
ล ำดบั ช่ือ-นามสกลุ คณะผู้วจิยั
ท่ี (* หัวหน้าโครงการ)
1 โครงการศกึษาวจิยัการรบัน ้าหนักบรรทุกของรอยต่อในโครงสรา้งระบบ *ผศ.ดร. สุทศัน์  ลลีาทววีฒัน์ บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั 284,260.00               

Precast Bearing Wall ผศ.ดร. ชชูยั  สุจวิรกุล (มหาชน)

(Investigation of Load Carrying Capacity of Precast Bearing Wall

(ระยะเวลาด าเนินการ ตัง้แต่วนัที ่7 ม.ีค. - 7 ก.ค. 50)

2 โครงการพฒันาคู่มอืการจดัท าแผนปฏบิตังิานประจ าปีของกระทรวงอุตสาหกรรม *ดร. สนัต ิ เจรญิพรพฒันา ส านักงานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 700,000.00               

และกรอบพจนานุกรมกจิกรรมของส านักงานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม ผศ.ดร. วุฒพิงศ์  เมอืงน้อย
(Annual Action Plan Development Manual and Activity Encyclopedia รศ.ดร. นวลน้อย  ตรรีตัน์
Framework for Ministry of Industry) รศ.ดร. โชตชิยั  เจรญิงาม
(ระยะเวลาด าเนินการ ตัง้แต่วนัที ่29 ม.ิย. - 29 ก.ย. 50) น.ต. สุรพงษ์  ศรวีนิชย์

3 โครงการจดัท าประมวลขอ้บงัคบัอาคารส าหรบัประเทศไทย โครงการย่อยที ่2 : *รศ. เอนก  ศริพิานิชกร กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 6,192,000.00             
ดา้นน ้าหนักบรรทุกทีก่ระท าต่ออาคารและอายุการใชง้านของอาคาร อ. เอกชยั  ภทัรวงศ์ไพบูลย์
(Development of Design Code for Buildings and Structures in Thailand ผศ.ดร. สุทศัน์  ลลีาทววีฒัน์
Sub Project No. 2 : Design Loads for Buildings and Structures, and ผศ.ดร. พรเกษม  จงประดษิฐ์
Durability Design of Concrete Buildings) ผศ.ดร. ชชูยั  สุจวิรกุล
(ระยะเวลาด าเนินการ ตัง้แต่วนัที ่27 ก.ค. 50 - 12 ธนัวาคม 2551) ผศ.ดร. สมโพธ ิ อยู่ไว

ดร. นครนิทร ์ สทัธรรมนุวงศ์
ดร. อภนิัต ิ อชักุล
ดร. ทรงเกยีรต ิ มธุพยนต์
ดร. ฉตัร  สุจนิดา
รศ.ดร. นคร  ภู่วโรดม

รวมเป็นเงิน 7,176,260.00                 

ข้อมูลโครงกำรวิจยั ประจ ำปี 2550 

ประเภทแหล่งทุน : 1. ทุนวิจยัจำกแหล่งทุนภำยนอก

ช่ือแหล่งทุน งบประมำณ (บำท)

ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ  คณะวิศวกรรมศำสตร์

ช่ือโครงกำรวิจยั



ล ำดบั ช่ือ-นามสกลุ คณะผู้วจิยั
ท่ี (* หัวหน้าโครงการ)
1 โครงการการปรบัปรุงคุณสมบตัขิองดนิเหนียวอ่อนกรุงเทพโดยใชว้ธิสีุญญากาศ *ผศ.ดร. สมโพธ ิ อยู่ไว ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั 480,000.00               

ร่วมกบัแผ่นระบายน ้าแนวดิง่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา
Vacuum Consolidation with Prefabricated Vertical Drain for Improvement
of Soft Bangkok Clay
(ระยะเวลาด าเนินการ ตัง้แต่วนัที ่2 ก.ค. 50 - 1 ก.ค. 52)

2 โครงการการศกึษาคุณสมบตัทิีข่ ึน้กบัเวลาและพฤตกิรรมแบบไรเ้ชงิเสน้ของคาน *ดร. ทวชิ  พลูเงนิ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั 480,000.00               
หน้าตดักลวงทีท่ าจากวสัดุผสมระหว่างพลาสตกิและขีเ้ลื่อยไม้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา
(Time -Dependent Properties and Nonlinear Behaviors of a Plastic-Wood
Sawdust Composite (PWC) Beam)
(ระยะเวลาด าเนินการ ตัง้แต่วนัที ่2 ก.ค. 50 - 1 ก.ค. 52)

3 โครงการการใชเ้ถา้จากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นวสัดุประสาน *ศ.ดร. ชยั  จาตุรพทิกัษ์กุล ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั 7,483,000.00             
(Utilization of Industrial Ashes as Cementitious Materials) ผศ.ดร. พรเกษม  จงประดษิฐ์ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา
(ระยะเวลาด าเนินการ ตัง้แต่วนัที ่31 ส.ค. 50 - 30 ส.ค. 53) ผศ.ดร. สมโพธ ิ อยู่ไว

ดร.ทวชิ  พลูเงนิ
ผศ.ดร. ชชูยั  สุจวิรกุล
ดร. อุบลลกัษณ์  รตันศกัดิ ์
ดร. สมติร  ส่งพริยิกจิ
ดร. ธรีวฒัน์  สนิศริิ
ผศ.ดร. เรอืงรุชดิ ์ ชรีะโรจน์
ดร. สหลาภ  หอมวุฒวิงศ์
ดร. วนัชยั  สะตะ

รวมเป็นเงิน 8,443,000.00                 

ประเภทแหล่งทุน : 2. ทุนวิจยัจำก สกว.

ช่ือแหล่งทุน งบประมำณ (บำท)ช่ือโครงกำรวิจยั



ล ำดบั ช่ือ-นามสกลุ คณะผู้วจิยั
ท่ี (* หัวหน้าโครงการ)
1 โครงการพฤตกิรรมของโครงขอ้แขง็เหลก็เสรมิดว้ยองค์อาคารยดึรัง้ *ผศ.ดร. สุทศัน์  ลลีาทววีฒัน์ ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 320,000.00               

บรเิวณขอ้ต่อภายใตแ้รงแผ่นดนิไหว (ระยะที ่2) 
หมวดเงนิอุดหนุน งปม. 2550 (ระยะเวลาด าเนินการ ตัง้แต่วนัที ่1 ต.ค.49 - 30 ก.ย.50)

รวมเป็นเงิน 320,000.00                    

ประเภทแหล่งทุน : 3. เงินอดุหนุนวิจยัอำจำรย ์(วช.)

ช่ือแหล่งทุน งบประมำณ (บำท)ช่ือโครงกำรวิจยั


