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สถาพร โภคา, รองศาสตราจารย์
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2503
ไทย
นิตศิ าสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2527
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ว.ศ.บ.โยธา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ในปจั จุบนั ) พ.ศ. 2528
M. Eng. (Geotechnical and Transportation Engineering), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย,
พ.ศ. 2530
D.Eng. (Structural Engineering and Construction), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, พ.ศ.
2541
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตัง้ แต่วนั ที ่ 11 กุมภาพันธ์ 2547
ตามคําสั ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที ่ / 2547 ลงวันที ่ 8 กุมภาพันธ์ 2547
รองศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมโยธา ตัง้ แต่วนั ที่ 16 ตุลาคม 2546 ตามคําสัง่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท่ี 562 / 2547 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2547
ปฏิบตั ิราชการแทนหัวหน้ าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีตงั ้ แต่วนั ที่ 11 พฤษภาคม 2546 ตามคําสั ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 811/
2546 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2546
อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้รบั ใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทสามัญวิศวกรสาขา
วิศวกรรมโยธา หมายเลข ส.ย. 4594
สามัญสมาชิก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาชิกสมาคมคอนกรีตไทย (Thailand Concrete Association-TCA)
สมาชิกสมาคมทรัพยากรนํ้าแห่งประเทศไทย (Thailand Water Resource Association –
TWRA)
ผูช้ าํ นาญการพิเศษ เพือ่ ทดสอบความรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพ ระดับภาคี
วิศวกรพิเศษ ตามหนังสือ บร.ว. 2663/ 2552 ลงวันที ่ 13 ตุลาคม 2552 และ ศธ 0529.8/
5654 ลงวันที ่ 27ตุลาคม 2552
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ผูช้ าํ นาญการพิเศษ เพือ่ ทดสอบความรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญ
วิศวกร ตามหนังสือ บร.ว. 534/ 2554 ลงวันที ่ 22 มีนาคม 2554
ทีป่ รึกษา กรรมการโครงการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 2551ปจั จุบนั ตามหนังสือวสท 208/ 2553 ลงวันที ่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 และ ศธ 0529.8/ 5654 ลง
วันที ่ 27ตุลาคม 2552
กรรมการโครงการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 2545 – 2550
อนุกรรมการสาขาขนส่งและการจราจร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 2547 – 2550
อนุกรรมการเฉพาะกิจ พัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2542 - 2550
7. ประวัติการสอน และงานบริ หารในสถาบันศึกษา
7.1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พฤศจิกายน 2542 ถึงปจั จุบนั )
7.1.1 ภาคการศึกษา 1/2553 เป็ นอาจารย์ประจํา สอนวิชา 1305 437 การบริหารงานก่อสร้าง
(Engineering Management)
7.1.2 ภาคการศึกษา 2/2552 เป็ นอาจารย์ประจํา สอนวิชา 1305 432 การจัดการและเทคนิค
ก่อสร้าง (Construction Management and Technique) )
7.1.3 ภาคการศึกษา 2/2548 และ 2/2550 สอนวิชา 1305 721 Principal of Transportation
Engineering ในระดับบัณฑิตศึกษา
7.1.4 ภาคการศึกษา 1/2551 ถึงปจั จุบนั เป็ นอาจารย์ประจํา ร่วมสอน และสอนวิชา 1309 101 การ
เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)
7.1.5 ภาคการศึกษา 1/2545 ถึงปจั จุบนั เป็ นอาจารย์ประจํา สอนวิชา 1305 371 วิศวกรรมทาง
(Highway Engineering) 1305 423 การออกแบบคอนหรีตเสริมเหล็ก (Reinforced
Concrete Design) และ 1305 426 การออกแบบอาคาร (Building Design) ร่วมสอน และ
สอนวิชา 1309 100 แนะนําวิชาชีพวิศวกรรม (Introduction to Engineering) 1305 470
วิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering) และ 1305 372 ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมทาง
(Highway Materials Testing Laboratory)
7.1.6 ภาคการศึกษา 2/2546 เป็ นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
7.1.7 ภาคการศึกษา 2/2545 รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
7.1.8 ภาคการศึกษา 1/2543 1/2544 เป็ นอาจารย์พเิ ศษ สอนวิชา 1305 470 วิศวกรรมขนส่ง
(Transportation Engineering)
7.1.9 ภาคการศึกษา 2/2542 2/2543 และ 2/2544 เป็ นอาจารย์พเิ ศษสอนวิชา 1305 423 การ
ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design)
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7.2 มหาวิทยาลัยนเรศวร (มิถุนายน – ปจั จุบนั )
7.2.1 ภาคการศึกษา 1/2545 และ 1/2548 ถึงปจั จุบนั เป็ นอาจารย์พเิ ศษ สอนวิชา 3044 96
หัวข้อพิเศษ - การออกแบบอาคาร (Selected Topic: Building Design)
7.2.2 ภาคการศึกษา 2/2547 และ 2/2548 ถึงปจั จุบนั เป็ นอาจารย์พเิ ศษ สอนวิชา 304 315 และ
304 385 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design)
7.3 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (Asian Institute of Technology, มกราคม 2542 ถึง พฤษภาคม
2545)
ตําแหน่งผูช้ ่วยคณบดี สํานักวิชา วิศวกรรมโยธา (School of Civil Engineering) เป็ นผูช้ ่วยคณบดี
ในการวางแผน บริหาร และจัดการ ดังนี้
7.3.1 เป็ นผูช้ ว่ ยคณบดีสาํ นักวิชา ในกระบวนวางแผน บริหาร จัดการกิจการ ต่าง ๆ ในสํานักวิชา
7.3.2 เป็ นตั ว แทนสํ า นั ก วิ ช า และสถาบั น ดํ า เนิ น การฟื้ นฟู บู ร ณะอาคารเรี ย น ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบตั กิ าร โรงประลอง ระบบสาธารณู ปโภค อุปกรณ์และเครื่องมือทดสอบ (ประมาณ
การ ประกวดราคา จัดจ้าง ควบคุมการก่อสร้าง หรือปรับปรุง)
7.3.3 วางแผน บริหาร จัดการ ทรัพยากรในสํานักวิชา ได้แก่ องค์กร บุคลากร รายได้ การจัดซื้อ
ห้องปฏิบตั กิ าร โรงประลอง และทรัพยากรอื่น ๆ
7.3.4 สนับสนุ นงานนิเทศการศึก ษา งานประชาสัมพันธ์สํานักวิชา หลักสูตร และงานระดมทุ น
สนับสนุ นการศึกษา สนับสนุ นงานวางแผน จัดการหลักสูตรการศึกษา งานจัดการเรียนการ
สอน
7.3.5 สนับสนุ นงานคัดสรรนักศึกษา การจัดสรรทุน และงานสถิติ
7.3.6 ตรวจสอบและควบคุมค่าใช้จ่ายของสํานักวิชา (บัญชีงบประมาณ บัญชีโครงงานวิจยั บัญชี
ห้องปฏิบตั กิ ารและโรงประลอง)
7.3.7 สนับสนุ นโครงการจัดตัง้ หลักสูตร Master of Professional Engineering (MPE) ที่
ดําเนินการเรียนการสอน ณ ประเทศสาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย
7.3.8 ร่วมดําเนินการ และสนับสนุ นงานประกันคุณภาพการศึกษา (Academic Quality Assurance
Team, AQAT) โดยจัดทําคูม่ อื กระบวนการประกันคุณภาพ (Quality Manual)
7.3.9 ร่วมและสนับสนุ นการประชุมร่วมของประชาคมในสํานักวิชา (School Forum) และการ
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารประจําปี (Retreat) ของสํานักวิชา
7.3.10 ร่วม และสนับสนุ นกิจการของสถาบันตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย หรือแต่งตัง้ ได้แก่ งานร่างแผน
แม่บทของสถาบัน (Five year Master Plan) กิจกรรมร่วมระหว่างสถาบันและสมาคม
นักเรียนเก่า งานนิเทศ หรือประชาสัมพันธ์สถาบัน ตลอดจนความร่วมมือกับสถาบันศึกษา
อื่น หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน งานก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร ระบบสาธารณูปโภคของ
สถาบัน และงานอื่น ๆ
7.3.11 เป็ นตัวแทนคณบดีสาํ นักวิชา เพื่อประสานงานกับหน่ วยงานอื่น ๆ ในสถาบัน ได้แก่ สํานัก
อธิการบดี สํานักรองอธิการบดี ฝา่ ยการเงิน ฝา่ ยจัดซื้อ คณบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา หอพัก
ฝา่ ยสาธารณูปโภคและโรงงาน และสํานักวิชาอื่น ๆ (สํานักวิชาสิง่ แวดล้อม ทรัพยากร และ
การพัฒนา และสํานักวิชาเทคโนโลยีขนั ้ สูง)

ประวัติ และงานของนายสถาพร โภคา – หน้าที่ 3

7.3.12 เป็ นตัวแทนคณบดีสํา นัก วิช า เพื่อ ประสานความร่วมมือ ทางวิช าการ หรือสนับสนุ น การ
ศึกษาวิจยั กับหน่ วยงานภายนอกสถาบัน (สถาบันศึกษาอื่น หน่ วยงานภาครัฐ และเอกชน)
สมาคมศิษย์เก่า ทัง้ ในในประเทศไทย และต่างประเทศ
7.3.13 ร่วมเป็ นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นกั ศึกษาระดับปริญญาโท
7.3.14 ร่วมงานวิจยั ของสํานักวิชา เช่น ศึกษาความเป็ นไปได้โครงการที่กระทรวงการคลังให้การ
ั หาวิก ฤติเ ศรษฐกิ จ ไป
เคหะแห่ ง ชาติ รับ ซื้ อ อสัง หาริม ทรัพ ย์ ข องเอกชนที่ป ระสบป ญ
ดําเนินการต่อ และโครงการปรับปรุงกฎหมายอนุ รกั ษ์และส่งเสริมพลังงานในอาคาร ของ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน ภายใต้เงินสนับสนุ นจากรัฐบาลเดนมาร์ก ผ่าน DANIDA และ
โครงการศึกษาวิจยั คุณสมบัตเิ บือ้ งต้นของหญ้าแฝก และแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหญ้า
แฝก
7.3.15 งานอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณบดีสาํ นักวิชา หรือสถาบัน
7.4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ภาคการศึกษา 2/2544 2/2545 2/2546 และ 2/2547 เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒวิ ชิ า CEN 491 และ
CEN 492 โครงงานวิศวกรรม 1 และ 2
7.5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (พฤศจิกายน 2539 – 2543)
7.5.1 ภาคการศึกษา 2/2539 เป็ นอาจารย์พเิ ศษ สอนวิชา CIVL0430 วิศวกรรมขนส่ง
7.5.2 ภาคการศึกษา 1/2540 เป็ นอาจารย์ประจํา หัวหน้าสาขาวิศวกรรมขนส่ง และบริหารการ
ก่อสร้าง และจัดการ และร่างแผนการสอนและเนื้อหาวิชา CIVL 0431 วิศวกรรมทาง
7.5.3 ภาคการศึกษา 2/2540 เป็ นอาจารย์พเิ ศษ สอนวิชา CIVL 0430 วิศวกรรมขนส่ง
7.5.4 ภาคการศึกษา 1/2541 1/2542 เป็ นอาจารย์พเิ ศษ สอนวิชา CIVL 0411 การออกแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก และ 0431 วิศวกรรมทาง และร่วมสอนวิชา วัสดุวศิ วกรรมและการ
ทดสอบ
7.5.5 ภาคการศึกษา 2/2541 2/2542 เป็ นอาจารย์พเิ ศษ สอนวิชา CIVL 0430 วิศวกรรมขนส่ง
7.5.6 ภาคการศึกษา 2/2542 เป็ นประธานกรรมการฝ่ายเทคนิคในการจัดประชุมวิชาการโยธา
แห่งชาติ ครัง้ ที่ 5
7.5.7 เป็ นอาจารย์พเิ ศษ ทีป่ รึกษาร่วม โครงงานปริญญานิพนธ์นกั ศึกษา (CIVL 0491 และ CIVL
0492) ประจําปีการศึกษา 2540 2541 2542 และ 2543
7.6 อื่น ๆ
เป็ นวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒ ิ บรรยายในสถาบันศึกษาต่าง ๆ ดังนี้
7.6.1 วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒ ิ บรรยายใน หลักสูตรการฝึ กอบรม “การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยวิธกี ําลัง (การเตรียมรายการคํานวณและแบบรูป การออกแบบองค์อาคารรับแรงดัดโดย
วิธกี ําลัง)”กรมโยธาธิการและผังเมือง 26-27 กรกฎาคม 2548 รุ่นที ่ 2 ระหว่างวันที ่ 15-16
พฤษภาคม 2550 และรุน่ ที ่ 3 ระหว่างวันที ่ 21-22 พฤศจิกายน 2550
7.6.2 ภาคการศึก ษา 2/2548 วิท ยากรผู้ท รงคุ ณ วุฒ ิ บรรยายเรื่อง ในหลัก สูต รปริญ ญาเอกรัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะนิตศิ าสตร์ และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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7.6.3 ภาคการศึกษา 2/2547 และ 2/2548 วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒ ิ บรรยายเรื่องการออกแบบอาคาร
ให้สาํ นักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7.6.4 ภาคการศึ ก ษา 2/2547 วิ ท ยากรผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ บรรยายวิ ช าสัม มนาวิ ศ วกรรมโยธา
บัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7.6.5 กันยายน – ตุลาตม 2538 วิทยากรผูบ้ รรยายพิเศษในการฝึ กอบรม Structural Computer
Analysis and Design จัดโดย Asian Center for Engineering Computations and
Software (ACECOMS) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
7.6.6 ภาคการศึกษา 1/2540วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒบิ รรยายพิเศษวิชา ว.ย. 431 การออกแบบ
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ขั น้ สู ง ณ ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7.6.7 วิท ยากรผู้ท รงคุณ วุฒ ิบรรยายพิเ ศษเรื่อ งการออกแบบคอนกรีตเสริม เหล็ก ณ ภาควิช า
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ภาคเรียนที่ 2/2545
7.6.8 ภาคการศึกษา 2/2545 และ 2/2546 วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ ร่วมสอนวิชา CIVL 0411 การ
ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร
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8. ผลงานวิ ชาการ
8.1 งานวิจยั
8.1.1 นักวิจยั ทีป่ รึกษา (Mentor) โครงงานวิจยั รหัส MRG-53 เรือ่ ง “การจัดการวัสดุก่อสร้าง เพือ่ ลด
ของเสีย และต้นทุนค่าวัสดุ โดยการมีสว่ นร่วมของคนงาน” โดย ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร โดย
ได้รบั งบประมาณสนับสนุ นจากสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั ประจําปี 2553 จํานวน
360,000 บาท เป็ นเวลาสองปี
8.1.2 นักวิจยั ทีป่ รึกษา (Mentor) โครงงานวิจยั เรือ่ ง “การรวบรวมข้อกําหนดความปลอดภัยกับ
เทคนิคการแสดงแผนงานก่อสร้างแบบ 4 มิติ - 4D Visualization Plans with Construction
Safety Requirements” โดย ดร.วชรภูม ิ เบญจโอฬาร โดยได้รบั งบประมาณสนับสนุ นจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ประจําปี 2550 จํานวน 360,000 บาท เป็นเวลาสองปี
8.1.3 นักวิจยั ร่วม ชุดโครงการวิจยั คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าสําหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
(Cellular Lightweight Concrete for Thailand Construction Industry) ของสํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช) ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2553
8.1.4 โครงการวิจยั “การประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปญั หาอุ บตั ิเหตุ ทางถนนของจังหวัด
อํานาจเจริญ” ภายใต้งบประมาณสนับสนุ นของ สถาบันพระปกเกล้า กรกฎาคม 2550
8.1.5 โครงการวิจยั “การประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปญั หาอุ บตั ิเหตุ ทางถนนของจังหวัด
มุกดาหาร” ภายใต้งบประมาณสนับสนุ นของ สถาบันพระปกเกล้า กรกฎาคม 2550
8.1.6 โครงการศึก ษาวิจ ยั บ้า นเดี่ย วประหยัด พลัง งาน กรณี ศึก ษา: จังหวัด อุ บ ลราชธานี หรือ
ข้างเคียง โครงการ ประกอบด้วยบ้านเดี่ยวสามรูปแบบ แต่ละแบบ ก่อสร้างในพื้นที่ 50
ตารางวา เป็ นบ้านพักสองชัน้ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 150 ตารางเมตร มูลค่าก่อสร้างหลังละ
1.5 ล้านบาท โดยประมาณ รวมมูลค่าโครงการทัง้ สิน้ 7.5 ล้านบาท สนับสนุ นโครงการโดย
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน และกองทุนทุนอุดหนุ นการวิจยั ด้านอนุ รกั ษ์พลังงาน
ระยะเวลาดําเนินโครงการ ประมาณหนึงปี
ั หาอุ ท กภัย จัง หวัด อุ บลราชธานี ตามคํา สั ่ง
8.1.7 โครงการศึก ษาสภาพ และแนวทางแก้ไ ขป ญ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามคําสั ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท่ี 1079/ 2545 ลงวันที่ 26
สิงหาคม 2545.
8.1.8 ผู้เชี่ย วชาญกฎหมายอาคาร โครงการวิจยั เพื่อปรับปรุงกฏหมายว่า ด้ว ยการอนุ รกั ษ์แ ละ
ส่งเสริมพลังงาน ของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน (บ.พ. หรือ DEDP ปจั จุบนั คือ กรม
พัฒนาพลังงานทดแทน) กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม และ Danish Cooperations for Environment and Development (DANCED – ปจั จุบนั คือ DANIDA)
งบประมาณ 12 ล้านบาท (ตุลาคม 2544 – ปจั จุบนั ) ตามหนังสืออนุ ญาตจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ศธ 0529/ 3944 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2546
8.1.9 ผูท้ รงคุณวุฒติ รวจประเมินผลงานวิจยั ของสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (พ.ศ.2546
ถึง ปจั จุบนั )
8.1.10 ผูท้ รงคุณวุฒติ รวจ และขัดเกลาภาษา งานแปลเรื่อง “Developing Sustainable Urban Land
Use and Transportation Strategies: a Decision Maker’s Guidebook” ทีไ่ ด้รบั สนับสนุ น
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ทุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ตามหนังสือเลขที่ วช 0004.4/2487 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2546 และหนังสือเลขที่ วช 0004.4/2726 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2546
ตามลําดับ
8.1.11 ร่วมศึกษาความเป็ นไปได้ในโครงการที่การเคหะแห่งชาติจะรับซื้ออสังหาริมทรัพย์ท่ปี ระสบ
วิกฤติเศรษฐกิจ เพื่อดําเนินการต่อ (ระยะที่ 1-2) ภายใต้เงินสนับสนุ นจากกระทรวงการคลัง
(มกราคม – ธันวาคม 2545)
8.2

งานบริการวิชาการ และทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
8.2.1 หัวหน้าโครงการทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรม และบริการวิชาการ โครงการก่อสร้างกุฏสิ งฆ์ วัด
ป่าหนองกระโดน อําเภอนํ้ าขุ่น อุบลราชธานี ตามคําสังคณะวิ
่
ศวกรรมศษสตร์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที ่ 56/2554 ลงวันที ่ 7 เมษายน 2554
8.2.2 ทีป่ รึก ษา และคณะทํ า งาน (วิศ วกรโยธา) ให้คํา ปรึก ษาเพือ่ ปรับ ปรุ ง อาคารผู้ป่ ว ยนอก
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อําเภอเมือง อุบลราชธานี ตามหนังสือ ลงวันที ่ 2552 และคําสั ่ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที ่ สธ 0811/ 852 ลงวันที ่ 15 มีนาคม 2553
และคําสั ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ ที ่ 25/ 2553 เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะทํางานออกแบบ และ
ประมาณราคาฯ ลงวันที ่ 5 เมษายน 2553
8.2.3 คณะทํางาน (วิศวกรโยธา) ให้คาํ ปรึกษาเพือ่ ออกแบบหลังคากันฝนอาคาร OPD โรงพยาบาล
ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อําเภอวารินชําราบ อุบลราชธานี ตามหนังสือ กห 0482.62.35/ 372
ลงวันที ่ 20 มกราคม 2553 และคําสั ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที ่ 23
/ 2553 เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะทํางาน ฯ ลงวันที ่ 22 มีนาคม 2553
8.2.4 หัวหน้าคณะทํางาน (วิศวกรโยธา) ตรวจสอบการปรับปรุงห้องมะเร็งธัยรอยด์ โรงพยาบาล
สรรพสิท ธิป ระสงค์ อํ า เภอเมือ ง อุ บ ลราชธานี ตามหนั ง สือ ขอความอนุ เ คราะห์ ที ่ อบ
0027.101/3659 (24พฤศจิกายน 2552) และคําสั ่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที ่ 114/.2552 เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะทํางานตรวจสอบความปลอดภัยฯ ลงวันที ่ 4
ธันวาคม 2552
8.2.5 คณะทํางาน (วิศวกรโยธา) ให้คําปรึกษาเพือ่ ตรวจสอบสภาพโครงสร้างอาคาร โรงพยาบาล
ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อําเภอวารินชําราบ อุบลราชธานี ตามหนังสือ กห 0482.62.35/5743
ลงวันที ่ 14 ตุลาคม 2552 และคําสั ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที1่ 00 /
2552 เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะทํางานฯ ลงวันที ่ 21 ตุลาคม 2552
8.2.6 หัวหน้าคณะทํางาน งานสํารวจ และทําผังแม่บท มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ตามหนังสือ
ศธ 6128/057 ลงวันที ่ 3 กรกฎาคม 2551 และคําสังคณะวิ
่
ศวกรรมศาสตร์ ที ่ 75/2551 ลงวันที ่
สิงหาคม 2551
8.2.7 หัวหน้าคณะทํางาน สํารวจ เพือ่ ซ่อมแซมโครงสร้างองค์พระเจดีย์ วัดดอยธรรมเจดีย์ อําเภอ
โคกศรีสุ พ รรณ จัง หวัด สกลนคร ซึง่ มีบ ริษัท กรุ ง เทพประกัน ภัย จํ า กัด (มหาชน) เป็ น
ผู้สนับสนุ นค่าใช้จ่ายในการบูรณะซ่อมแซม ตามหนังสือ จาก บริษัท กรุงเทพประกันภัย
จํากัด (มหาชน) ลงวันที ่ 3 มีนาคม 2552 บันทึก ศธ 0529.8/1567 ลงวันที ่ 17 มีนาคม 2552
และจดหมายที ่ ศธ 0529.8/1633 ลงวันที ่ 19 มีนาคม 2552
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8.2.8 หัวหน้าคณะทํางาน (วิศวกรโยธา) ตรวจสอบการทรุดตัวของตึกอุบตั เิ หตุวชิ ติ โรงพยาบาล
สรรพสิท ธิป ระสงค์ อํ า เภอเมือ ง อุ บ ลราชธานี ตามหนั ง สือ ขอความอนุ เ คราะห์ ที ่ อบ
0027.101/4012 (25 มีนาคม 2551) และคําสั ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที ่ 81 (2) / 2551 23
เมษายน 2551
8.2.9 เป็ น ตัว แทนสมาคมวิศ วกรรมสถานแห่ ง ประเทศไทย ร่ ว มกับ คณะวิศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตรวจสอบความมั ่นคงของอาคารศาลาเอนกประสงค์ วัดป่าแสงสา
สวรรค์ ณ ตําบลท่าดอกคํา อําเภอโขงหลง จังหวัดหนองคายตามหนังสือที่ วสท. 0601/2550
(23 สิงหาคม 2550) และศธ 2509.8/4925 (29 สิงหาคม 2550)
8.2.10 เป็ นที่ปรึกษา และคณะทํางานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี การ
ออกแบบประณีตสถาปตั ยกรรม และโครงสร้างศาลาโรงทานอเนกประสงค์ (อาคารโรงทาน
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา) วัดศรีเจริญ ตําบลนาโพธิ ์ อําเภอบุณฑริก อุบลราชธานี
8.2.11 คณะที่ป รึก ษาทางวิช าการ วารสาร “สืบ สาน”วารสารของคณะศิล ปะประยุ ก ต์ แ ละการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8.2.12 ผู้ร่วมโครงการทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปี งบประมาณ 2548 ของมหาวิทยาลัย
อุ บ ลราชธานี เรื่อ ง “มาตรการและวิ ธี ใ นเชิ ง วิศ วกรรมเบื้ อ งต้ น เพื่ อ ผดุ ง สภาพของ
โบราณสถานก่อนทีจ่ ะบูรณะฟื้นฟู หรือปฏิสงั ขรณ์”
8.2.13 ผูแ้ ทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคณะกรรมการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบด้าน
อุทกภัยของฝายลําเซบก บ้านโอด ตําบลท่าเมือง อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
8.2.14 ผู้แทนมหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี ในคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรและวิถีชีวติ ชุมชนลุ่ม
แม่น้ํามูล ตามคําสัง่ กฟผ.ที่ ค. 73/2547 ลงวันที่ 30 กันยายน 2547
8.2.15 ผูแ้ ทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคณะกรรมการแม่น้ําโขงแห่งชาติไทย ตามหนังสือแต่งตัง้
ที่ ศธ 0529/555 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2546
8.2.16 ผูแ้ ทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคณะทํางานระดับองค์กรในคณะอนุ กรรมการลุ่มนํ้ ามูล
ตอนล่าง ตามหนังสือแต่งตัง้ ที่ ศธ 0529 / 5114 ลงวันที่ 18 กันยายน 2546
8.2.17 วิทยากรผูบ้ รรยาย ผูป้ ระสานงาน คณะกรรมการดําเนินงานโครงการสัมมนา 60 ปี ว.ส.ท.
เพือ่ สังคมไทย ครัง้ ที่ 1 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2546 ตามคําสั ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 5/ 2546
สั ่ง ณ วันที่ 4 มกราคม 2546
8.2.18 หัวหน้าโครงการทํานุ บํารุงศิลปะวัฒนธรรม ประจําปี งบประมาณ 2547 ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรือ่ ง “บูรณาการของงานวิศวกรรมโยธาในการฟื้ นฟูบรู ณะโบราณสถานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”
8.2.19 ทีป่ รึกษาบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 23 กันยายน 2546
8.2.20 ผูท้ รงคุณวุฒกิ องบรรณาธิการงานวิจยั (Research Editorial Board, REB) มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ 11
พฤศจิกายน 2546
8.2.21 หัวหน้ าโครงการศึกษาสภาพ และแนวทางแก้ไขปญั หาอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ตาม
คําสังมหาวิ
่
ทยาลัยอุบลราชธานี ตามคําสั ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท่ี 1079/ 2545 ลงวันที่
26 สิงหาคม 2545
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8.3 ผลงานตีพมิ พ์
ผลงานตีพมิ พ์ประกอบด้วย ตํารา เอกสารคําสอน ผลงานวิจยั ที่ตพี มิ พ์ในวารสารต่างประเทศ ใน
ประเทศ ผลงงานทีส่ ง่ เข้าร่วมประชุมวิชาการ และอื่น ๆ ดังนี้
8.3.1 ตํารา
8.3.1.1
สถาพร โภคา (2544) การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก วิธหี น่วยแรงใช้งาน,
พิมพ์ครัง้ ที่ 2, Library Nine, กรุงเทพ.
8.3.1.2
สถาพร โภคา (2545) การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก วิธกี ําลัง, พิมพ์ครัง้ ที่
2, Library Nine, กรุงเทพ.
หมายเหตุ ตําราทัง้ 2 เล่ม มีระหัส ISBN 974 – 88443 – 5- 8 และ ISBN 974 – 90122 – 16 ตามลําดับ
8.3.2 เอกสารคําสอนและเอกสารประกอบการสอน
8.3.2.1
เอกสารคําสอนวิชาวิศวกรรมทาง Highway Engineering (กําลังปรับปรุงเป็ น
ตํารา)
8.3.2.2
เอกสารคําสอนวิชาวิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering)
8.3.2.3
เอกสารคําสอนวิชาการบริหารงานวิศวกรรม (Engineering Management)
8.3.2.4
เอกสารคํ า สอ นวิ ช าการจั ด การและเทค นิ คก่ อ สร้ า ง (Construction
Management and Technique)
8.3.2.5
ตําราวิชาการออกแบบอาคาร (อยูร่ ะหว่างเตรียมต้นฉบับพิมพ์)
8.3.3 บทความงานวิจยั หรือบทความวิชาการตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
หมายเหตุ
(*) นํามาใช้ในการเรียนการสอน
8.3.3.1

8.3.3.2

8.3.3.3

8.3.3.4

8.3.3.5

Benjaoran, V. and Bhokha, S. An integrated Safety Management with
Construction Management Using 4D CAD Model, Safety Science, March
2010, 48 (3), pg. 395-403.
Benjaoran, V. and Bhokha, S. Enhancing visualization of 4D CAD model
compared to conventional Methods, Engineering, Construction and
Architectural Management, 16:4, 2009, pp. 392-408.
Kaewkulchai, G. and Bhokha, S. (2009) “Simplified P-Delta and buckling
analysis for inelastic flexibility-based beam-column elements.” Structural
Engineering and Mechanics, 33(3), 387-309.
BHOKHA S. and OGUNLANA S.O., Application of Artificial Neural
Network to Forecast Construction Duration of Buildings at the PreDesign Stage, Journal of Engineering Construction and Architectural
Management (ECAM), Vol. 6: 2, June 1999, pp. 133 - 144.
OGUNLANA S.O. and BHOKHA S. and PINNEMITR N., Application of
Artificial Neural Network (ANN) to Forecast Construction Cost of
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Buildings at the Pre-Design Stage, Journal of Financial Management of
Property and Construction, Vol. 6: 3, December 2001, pp. 179-192.
8.3.4

บทความวิจยั หรือบทความวิชาการ เสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หมายเหตุ
(*) นํามาใช้ในการเรีบยนการสอน
8.3.4.1

8.3.4.2

8.3.4.3

8.3.4.4

8.3.4.5

8.3.4.6

8.3.4.7

BHOKHA S. and SANGTIAN N. and Phannikul I. and
LEUNGVICHCHAREON S. and SUBSOMBOON K. Embedded
Knowledge and Skill of Engineering Students with Transitional Links
among the Basic and Advanced Engineering Courses: Pre-investigated
Case of Civil Engineering, The 9th International Conference on
Engineering Education: INCEEd-9, May 4-6, 2011, Phuket.*
BHOKHA S. and SANGTIAN N. and Phannikul I. and SUBSOMBOON
K. Infrastructure and The Development of Thailand: Past to Future,
International Conference on Science, Technology and Innovation for
Sustainable Well-Being (STISWB), 23-24 July 2009, Mahasarakham
University, pp.4-15.
SANGTIAN N. and SRIWORRAMAS K. and JAENSIRISAK S. and
BHOKHA S. Concerned Aspects in Large Drainage Project: A Case
Study of the Mun River Bypass Project in Thailand, Proc. ASCE: World
Environment and Water Resource Congress 2006, 21-25 may 2006.
BHOKHA S. and SANGTIAN S. and KAEWKULCHAI G. and
KUNTIYAWICHAI K., Future Paradigm and Approaches for Sustainable
Planning, Design and management of Bridge in Flood plain, A Case
Study: Bridge in Ubonratchathani, Thailand, Proc. The Tenth East AsiaPacific Conference on Structural Engineering & Construction (EASEC10) Asian Institute of Technology, Bangkok, 3-5 August 2006, pp 67 72.
KAEWKULCHAI G. and BHOKHA S. A Modified Member Stiffness
Procedure For Dynamic Progressive Collapse Analysis Of Planar
Frames, Proc. The Tenth East Asia-Pacific Conference on Structural
Engineering & Construction (EASEC-10) Asian Institute of Technology,
Bangkok, 3-5 August 2006, pp 67 - 72.
BHOKHA S., Housing Policy and Strategy to Remove People and
Communities from Flood Plain in Ubonratchathani, CIB 2004
Symposium, 17-18 November 2004, Bangkok.
BHOKHA S. and OGUNLANA S.O., Application of Artificial Neural
Network to Forecast Construction Cost of Buildings at the Pre-Design
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Stage, Proc. The Seventh East Asia-Pacific Conference on Structural
Engineering & Construction (EASEC-7) Kochi University of Technology,
Kochi, Japan, 27-29 August 1999, pp 1757 - 1762 .
8.3.5

บทความวิจยั หรือบทความวิชาการ ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
หมายเหตุ (*) นํามาใช้ในการเรียนการสอน
8.3.5.1

8.3.5.2

8.3.5.3

8.3.5.4

8.3.5.5

8.3.5.6

8.3.6

เกรียงศักดิ ์ แก้วกุลชัย และสถาพร โภคา ปริมาณเหล็กเสริมน้อยทีส่ ุดสําหรับ
องค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงดัด วารสารคอนกรีต ฉบับที่ 7 สิงหาคม
2552 หน้า *
Benjaoran, V. and Bhokha, S. (2009) The informative visualization
method of the 4D CAD model, Suranaree Journal of Science and
Technology [Accepted Manuscript].
Benjaoran, V. and Bhokha, S. (2009) The 4D CAD model with fall
guard boundary visualization, Suranaree Journal of Science and
Technology [Accepted Manuscript].
ATTASAENEWONG S. and SRIWATTANAMAKIN K. and BHOKHA S.,
"Application of Spreadsheet Programs in Design of Reinforced
Concrete Members", The Engineering Institute of Thailand, Bangkok,
November 1992.*
ATTASAENEWONG S. and SRIWATTANAMAKIN K. and BHOKHA S.,
"Application of Spreadsheet Programs in Design of Reinforced
Concrete Members", Engineering Kasetsart University 7:14 AugustNovember 1995 pp - .*
ATTASAENEWONG S. and SRIWATTANAMAKIN K. and BHOKHA S.,
"Application of Spreadsheet Programs in Design of Reinforced
Concrete Members", Journal of Burapa University 1:1 June-October
1995 pp 93-110.*

บทความวิจยั หรือบทความวิชาการ เสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
หมายเหตุ (*) นํามาใช้ในการเรียนการสอน
8.3.6.1

8.3.6.2

Thossaporn Pengchun and Griengsak Kaewkulchai and Sdhabhon
Bhokha Effects of Reinforcement Patterns on the Behavior of Reinforced
Concrete Beam with Opening Designed by Strut-and-Tie Models
THIPYOTHA N. and KAEWKULCHAI G. and BHOKHA S. and
PHANNIKUL I. Compressive Strength of Cellular Lightweight Concrete,
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8.3.6.3

8.3.6.4

8.3.6.5

8.3.5.7

8.3.5.8

8.3.5.9

8.3.5.10

8.3.5.11

4th Annual Concrete Conference, Proc. October 20-22, 2008, pp.
MAT144- MAT149.
BENJAOLARN V. and BHOKHA S. Limitations and Improvements of
Visualization of 4D CAD, 12th National Convention on Civil Engineering,
Engineering Institute of Thailand and Sripathum University, Proc. May
14-16, 2008: CEM111 – CEM119
BHOKHA S and SANGTIAN N. and SRIWORAMAT K and
KAEWKULCHAI G. Considerations in Design of Highway and Bridge in
Large Flood Plain A Case Study: Ubonratchathani, 3rd DOH Conference
– 2008, June 5-6, 2008, pp.731-740. *
KUNTIYAWICHAI K. and LIMKATANYU S. and BHOKHA S. and
KAEWKULCHAI G., Dynamic Response of Different Floor Type Under
Human Activities, 11th National Convention on Civil Engineering,
Engineering Institute of Thailand and Kasetsart University, Proc. April
2006: STR - STR .
KAEWKULCHAI G. and BHOKHA S., A Modified Member Stiffness
Procedure For Dynamic Progressive Collapse Analysis Of Planar
Frames, Proc. The Tenth East Asia-Pacific Conference on Structural
Engineering & Construction (EASEC-10) Asian Institute of Technology,
Bangkok, 3-5 August 2006, pp - .
KAEWKULCHAI G. and BHOKHA S. and PUATATSANANON W. and
KUNTIYAWICHAI K., Analysis for Progressive Collapse of Building
Frame, 10th National Convention on Civil Engineering, Engineering
Institute of Thailand and King Mongkut’s Institute of Technology Lard
Krabang, Proc. May 2005: STR 127 - STR 132.
PHANNIKUL I. and BHOKHA S., The Effects of Accumulative Heat in
Roof Gravel Cover to RC - Roof Slab, 10th National Convention on Civil
Engineering, Engineering Institute of Thailand and King Mongkut’s
Institute of Technology Lard Krabang, Proc. May 2005: MAT 114 –
MAT 119
MULTONGKA J. and SEELACHOT S. and BHOKHA S. and
KUNTIYAWICHAI K., Dynamic Behavior of Railway Bridge Subjected to
Moving Train, 9th National Convention on Civil Engineering, Engineering
Institute of Thailand and Thammasat University, Proc. May 2004: STR STR .
BHOKHA S. and KUNTIYAWICHAI K., Ministerial Rule on Building
Assessment Under The Building Code B.E. 2543 and Future Changes
in Building Regulations in Thailand, Proc. 9th National Convention on
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8.3.5.12

8.3.5.13

8.3.5.14

8.3.5.15

Civil Engineering, Engineering Institute of Thailand and Thammasat
University, Proc. May 2004: - . *
กิตติศกั ดิ ์ ขันติยวิชยั , สถาพร โภคา และธนเทพ ทับแก้ว, การตรวจสอบความ
เสียหายในคอนกรีต โดยการใช้แปลงเวฟเลท (Damage Detection of
Cracked Concrete Using Wavelet Transformation), สัมมนาวิชาการทาง
และบํารุงทาง ครัง้ ที่ 2 (การประชุมมนัส คอวนิช), กรมทางหลวง, 22 – 23
กันยายน 2546, หน้า 217 -230.
กิตติศกั ดิ ์ ขันติยวิชยั , สถาพร โภคา และยศสิงห์ จีระทรัพย์, เทคนิคการ
วิเคราะห์พฤติกรรมทางพลศาสตร์ของโครงสร้างสะพาน ภายใต้การกระทํา
ของนํ้าหนักแบบเคลื่อนที่ (Engineering Guide on Dynamic Analysis of
Bridge Structure subjected to Moving Load, สัมมนาวิชาการทาง และบํารุง
ทาง ครัง้ ที่ 2 (การประชุมมนัส คอวนิช), กรมทางหลวง, 22 – 23 กันยายน
2546, หน้า 231 -242.
ITTIPHONG I. and PINNEMITR N. and LORPRADITCHAI Y. and
POOSUNTIPONG S. and BHOKHA S., Application of Artificial Neural
Ntework to Forecast Ultimate Compressive Strength of Concrete, , 5th
National Convention on Civil Engineering, Engineering Institute of
Thailand and Mahanakorn University of Technology, Proc. March 2000:
COM 1 – COM 8
BHOKHA S., Neural Networks for Forecasting Construction Duration of
Pre-design Buildings. 4th National Convention on Civil Engineering,
Engineering Institute of Thailand and Prince of Songkhla University,
Proc. November 1996: CMT 4-1 - CMT 4-9.

8.3.5.16

BHOKHA S., and OGUNLANA S.O., Friendliness of Artificial Neural
Networks-ANNs in Civil Engineering", 3rd National Convention on Civil
Engineering, Engineering Institute of Thailand and Chiangmai
University, Proc. November 1995: - .

8.3.5.17

OGUNLANA S.O., and BHOKHA S., Applications of Artificial Neural
Networks (ANNs) in Civil Engineering, Engineering Institute of Thailand
, Proc., August 1995: CE121-CE133.

8.3.5.18

BHOKHA S., Potential and Capability of Thai Engineers in Designing
Mega Projects: A case Study; Structural Design of Don Muang Tollway
Project, Engineering Institute of Thailand , Proc. August 1995, CE 137CE151.

8.3.6 งานวิจยั การเรียนการสอน
หมายเหตุ (*) การประชุมระดับชาติ และนํามาใช้ในการเรียนการสอน และ
(+) การประชุมระดับนานาชาติ และนํามาใช้ในการเรียนการสอน
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8.3.6.1

8.3.6.2

8.3.6.3

8.3.6.4

8.3.6.5

8.3.6.6

8.3.6.7

8.3.6.8

Bhokha S1, Sangtian N1, Phannikul I1, Leungvichchareon S.2 and
Subsomboon K Embedded Knowledge and Skill of Engineering Students
with Transitional Links among the Basic and Advanced Engineering
Courses: Pre-investigated Case of Civil Engineering, The 9th
International Conference on Engineering Education: INCEEd-9, May 4-6,
2011, Phuket +
Bhokha S and Subsomboon K and Sangtian N and Phannikul I and
Khantry S, Strategic Planning for Civil Engineering Education to Serve
Sustainable Development of Lao PDR, A Case Study: Faculty of
Engineering NUOL The 8th National Conference on Engineering
Education: NCEEd-8, May 6-8, 2010, Chiang Mai.
สถาพร โภคา นท แสงเทียน อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล กําพล ทรัพย์สมบูรณ์, วิธี
ถ่ายทอดเรือ่ งการสร้างมูลค่าเพิม่ ในงานออกแบบทางวิศวกรรมโยธา, สัมมนา
วิชาการวิศวศึกษา ครัง้ ที ่ 7, สภาคณบดีวศิ วกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
สมัยที ่ 31, พฤษภาคม 2552, หน้า 236 -240.*
สถาพร โภคา และนท แสงเทียน จริยธรรมแฝงในผลงานวิศวกรรมโยธาของ
ไทย การประชุมสัมมนายุทธวิธกี ารสอนทีม่ ุ่งเน้ น “ความรู้ คู่คุณธรรม” และ
สอดแทรกจริยธรรมในการสอนของสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสาขาอืน่ ๆ โดย คณะอนุ ก รรมการประสานกิจ เครือ ข่ า ย
อุดมศึกษาเขตภาคกลาง, 26 กันยายน 2551, หน้า 19-29.*
สถาพร โภคา และนท แสงเทียน, บทเรียนเรือ่ งอัตลักษณ์ ในงานวิศวกรรม
โยธาของไทย, สัม มนาวิช าการวิศ วศึก ษา ครัง้ ที ่ 6,
สภาคณบดี
วิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที ่ 30, พฤษภาคม 2551, หน้า 95100.*
สิทธา เจนศิรศิ กั ดิ์ และสถาพร โภคา, การจัดกระบวนเรียนรูท้ เี ่ น้นผูเ้ รียนเป็ น
สําคัญในสาขาวิศวกรรมศาสตร์, สัมมนาวิชาการวิศวศึกษา ครัง้ ที ่ 6, สภา
คณบดีวศิ วกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที ่ 30, พฤษภาคม 2551, หน้า
241-246.*
สถาพร โภคา, การใช้เรื่องเล่าและกรณีศกึ ษากับบทเรียนวิศวกรรมศาสตร์,
สัมมนาวิชาการวิศวศึกษา ครัง้ ที่ 5, สภาคณบดีวศิ วกรรมศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย สมัยที่ 29, พฤษภาคม 2550.*
สิท ธา เจนศิริศ ัก ดิ ์ และสถาพร โภคา, ผลสะท้อ นของนั ก ศึก ษาเกี่ย วกับ
ประสิท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น การเรีย นการสอนของคณะวิศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, การสัมมนาวิชาการวิศวศึกษา ครัง้ ที่ 5, สภา
คณบดีวศิ วกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 29, พฤษภาคม 2550.*

8.3.7 ผลงานอื่น ๆ
8.3.7.1
TARACHAI P., and WATTANABANJONGSUK W. and BHOKHA S.,
"Pre-load Struts and Observation for Movement of Sheet pile",
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Engineering Institute of Thailand Journal, Vol. 4, October 1984,
Engineering Institute of Thailand, Bangkok, 1984.
8.3.7.2

BHOKHA S., and TRIRATANAYONT M., "Civil Engineering Manual",
B.Eng Thesis, Department of Civil Engineering, King Mongkut's Institute of
Technology - Thonburi, Bangkok, 1985.

8.3.7.3

BHOKHA S., "Generalized Model of Vehicular Headway Distribution",
M.Eng Thesis, Division of Geotechnical and Transportation Engineering,
Asian Institute of Technology, Bangkok, 1987.

8.3.7.4

BHOKHA S., (1998). Application of Artificial Neural Networks for
Forecasting of Pre-design Cost and Duration of Buildings, D.Eng
Dissertation, Asian Institute of Technology, Bangkok.

8.4 อื่น ๆ
8.4.1 ผูท้ รงคุณวุฒิ ประเมินข้อเสนอโครงการวิจยั ของสํานักประสานงานโครงการทุนวิจยั มหาบัณฑิต
สกว. สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามหนังสือที ่ คทวท. 263/2553 ลงวันที ่ 30 เมษายน
2553
8.4.2 ผู้ทรงคุณวุฒติ รวจรับบทความวิชาการสาขาบริห ารงานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน สํารวจ
โครงสร้าง และวัสดุ การประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ ครัง้ ที ่ 15 โดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิท ยาลัย อุ บ ลราชธานี ร่ว มกับ สมาคมวิศ วกรรมสถานแห่ ง ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 2-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
8.4.3 คณะกรรมการทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ (Honorary Advisory Committee) การประชุมวิชาการ
นานาชาติ the 3rd International Conference on Technology and Innovation for Sustainable
Development – TISD 2010 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่าง 4-6 มีนาคม 2553 ตามหนังสือ
ศธ 0514.4.1.5/ ว. 3382 ลงวันที ่ 24 พฤศจิกายน 2552 และหนังสืออนุญาต ที ่ ศธ 0529.8/6217
ลงวันที ่ 1 ธันวาคม 2552
8.4.4 คณะกรรมการโครงการจัด ทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒแิ ห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และ
ข้อกําหนดเฉพาะหลักสูตร (TQF) และประธานอนุ กรรมการ สาขาวิศวกรรมโยธา ตามประกาศ
สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศkสตร์แห่งประเทศไทย ที ่ 2/ 2552 หนังสือที ่ ศธ 0529.8/ 3810 ลง
วันที ่ 30 กรกฎาคม 2552 ลงวันที ่ 24 มิถุนายน 2552
8.4.5 ผู้ทรงคุณวุฒติ รวจรับบทความวิชาการ วารสารวิชาการ ครุศษสตร์อุตสาหกรรม สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ตามหนังสือ พิเศษ 8/ 2552 ลงวันที ่ 17 ธันวาคม 2552
8.4.6 ผูท้ รงคุณวุฒติ รวจรับบทความวิชาการสาขาโครงสร้าง (คอนกรีตเสริมเหล็ก) วารสารวิชาการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ตามหนังสือ ทม. 1701/ 3841 ลงวันที ่ 23
ธันวาคม 2552
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8.4.7 ผูท้ รงคุณวุฒิ ประเมินข้อเสนอโครงการวิจยั ของสํานักประสานงานโครงการทุนวิจยั มหาบัณฑิต
สกว. สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามหนังสือที ่ คทวท. 577/ 175/ 2552 ลงวันที ่ 21
กันยายน 2552
8.4.8 ผู้ทรงคุณวุฒปิ ระจํากอบบรรณาธิการวารสารวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ตามหนังสือที ่ ศธ 0527.09.01(4)/วส 018 ลงวันที ่ 10 มีนาคม 2552
8.4.9 ผู้ท รงคุ ณ วุฒ ิต รวจรับ บทความวิช าการสาขาวิศ วกรรมโครงสร้า ง โครงสร้า งพื้น ฐาน การ
บริหารงานก่อสร้าง การประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ ครัง้ ที ่ 14 โดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 13-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ตามหนังสือ ศธ 5614 (12) /ว.36 ลงวันที ่ 16
กันยายน 2551
8.4.10 ผูท้ รงคุณวุฒติ รวจรับบทความวิชาการการประชุมทางวิชาการ การขนส่งแห่งชาติ ครัง้ ที ่ 4 จัด
โดยคณะอนุกรรมการสาขาวิชาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง ในคณะกรรมการวิชาการสาขาโยธา
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ และภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2550
8.4.11 ผู้ท รงคุ ณ วุฒ ิต รวจรับ บทความวิช าการสาขาวิศ วกรรมโครงสร้า ง โครงสร้า งพื้น ฐาน การ
บริหารงานก่อสร้าง การประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 12 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร 2-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
8.4.12 ผูท้ รงคุณวุฒติ รวจประเมินผลงานทีข่ อกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการระดับผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิศ วกรรมโยธา คณะวิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราช
มงคล ศรีวชิ ยั มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผทู้ รงคุณวุฒติ รวจประเมินผล
งานทีข่ อกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาคณิตศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผูท้ รงคุณวุฒติ รวจประเมินผลงานทีข่ อกําหนดตําแหน่ งทาง
วิช าการระดับ รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิศ วกรรมโยธา คณะวิศ วกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8.4.13 ผู้ท รงคุ ณ วุฒ ิป ระจํา กองบรรณาธิก ารวารสารวิจ ยั และวิช าการ ของคณะวิศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ ตามหนังสือเลขที่ ศธ 0519.8/0574 ลงวันที่ 5 เมษายน 2550
8.4.14 ผูท้ รงคุณวุฒปิ ระจํากองบรรณาธิการวารสารวิจยั และวิชาการ ของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8.4.15 ผูท้ รงคุณวุฒติ รวจรับบทความวิชาการสาขาวิศวกรรมขนส่ง การประชุมวิชาการขนส่งแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 3
สมาคมวิศ วกรรมสถานแห่ ง ประเทศไทยในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550
8.4.16 ผูท้ รงคุณวุฒ ิ Paper Review Panel: The Tenth East Asia-Pacific Conference on
Structural Engineering & Construction (EASEC-10) Asian Institute of Technology,
Bangkok, 3-5 August 2006
8.4.17 ผูท้ รงคุณวุฒติ รวจประเมินผลงานวิจยั ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (พ.ศ.2546)
8.4.18 ผูท้ รงคุณวุฒติ รวจรับบทความวิชาการสาขาโครงสร้าง (คอนกรีตเสริมเหล็ก) วารสารวิชาการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ตามหนังสือ ทม. 1701/ 3841 ลงวันที่ 23
ธันวาคม 2542
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9. ผลงานงานในสภาวิ ชาชีพ สมาคมวิ ชาชีพ และหน่ วยงานรัฐ
9.1 วิทยากรฝึกอบรมเชิงวิชาการเรือ่ ง การออกแบบโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่ รุน่ ทีส่ าม โดยกรรมการ
โครงการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 4-6 พฤศจิกายน 2553 ตาม
หนังสือที ่ วสท. 717/2553 ลงวันที ่ 8 กันยายน 2553 และ ศธ 0529.84994 ลงวันที ่ 16 กันยายน
2553
9.2 วิทยากรฝึ กอบรมเชิงวิชาการเรือ่ ง การออกแบบโครงสร้างอาคารทีส่ งู น้อยกว่าสามชัน้ รุ่นทีส่ ี ่ โดย
กรรมการโครงการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 23 –25 กันยายน 2553
ณ จังหวัดเชียงใหม่ 14-16 ตุลาคม ณ จังหวัดขอนแก่น และ 18-20 พฤศจิกายน 2553 ณ หาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ตามหนังสือที ่ วสท.527/2553 ลงวันที ่ 20 กรกฎาคม 2553 และ ศธ 0529.8/3776 ลง
วันที ่ 29 กรกฎาคม 2553
9.3 วิทยากรสัมมนาวิชาการ เรือ่ ง “เทคโนโลยีการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และการ
ออกแบบงานระบบ”ให้แก่บุคลากรของการเคหะแห่งชาติ โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 21-22 กันยายน 2553 ตามหนังสือที ่ วสท.679/2553 ลงวันที ่ 30 สิงหาคม 2553
และ ศธ 0529.8/4849 ลงวันที ่ 9 กันยายน 2553
9.4 วิทยากรฝึกอบรมเชิงวิชาการเรือ่ ง การออกแบบโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่ รุน่ ทีส่ าม โดยกรรมการ
โครงการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 22-24 กรกฎาคม 2553 ตาม
หนังสือที ่ วสท. 376/2553 ลงวันที ่ 30 เมษายน 2553 และ ศธ 0529.8/2294 ลงวันที ่ 11 พฤษภาคม
2553
9.5 วิทยากรฝึกอบรมเชิงวิชาการเรือ่ ง การออกแบบโครงสร้างอาคารทีส่ งู น้อยกว่าสามชัน้ รุน่ ทีส่ อง โดย
กรรมการโครงการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 20 –21 พฤษภาคม
2553 ตามหนังสือที ่ วสท.274/ 2553 ลงวันที ่ 18 มีนาคม 2553 และ ศธ 0529.8/1954 ลงวันที2่ 2
เมษายน 2553
9.6 ผูช้ าํ นาญการพิเศษเพือ่ ทดสอบความรูค้ วามชํานาญการประกอบวิชาชีพระดับภาคีวศิ วกรพิเศษ ของ
สภาวิศวกร ตามหนังสือที ่ บร. ว. 2663/2552 ลงวันที ่ 13 ตุลาคม 2552 ตัง้ แต่ 14 กันยายน 2552
เป็ นต้นไป
9.7 วิทยากรฝึกอบรมเชิงวิชาการเรือ่ ง การออกแบบโครงสร้างอาคารทีส่ งู น้อยกว่าสามชัน้ โดยกรรมการ
โครงการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 15 –18 ตุลาคม 2552 ตามหนังสือ
ที ่ วสท. …/2552 ลงวันที ่ … 2552 และ ศธ 0529.8/… ลงวันที ่ … 2552
9.8 วิทยากรฝึ กอบรมเชิงวิชาการเรือ่ ง การออกแบบโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่ รุน่ ทีส่ อง โดยกรรมการ
โครงการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2 ธันวาคม 2551 และ 26
มีนาคม 2552 ตามหนังสือที ่ วสท. 0880/2551 ลงวันที ่ 6 ตุลาคม 2551 และ ศธ 0529.8/5449 ลง
วันที ่ 15 ตุลาคม 2551
9.9 วิทยากรฝึ กอบรมเชิงวิชาการเรือ่ ง การตรวจสอบอาคารเพือ่ ป้องกันการวิบตั ิ โดยกรรมการสาขา
วิศวกรรมโยธา สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 10 ตุลาคม 2551
และ 11 พฤศจิกายน 2551 ตามหนังสือที ่ วสท. 0375/2551 ลงวันที ่ 31 กรกฎาคม 2551
9.10 วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒ ิ บรรยายในหลักสูตรอบรมการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธกี ําลัง ของ
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง กรมโยธาธิการและผังเมืองการฝึกอบรมหลักสูตร 15-16
พฤษภาคม 2550 ตามหนังสือที่ มท 0708/ 2966 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2550
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9.11 วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒ ิ บรรยายในหลักสูตรอบรมการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธกี ําลัง ของ
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง กรมโยธาธิการและผังเมืองการฝึ กอบรมหลักสูตร 3-4
ตุลาคม 2548 ตามหนังสือที่ มท 0708/5091 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2548
9.12 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒ ิ โครงการอบรมเสริมทักษะวิศวกรรุ่นเยาว์ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยยุว
วิศวกร สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 14 พฤษภาคม 2547
9.13 วิทยากรฝึกอบรมเชิงวิชาการเรื่อง การพัฒนาการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ด้านงานคํานวณ
ออกแบบโครงสร้าง โดยกรรมการโครงการสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2546 – ปจั จุบนั ตามหนังสือที่ วสท. 0187/2547 ลงวันที่ 20 เมษายน 2547 และ
หนังสือวสท. 0589/2548 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2548
9.14 วิทยากรฝึกอบรมเชิงวิชาการเรื่อง กฎหมายสําหรับวิศวกร โดยกรรมการโครงการสมาคมวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2546 – ปจั จุบนั ตามหนังสือที่ วสท.
0582/2548 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2548
9.15 คณะทํางานในอนุ กรรมการหน่ วยเฉพาะกิจพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม สมาคมวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2545 – ปจั จุบนั เพื่อร่างมาตรฐานการตรวจสอบ
อาคาร ซึ่งจะใช้ประกอบกฎกระทรวงฯ ที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2543 ตามหนังสือที่ วสท. 0593/2547 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2547 และหนังสือที่ วสท. 0408/2549 ลง
วันที่ 29 มิถุนายน 2549
9.16 วิทยากรฝึ กอบรมเชิงวิชาการเรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงอาคารร้าง อาคารที่มปี ญั หา โดย
อนุ กรรมการหน่วยเฉพาะกิจพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2545 – 2546 ตามหนังสือที่ วสท. 0560/2545 ลงวันที่ 12 กันยายน
2545
9.17 วิทยากรการประชุมใหญ่ทางวิศวกรรม ประจําปี 2545 เรื่อง ข้อคิดวิศวกร เรื่องบ้าน ฯ โดย สมาคม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2545 – 2546 ตามหนังสือที่ วสท.
0221/2545 ลงวันที่ 25 เมษายน 2545
9.18 คณะทํางานในอนุ กรรมการหน่ วยเฉพาะกิจพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม สมาคมวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2545 – ปจั จุบนั เพื่อจัดทําหนังสือ ก่อสร้างน่ารู้ คู่มอื
ชาวบ้าน เผยแพร่ให้ความรูแ้ ก่ประชาชนทัวไป
่
9.19 วิทยากร ฝึ กอบรมการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีกําลัง โดยอนุ กรรมการคอนกรีตและวัสดุ
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมคอนกรีตอเมริกนั
(ACI) พ.ศ. 2544 – 2546 ตามหนังสือที่ วสท. 0292/ 2545 ลงวันที่ 30 เมษายน 2545
9.20 ที่ปรึกษาคณะอนุ กรรมการยุววิศวกร สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2543 – 2545
9.21 พนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 (ผูแ้ ทนสมาคมวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ) ทุกสาขา ทั ่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2541 – 2546
9.22 ทีป่ รึกษากฎหมาย และตัวแทน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร) กรณีพพิ าทเรือ่ งก่อสร้างอาคารเรียน
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10. ประวัติการทํางาน และผลงานวิ ชาชีพ
ประสบการณ์ 18 ปี ในการวิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้าง ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง อาคาร
ถนน สะพาน ทางยกระดับ ท่าเรือ งานโครงสร้างพืน้ ฐาน (Infra Structures) อื่นๆ การศึกษาวิเคราะห์ความ
เป็ นไปได้ของโครงการ เขียน และเตรียมเอกสารสัญญา เกณฑ์ออกแบบ ข้อกําหนด หรือรายการก่อสร้าง
10.1 พฤษภาคม 2545
10.1.1 ร่วมคํานวณโครงสร้างอาคารวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี)่ กรุงเทพ
10.2 มกราคม 2543 – พฤษภาคม 2545
10.2.1 ทีป่ รึกษาวิศวกรรม วางแผน สํารวจ และออกแบบรายละเอียด ปรับปรุงแหล่งประวัตศิ าสตร์
วัฒนธรรม เชื่อมโยงการท่องเที่ยวภูมภิ าคอินโดจีน – เชียงแสน (การปรับปรุงพิพธิ ภัณฑ์
บ้านเชียง) ของการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมศิลปากร งบประมาณ 79 ล้าน
บาท
10.2.2 ที่ปรึกษาวิศวกรรม การตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ต่อวังบางขุนพรหม อันเนื่องจาก
การก่อสร้างสะพานพระราม 8 มูลค่าโครงการ 0.27 ล้านบาท
10.3 มีนาคม 2537 ถึง ธันวาคม 2543 (
10.3.1 จัด ทํา แบบมาตรฐานงานสะพานในเขตชุม ชนภู ม ิภาค ของกรมโยธาธิก าร และร่ว มเป็ น
วิทยากรฝึกอบรมการออกแบบสะพานให้แก่กรมโยธาธิการ
10.3.2 ร่วมคํานวณออกแบบส่วนขยายปรับปรุงสะพานพระโขนง และสะพานหัวช้าง
10.3.3 ร่วมคํานวณออกแบบโครงสร้างสะพานต่างระดับข้ามทางแยก 5 แห่งของกรุงเทพมหานคร
(ศรีนครินทร์ พระโขนง ฉลองกรุง ร่มเกล้า ลาดกระบัง)
10.3.4 คํานวณออกแบบระบบระบายนํ้าถนนขึน้ ลงอุโมงค์ลอดใต้ทะเลสาปสงขลากรมโยธาธิการ
10.3.5 ศึกษา และออกแบบรายละเอียดท่าเทียบเรืออ่าวปอ และอ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต ของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภายใต้โครงการเงินกู้จากองค์การพัฒนาเศรษฐกิจโพ้นทะเลแห่ง
ประเทศญี่ปุ่ น (O.E.C.F.)
เดิม หรือ JBIC
ในป จั จุ บ นั โดยกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
10.3.6 คํานวณออกแบบอาคารพักอาศัย 4 ชัน้ ขนาดพืน้ ทีใ่ ช้สอย 1,000 ตารางเมตร
10.3.7 ศึกษาสํารวจ และออกแบบระบบระบายนํ้าและบําบัดนํ้าเสียเทศบาลเมืองสิงห์บุรี
10.3.8 คํานวณออกแบบโรงผลิตนํ้าประปา มหาสวัสดิ ์ระยะที่ 2 ของการประปานครหลวง
10.3.9 ศึกษาออกแบบโครงการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้เงินกู้จาก
องค์การพัฒนาเศรษฐกิจโพ้นทะเลแห่งประเทศญี่ปุ่น (O.E.C.F.) เดิม หรือ JBIC ในปจั จุบนั
ั ่ น้ํ าปิ ง สภาพแวดล้อมบริเวณถนน
โดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย (ท่านํ้ าริมฝงแม่
ท่าแพและถนนช้างคลาน สภาพแวดล้อมบริเวณคูเมืองเก่าหน้าวัดสวนดอก และหน้าวัดพระ
สิงห์ สภาพแวดล้อมรอบคูเมืองด้านนอก)
10.3.10 คํานวณออกแบบอาคารระบายนํ้ าประกอบของโครงการ “ALDI AL WASSI AND NAG
WAN DAMS AND RESERVOIRS” ประเทศเยเมน
10.3.11 คํานวณออกแบบระบบระบายนํ้ าและบําบัดนํ้ าเสียของเทศบาลเมืองชัยนาท ของกรมโยธาธิ
การ
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10.3.12 ร่วมคํานวณออกแบบสถานีสบู นํ้าลาดกระบัง ของการประปานครหลวง
10.3.13 ศึก ษาสํา รวจ และออกแบบโครงการฟื้ น ฟู บู ร ณะเมือ งพัท ยา ชลบุ รี (โครงการถมทะเล
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือท่องเทีย่ ว และโครงการฟื้ นฟูบูรณะชายหาด) ของกรมโยธาธิ
การ
10.4 ตุลาคม 2536 ถึงพฤษภาคม 2543 (บริษทั เอเบิล้ คอนซัลแตนท์ จํากัด)
10.4.1 คํานวณออกแบบอาคารศูนย์ซ่อม B-quik ถนนพระราม 9 ของบริษทั บุญผ่องออโต้เซอร์วสิ
จํากัด
10.4.2 คํานวณออกแบบอาคารสํานักงานของกลุ่มบริษทั ทีม (TGC) สูง 15 ชัน้ และชัน้ ใต้ดนิ 1 ชัน้
ทีถ่ นนนวลจันทร์ กรุงเทพ
10.4.3 คํานวณออกแบบ บ้านพักอาศัย ชนิดบ้านแถว 2 ชัน้ และบ้านเดี่ยว 2 ชัน้ จํานวน 31
รูปแบบ ของโครงการสารินพรอพเพอร์ต้ี อําเภอมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร
10.4.4 คํานวณออกแบบอาคารโรงปฏิบตั กิ าร คลังสินค้า และพัสดุบริษทั ไทยลูปเบสจํากัด อําเภอ
ศรีราชา ชลบุรี
10.4.5 ร่วมคํานวณออกอาคารทีพ่ กั อาศัยสูง 15-17 ชัน้ จํานวน 3 หลัง โครงการฟื้ นฟูเมืองประชา
นิเวศน์ ของการเคหะแห่งชาติ ถนนประชานิเวศน์ กรุงเทพ
10.4.6 ร่วมคํานวณออกอาคารทีพ่ กั อาศัยสูง 27 ชัน้ จํานวน 2 หลัง โครงการบางพลีคอมเพล็กซ์ บาง
พลี ของการเคหะแห่งชาติ
10.4.7 ร่วมคํานวณออกแบบอาคารโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล หลังใหม่ สูง 27 ชัน้
10.4.8 คํานวณออกแบบอาคารโรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ (อาคาร 23 ชัน้ และอาคารจอด
รถ 10 ชัน้ )
10.4.9 คํานวณออกแบบอาคารโรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก Thai Containing Songkhla
(1994) อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
10.4.10 คํานวณออกแบบอาคารโรงงาน ซัมมิท แมนูแฟคเจอริง่ กรุงเทพ
10.5 กันยายน 2534 ถึง สิงหาคม 2536 (บริษทั ดี แอนด์ ดี คอนซัลแตนท์ จํากัด )
10.5.1 วางโครงการ และบริหารงานก่อสร้างโรงงาน Pharmar Care ทีน่ ิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
กรุงเทพ
10.5.2 คํานวณออกแบบส่วนต่อเติม โรงงานสุรพล นิชเิ ร สําโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ
10.5.3 คํานวณออกแบบส่วนต่ อ เติม ห้อ งเครื่อ งผลิต นํ้ า แข็ง บริษัทสุร าษฎร์ซีฟ้ ู ด ส์ จํา กัด อํา เภอ
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
10.5.4 คํานวณออกแบบส่วนต่อเติม อาคารสํานักงาน บริษทั ดีไซน์ไทย ถนนสีลม กรุงเทพ
10.6 กันยายน 2533 ถึง กันยายน 2536 (บริษทั ดับบลิว เอส เค อินเตอร์คอนซัลท์ จํากัด)
10.6.1 คํานวณออกแบบ อาคารที่จอดรถโรงพยาบาลวิชยั ยุทธ (10 ชัน้ ) ร่วมกับบริษทั ไทยเอนยิ
เนียริง่ คอนซัลแตนส์ จํากัด
10.6.2 ร่วมคํานวณออกแบบทางแยกต่างระดับ 8 แห่ง บนทางหลวงพิเศษกรุงเทพ -ชลบุรสี ายใหม่
(เป็ นทางหลวงพิเศษตามพระราชบัญญัตทิ างหลวง พ.ศ. 2535) ทีท่ บั ช้าง วัดสลุต บางบ่อ
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10.6.3

10.6.4

10.6.5
10.6.6
10.6.7
10.6.8

บางควาย บางพลี บางปะกง พนัสนิ ค ม พานทอง ของกรมทางหลวง โดยทํางานภายใต้
บริษทั ไทยเอนยิเนียริงคอนซัลแตนส์จาํ กัดร่วมกับบริษทั UPHAM INTERNATIONAL COORPERATION และบริษทั ทีมคอนซัลติง้ เอ็นจิเนียร์ จํากัด
ร่วมคํานวณออกแบบทางแยกต่างระดับ 7 แห่ง บนถนนวงแหวนรอบนอกส่วนตะวันออก
(OBRR-Eastern portion) ที่ สุขาภิบาล รามอินทรา ลําลูกกา ศรีนครินทร์ อ่อนนุ ช ร่มเกล้า
และลาดกระบัง ของกรมทางหลวง ทํางานภายใต้บริษทั ไทยเอนยิเนียริงคอนซัลแตนส์ จํากัด
ร่วมกับบริษทั UPPHAM International Co-Orperation และบริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอ็นจิ
เนียร์ จํากัด
ร่วมคํานวณออกแบบทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลเวย์) ภายใต้บริษทั ไทยเอนยิ
เนียริง่ คอนซัลแตนส์ จํากัด และ DYWIDAG Consortium JV (DYCKERHOF and
WIDMANN GTM Intermnational - DELTA Engineering Construction)
ร่วมคํานวณออกแบบ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 28 ชัน้ ของโครงการมาร์คแลนด์ พลาซ่า
ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพ
ร่วมคํานวณออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 19 ชัน้ โครงการชะอําบีชคอนโดทาวน์
จังหวัดประจวบคีรขี นั ฑ์
ร่ว มคํ า นวณออกแบบอาคารคอนกรีต เสริม เหล็ก สูง 16
ชัน้ โครงการมูน ไลท์บีช
คอนโดมิเนียม จังหวัดระยอง
ร่วมคํานวณออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 28 ชัน้ โครงการ พัทยาบีช คอนโดทาวน์
(28 ชัน้ ) พัทยา จังหวัดชลบุรี ร่วมกับบริษทั เทคโนโลยีเอช

10.7 มกราคม พ.ศ. 2531 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2534 (บริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียร์ จํากัด)
10.7.1 ศึกษาความเหมาะสมในการลงทุนโครงการก่อสร้างท่าเรือท่องเทีย่ วพัทยา จังหวัดชลบุรี โดย
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย มูลค่าโครงการ 176 ล้านบาท
10.7.2 ศึกษาความเหมาะสมในการลงทุนโครงการสวนอุตสาหกรรมสระบุรี อําเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี
10.7.3 ศึกษาความเหมาะสมในการลงทุนโครงการอพาร์ทเมนท์ ซอยวัฒนา (สุขมุ วิท19) กรุงเทพ
10.7.4 ศึก ษาความเหมาะสมในการลงทุ น โครงการโรงแรมเจ้า พระยาปาร์ค ถนนรัช ดาภิเ ษก
กรุงเทพฯ
10.7.5 ออกแบบถนนภายใต้งบประมาณของกองก่อสร้างงานสาธารณสถาน กรมโยธาธิการ ก่อสร้าง
ในจังหวัดมหาสารคาม อุดรธานี อุบลราชธานี สกลนคร ร้อยเอ็ด ลพบุรี สมุทรปราการ ฯลฯ
10.7.6 คํานวณออกแบบโรงงานของบริษทั สยามบรรจุภณ
ั ฑ์ (TCR) จังหวัดราชบุรี
10.7.7 ร่วมคํานวณออกแบบโครงสร้างโรงพยาบาลนวนคร ถนนพหลโยธิน กรุงเทพ
10.7.8 คํานวณออกแบบโครงการหลักทองรังสิต ปทุมธานี (อาคารพาณิชย์ 4 ชัน้ 100 หลัง)
10.7.9 คํานวณออกแบบอาคารทีพ่ กั อาศัย (อพาร์ทเมนท์) 12 ชัน้ สุขมุ วิท 55/8 กรุงเทพ
10.7.10 คํานวณออกแบบอาคารที่พกั อาศัย (อพาร์ทเมนท์) 7 ชัน้ ซอยบ้านกล้วยใต้ สุขุมวิท 40
กรุงเทพ
10.7.11 คํานวณออกแบบอาคารโรงงาน Alphatec อําเภอบางนํ้าเปรีย้ ว จังหวัดฉะเชิงเทรา
10.7.12 คํานวณออกแบบอาคารห้องเย็นบริษทั สุรพลซีฟ้ ูดส์จาํ กัดสําโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ
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10.7.13 คํานวณออกแบบถนนลาดยางของโครงการวิจยั เกษตรแห่งชาติ (NARP) กรมวิชาการเกษตร
ภายในสถานีทดลองห้วยสะพานหิน จังหวัดจันทบุรี
10.7.14 คํา นวณออกแบบถนนลํา ลองเชื่อ มต่ อ ระหว่ า งทางเข้า โครงการ-ตัว เขื่อ นโครงการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลังนํ้าขนาดเล็ก ของการพลังงานแห่งชาติ “คลองกะวัตกองใหญ่” อําเภอ
วังนํ้า เย็น จังหวัดปราจีนบุรี
10.7.15 วางผัง และคํานวณออกแบบถนนภายในโครงการบ้านสวนขวัญ อําเภอนครชัยศรี นครปฐม
10.7.16 คํานวณออกแบบถนนลาดยางภายในศูนย์วจิ ยั การเกษตร กรมวิชาการเกษตร ปี งบประมาณ
2530 และ 2531 จังหวัดพิจติ ร พิษณุ โลก นครสวรรค์ ปทุมธานี ขอนแก่น ศรีสะเกษ และ
อุบลราชธานี
10.7.17 คํานวณออกแบบถนนลําลอง สะพาน ท่อเหลีย่ มระบายนํ้า ฝายกักเก็บนํ้า ภายในพืน้ ทีป่ ฏิรปู
โครงการของสํานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อการเกษตร (สปก.-ALRO) ในอําเภอปกั ธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา และ อําเภอลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี
10.8 เมษายน พ.ศ. 2530 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2530 (บริษทั พี เอ็ม ไอ จํากัด )
10.8.1 คํานวณออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง อาคารโรงงาน และสํานักงานบริษทั ไทยเรดิเอ
เตอร์แมนูแฟคเจอริง่ กิโลเมตรที่ 15 ถนนบางนา-ตราด จังหวัดสมุทรปราการ
10.8.2 ควบคุม และบริหารโครงการก่อสร้างโรงแรมโซฟิ เทลเซ็นทรัลหัวหิน (โรงแรมรถไฟเดิม)
จังหวัดประจวบคีรขี นั ท์ โดยทํางานในนามบริษทั นิชดิ า้ คอนสตรัคชัน่ จํากัด
10.9

เมษายน พ.ศ. 2528 ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2528 (บริษทั พี เอ็ม ไอ จํากัด )
ควบคุม และบริหารงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอพักพนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (6 ชัน้ )
ถนนวิภาวดีรงั สิต กรุงเทพ

10.10 เมษายน พ.ศ. 2527 ถึง เมษายน พ.ศ. 2528
ควบคุมการก่อสร้าง โครงการสีลมเซ็นเตอร์ ถนนสีลม กรุงเทพ.
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