 นัก เรี ยนชั้นมัธ ยมศึ กษาปี ที่ 4 จานวน 47 คนพร้ อมครู
ผูด้ ูแล 3 คน จากโรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
พร้อมกับได้เข้าฟังการบรรยายแนะนาภาควิชาฯ จากหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเทคนิ คธรณี ผศ.ดร.วรัช
ก้องกิจกุล และดูหอ้ งปฏิบตั ิการต่างๆ ของ ภาควิชาฯ

 นศ.ญีป่ ุ่ น เยีย่ มชมภาควิชาวิศวกรรมโยธา
กิจกรรมนานาชาติได้จดั โครงการ Inbound short-term program ให้กบั นักศึกษาต่างชาติเพื่อเปิ ด
โอกาสให้นกั ศึกษาต่างชาติได้รู้จกั ประเทศไทย ทั้งงานด้านวิจยั เทคโนโลยี และศิลปวัฒนธรรม โดยใน
พุ ธ ที่ 13 กุ ม ภาพั น ธ์ 2556 มี นั ก ศึ ก ษาชาวญี่ ปุ่ น ระดั บ ปริ ญญาตรี สาขา Architecture and Civil
Engineering จานวน 3 คน เข้าเยี่ยมชมภาควิชาฯ ห้องปฏิ บตั ิการต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ ยนความรู ้ ซ่ ึ งกันและ
กัน
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 Junior Engineering Camp ครั้งที่ 16
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จดั โครงการ Junior Engineering Camp ครั้งที่ 16 โดยมีวตั ถุ ประสงค์
เพื่อแนะแนวทางให้แก่นกั เรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายในการเลื อกศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ใน
ระดับ อุ ด มศึ ก ษา ในโอกาสนี้ นัก ศึ ก ษาจานวน 50 คน ที่ ไ ด้เข้าค่ า ยจะได้เข้าชม ทดลองใช้อุ ป กรณ์
เครื่ องมือและห้องปฏิ บตั ิการของวิศวกรรมโยธา รวมทั้งเข้าร่ วมกิ จกรรมต่างๆ ที่นกั ศึกษาภาควิชาฯ จัด
ขึ้น อย่างสนุกสนาน ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556

 โครงการ2B-KMUTT รุ่นที่ 10
โครงการ 2B-KMUTT เป็ นการสร้างนักวิจยั ซึ่งเป็ นเป้ าหมายหนึ่งที่มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรีดาเนิ นการ เพื่อปลู กฝั งและส่ งเสริ มความเป็ นนักวิจยั ให้กบั เยาวชนในการเตรี ยมความ
พร้ อมและสั่งสมประสบการณ์ การวิจยั ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและประเทศชาติในอนาคต
นักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรมดังจะได้เรี ยนรู ้การเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัย สภาพแวดล้อมสังคม และ
ได้เห็นสังคมในมหาวิทยาลัย ทาให้ใช้กิจกรรมดังกล่าวประกอบการตัดสิ นใจในการศึกษาต่อ กิจกรรมใน
ปี นี้ เป็ นครั้งที่ 10 มี ระยะเวลาตั้งแต่ 11 มี นาคม ถึ ง 5 เมษายน 2556 มีผู เ้ ข้าร่ วมทากิ จกรรมกับภาควิช า
วิศวกรรมโยธา จานวน 16 คน
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 เจ้ าหน้ ากรมโยธาธิการประเทศลาวเยีย่ มชมภาควิชาฯ
วันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิ การและผังเมืองประเทศลาว จานวน 12
คน เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมเข้าฟั งการบรรยายแนะนาภาควิชาฯ
โดย รศ.ดร.สุ ทศั น์ ลีลาทวีวฒั น์ หัวหน้าภาควิชาฯ การบรรยายเกี่ยวกับการจัดระบบการจารจรและระบบ
ขนส่ ง โดยมี ดร.วศิน เกียรติโกมล และรศ.ดร.ธวัชชัย เหล่าศิริหงส์ ทอง เป็ นผูบ้ รรยาย และในช่วงบ่ายได้
เยีย่ มชนห้องปฏิบตั ิการต่างๆ ของภาควิชาฯ ท้ายสุ ด เจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการและผังเมืองจากประเทศ
ลาวได้มอบของที่ระลึกแก่ภาควิชาฯ โดยมีรศ.ดร.สุ ทศั น์ ลีลาทวีวฒั น์ หัวหน้าภาควิชาฯ เป็ นผูร้ ับมอบ

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

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

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

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

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

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ให้ความสาคัญเกี่ยวกับทุนการศึกษาเป็ นอย่างยิ่ง และมีนโยบายชัดเจนที่
จะสนับสนุ นให้นักศึ กษา ทั้งระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก มี รายได้เสริ มขณะที่ กาลัง
ศึ ก ษาอยู่ ดัง นั้ น ภาควิ ช าฯ จึ ง ได้ ก าหนดทุ น และหาทุ น การศึ ก ษาต่ า งๆ จ านวนมาก และจัด สรร
ทุนการศึกษาจานวนหลายล้านบาทต่อปี ดังแสดงในตารางที่ 8.1
ตารางที่ 8.1 การจัดสรรทุนการศึกษาจากแหล่ งต่ างๆ
ประเภทของทุน

แหล่ งทุน

1. ทุนการศึกษาที่จดั สรรจากงบประมาณ FETRO
2. ทุนผูช้ ่วยสอน
3. ทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ
และภาควิชาฯ
4. ทุนการศึกษาที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก

ภาควิชาฯ
ภาควิชาฯ
มหาวิทยาลัยฯ
สกว. + สกอ. +
ทุนจากบริ ษทั เอกชน

จานวนเงิน
(บาท)
2,491,070
516,000
1,246,450
1,278,000

ทุนการศึกษาหลักๆ ได้แก่ ทุนจากงบประมาณ FTERO ซึ่ งภาควิชาได้รับจากมหาวิทยาลัย ฯ โดย
การวัดผลการดาเนิ นงานด้านการวิจยั ของภาควิชาฯ ทุ นนี้ จะจัดสรรให้นักศึกษาในระดับบัณฑิ ตศึกษา
เกือบทั้งหมด เนื่ องจากการวิจยั ส่ วนใหญ่ผลิตได้จากนักศึกษากลุ่มนี้ ทุนผูช้ ่วยสอนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ
ของอาจารย์ผู ส้ อนในวิ ช าต่ างๆ ทุ น จ้างงานส าหรั บ นัก ศึ ก ษาเพื่ อ ดู แลห้ องปฏิ บ ัติก ารของภาควิช าฯ
ทุนการศึกษาที่ ได้รับการสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ ทุนวิจยั ตามโครงการมหาวิทยาลัยแห่ งชาติ
และทุ น วิจยั ที่ ได้จากแหล่ ง ทุ น ภายนอก เช่ น ส านัก งานกองทุ นสนับ สนุ น การวิจยั (สกว.) ส านัก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาแหล่งชาติ (สกอ.) สานักงานกรรมการวิจยั แห่ งชาติ (วช.) เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มี
ทุนการศึกษาที่ ได้จากภาคเอกชน รายละเอี ยดเกี่ ยวกับทุ นการศึ กษา ระยะเวลาการให้ทุน ผูท้ ี่ ได้รับทุ น
และจานวนทุนในแต่ละส่ วนของทุนการศึกษา แสดงได้ดงั ต่อไปนี้
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8.1 ทุนการศึกษาทีจ่ ัดสรรจากงบประมาณ FTERO
8.1.1 ทุนการศึกษาระดับปริ ญญาโท ในปี พ.ศ. 2556 (เบิกจากเงินงบประมาณ FTERO)
ลาดับ

1

ชื่ อ-สกุล
ทุนการศึกษาแบบเต็มรู ป (รับเข้ าปี 55)
นายธนพล จิตสาราญ

ค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียน

ค่าใช้ จ่าย

รวม
ทั้งสิ้น

1/2556

2/2556

(บาท)

(บาท)

ส.ค. 56 - ก.ค. 57

25,000

25,000

72,000

122,000

ระยะเวลา

2

นายก้องภพ วัชรเสวี

ส.ค. 56 - ก.ค. 57

18,200

25,000

72,000

115,200

3

นางสาวพรรณทิพา พันธ์ยมิ้

ส.ค. 56 - ก.ค. 57

18,200

25,000

72,000

115,200

4

นายคมสัน วิริยกิจจา

ส.ค. 56 - ก.ค. 57

25,000

25,000

72,000

122,000

5

นายพลาญชัย รุ่ งเรื องยัง่ ยืน

ส.ค. 56 - ก.ค. 57

25,000

25,000

72,000

122,000

6

นางสาวกรองกมล จันทปัญญา

ส.ค. 56 - ก.ค. 57

25,000

25,000

48,000

98,000

ทุนการศึกษาแบบบางส่ วน(รับเข้ าปี 55)
7

นายการันต์ กุลชนะประสิ ทธิ์

ส.ค. 56 - ก.ค. 57

25,000

25,000

-

50,000

8

นายโอโชค ด้วงโสน

ส.ค. 56 - ก.ค. 57

18,200

25,000

-

43,200

9

นายพงศธร อิทธิโชติ

ส.ค. 56 - ก.ค. 57

24,200

25,000

-

49,200

10

นายสุทธิวสั ส์ ฉันทาลักษณ์

ส.ค. 56 - ก.ค. 57

24,200

-

-

24,200

ทุนการศึกษาเพชรโยธา แบบที่ 1(รับเข้ าปี 56)
11

นายนพพล บุญย้อย

ส.ค. 56 - ก.ค. 57

25,000

25,000

72,000

122,000

12

นายชนา พุทธนานนท์

ส.ค. 56 - ก.ค. 57

25,000

25,000

72,000

122,000

13

นางสาวโสรดา เสาวลักษณ์อกั ษร*

ส.ค. 56 - ก.ค. 57

24,200

25,000

119,280

168,480

14

นายเปรม รังสิ วณิ ชพงศ์

ส.ค. 56 - ก.ค. 57

25,000

25,000

72,000

122,000

15

นางสาวอัญชลิกา เซ่งขุนทอง

ส.ค. 56 - ก.ค. 57

25,000

25,000

72,000

122,000

16

นายอาร์ตีส ยศอมรสุนทร

ส.ค. 56 - ก.ค. 57

25,000

25,000

72,000

122,000

ทุนการศึกษาเพชรโยธา แบบที่ 2(รับเข้ าปี 56)
17

นายพีรสิ ทธิ์ มหาสุวรรณชัย

ส.ค. 56 - ก.ค. 57

25,000

25,000

-

50,000

18

นายศิวกร อมตวีระกุล*

ส.ค. 56 - ก.ค. 57

24,200

23,000

17,640

64,840

19

นางสาววิลาวรรณ ชัยสัมพันธ์สกุล

ส.ค. 56 - ก.ค. 57

25,000

25,000

-

50,000

20

นายศุภกิต บุญตันตราภิวฒั น์

ส.ค. 56 - ก.ค. 57

25,000

25,000

-

50,000

21

นายชานนท์ วงษ์หสั ดร

ส.ค. 56 - ก.ค. 57

-

-

45,000

45,000

476,400

473,000

949,920

1,899,320
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8.1.2 เงินอุดหนุนสนับสนุนนักศึกษาเสนอผลงานวิชาการ (เบิกจากงบประมาณ FTERO)
ในปี งบประมาณ 2556 ภาควิชาฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นกั ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อใช้ในการนาเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ จานวน 6 ทุน เป็ นยอดงบประมาณ
ทั้งสิ้ น 16,500 บาท เพื่อสนับสนุนให้นกั ศึกษาของภาควิชาฯ ได้นาเสนอผลงานวิจยั ในรู ปแบบอื่นที่ไม่ใช่
วิทยานิพนธ์
8.1.3 เงินสนับสนุนผู้ช่วยวิจัยให้ แก่ อาจารย์ ใหม่ ของภาควิชา ฯ (เบิกจากงบประมาณ FTERO)
เพื่อกระตุน้ ให้อาจารย์ใหม่ของภาควิชา ฯ สามารถผลิตผลงานวิจยั เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ในระดับนานาชาติได้อย่างต่อเนื่ อง ภาควิชา ฯ จึงได้จดั สรรเงินสนับสนุนผูช้ ่วยวิจยั ให้แก่อาจารย์ใหม่
เป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยในปี 2556 ภาควิชา ฯ ได้ทาการสนับสนุ นทุนผูช้ ่วยวิจยั ทั้งสิ้ น 3 ทุน ให้กบั
อาจารย์ใหม่ 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
ลาดับ

ชื่ อนักศึกษาทีไ่ ด้ รับทุน

ระยะเวลา

ทุนต่ อเดือน
(บาท)

คิดเป็ นเงิน
(บาท)

ภาคการศึกษาที่ 1/2556
1

นายอรรคเดช ฤกษ์พิบูลย์

ส.ค. – ธ.ค. 56

8,000

40,000

2
3

น.ส.เบญจวรรณ องอาจ
ส.ค. – ธ.ค. 56
นายจีรณะพงศ์ บุญสิ นธุ์ธร
ส.ค. – ธ.ค. 56
ภาคการศึกษาที่ 2/2556

8,000
8,000

24,000
16,000

1

นายอรรคเดช ฤกษ์พิบูลย์

ม.ค. – ก.ค. 57

8,000

56,000

2

น.ส.เบญจวรรณ องอาจ

ม.ค. – ก.ค. 57

8,000

56,000
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8.1.4 เงินสนับสนุนผู้ช่วยวิจัยและผู้ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการ
เพื่อให้งานวิจยั และการเรี ยนการสอนในวิชาปฏิบตั ิการของภาควิชา ฯ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
ในช่วงปี 2556 ภาควิชา ฯ ได้สนับสนุนทุนผูช้ ่วยวิจยั และผูช้ ่วยสอนวิชาปฏิบตั ิการให้แก่สาขาวิศวกรรม
เทคนิคธรณี จานวน 1 ทุน คือนายรักษ์ศิริ สุ ขรักษ์ ในอัตราเดือนละ 15,000 บาท เป็ นระยะเวลา 12 เดือน
รวมเป็ นเงินงบประมาณทั้งหมด 180,000 บาท
8.1.5 เงินสนับสนุนผู้ช่วยวิจัยจากวงเงินเครดิตจากบทความ
เพื่อให้งานวิจยั ของภาควิชา ฯ เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ภาควิชา ฯ ได้สนับสนุนทุนเครดิตให้แก่
คณาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ โดยสามารถใช้งบประมาณส่ วนนี้
ในการจ้างผูช้ ่วยวิจยั เพื่อต่อยอดผลงานเดิมได้ โดยในปี งบประมาณ 2556
ลาดับ

ชื่ อนักศึกษาทีไ่ ด้ รับทุน

ระยะเวลา

ทุนต่ อเดือน
(บาท)
3,750
3,750
3,750
3,750
5,000
5,000
3,750

คิดเป็ นเงิน
(บาท)
18,750
18,750
15,000
18,750
25,000
25,000
15,000

1

นางสาวอรวสา กอบเกียรติถวิล

2

นายฐิติกร โพธิ์ศรี บิ้ง

3

นายวรุ ตม์ นนทะเปารยะ

4

นายการันต์ คล้ายฉ่ า

ส.ค. 56 – ธ.ค. 56
เม.ย. 57-ก.ค.57
ส.ค. 56 – พ.ย. 56
ม.ค. 57- ก.ค. 57
ส.ค. 56 – ธ.ค. 56
ม.ค.57-ก.ค.57
เม.ย. 57- ก.ค. 57

5

นายพีรสิ ทธิ์ มหาสุวรรณชัย

เม.ย. 57- ก.ค. 57

3,000

12,000

6

นายสุวฒั น์ รามจันทร์

เม.ย. 57- ก.ค. 57

3,750

15,000

7

นายประจักษ์ ทูลกสิ กร

เม.ย. 57- ก.ค. 57

3,750

15,000

8

นายการันต์ กุลชนะประสิ ทธิ์

เม.ย. 57- ก.ค. 57

3,750

15,000

8.2 ทุนผู้ช่วยสอน
เพื่อให้การเรี ยนการสอนของภาควิชาฯ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิ ภาพ ภาควิชา ฯ

ได้ทาการจัดสรรผูช้ ่วยสอนให้แก่คณาจารย์ของภาควิชา ฯ โดยใช้นกั ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ใน
ภาคการศึกษาที่ 1/2556 จานวน 228,000 บาท และภาคการศึกษาที่ 2/2556 จานวน 288,000 บาท
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8.3 ทุ น การศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรีและภาควิชา ฯ
8.3.1 ทุนผู้ช่วยวิจยั ตามโครงการมหาวิทยาลัยวิจยั แห่ งชาติ (National Research University)

 ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2556
รายชื่อ
นายบุญชัย ผึ่งไผ่งาม

ส.ค. 56 – ก.ย. 56

เงินเดือน
(บาท)
12,000

นายชินวุฒิ จันทรเศรษฐ

ส.ค. 56 – ก.ย. 56
พ.ย.56-ธ.ค.56
ส.ค. 56 – ก.ย. 56
พ.ย.56-ธ.ค.56
ส.ค. 56
ต.ค.56-ธ.ค.56
ส.ค. 56
ต.ค.56-ธ.ค.56
ต.ค.56-ธ.ค.56

9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
10,000

18,000
18,000
18,000
18,000
9,000
27,000
9,000
27,000
30,000

ต.ค.56-ธ.ค.56

8,000

24,000

รวมเป็ นเงิน

222,000

นายมนต์ชยั ปั ญญาทอง
นายวชิรกรณ์ เสนาวัง
นายศตวรรษ หฤหรรษพงศ์
นายจักราวุธ ตันสกุล
นายพงศ์พีระ ปทะวานิช

เดือน

จานวนเงิน (บาท)
24,000

 ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2556
รายชื่อ

เดือน

นายชินวุฒิ จันทรเศรษฐ

ม.ค. 57 – ก.ค. 56

เงินเดือน
(บาท)
9,000

นายมนต์ชยั ปั ญญาทอง

ม.ค. 57 – ก.ค. 56

9,000

63,000

นายวชิรกรณ์ เสนาวัง

ม.ค. 57 – มิ.ย.57

9,000

54,000

นายศตวรรษ หฤหรรษพงศ์

ม.ค. 57 – มิ.ย.57

9,000

54,000

รวมเป็ นเงิน

234,000
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8.3.2 ทุนจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาสาหรับนักศึกษาโครงการนานาชาติ
 ระดับปริญญาตรี โครงการนานาชาติ (ทุน Platinum)
ลาดับ
ชื่ อ-สกุล
ภาคการศึกษาที่ 1/2556
1
นายดนุพล สุบรรณพงษ์
2
นางสาววจิศา จอมวรวงศ์
3
นายพงศธร พวงพวา
4
นายธีรภัทร ศุภประภากร
5
นายสุรัชฏะ สวนเข็ม
6
นางสาวณฐกานต์ นัยนา
7
นายพฤกษ์ จันทร์สข
ุ โข
8
นายฤทธิรงค์ ทัศน์ศรี
9
นายสิรวิชญ์ ฉั ตรแก ้ว
10
นายวรวิช ธีรพรณรงค์
11
นายเมธา หนูสลุง
12
นายสุรัส วาฤทธิ์
13
นายอัครินทร์ ประนตทรัพย์

ชั้นปี

จานวนเงิน (บาท)

4
3
2
1
4
4
3
3
2
2
1
1
1

53,500
53,500
53,500
47,500
26,700
26,750
26,750
26,750
26,750
26,750
26,750
26,750
26,750
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ลาดับ
ชื่ อ-สกุล
ภาคการศึกษาที่ 2/2556
1
นางสาววจิศา จอมวรวงศ์
2
นายพงศธร พวงพวา
3
นายธีรภัทร ศุภประภากร
4
นายพฤกษ์ จันทร์สข
ุ โข
5
นายฤทธิรงค์ ทัศน์ศรี
6
นายสิรวิชญ์ ฉั ตรแก ้ว
7
นายอิทธิพัฒน์ ล้าเลิศวรวิทย์
8
นายเมธา หนูสลุง
9
นายวีรท
ุ ธิ์
บุญเลิศรพ
10
นายเขมทัต
บัลลพ์วานิช

ชั้นปี

จานวนเงิน (บาท)

3
2
1
3
3
2
2
1
1
1

53,500
53,500
47,500
26,750
26,750
26,750
26,750
26,750
26,750
26,750
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8.4 ทุนการศึกษาทีไ่ ด้ รับจากแหล่ งทุนภายนอก
8.4.1 ทุนจากภาครัฐ
1. ทุนผู้ช่วยวิจัยในปี พ.ศ. 2556
ลาดับ

ชื่ อนักศึกษาทีไ่ ด้ รับทุน

ระยะเวลา

ทุนต่ อเดือน
(บาท)
7,000
7,000
8,000

คิดเป็ นเงิน
(บาท)
14,000
14,000
24,000

1

นายฐิตาพรรณ ฉันทโชติ (ทุน วช.)

2

นายยอดเผ่า ปั ญญาอินทร์ (ทุน วช.)

ส.ค. 56 – ก.ย. 56
พ.ย.56-ธ.ค.56
ต.ค. 56 – ธ.ค. 56

3

นายพงศ์สิริ ปรี ชาพงศ์กิจ (ทุน วช.)

ส.ค. 56 – ก.ย. 56

5,000

10,000

4

นายโอภาส เมฆประมวล (ทุน วช)

ส.ค. 56 – ก.ย. 56

5,000

10,000

5

นายสัจจะชาญ พรัดมะลิ (ทุน วช.)

ส.ค. 56 – ก.ย. 56

8,000

16,000

6

นายอภิศกั ดิ์ ทับธนะ (ทุน วช.)

ส.ค. 56 – ก.ย. 56

8,000

16,000

7

นายพลาญชัย รุ่ งเรื องยัง่ ยืน (ทุน วช.)

ส.ค. 56 – ก.ย. 56

8,000

16,000

8

นายณัฏฐภัทร วงศ์ภกั ดี (ทุน วช.)

ต.ค. 56 - ธ.ค. 56

10,000

30,000

9

นายฐิติกร โพธิ์ศรี บิ้ง (ทุน วช.)

ต.ค. 56 - ธ.ค. 56

8,000

24,000

11

นายอภิวชิ ญ์ ทองรักษา (ทุน วช.)

ต.ค. 56 - ธ.ค. 56

8,000

24,000

12

นายนฤเทพ เพียงสุวรรณ (ทุน วช.)

ต.ค. 56 - ธ.ค. 56

8,000

24,000

13

นายประจักษ์ ทูลกสิ กร (ทุน วช.)

พ.ย. 56 – ธ.ค. 56

8,000

16,000

14

นายอัครเดช ศรี เสน (ทุน สกว.)

สค. 56

9,000

9,000

15

นายไชยนันท์ รัตนโชตินนั ท์ (ทุน สกว.)

สค. 56

9,000

9,000

16

นายปฐมพงษ์ สัตย์จริ ง (ทุน สกว.)

สค. 56

9,000

9,000

17

นายอรรคเดช ฤกษ์พิบูลย์ (ทุน สกว.)

สค. 56

9,000

9,000

18

นายอรรคเดช อับดุลมาติน (ทุน สกว.)

สค. 56

9,000

9,000

19

นายตฤณ เดชคง (ทุน สกว.)

ส.ค. 56 – ธ.ค. 56

11,000

55,000

20

นายพลาญชัย รุ่ งเรื องยัง่ ยืน (ทุน สกว.)

ต.ค. 56 –ธ.ค. 56

8,000

24,000

21

นายศิวกร อมตวีระกุล (ทุน มจธ.)

ส.ค. 56 – ธ.ค. 56

3,000

15,000

22

นายปั ณณวัฒน์ ปรี ยานนท์ (ทุน วช.)

ม.ค. 57 – ก.ค. 57

8,000

56,000

23

นายอภิณห์ วรวิวฒั น์ (ทุน วช.)

ม.ค. 57 – ก.ค. 57

8,000

56,000
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ลาดับ

ชื่ อนักศึกษาทีไ่ ด้ รับทุน

ระยะเวลา

ทุนต่ อเดือน
(บาท)

คิดเป็ นเงิน
(บาท)

24

นายฐิติกร โพธิ์ศรี บิ้ง (ทุน วช.)

ม.ค. 57 – ก.ค. 57

8,000

56,000

25

นายอภิวชิ ญ์ ทองรักษา (ทุน วช.)

ม.ค. 57 – ก.ค. 57

8,000

56,000

26

นายนฤเทพ เพียงสุวรรณ (ทุน วช.)

ม.ค. 57 – ก.ค. 57

8,000

56,000

27

นายณัฏฐภัทร วงศ์ภกั ดี (ทุน วช.)

ม.ค. 57 - มี.ค. 57

10,000

30,000

28

นายประจักษ์ ทูลกสิ กร (ทุน วช.)

ม.ค. 57 – ก.พ. 57

8,000

16,000

29

นางสาวฐิตาพรรณ ฉันทโชติ (ทุน วช.)

ม.ค. 57 - มี.ค. 57

7,000

21,000

30

นายตฤณ เดชคง (ทุน สกว.)

ม.ค. 57 - ก.ค. 57

11,000

77,000

31

นายพลาญชัย รุ่ งเรื องยัง่ ยืน (ทุน สกว.)

ม.ค. 57 - มิ.ย. 57

8,000

48,000

32

นายศิวกร อมตวีระกุล (ทุน มจธ.)

ม.ค. 57 - มี.ค. 57

3,000.00

9,000

รวมเป็ นเงิน

858,000

8.4.2 ทุนจากภาคเอกชน
1. ทุน บริ ษทั พฤกษา เรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน)
ลาดับ
1
2
3
4

ชื่ อ-สกุล
นายเมธาวี พุม่ ไสว
นายพลชัย เสวกราชสวัสดิ์
นายพิพฒั น์พล เพชรรัตน์
นายณัฐพล มณี ทุม

ชั้นปี
4
3
3
3

100,000

รวมเป็ นเงิน

2.
ลาดับ
1
2
3
4
5

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

ทุนศิษย์ เก่ า
ชื่ อ-สกุล
นางสาวนิรชา

วงษ์ กอ
่

นายวิฑรู ย์

ครีบผา

นายศตพงศ์

คาแก ้ว

นายสนธยา
นายสถาปั ตย์

ภักดิวาทสกุล
้ ชาติ
เชือ

ชั้นปี
3
3
3
3
3
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จานวนเงิน (บาท)
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000

8

ทุนการศึกษา

8

6
7
8

3
4
4

นางสาวธญวรรณ วัยศิรโิ รจน์
นางสาวชุตภ
ิ ท
ั ร์

ฝอยหิรัญ

นางสาวเมธาวี

พุม
่ ไสว

25,000
25,000
25,000
200,000

รวมเป็ นเงิน

3. ทุนการศึกษาบริ ษทั สามมิตร กรี นพาวเวอร์ จากัด
ลาดับ
1

ชื่ อ-สกุล
นายธนาคาร

ชั้นปี
1

ลิขต
ิ ปรีชา

จานวนเงิน (บาท)
10,000
10,000

รวมเป็ นเงิน

4. ทุนมูลนิธิ ชิ น โสภณพณิช
ลาดับ
ชื่ อ-สกุล
1
นายพลชัย
เสวกราชสวัสดิ์

ชั้นปี
3

จานวนเงิน (บาท)
20,000
20,000

รวมเป็ นเงิน

5. ทุนบริษทั ไทยออยล์ จากัด(มหาชน)
ลาดับ
1
2
3

ชื่ อ-สกุล
นายชาญวิทย์

ทองพรหม

นายทิฆม
ั พร

นิสสัยพันธุ์

นายอุเทน

หินซุย

ชั้นปี
1
1
4

จานวนเงิน (บาท)
30,000
30,000
30,000
90,000

รวมเป็ นเงิน
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การพัฒนาบุคลากร 9

9.1 วิทยากร กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ พเิ ศษให้ กบั
หน่ วยงานอื่นๆ
ในระหว่างเดื อนตุ ล าคม พศ. 2555 ถึ ง กันยายน พศ. 2556 บุ คลากรของภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.
ได้รับเชิ ญเป็ นวิทยากร กรรมการ ผูท้ รงคุ ณวุฒิ และอาจารย์พิเศษให้กบั หน่ วยงานอื่นๆ ดังรายละเอียดที่
แสดงในตารางที่ 9.1
ตารางที่ 9.1 การเป็ นวิทยากร กรรมการ ผูท้ รงคุณวุฒิ อาจารย์พิเศษให้กบั หน่วยงานอื่นๆ
รายชื่ อ
ลักษณะงานและหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
ศ.ดร.ชัย
วิ ท ยากรบรรยายการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา : สู่ ม าตรฐาน
จาตุรพิทกั ษ์กุล คุ ณ ภาพการศึ ก ษาอาเซี ย น ให้ ก ับ ส านั ก งานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
กรรมการร่ างหลักสู ตรปรัชญาดุษฏีบณั ฑิต สาขา วศ.โยธา ให้กบั
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผศ.ดร.ทวิช
ผูร้ ่ วมวิจยั โครงการ “การพัฒนาวัส ดุ ในงานสุ ขอนามัย การทน
พูลเงิน
ทานต่อการสึ กหรอและการเสริ มแรงเชิ งกล” ทุนเมธี วิจยั อาวุโส
สกว.
ผูท้ รงคุณวุฒิการจัดทาหลักสู ตรปริ ญญาตรี สายปฏิบตั ิการ ให้กบั
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรม
โยธา-โครงสร้าง ให้กบั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ. ดร.วีรชาติ
กรรมการสอบเค้า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ นายกี ร ติ ก ร เจริ ญ พร้ อ ม
ตั้งจิรภัทร
ให้กบั มหาวิทยาลัยบูรพา
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วันที่
30 พย. 55

ตั้งแต่ 4 มค.
56
30 สค. 55 ถึง
29 สค. 58
ตั้งแต่ 13 ธค.
55
ตั้งแต่ 15 มค.
56
ภาคการศึกษา
ที่ 2/2555
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ตารางที่ 9.1 การเป็ นวิทยากร กรรมการ ผูท้ รงคุณวุฒิ อาจารย์พิเศษให้กบั หน่วยงานอื่นๆ (ต่อ)
รายชื่ อ
ลักษณะงานและหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
วันที่
รศ.ดร.สุ ทศั น์
วิทยากรบรรยายการออกแบบและการใช้งานโครงสร้างเหล็ก จ. 2 พย. 55
ลีลาทวีวฒั น์
เชียงใหม่ ให้กบั วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ผศ.ดร.สันติ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนิ นงาน 29-30 ตค. 55
เจริ ญพรพัฒนา ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้กบั สานักงานสภามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์
รศ.ดร.ภาณุวฒั น์ ผูท้ รงคุ ณวุฒิตรวจรายงานการวิจยั ให้กบั มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 1, 4 – 5 ตค.
สุ ริยฉัตร
ลงกรณราชวิยาลัย
55 และ 20
ธค. 55
คณะกรรมการผู ้ท รงคุ ณ วุฒิ ป ระเมิ น ผลงานทางวิช าการ นาย 4 มค. 56
ทวีศกั ดิ์ จิรธนถาวร ให้กบั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิสรุ ปผลการประเมินผลงานทาง
5 กพ. 56
วิชาการ นายธนันท์ ชุบอุปการ ให้กบั
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ดร.ชัยวัฒน์
วิท ยากรผูท้ รงคุ ณวุฒิ ในกิ จกรรมเสวนาอภิ ป ราย “ประเด็นทาง 1 และ 8 กพ.
เอกวัฒน์พานิชย์ กฏหมายที่ทนั สมัยเอื้อต่อการบริ หารจัดการน้ าในสภาวะวิกฤต”
56
ให้กบั มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ องครักษ์ รังสิ ต-นครนายก
รศ.ดร.ธวัชชัย
คณะอนุ ก รรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดนครปฐม 16 ตค. 55
เหล่าศิริหงษ์ทอง ให้กบั ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
คณะอนุ กรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรสาคร 15 ตค. 55
ให้กบั ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
วิทยากรบรรยายการพัฒนาเส้นทางสัญจรทางน้ า ครั้งที่ 1 ให้กบั
31 ตค. 55
สานักการจราจรและขนส่ ง
บรรยายการพัฒ นาระบบโครงสร้ างพื้ น ฐานด้านการคมนาคม 14 กพ. 56
ขนส่ ง ในเมื อ งภู มิ ภ าคเพื่ อ รองรั บ ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
ให้กบั สานักงานนโยบายและแผน การขนส่ งและจราจร
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ตารางที่ 9.1 การเป็ นวิทยากร กรรมการ ผูท้ รงคุณวุฒิ อาจารย์พิเศษให้กบั หน่วยงานอื่นๆ (ต่อ)
รายชื่ อ
ลักษณะงานและหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
วันที่
รศ.ดร.อาพล
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ร.ต.หญิง ธนิสรา บุตรสิ งจรณ์ ให้กบั
18 ธค. 55
การุ ณสุ นทวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาจารย์พิ เศษสาขาวิศวกรรมขนส่ ง ให้ ก ับ สถาบัน เทคโนโลยี มค. - เมย. 56
แห่งเอเชีย
ดร.วศิน
อาจารย์พิ เศษด้า นการวางแผนและการบริ ห ารจัด การระบบ 12 กพ. 56
เกียรติโกมล
คมนาคมขนส่ ง ให้กบั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร.พรเกษม คณะทางานดาเนินการรับนักศึกษาเชิงรุ กให้กบั คณะ
ประจาปี 56
จงประดิษฐ์
วิศวกรรมศาสตร์ มจธ.
ผศ.ดร.สมโพธิ คณะทางานดาเนิ นการรับนักศึกษาให้กบั คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประจาปี 56
อยูไ่ ว
มจธ.
ศ.ดร.ชัยทุ ธ
กรรมการวิชาการ โครงการสารวจน้ าในจังหวัดราชบุรีเบื้องต้น
6 พย. 55
ชินณะราศรี
ผศ.ดร.อภินตั ิ
วิทยากร “การออกแบบ และการใช้งานโครงสร้างเหล็ก” ให้กบั
22 กุมภาพันธ์
อัชกุล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
2556
"การออกแบบโครงสร้างเหล็กเพื่อการเตรี ยมตัวเป็ นสามัญ
16 มีนาคม
วิศวกร" วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
2556
"การออกแบบโครงสร้างเหล็กเพื่อการเตรี ยมตัวเป็ นสามัญวิศวกร 21 มิถุนายน
รุ่ นที่ 2" วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
2556
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9.2 การเข้ าร่ วมประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ
ในปี พ.ศ. 2556 คณาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้เข้าร่ วมประชุม/สัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่
ผลงานวิจยั ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 9.2
ตารางที่ 9.2 การเข้าร่ วมประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ
รายชื่ อ
ชื่ อการประชุ มวิชาการและสถานที่
วันที่
ศ.ดร.ชัยยุทธ
2nd International Conference Water Across Time in 22 – 30 ตค. 55
ชินณะราศรี
Engineering Research ณ ประเทศโรมาเนีย
การประชุ มวิชาการนานาชาติวิศวกรรมแหล่งน้ า ครั้งที่ 2 ณ
4 – 6 กย. 56
โรงแรมเลอเมอริ เดียน เชียงราย รี สอร์ท
35th Iahr World Congress ณ ประเทศจีน
8 – 13 กย. 56
รศ.ดร.พรเกษม การประชุมวิชาการกลศาสตร์ หิน แห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 4 23 – 26 มค. 56
จงประดิษฐ์
ณ อินภูฮิลล์รีสอร์ ท วังน้ าเขียว นครราชสี มา
การประชุ มวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่ งชาติครั้งที่ 18 ณ โรง 8 – 10 พค. 56
แรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
World Tunnel Congress 2013 ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 29 พค. – 9 มิย. 56
ผศ.ดร.พิชญ์
การประชุ มวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่ งชาติครั้งที่ 18 ณ โรง 8 – 10 พค. 56
สุ ธีรวรรธนา
แรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
ดร.วศิน
การประชุ มวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่ งชาติครั้งที่ 18 ณ โรง 8 – 10 พค. 56
เกียรติโกมล
แรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
การประชุม Transportation Engineering ณ ประเทศอเมริ กา 2 มิย. – 16 สค. 56
ผศ.ดร.ทวิช
The 4th International Conference on Multi-Functional 14 – 17 กค. 56
พูลเงิน
Materials and Structures ณ The Eastin Grand Hotel
Sathorn กทม.
ดร.ชัยวัฒน์
ประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ วิศ วกรรมแหล่ ง น้ า ครั้ งที่ 2 ณ
4 – 6 กย. 56
เอกวัฒน์พานิชย์ โรงแรมเลอเมอริ เดียน เชียงราย รี สอร์ท
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รายงานประจาปี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 2556

9.3 การเข้ าร่ วมการสั มมนา/ระดมความคิดเห็นเฉพาะ
ในปี พ.ศ. 2556 บุคลากรของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้เข้าร่ วมการสัมมนา ระดมความคิดเห็นเฉพาะกับ
หน่วยงานต่างๆ ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 9.3
ตารางที่ 9.3 การเข้าร่ วมการสัมมนา/ระดมความคิดเห็นเฉพาะ
รายชื่ อ
ชื่ อการสั มมนาระดมความคิดเห็น
วันที่
ศ.ดร.ชัย
นักวิจยั รุ่ นใหม่..พบ..เมธี วิจยั อาวุโส สกว. ณ โรงแรมฮอลิเดย์ 10 – 12 ตค. 55
จาตุรพิทกั ษ์กุล อินน์ รี สอร์ทรี เจนท์ บีช
โครงการพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ หาร ระดับกลางและระดับสู ง ณ 19 ธค. 55
ห้องประชุ ม Four River 1 ณ โรงแรมรามาดาพลาซ่ า แม่น้ า ถ.
เจริ ญกรุ ง
สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี 2556 ณ โรงแรมรามาดา 30 กค. 56
พลาซ่า แม่น้ าริ เวอร์ ไซด์
ผศ.ดร.ชัยณรงค์ เสวนาเครื่ องมือที่ใช้ในการบริ หารทรัพยากรบุคคลของ มจธ. ณ 20 ธค. 55
อธิสกุล
ห้องประชุม 901 ชั้น 9 คณะศิลปศาสตร์ มจธ.
สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี 2556 ณ โรงแรมรามาดา 30 กค. 56
พลาซ่า แม่น้ าริ เวอร์ ไซด์
ดร.จุลพจน์
เสวนาเครื่ องมือที่ใช้ในการบริ หารทรัพยากรบุคคลของ มจธ. ณ 20 ธค. 55
จิรวัชรเดช
ห้องประชุม 901 ชั้น 9 คณะศิลปศาสตร์ มจธ.
สัมมนา IA Strengthening Seminar ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสี
16 สค. 56
ลม
เสวนาแนวทางการพัฒนาคุ ณภาพบัณฑิ ต ณ ห้องประชุ มคณะ 23 สค. 56
วิศวฯ ชั้น 2
สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี 2556 ณ โรงแรมรามาดา 30 กค. 56
พลาซ่า แม่น้ าริ เวอร์ ไซด์
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ตารางที่ 9.3 การเข้าร่ วมการสัมมนา/ระดมความคิดเห็นเฉพาะ (ต่อ)
รายชื่ อ
ชื่ อการสั มมนาระดมความคิดเห็น
ผศ.ดร.ทวิช
เสวนาเครื่ องมือที่ใช้ในการบริ หาร ทรัพยากรบุคคลของ มจธ.
พูลเงิน
ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 คณะศิลปศาสตร์ มจธ.
เสวนาการปรั บ ปรุ งและเพิ่ มผลิ ตภาพในการทางาน ในระดับ
คณะ สานัก และภาควิชา ณ ห้องประชุมจารัส ฉายะพงศ์
สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ประจาปี 2556 ณ โรงแรมรามาดา
พลาซ่า แม่น้ าริ เวอร์ ไซด์
ผศ.ดร.อภินตั ิ
สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ประจาปี 2556 ณ โรงแรมรามาดา
อัชกุล
พลาซ่า แม่น้ าริ เวอร์ ไซด์
รศ.ดร.สุ ทศั น์
ความเร่ ง ตอบสนองเชิ ง สเปกตรั ม ส าหรั บ พื้ น ที่ กทม.และ
ลีลาทวีวฒั น์
ปริ มณฑล ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารวสท.
สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ประจาปี 2556 ณ โรงแรมรามาดา
พลาซ่า แม่น้ าริ เวอร์ ไซด์
ดร.บุญมี
งานก่อสร้างสาเร็ จรู ประบบซี คอน ณ ห้องประชุ มชั้น 5 บริ ษทั
ชินนาบุญ
บิวท์ ทู บิวด์
สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ประจาปี 2556 ณ โรงแรมรามาดา
พลาซ่า แม่น้ าริ เวอร์ ไซด์
ผศ. ดร.วีรชาติ
สัมมนาอาจารย์ที่ปรึ กษากิ จกรรมนักศึ กษา ประจาปี การศึกษา
ตั้งจิรภัทร
2556 ณ โรงแรมชาเทรี ยม ริ เวอร์ไซด์ ถนนเจริ ญกรุ ง กทม.ฯ
สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี 2556 ณ โรงแรมรามาดา
พลาซ่า แม่น้ าริ เวอร์ ไซด์
ผศ.ดร.สมโพธิ สั ม มนาการฝึ กงาน ณ ห้ อ งประชุ ม ส านั ก งานคณบดี คณะ
อยูไ่ ว
วิศวกรรมศาสตร์ มจธ.
สัมมนาการปฐมนิเทศฝึ กงาน ณ ห้องเรี ยนรวม 600
สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ประจาปี 2556 ณ โรงแรมรามาดา
พลาซ่า แม่น้ าริ เวอร์ ไซด์
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วันที่
20 ธค. 55
17 พค. 56
30 กค. 56
30 กค. 56
29 สค. 56
30 กค. 56
28 พย. 55
30 กค. 56
17 กค. 56
30 กค. 56
18 ตค. 55
29 พค. 56
30 กค. 56

รายงานประจาปี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 2556

ตารางที่ 9.3 การเข้าร่ วมการสัมมนา/ระดมความคิดเห็นเฉพาะ (ต่อ)
รายชื่ อ
ชื่ อการสั มมนาระดมความคิดเห็น
รศ.ดร.พรเกษม ประชุ ม ปฐมนิ เทศอาจารย์ที่ ได้รับทุ น คปก. ณ โรงแรม จอม
จงประดิษฐ์
เทียน ปาล์ม บีช รี สอร์ท พัทยา ชลบุรี
สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี 2556 ณ โรงแรมรามาดา
พลาซ่า แม่น้ าริ เวอร์ ไซด์
รศ.ดร.ภาณุวฒั น์ สัมมนาวิปัสสนานานาชาติ ณ ห้องประชุม C ม.จุฬาลงกรณราช
สุ ริยฉัตร
วิทยาลัย อยุธยา
Dr.Goran
สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี 2556 ณ โรงแรมรามาดา
Arangjelovski
พลาซ่า แม่น้ าริ เวอร์ ไซด์
รศ.ดร.วรัช
เข้าร่ วมประชาพิจารณ์ มาตรฐานเสาเข็มตอก ณ ห้องประชุ ม 1
ก้องกิจกุล
ชั้น 4 อาคารวสท.
ประชุ มโครงการจัดตั้งเครื อข่ายวิจยั นานาชาติ สาขาเทคโนโลยี
การทาง ณ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี 2556 ณ โรงแรมรามาดา
พลาซ่า แม่น้ าริ เวอร์ ไซด์
ผศ.ดร.สันติ
สั ม มนาแผนยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาการเรี ย นรู ้ วิท ยาศาสตร์
เจริ ญพรพัฒนา คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี ณ ห้องควีน ส์ ป าร์ ค 1 ชั้น 2 โรง
แรมอิมพีเรี ยลควีนส์ปาร์คสุ ขมุ วิท กทม.
ผศ.ดร.พิชญ์
สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี 2556 ณ โรงแรมรามาดา
สุ ธีรวรรธนา
พลาซ่า แม่น้ าริ เวอร์ ไซด์
ดร.นคริ นทร์
สัมมนาการศึกษาประเมินศักยภาพและการเตรี ยมความพร้อม
สัทธรรมนุวงศ์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริ การระบบขนส่ งของไทยสาหรับ
การเป็ นประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน ณ โรงแรมโรแมนติ ค รี
สอร์ท แอนด์ สปา จ.นครราชสี มา
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4 เมย. 56
30 กค. 56
5 มค. 56
30 กค. 56
10 กค. 56
15 กค. 56
30 กค. 56
23 เมย. 56

30 กค. 56
1 – 3 สค. 56
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ตารางที่ 9.3 การเข้าร่ วมการสัมมนา/ระดมความคิดเห็นเฉพาะ (ต่อ)
รายชื่ อ
ชื่ อการสั มมนาระดมความคิดเห็น
วันที่
ดร.ชัยวัฒน์
เสวนา อยู่..... กับ น้ า ณ ห้ องอิ น ฟิ นิ ต้ ี ชั้น 1 โรงแรมพู ล แมน 15 ตค. 55
เอกวัฒน์พานิชย์ บางกอก คิงพาวเวอร์
จัดทาข้อกาหนดของมาตรฐานโครงสร้างเนื้ อหา คุ ณลักษณะ 11 ธค. 55
คุ ณภาพของชุ ดข้อมู ลภูมิศาสตร์ พ้ืนฐาน ตามมาตราส่ วนหลัก
ของประเทศ ณ โรงแรมมิ ราเคิล แกรนด์คอนเวนชัน่ ถ.วิภาวดี
รังสิ ต หลักสี่ กทม.
ร่ างแผนขั้นพื้นฐานของระบบการบริ หารจัดการอุทกภัยภายใต้
25 มค. 56
แผนแม่บทการบริ หารจัดการน้ าท่วมในลุ่มน้ าเจ้าพระยา ณ ห้อง
Ballroom A ชั้น 7 โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์สุขมุ วิท
โครงการ IMPAC-T ณ กรมอุตุนิยมวิทยา
28 มค. 56
การประชุมสรุ ปโครงการวิจยั ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา
13 กย. 56
ดร.ดวงฤดี
สั ม ม น า Mathematical Modeling for Real World Water 27 – 28 มิย. 56
โฆษิตกิตติวงศ์ Management ณ หอประชุ มเบญจรั ตน์ อาคารนวมิ น ทรราชิ นี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ประจาปี 2556 ณ โรงแรมรามาดา 30 กค. 56
พลาซ่า แม่น้ าริ เวอร์ ไซด์
รศ.ดร.ธวัชชัย
สัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
24 มค. 56
เหล่าศิริหงษ์ทอง สัมมนาการพัฒนาแบบจาลองการใช้พลังงาน ณ ห้องเบต้า ชั้น 24 กย. 56
2 โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ กทม.
รศ.ดร.อาพล
สัมมนาหลักสู ตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ ช้ นั สู ง ณ โรงแรมเอวาน่า 29 – 30 สค. 56
การุ ณสุ นทวงษ์ บางนา
สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ประจาปี 2556 ณ โรงแรมรามาดา 30 กค. 56
พลาซ่า แม่น้ าริ เวอร์ ไซด์
ดร.วศิน
การบริ หารจัดการความปลอดภัยบนทางพิเศษ ณ ห้องจูปีเตอร์
7 พย. 55
เกียรติโกมล
โรงแรมมิราเคล แกรนด์คอนเวนชัน่
การวิจยั เทคโนโลยีดา้ นการขนส่ งและการพัฒนาบุคลากรขนส่ ง 18 มค. 56
ณ ห้องประชุม 2 กระทรวงคมนาคม ราชดาเนิน
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รายงานประจาปี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 2556

ตารางที่ 9.3 การเข้าร่ วมการสัมมนา/ระดมความคิดเห็นเฉพาะ (ต่อ)
รายชื่ อ
ชื่ อการสั มมนาระดมความคิดเห็น
ผศ.ธีระ
สัมมนารับ ฟั งข้อคิดเห็ นเพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการ
ลาภิศชยางกูล
รับ รองปริ ญ ญาประกาศนี ยบัตรและวุฒิ บ ตั รในการประกอบ
วิช าชี พ วิศ วกรรมควบคุ ม ณ ห้ อ งแพลทติ นัม ชั้น 3 โรงแรม
แกรนเมอร์เคียว ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก
สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี 2556 ณ โรงแรมรามาดา
พลาซ่า แม่น้ าริ เวอร์ ไซด์
อ.เอกชัย
สัมมนางานก่อสร้างสาเร็ จรู ประบบซี คอน ณ ห้องประชุ มชั้น 5
ภัทรวงศ์ไพบูลย์ บริ ษทั บิวท์ ทู บิวด์
สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี 2556 ณ โรงแรมรามาดา
พลาซ่า แม่น้ าริ เวอร์ ไซด์
รศ.เอนก
สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี 2556 ณ โรงแรมรามาดา
ศิริพานิชกร
พลาซ่า แม่น้ าริ เวอร์ ไซด์
รศ.ดร.สมเกียรติ สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี 2556 ณ โรงแรมรามาดา
รุ่ งทองใบสุ รีย ์
พลาซ่า แม่น้ าริ เวอร์ ไซด์
ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ สัมมนางานก่อสร้างสาเร็ จรู ประบบซี คอน ณ ห้องประชุ มชั้น 5
เมืองน้อย
บริ ษทั บิวท์ ทู บิวด์
สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี 2556 ณ โรงแรมรามาดา
พลาซ่า แม่น้ าริ เวอร์ ไซด์
ศ.ดร.ชัยยุทร
สัมมนาสรุ ปผลการศึกษาโครงการ การศึกษาความเหมาะสม
ชินณะราศรี
การพัฒ นาแหล่ ง น้ าบาดาลขนาดใหญ่ โ ดยใช้ เทคโนโลยี ที่
ทันสมัย
สัมมนา Technical Exhibition สาหรับ 2nd APWS
สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี 2556 ณ โรงแรมรามาดา
พลาซ่า แม่น้ าริ เวอร์ ไซด์
รศ.ดร.นิตยา
สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี 2556 ณ โรงแรมรามาดา
หวังวงศ์วโิ รจน์ พลาซ่า แม่น้ าริ เวอร์ ไซด์
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วันที่
22 มีค. 56

30 กค. 56
28 พย. 55
30 กค. 56
30 กค. 56
30 กค. 56
28 พย. 55
30 กค. 56
5 ตค. 55

30 กค. 56
30 กค. 56
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ตารางที่ 9.3 การเข้าร่ วมการสัมมนา/ระดมความคิดเห็นเฉพาะ (ต่อ)
รายชื่ อ
ชื่ อการสั มมนาระดมความคิดเห็น
วันที่
รศ.ดร.วิโรจน์
สัมมนา การเดินและจักรยาน: บทเรี ยนรู ้และประสบการณ์จาก
5 ตค. 55
ศรี สุรภานนท์
สหพันธ์ผูใ้ ช้และนักจักรยานแห่ งยุโรป ณ ห้องประชุ มกิ่ งทอง
ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย กทม.
สั ม ม น า MRV Demonstration study using model project ณ 29 พย. 55
Asoke 1, C Floor, Grand Centre Point Hotel
ประชุ ม ประจ าปี ของสมาคมวิจ ัย วิท ยาการขนส่ ง แห่ ง เอเชี ย 13 – 15 ธค. 55
Kantery Hills Hotel จ.เชียงใหม่
สัม มนาโครงการส่ งเสริ ม การศึ ก ษาและวิจยั ร่ วมระบบขนส่ ง
2 เมย. 56
ทางราง ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กทม.
สั ม มนาโครงการจั ด ตั้ งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและโรงเรี ยน 2 – 3 พค. 56
วิทยาศาสตร์ กลุ่มปตท.พื้นที่ ภาคตะวันออก ณ ห้องโครงการ
คสร. อาคาร 1 ปตท. สนญ.
สัมมนาด้านการขนส่ งที่ ยงั่ ยืนและเป็ นมิ ตรกับ สิ่ งแวดล้อม ณ 30 กค. 56
ห้องประชุมสานักผังเมือง ถนนวิภาวดีรังสิ ต
สัมมนาหลักสู ตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ ช้ นั สู ง ณ โรงแรมเอวาน่า 29 – 30 สค. 56
บางนา
สัมมนาการจัดทากรอบยุทธศาสตร์ การวิจยั และพัฒนาด้านการ 6 – 7 กย. 56
คมนาคมขนส่ งระบบราง ณ ห้องประชุมบุหงาโรงแรมกรุ งศรี ริ
เวอร์ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
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รายงานประจาปี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 2556

ตารางที่ 9.3 การเข้าร่ วมการสัมมนา/ระดมความคิดเห็นเฉพาะ (ต่อ)
รายชื่ อ
ชื่ อการสั มมนาระดมความคิดเห็น
น.ส.พวงทอง
โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT ประจาปี 2556
ทองบริ สุทธิ์
ณ ห้องประชุม 413 ชั้น 4 อาคารสานักงานอธิการบดี
โครงการสร้ างความเข้าใจระบบงานคลังของมหาวิทยาลัย ณ
ห้องประชุม ประภา ประจักษ์ศุภนิติ สนอ.
การจัด ท า Workshop เพื่ อ เตรี ย มจัด ท างบประมาณ ประจ าปี
2557 ณ ห้องประชุมคณะวิศวฯ
สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี 2556 ณ โรงแรมรามาดา
พลาซ่า แม่น้ าริ เวอร์ ไซด์
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อการบริ หาร (GESS:Green EService System) ณ คณะเทคโลโลยี ส ารสนเทศ ชั้ น 4 ห้ อ ง
ประชุม 4/2
โครงการสร้างความเข้าใจเรื่ องการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม
ฯ และค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางในประเทศและต่างประเทศ ณ
ห้องประชุม โซล่า 901 ชั้น 9 ตึกคณะศิลปศาสตร์
น.ส.อังคณารัตน์ โครงการสร้ างความเข้าใจระบบงานคลังของมหาวิทยาลัย ณ
กาญจนมณี นิล
ห้องประชุม ประภาประจักษ์ศุภนิติ สนอ.
สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี 2556 ณ โรงแรมรามาดา
พลาซ่า แม่น้ าริ เวอร์ ไซด์
นางตวงพร
สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี 2556 ณ โรงแรมรามาดา
ชินณะราศรี
พลาซ่า แม่น้ าริ เวอร์ ไซด์
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วันที่
30 พย. 55
18 กพ. 56
17 มิย. 56
30 กค. 56
6 สค. 56

4 กย. 56

21 พค. 56
30 กค. 56
30 กค. 56
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ตารางที่ 9.3 การเข้าร่ วมการสัมมนา/ระดมความคิดเห็นเฉพาะ (ต่อ)
รายชื่ อ
ชื่ อการสั มมนาระดมความคิดเห็น
วันที่
นายสถาน
สัมมนาลู กจ้างประจาของ มจธ. ประจาปี งบประมาณ 2556 ณ 18 – 19 พค. 56
เฉลิมพันธ์
ไร่ ปลูกรัก มจธ. ราชบุรี
นายรัชพล
ทั ก ษ ะป ฏิ บั ติ (HANDS ON) ต่ อ น ายช่ างเท คนิ คและครู 22 เมย. 56
สุ ขจันทร์
ปฏิบตั ิการ ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 สนอ.
สัมมนาลู กจ้างประจาของ มจธ. ประจาปี งบประมาณ 2556 ณ 18 – 19 พค. 56
ไร่ ปลูกรัก มจธ. ราชบุรี
สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ประจาปี 2556 ณ โรงแรมรามาดา 30 กค. 56
พลาซ่า แม่น้ าริ เวอร์ ไซด์
แผนป้ องกั น และระงั บ อั ค คี ภ ั ย ประจ าอาคารวิ ศ ววัฒ นะ 25 เมย. 56
ห้องเรี ยน PE803 ชั้น 8 อาคารวิศววัฒนะ
ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน 28 พค. 56
ณ ห้องประชุมสานักงานคณบดี
การประเมิ น ความเสี่ ย งภัย และตรวจสอบความปลอดภัย ใน
3 มิย. 56
ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก าร โรงประลองและโรงงานต้น แบบ ณ ห้ อ ง
ประชุม CB4036
การส่ ง เสริ ม และห้ อ งป้ อ งกัน โรคการฟื้ นฟู สุ ข ภาพ ณ ห้ อ ง 13 กค. 56
ประชุมจารัส
นายมงคล
ทั ก ษ ะป ฏิ บั ติ (HANDS ON) ต่ อ น ายช่ างเท คนิ คและครู 22 เมย. 56
ทองปุ
ปฏิบตั ิการ ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 สนอ.
สัมมนาลู กจ้างประจาของ มจธ. ประจาปี งบประมาณ 2556 ณ 18 – 19 พค. 56
ไร่ ปลูกรัก มจธ. ราชบุรี
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ตารางที่ 9.3 การเข้าร่ วมการสัมมนา/ระดมความคิดเห็นเฉพาะ (ต่อ)
รายชื่ อ
ชื่ อการสั มมนาระดมความคิดเห็น
วันที่
นายมนเทียร
ทั ก ษ ะป ฏิ บั ติ (HANDS ON) ต่ อ น ายช่ างเท คนิ คและครู 22 เมย. 56
ธินิศิริ
ปฏิบตั ิการ ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 สนอ.
แผนป้ องกั น และระงับ อั ค คี ภ ั ย ประจ าอาคารวิ ศ ววัฒ นะ 25 เมย. 56
ห้องเรี ยน PE803 ชั้น 8 อาคารวิศววัฒนะ
สัมมนาลูกจ้างประจาของ มจธ. ประจาปี งบประมาณ 2556 ณ 18 – 19 พค. 56
ไร่ ปลูกรัก มจธ. ราชบุรี
ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน 28 พค. 56
ณ ห้องประชุมสานักงานคณบดี
การประเมิ น ความเสี่ ย งภัย และตรวจสอบความปลอดภัย ใน
3 มิย. 56
ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก าร โรงประลองและโรงงานต้น แบบ ณ ห้ อ ง
ประชุม CB4036
หลัก เกณฑ์ วิ ธี ก ารก าหนดระดั บ ต าแหน่ ง และการแต่ ง ตั้ง 21 มิย. 56
พนักงานและข้าราชการให้ดารงตาแหน่งสู งขึ้น ณ ห้องประชุ ม
สนัน่ สุ มิตร
สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี 2556 ณ โรงแรมรามาดา 30 กค. 56
พลาซ่า แม่น้ าริ เวอร์ ไซด์
คุณชัด
แผนป้ องกั น และระงับ อั ค คี ภ ั ย ประจ าอาคารวิ ศ ววัฒ นะ 25 เมย. 56
เผือกม่วงศรี
ห้องเรี ยน PE803 ชั้น 8 อาคารวิศววัฒนะ
ทั ก ษ ะป ฏิ บั ติ (HANDS ON) ต่ อ น ายช่ างเท คนิ คและครู 22 เมย. 56
ปฏิบตั ิการ ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 สนอ.
สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี 2556 ณ โรงแรมรามาดา 30 กค. 56
พลาซ่า แม่น้ าริ เวอร์ ไซด์
นายสุ กุล
ทั ก ษ ะป ฏิ บั ติ (HANDS ON) ต่ อ น ายช่ างเท คนิ คและครู 22 เมย. 56
ทาสี ทอง
ปฏิบตั ิการ ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 สนอ.
สัมมนาลูกจ้างประจาของ มจธ. ประจาปี งบประมาณ 2556 ณ 18 – 19 พค. 56
ไร่ ปลูกรัก มจธ. ราชบุรี
สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี 2556 ณ โรงแรมรามาดา 30 กค. 56
พลาซ่า แม่น้ าริ เวอร์ ไซด์
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ตารางที่ 9.3 การเข้าร่ วมการสัมมนา/ระดมความคิดเห็นเฉพาะ (ต่อ)
รายชื่ อ
ชื่ อการสั มมนาระดมความคิดเห็น
นายดนัย
Google Apps for Education Conference#1 at KMUTT ณ ห้ อ ง
ดามาอู
ประชุมจารัส ฉายะพงศ์
แผนป้ องกั น และระงั บ อั ค คี ภ ั ย ประจ าอาคารวิ ศ ววัฒ นะ
ห้องเรี ยน PE803 ชั้น 8 อาคารวิศววัฒนะ
น.ส.นวรัตน์
สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ประจาปี 2556 ณ โรงแรมรามาดา
เชาว์ไว
พลาซ่า แม่น้ าริ เวอร์ ไซด์
น.ส.เพ็ญศรี
โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT ประจาปี 2556
ม่วงชุ่ม
ณ ห้องประชุม 413 ชั้น 4 อาคารสานักงานอธิการบดี
โครงการสร้ างความเข้าใจระบบงานคลังของมหาวิทยาลัย ณ
ห้องประชุม ประภา ประจักษ์ศุภนิติ สนอ.
การเตรี ย มข้อ มู ล ตารางสอนประจ าภาคการศึ ก ษา 1/2556 ณ
ห้องประชุมสนัน่ สุ มิตร สนง.ชั้น 9
สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ประจาปี 2556 ณ โรงแรมรามาดา
พลาซ่า แม่น้ าริ เวอร์ ไซด์
คุณจิตเรศ
โครงการสร้ างความเข้าใจระบบงานคลังของมหาวิทยาลัย ณ
ดารงรัตน์
ห้องประชุม ประภา ประจักษ์ศุภนิติ สนอ.
สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ประจาปี 2556 ณ โรงแรมรามาดา
พลาซ่า แม่น้ าริ เวอร์ ไซด์
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่ อการบริ หาร (GESS:Green EService System) ณ คณะเทคโลโลยี ส ารสนเทศ ชั้ น 4 ห้ อ ง
ประชุม 4/2
คุณจิราพร
โครงการสร้ างความเข้าใจระบบงานคลังของมหาวิทยาลัย ณ
โสมแก้ว
ห้องประชุม ประภา ประจักษ์ศุภนิติ สนอ.
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่ อการบริ หาร (GESS:Green EService System) ณ คณะเทคโลโลยี ส ารสนเทศ ชั้ น 4 ห้ อ ง
ประชุม 4/2
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วันที่
19 มีค. 56
25 เมย. 56
30 กค. 56
30 พย. 55
18 กพ. 56
9 พค. 56
30 กค. 56
18 กพ. 56
30 กค. 56
6 สค. 56

18 กพ. 56
6 สค. 56

รายงานประจาปี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 2556

9.4 การฝึ กอบรมและดูงาน
ในปี พ.ศ. 2556 บุคลากรของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้เข้าร่ วมฝึ กอบรมและศึกษาดูงานดังรายละเอียดที่
แสดงในตารางที่ 9.4
ตารางที่ 9.4 การฝึ กอบรมและดูงาน
รายชื่ อ
ชื่ อการฝึ กอบรมและการดูงาน
วันที่
รศ.ดร.สุ ทศั น์
ไปดู งานเรื่ องการประเมิ น และเสริ ม ก าลัง อาคาร ณ ประเทศ 14 – 17 สค. 56
ลีลาทวีวฒั น์
ไต้หวัน
การอบรมระบบเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์เพื่อการบริ หาร ณ คณะ 27 กย. 56
ศิลปศาสตร์ ชั้น 9
รศ.ดร.นิตยา
อบรม พั ฒ นาจิ ต ผ่ อ งใส ก้ า วไปด้ ว ยปั ญญา ห้ อ งประชุ ม 24 มค. 56
หวังวงศ์วโิ รจน์ ประจักษ์ศุภนิติ มจธ.
1 – 3 กพ. 56
น.ส.พวงทอง
อบรม โครงการพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ หาร 25 ตค. 56
ทองบริ สุทธิ์
การศึกษา มจธ. สานักคอมพิวเตอร์ มจธ.
อบรม ระบบตัดเกรด เพื่ อรองรั บ ระบบใหม่ New Acis ส านัก 21 พย. 56
คอมพิวเตอร์ มจธ.
อบรม จัดทาแผนการดาเนิ นงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะ 14 พค. 56
ปานกลางประจาปี งบประมาณ 2557-9 ณ ห้อง Training 1 และ 20 พค. 56
2
โครงการอบรมสัมมนาเชิ งปฏิบตั ิการ ตามคู่มือปฏิ บตั ิการพัสดุ 28 พค. 56
ของมจธ. พศ.2555 ณ ห้องประชุมสนัน่ สุ มิตร สนอ.ชั้น 9
ระ บ บ บั น ทึ ก ป ล อ ด ภ าระ ห นี้ ผู ก พั น ข อ งนั ก ศึ ก ษ า ณ
7 มิย. 56
ห้องฝึ กอบรม CB2104
น.ส.อังคณารัตน์ โครงการอบรมสัมมนาเชิ งปฏิบตั ิการ ตามคู่มือปฏิ บตั ิการพัสดุ 28 พค. 56
กาญจนมณี นิล
ของมจธ. พศ.2555 ณ ห้องประชุมสนัน่ สุ มิตร สนอ.ชั้น 9
โครงการให้ความรู ้การป้ องกันโรคจากการทางาน “ออฟฟิ ศซิ น 28 พค. 56
โดรม” ณ ห้องประชุมจารัสฉายะพงษ์ มจธ.
นายมนเทียร
หลัก สู ตรการดั บ เพลิ ง ขั้น ต้น ครั้ งที่ 1 ณ ห้ อ ง 40306 ชั้ น 3
1 กพ. 56
ธินิศิริ
อาคารเรี ยนรวม 4 มจธ.
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ตารางที่ 9.4 การฝึ กอบรมและดูงาน (ต่อ)
รายชื่ อ
ชื่ อการฝึ กอบรมและการดูงาน
นายรัชพล
หลักสู ตรอบรมภาษาอังกฤษทางด้านไวยากรณ์ และการอ่าน ณ
สุ ขจันทร์
คณะศิลปศาสตร์ มจธ.
หลัก สู ตรพัฒ นาภาษาอัง กฤษครั้ งที่ 1 ประจาปี 2556 ณ คณะ
ศิลปศาสตร์
หลักสู ตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรสายสนับสนุ นของ
มจธ. ณ LNG 306 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์
ระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ณ อาคารเรี ย น 2 ชั้น 1 ห้อ ง
อบรมสานักคอมพิวเตอร์
Listening and Speaking ณ LNG306 ชั้น 3 คณะศิลป
ศาสตร์
หลัก สู ตรการดับ เพลิ ง ขั้น ต้ น ครั้ งที่ 1 ณ ห้ อ ง 40306 ชั้ น 3
อาคารเรี ยนรวม 4 มจธ.
หลักสู ตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรสายสนับสนุ นของ
มจธ. ณ LNG 306 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์
ระบบเครื อ ข่ ายคอมพิ วเตอร์ และเตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ
CCNA ณ ห้อง LIB 113 ชั้น 1 สานักห้องสมุด
น.ส.เพ็ญศรี
อบรม จัดทาแผนการดาเนิ นงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะ
ม่วงชุ่ม
ปานกลางประจาปี งบประมาณ 2557-9 ณ ห้อง Training 1 และ
2
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ ตามคู่มือปฏิ บตั ิการพัสดุ
ของ มจธ. พศ.2555 ณ ห้องประชุมสนัน่ สุ มิตร สนอ.ชั้น 9
โครงการให้ความรู ้การป้ องกันโรคจากการทางาน “ออฟฟิ ศซิ น
โดรม” ณ ห้องประชุมจารัสฉายะพงษ์ มจธ.
ระ บ บ บั น ทึ ก ป ล อ ด ภ าระ ห นี้ ผู ก พั น ข อ งนั ก ศึ ก ษ า ณ
ห้องฝึ กอบรม CB2104

-98KMUTT Civil Engineering

Annual Report 2013

วันที่
12 พย. – 19
ธค. 55
มค. – มีค. 56
4 กพ. – 27 มีค.
56
27 มีค. 56
8 พค. – 1 กค.
56
1 กพ. 56
4 กพ. – 27 มีค.
56
10, 12, 14, 1718 มิย. 56
14 พค. 56
20 พค. 56
28 พค. 56
28 พค. 56
7 มิย. 56

รายงานประจาปี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 2556

ตารางที่ 9.4 การฝึ กอบรมและดูงาน (ต่อ)
รายชื่ อ
ชื่ อการฝึ กอบรมและการดูงาน
คุณจิตเรศ
อบรม จัดทาแผนการดาเนิ นงานและงบประมาณล่ วงหน้าระยะ
ดารงรัตน์
ปานกลางประจาปี งบประมาณ 2557-9 ณ ห้อง Training 1 และ 2
โครงการให้ความรู ้การป้ องกันโรคจากการทางาน “ออฟฟิ ศซิ น
โดรม” ณ ห้องประชุมจารัสฉายะพงษ์ มจธ.
น.ส.นวรัตน์
โครงการให้ความรู ้การป้ องกันโรคจากการทางาน “ออฟฟิ ศซิ น
เชาว์ไว
โดรม” ณ ห้องประชุมจารัสฉายะพงษ์ มจธ.
น.ส.สมจิตร์
โครงการอบรมสั มมนาเชิ งปฏิ บตั ิ การ ตามคู่มือปฏิ บ ตั ิ การพัส ดุ
ธัญพงศ์รุ่งเรื อง ของ มจธ. พศ.2555 ณ ห้องประชุมสนัน่ สุ มิตร สนอ.ชั้น 9
ระบบบันทึกปลอดภาระหนี้ผูกพันของนักศึกษา ณ ห้องฝึ กอบรม
CB2104
คุณจิราพร
อบรม จัดทาแผนการดาเนิ นงานและงบประมาณล่ วงหน้าระยะ
โสมแก้ว
ปานกลางประจาปี งบประมาณ 2557-9 ณ ห้อง Training 1 และ 2
โครงการอบรมสั มมนาเชิ งปฏิ บตั ิ การ ตามคู่มือปฏิ บ ตั ิ การพัส ดุ
ของ มจธ. พศ.2555 ณ ห้องประชุมสนัน่ สุ มิตร สนอ.ชั้น 9
ระบบบันทึกปลอดภาระหนี้ผูกพันของนักศึกษา ณ ห้องฝึ กอบรม
CB2104
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วันที่
14 พค. 56
20 พค. 56
28 พค. 56
28 พค. 56
28 พค. 56
7 มิย. 56
14 พค. 56
20 พค. 56
28 พค. 56
7 มิย. 56
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9.5 การเข้ าร่ วมกิจกรรมอื่นๆ
ในรอบปี พ.ศ. 2556 นี้ บุคลากรของภาควิชาวิศวกรรมโยธายังได้เข้าร่ วมกิจกรรมอื่นๆ ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 9.5
ตารางที่ 9.5 การเข้าร่ วมกิจกรรมอื่นๆ
รายชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม
วันที่
ศ.ดร.ชัย
ร่ วมพิธีเนื่ องในวันคล้ายวันสถาปนา มจธ. ณ ห้องประชุ มจารั ส 4 กพ. 56
จาตุรพิทกั ษ์กุล ฉายะพงศ์ อาคารเรี ยนรวม 2
กิจกรรมปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่ระดับปริ ญญาตรี คณะวิศวฯ ณ 14 มิย. 56
โรงยิม อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี
ผศ.ดร.ทวิช
ร่ วมพิธีเนื่ องในวันคล้ายวันสถาปนา มจธ. ณ ห้องประชุ มจารั ส 4 กพ. 56
พูลเงิน
ฉายะพงศ์ อาคารเรี ยนรวม 2
ดร.บุญมี
เข้ า ร่ ว มค่ า ย Residential College Camp (RC Camp#3) ณ มจธ. 28 เมย. 56
ชินนาบุญ
ราชบุรี
รศ.ดร.ภาณุวฒั น์ แข่ ง ขัน กี ฬ าบุ ค ลากรส านั ก งานคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา ณ 1 – 8 พค. 56
สุ ริยฉัตร
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
รศ.ดร.สมเกียรติ แข่ ง ขัน กี ฬ าบุ ค ลากรส านั ก งานคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา ณ 1 – 8 พค. 56
รุ่ งทองใบสุ รีย ์
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ แข่ ง ขัน กี ฬ าบุ ค ลากรส านั ก งานคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา ณ 1 – 8 พค. 56
เมืองน้อย
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
นายรัชพล
โครงการชุ ด ปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้น ให้ ก ับ หน่ ว ยงาน ในงาน 28 สค. 56
สุ ขจันทร์
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทางาน #11 ณ ลานอเนกประสงค์
ชั้น1 อาคารวิศววัฒนะ
คุณชัด
การบริ หารงานบุคคล : ลูกจ้างประจา ณ ห้องประชุม SOLA901
16 พค. 56
เผือกม่วงศรี
คุณจิตเรศ
เสวนาเครื่ องมือที่ ใช้ในการบริ ห ารทรัยากรบุ คคลของ มจธ. ณ 20 ธค. 55
ดารงรัตน์
ห้องประชุม 901 ชั้น 9 คณะศิลปศาสตร์ มจธ.
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รายงานประจาปี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 2556

10

ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีความร่ วมมือกับต่างประเทศหลายประการในช่วงปี พศ. 2556 สามารถสรุ ปได้
ดังนี้

10.1 การเดินทางไปร่ วมงานกับมหาวิทยาลัยในต่ างประเทศ
ของอาจารย์ในภาควิชาฯ
บุคลากรของภาควิชาได้เดินทางไปร่ วมงานกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศดังนี้
1. ดร. ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิ ชย์ และ ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ อาจารย์ประจาภาควิชาฯ ได้
เดินทางไปร่ วมงาน Singapore International Energy Week ประจาปี 2013 ในช่วงวันที่ 29 ตุลาคม ถึง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 โดยทางานวิจยั ร่ วมกับ Nanyang University ประเทศสิ งคโปร์ ด้าน Ocean
Wave Energy
2. ดร. ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ อาจารย์ประจาภาควิชาฯ ได้เดินทางไปทาวิจยั ร่ วมกับ
ต่างประเทศมีรายละเอียดดังนี้
 งานวิจยั ทุน Hitachi ร่ วมกับ University of Tokyo
 งานวิจยั Impac-T กับ JICA ที่ University of Tokyo
 งานวิจยั ด้านน้ าใต้ดินกับดินถล่มร่ วมกับ Professor Kazama ที่ Tohoku University

10.2 นักศึกษาแลกเปลีย่ น
1. ภายใต้บนั ทึกข้อตกลงระหว่างภาควิชาฯ กับ Tohoku University ภาควิชาฯ ได้ส่งนักศึกษา
แลกเปลี่ยนไปศึกษาต่อ รวมทั้งไปในฐานะนักศึกษาแลกเปลี่ยน ดังนี้
 นายสุ ทธิวฒั น์ ฉันทาลักษณ์ นักศึกษาปริ ญญาโทของภาควิชาฯ
 นายเปรม
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2. โครงการนานาชาติของภาควิชาฯ ได้รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนในระดับปริ ญญาตรี จาก JAMK
University of Applied Science ประเทศฟิ นแลนด์ ดังนี้
 Mr.Juho-Knosta Joonatan Maenpaa (ปี การศึกษา 2/2555)
 Mr.Teemu Petteri Anttonen (ปี การศึกษา 1/2556)
 Mr.Lasse Aleksi Malkki (ปี การศึกษา 1/2556)
 Mr.Juho Lauri Tapani Minkkinen (ปี การศึกษา 1/2556)
 Mr.Marko Antero Seitsonen (ปี การศึกษา 1/2556)
3. โครงการนานาชาติของภาควิชาฯ ได้รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนในระดับปริ ญญาตรี จาก Bundung
Institute of Technology ประเทศอินโดนีเซี ย ดังนี้
 Ms.Eliya Amilati Hanafi (ปี การศึกษา 1/2556)
4. รศ.ดร. วิโรจน์ ศรี สุรภานนท์ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่ วมการสัมมนาเรื่ อง Transportation and
Disaster Prevention เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้ และประสบการณ์ในด้านขนส่ ง ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ณ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 12 – 28 กันยายน 2555

-102KMUTT Civil Engineering

Annual Report 2013

รายงานประจาปี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 2556

11 กิตติกรรมประกาศ 11
ปี นี้เป็ นอีกปี หนึ่งที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้รับการอนุเคราะห์และสนับสนุนจากหน่วยงานและ
บุคคลภาคนอกช่ วยเหลื อในการดาเนิ นกิ จกรรมการเรี ยน การสอน และการวิจยั จานวนมาก ภาควิชา
วิศวกรรมโยธาจึงขอขอบคุ ณผูเ้ กี่ ยวข้องทุกท่านเป็ นอย่างสู ง ทั้งที่ได้แสดงในกิ ตติ กรรมประกาศและ
ไม่ ไ ด้แ สดงในกิ ต ติ ก รรมประกาศให้ เ จริ ญ ก้า วหน้า ยิ่ ง ขึ้ น สื บ ไปความกรุ ณ าของท่ า นทั้ง หลายเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการพัฒนานักศึกษาและภาควิชาวิศวกรรมโยธา

11. 1 การบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการสร้ างห้ องคอมพิวเตอร์
คุณทองมา วิจิตรพงศ์พนั ธุ์ ประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั พฤกษาเรี ยล
เอสเตท จากัด (มหาชน) บริ จาคทุ นทรั พ ย์ส่ ว นตัว ในนาม “ทุ นวิจิตรพงศ์พ นั ธุ์ เพื่ อส่ ง เสริ ม ศาสนา
การศึกษา และสังคมประจาปี 2556” จานวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
2556 ณ โรงแรมเซ็ นทาราแกรนด์ ให้ก ับ ภาควิช าวิศ วกรรมโยธา เพื่ อสนับ สนุ นโครงการสร้ า งห้อง
คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรี ยน การสอน และให้ทนั สมัยตามเทคโนโลยีดา้ นคอมพิวเตอร์ ที่พฒั นาไป
อย่างรวดเร็ วและต่อเนื่อง

11.2 การบริจาคเงินเพื่อพัฒนาห้ องปฏิบตั ิการวิศวกรรมโครงสร้ าง
และแผ่ นดินไหว
คณะกรรมการมูลนิ ธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยประธาน
กรรมการมูลนิธิฯ รองศาสตราจารย์ ดร. หริ ส สู ตะบุตรได้มอบเงินจานวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท
ถ้วน) ให้กบั ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในการจัดซื้ อเครื่ องมือและอุปกรณ์ เสริ มเพิ่มเติมให้กบั ชุ ดทดสอบ
Hydraulic Actuator เพื่อพัฒนาห้องปฏิบตั ิการวิศวกรรมโครงสร้างและแผ่นดินไหวเพื่อสู่ ความเป็ นเลิศ
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11.3 ทุนพฤกษาประจาปี 2556
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 บริ ษทั พฤกษา เรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน) โดยคุณทองมา วิจิตร
พงศ์พนั ธุ์ ประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ ได้มอบทุนการศึกษาและพัฒนา “ทุนพฤกษา
ระดับอุดมศึกษา” ให้แก่นกั ศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ของภาควิชาวิศวกรรมโยธาที่เรี ยนดี แต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ จานวน 4 ทุน ทุนละ 25,000 บาท ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการศึกษาและ
พัฒนาเยาวชนของบริ ษทั ฯ ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้ดาเนินการมอบทุนติดต่อกันเป็ นครั้งที่ 12

11.4 การสนับสนุนการจัดการแข่ งขันคอนกรีตพลังช้ างครั้งที่ 14
ภาควิช าวิศ วกรรมโยธาร่ วมกับ บริ ษ ทั เอสซี จี ซิ เมนต์ จากัด เป็ นเจ้า ภาพเพื่ อจัดการแข่ ง ขัน
คอนกรี ตพลังช้างครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 29 ถึง 30 สิ งหาคม 2556 ในการนี้ บริ ษทั เอสซี จี ซิ เมนต์ จากัด
ได้สนับสนุ น เงินรางวัล ค่าเดินทาง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าที่พกั ของทีมเข้าแข่งขัน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใน
การจัดงาน (เฉพาะในส่ วนที่เกี่ ยวกับการจัดงานร่ วมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธาระหว่างวันที่ 29 ถึง 30
สิ งหาคม 2556) เป็ นจานวนเงินประมาณ 700,000 บาท

11.5 สนับสนุนในการจัดค่ ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ “Civil Camp” ครั้งที่ 8
บริ ษทั พฤกษา เรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน) ได้สนับสนุ นเงินจานวน 150,000 บาท เพื่อเป็ น
ค่าอาหาร ค่าที่ พกั ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าทัศนะศึ กษานอกสถานที่ และ ค่าใช้จ่ายอื่ นๆ ในการจัดค่าย
วิศวกรโยธารุ นเยาว์ “Civil Camp” ครั้ งที่ 8 ระหว่างวันที่ 14 ถึ ง 22 ตุลาคม 2556 เพื่อเปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 5 และ 6 สายวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่ วมกิจกรรมกับอาจารย์และนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี โท และ เอกของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ตลอดจนรับทราบแนวทางในการเรี ยนและประกอบ
อาชีพของวิศวกรโยธา โดยนักเรี ยนที่เข้าร่ วมในค่ายวิศวกรโยธารุ่ นเยาว์ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายระหว่างที่เข้า
ค่าย

11.6 ผู้มจี ิตศรัทธาบริจาคเงินให้ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ในปี ที่ผา่ นมา ผูม้ ีจิตศรัทธาทั้งศิษย์เก่า คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคคลทัว่ ไป ตลอดจนบริ ษทั และห้าง
ร้ า นต่ า งๆ ได้บ ริ จ าคเงิ น ให้ แ ก่ ภ าควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา จ านวน 102 ราย เพื่ อ จัด ซื้ อ และพัฒ นาห้อง
คอมพิวเตอร์ ตลอดจนพัฒนาอุปกรณ์ดา้ นการเรี ยน การสอน และการวิจยั โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ลาดับที่
รายนามผู้บริจาค
1
คุณเกษตร วิเศษศักดิ์สันติ

จานวนเงิน
200,000.00

2

คุณสุ เมธ สุ รบถโสภณ

100,000.00

3

บริ ษทั 949 ซัพพลายส์ จากัด

100,000.00

4

บริ ษทั พรพระนคร จากัด

100,000.00

5

บริ ษทั เอสซีจี ซิเมนต์ - ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จากัด

60,000.00

6

นางสาวกัญญา สกุลจันทร์

50,000.00

7

นางสาวกัญญา สกุลจันทร์

50,000.00

8

บริ ษทั อลิชา กรุ๊ ป จากัด

50,000.00

9

บริ ษทั เกษมดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จากัด

31,800.00

10

คุณเด่นใจ โพธิ์ ทอง

22,500.00

11

บริ ษทั พระราม 2 การโยธา จากัด

20,000.00

12

ผศ.ดร. ชัยณรงค์ อธิสกุล

20,000.00

13

คุณศิริกาญจน์ ชื่นอารมณ์

20,000.00

14

บริ ษทั ชัยเจริ ญไมตรี จากัด

20,000.00

15

ศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ชูชีพสกุล

20,000.00

16

วิศวกรรมโยธา รุ่ น 43

11,000.00

17

คุณวรฉัตร สุ วศิน

10,000.00

18

คุณสุ ธี ลิมปนชัยพรกุล

10,000.00

19

บริ ษทั เอเชีย เมเนจเมนต์ แอนด์ ดีไซน์ จากัด

10,000.00

20

คุณสมเจตน์ อยูส่ นิท

10,000.00

21

คุณสมชาย แสงเพ็ชร์

10,000.00

22

นายพิศาล อริ ยเดชวณิ ช

10,000.00

23

คุณวุฒยา หล่อไกรเลิศ

10,000.00

24

คุณสุ ชาติ พิริยะปัญญา

10,000.00
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25

คุณเกรี ยงศักดิ์ สุ รางค์ศรี รัฐ

10,000.00

26

วิศวกรรมโยธา รุ่ น 48

9,000.00

27

คุณพรภินนั ท์ ไทยรุ่ งโรจน์

6,000.00

28

คุณวิชยั อมรกิจวณิ ชย์

5,000.00

29

คุณรณรงค์ แสงพันธ์

5,000.00

30

บริ ษทั สามเก้า แอสเซ็ทส์ แอดมินิสเตรชัน่ จากัด

5,000 .00

31

โครงการสมาร์ทเอ็นจิเนียร์

5,000.00

32

คุณโสภาวรรณ ชัยชนะ

5,000.00

33

บริ ษทั เอ.พี. บราเธอร์ จากัด

5,000.00

34

ดร. กิตติ ทรัพย์ประสม

5,000.00

35

บริ ษทั ทรัพย์ในแผ่นดินก่อสร้าง จากัด

5,000.00

36

คุณนันทกา อุดมไพบูลย์วงศ์

5,000.00

37

คุณวิชิต อรุ ณมานะกุล

5,000.00

38

บริ ษทั เกษมดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จากัด

4,500.00

39

รศ.ดร. วิโรจน์ ศรี สุรภานนท์

4,000.00

40

คุณบรรจง ชวลิตเรื องฤทธิ์

4,000.00

41

วิศวกรรมโยธา รุ่ น 47

4,000.00

42

คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์

3,600.00

43

วิศวกรรมโยธา รุ่ น 40, 41

3,300.00

44

คุณอังคณารัตน์ กาญจนมณี นิล

3,000.00

45

วิศวกรรมโยธา รุ่ น 28

3,000.00

46

คุณประกาศิต อมาตยกุล

3,000.00

47

ผศ.ดร. ทวิช พูลเงิน

3,000.00

48

บริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ แนล แอดมินิสเตรชัน่ จากัด

3,000.00

49

คุณชาญวิทย์ ตั้งเสริ มวงศ์

3,000.00
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50

คุณสุ รกิจ โชคพิบูลไพศาล

3,000.00

51

วิศวกรรมโยธา รุ่ น 45

2,500.00

52

คุณธนวัฒน์ ติณสุ รวัฒนา

2,000.00

53

บริ ษทั สหสิ นทรัพย์คา้ วัสดุก่อสร้าง จากัด

2,000.00

54

บริ ษทั รชยาเฮ้าส์ จากัด

2,000.00

55

คุณศริ นทิพย์ รัตนโชตินนั ท์

2,000.00

56

คุณชัชวาล เรื องนิรันดร

2,000.00

57

คุณณรงค์ฤทธิ์ เมธาธีระนันท์

2,000.00

58

คุณเชวง เรื องวิไลรัตน์

2,000.00

59

คุณไกรวุฒิ สิ มธาราแก้ว

2,000.00

60

คุณวีระชาติ สิ ทธิเวช

1,500.00

61

คุณธีรพงษ์ พุม่ สุ ขโข

1,000.00

62

คุณบัญชา เรื อนทิพย์

1,000.00

63

คุณบรรพต ทองใบ

1,000.00

64

คุณพินิจ จันทร์วทิ ยานุชิต

1,000.00

65

คุณเสรี ตาบทิพย์วรรณ

1,000.00

66

คุณเอกชัย ก่าพิยากุล

1,000.00

67

คุณอภินนั ท์ โทวระ

1,000.00

68

คุณอวยพร บัวไบ

1,000.00

69

คุณดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์

1,000.00

70

คุณเบ็ญจา วัฒนราษฎร์

1,000.00

71

คุณสมเจต จตุเทวประสิ ทธิ์

1,000.00

72

คุณชนากานต์ วรรธอนันตชัย

1,000.00

73

คุณรองฤทธิ์ ธรรมสถิต

1,000.00

74

คุณวชิร โสภณโภไคย

1,000.00
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75

คุณประพันธ์ วิสารธะ

1,000.00

76

คุณปิ ติ จันทร์แสงศรี

1,000.00

77

คุณจิตเรศ ดารงรัตน์

1,000.00

78

คุณศักดิ์ชยั สิ ทธิเกรี ยงไกร

1,000.00

79

คุณสรภพ ก้านบัวแก้ว

1,000.00

80

คุณทรงชัย งามวิวฒั น์กุล

1,000.00

81

คุณบดินทร์ แต่งเจริ ญสุ ข

1,000.00

82

บริ ษทั ดับบลิว บาลานซ์ จากัด

1,000.00

83

คุณปริ วรรต ปิ ติกุลธรรม

1,000.00

84

หจก. พี.เอส. เพาเวอร์กรุ๊ ป

1,000.00

85

คุณประยุทธ์ สมานรัตนเสถียร

1,000.00

86

คุณประพนธ์ บุญเกิด

1,000.00

87

คุณอัครวัฒน์ สุ นทรพงษ์

1,000.00

88

คุณเกรี ยงไกร ธัญธนนุกุล

900.00

89

คุณธีรากร หนังสื อ

600.00

90

คุณธเนศ สรรพอุดม

600.00

91

คุณณัฐวุฒิ หมัน่ ประกอบสุ ข

500.00

92

คุณณัฐนนท์ ตั้งบุญเติม

500.00

93

คุณธานินทร์ สุ ดสงวน

500.00

94

คุณวีระ โพธิ์ ศรี บิ้ง

500.00

95

คุณยศพงศ์ โชติชยั สุ วรรณ์

500.00

96

คุณเกษมศานติ์ สมบัติไชยยง

500.00

97

คุณอาไพ จันทปัญญาศิลป์

500.00

98

คุณแคทรี ยา โลมพันธ์

500.00

99

คุณกิ่งกานต์ ปฏิบตั ิ

500.00
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100

คุณภัทรานิษฐ์ โคแก้ว

500.00

101

คุณศรี ศกั ดิ์ จันทรวงศ์

500.00

102

คุณณัทธีร์ จิโณวัฒน์

500.00
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น
1,129,800.00 บาท
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้ อยบาทถ้ วน)
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คณะผูจ้ ดั ทำขอขอบคุณชมรมศิลปะและกำรถ่ำยภำพ มจธ.
สำหรับภำพประกอบจำก www.facebook.com/kmuttphotoclub

คณะผู้จัดทา
ศ.ดร.ชัย จำตุรพิทกั ษ์กุล
รศ.ดร.วรัช ก้องกิจกุล
ผศ.ดร.วีรชำติ ตั้งจิรภัทร
ดร.บุญมี ชินนำบุย
คุณดนัย ดำมำอู

รศ.ดร.สุ ทศั น์ ลีลำทวีวฒั น์
รศ.ดร.ทวิช พูลเงิน
ผศ.ดร.พิชญ์ สุ ธีรวรรธนำ
คุณพวงทอง ทองบริ สุทธิ์
คุณฐิติพร มะรังสี

รศ.ดร.อำพล กำรุ ณสุ นทวงษ์
ผศ.ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล
ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พำนิชย์
คุณอังคณำรัตน์ กำญจนมณี นิล

ผู้อ่านตรวจทานความถูกต้ อง
ผศ.ดร.อภินตั ิ อัชกุล

เรียบเรียง
ดร.บุญมี ชินนำบุญ

จัดพิมพ์โดย
ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
126 ถนนประชำอุทิศ แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-4709134-36 โทรสำร 02-4279063

Website: http://www.ce.kmutt.ac.th
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รายงานประจาปี 2556
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มุง่ ก้าวไปอย่างไม่หยุดยัง้
ในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมโยธา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Department of Civil Engineering
ชัน้ 4 อาคารวิ ศววัฒนะ ภาควิ ชาวิ ศวกรรมโยธา
มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-4709134-36 โทรสาร 02-4279063
Website: http://www.ce.kmutt.ac.th

รายงานประจาปี 2556 ภาควิชาวิ ศวกรรมโยธา คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

