
ช่ือ-นามสกลุ คณะผู้วจิยั งบประมาณ

(* หัวหน้าโครงการ)  ท่ีได้รบั (บาท)
1 โครงการศกึษาและพฒันาระบบควบคุมมาตรฐานงานบ ารุง *รศ. ดร. วโิรจน์  ศรสีรุภานนท์ กรมทางหลวง 9,946,750.00                

ทาง โครการน าร่อง 5 ส านกัทางหลวง รศ. วชิยั  สงัวรปทานสกุล
นายบุญชยั  เชญิเกยีรตปิระดบั
ผศ. วราธร  แกว้แสง
ผศ. เทอดศกัดิ ์ สายสทุธิ ์
นายจริฐัติิ ์ บรรจงศริิ

นายจกัร ี ตยิะวงศส์วุรรณ

2 โครงการศกึษาและพฒันาระบบขอ้มลูแหลง่วสัดุ *รศ. ดร. วโิรจน์  ศรสีรุภานนท์ กรมทางหลวง 4,982,150.00                
รศ. วชิยั  สงัวรปทานสกุล
นายบุญชยั  เชญิเกยีรตปิระดบั
ผศ. วราธร  แกว้แสง
ผศ. เทอดศกัดิ ์ สายสทุธิ ์
นายจริฐัติิ ์ บรรจงศริิ
นายจกัร ี ตยิะวงศส์วุรรณ

3 โครงการทีป่รกึษาเพือ่ขบัเคลือ่นยุทธศาสตรก์ารพฒันา *ผศ. ดร. สนัต ิ เจรญิพรพฒันา กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 1,900,000.00                
แรงงานและประสานงานการฝึกอาชพี ผศ.ดร. วฒุพิงศ ์ เมอืงน้อย

รศ.ดร. นวลน้อย  ตรรีตัน์
รศ.ดร. โชตชิยั  เจรญิงาม
ดร. อรพรรณ  คงมาลยั
นาวาอากาศโทสรุพงษ์  ศรวีนิชย์
น.ส. วจิติรา  มหาวรากร
นายแบ๊งค ์ งามอรุณโชติ
น.ส. ธญัญา  เวยีรร์า

รวมเป็นเงิน 16,828,900.00                 

ข้อมลูโครงการวิจยั ประจ าปี 2555

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประเภทแหล่งทนุ : 1. ทนุวิจยัจากแหล่งทนุภายนอก

ช่ือโครงการวิจยั ช่ือแหล่งทนุล าดบั



ประเภทแหล่งทนุ : 2. ทนุวิจยัจาก สกว.
ช่ือ-นามสกลุ คณะผู้วจิยั งบประมาณ

(* หัวหน้าโครงการ)  ท่ีได้รบั (บาท)
1 โครงการการพฒันาวธิกีารวเิคราะห์เพือ่จดัท าแนวทาง *ผศ.ดร. พรเกษม  จงประดษิฐ์ สกว. สกอ. และ มจธ. 1,200,000.00                

การออกแบบงานทางเทคนิคธรณดีว้ยดนิผสมซเีมนต์

2 การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบรายไดข้องแรงงานและผลติภาพ *ดร. พชิญ์  สธุรีวรรธนา สกว. สกอ. และ มจธ. 480,000.00                  
การปฏบิตังิานเพือ่การด ารงชวีติทีด่ขีน้ของแรงงานก่อสรา้ง
และการตดัสนิใจในการจดัการแรงงานอย่างมปีระสทิธภิาพ
ในภาคอุตสาหกรรมก่อสรา้งอาคารสงู

3 โครงการวธิบีาวดารเีอลเิมนต์รปูแบบใหมส่ าหรบัการวเิคราะห์ *ดร. บุญม ี ชนินาบุญ สกว. สกอ. และ มจธ. 378,000.00                  
แผ่นประกอบแบบแซนดว์ชิ

รวมเป็นเงิน 2,058,000.00                   

ช่ือ-นามสกลุ คณะผู้วจิยั งบประมาณ
(* หัวหน้าโครงการ)  ท่ีได้รบั (บาท)

1 โครงการวธิฮีวิรสิตกิส าหรบัการจดัเสน้ทางเดนิรถเพือ่สง่ *ผศ.ดร. อ าพล  การุณสนุทวงษ์ ส านกังานคณะกรรมการ 448,700.00                  
สนิคา้หลายจุดทีม่เีง ือ่นไขกรอบเวลาและการใช ้พาหนะ วจิยัแห่งชาต ิ
วิง่งานหลายรอบ

2 โครงการการพฒันากากแคลเซยีมคารไ์บดแ์ละเถา้จากโรง *ดร. วรีชาต ิ ตัง้จริภทัร ส านกังานคณะกรรมการ 276,700.00                  
อุตสาหกรรมเพือ่ใชเ้ป็นวสัดุประสานชนิดใหม ่ส าหรบั วจิยัแห่งชาต ิ
ผลติคอนกรตีก าลงัสงู

3 โครงการพฤตกิรรมของแอสฟัสต์ตกิคอนกรตีเสรมิแรงดว้ย *ผศ.ดร.วรชั กอ้งกจิกุล ส านกังานคณะกรรมการ 549,900.00                  
แผ่นใยสงัเคราะห์ วจิยัแห่งชาต ิ

ช่ือโครงการวิจยั ช่ือแหล่งทนุล าดบั

ประเภทแหล่งทนุ : 3. เงินอดุหนุนวิจยัอาจารย ์(วช.) จ านวน 9 โครงการ

ช่ือโครงการวิจยั ช่ือแหล่งทนุล าดบั



ช่ือ-นามสกลุ คณะผู้วจิยั งบประมาณ
(* หัวหน้าโครงการ)  ท่ีได้รบั (บาท)

4 โครงการพฤตกิรรมของคนัทางเสรมิแรงรองรบัดว้ยเสาเขม็ *ผศ.ดร.สมโพธ ิอยูไ่ว ส านกังานคณะกรรมการ 528,700.00                  
วจิยัแห่งชาต ิ

5 โครงการการพฒันาระบบโครงสรา้งก าแพงรบัแรงเฉือนคู่ *รศ.ดร.สทุศัน์ ลลีาทววีฒัน์ ส านกังานคณะกรรมการ 304,300.00                  
ควบแบบผสมโดยใชค้านเหลก็แบบยดึรัง้บางสว่น ส าหรบั วจิยัแห่งชาต ิ
การออกแบบอาคารสงูตา้นทานแรงแผ่นดนิไหว

6 โครงการการตดิตามการวบิตัขิองอุโมงคใ์ตด้นิภายใต้ *ผศ.ดร.พรเกษม จงประดษิฐ์ ส านกังานคณะกรรมการ 226,900.00                  
ความดนัภายในสงูเพือ่การออกแบบถงักกัเกบ็แก๊สใตด้นิ วจิยัแห่งชาต ิ
(ระยะที ่2)

7 โครงการผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ *ดร.ชยัวฒัน์ เอกวฒัน์พานิชย์ ส านกังานคณะกรรมการ 316,300.00                  
ทีม่ต่ีอปรมิาณน ้าท่าในลุ่มน ้าปิง วจิยัแห่งชาต ิ

8 โครงการการพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าหรบัการ *ผศ. ดร.ชยัณรงค ์อธสิกุล ส านกังานคณะกรรมการ 267,800.00                  
วเิคราะห์ทางสถติศาสตรข์องท่อขดุเจาะและล าเลยีงของ วจิยัแห่งชาต ิ
ไหลใตท้ะเล (ระยะที ่2)

9 โครงการการประเมนิขอ้ก าหนดของ AISC ส  าหรบัการ *ดร.อภนิตั ิอชักุล ส านกังานคณะกรรมการ 298,600.00                  
ออกแบบรอยเชือ่มของจุดต่อส าหรบัเหลก็ฉาก วจิยัแห่งชาต ิ

10 โครงการการก าหนดทศิทางของนโยบายและแผนหลกัการ *ศ. ดร. ชยัยุทธ  ชนิณะราศรี ส านกังานคณะกรรมการ 19,820,000.00              
บรหิารจดัการน ้าระดบัประเทศและการวจิยัเพือ่ลดผลกระทบ รศ.ดร. สจัจะ  เสถบุตร วจิยัแห่งชาติ
จากภยัพบิตัิ รศ. อดศิกัดิ ์ พงษ์พลูผลศกัดิ ์

รศ.ดร. สจัจา  บรรจงศริิ
รศ.ดร. บญัชา  ขวญัยนื

รวมเป็นเงิน 23,037,900.00                 

ช่ือแหล่งทนุล าดบั ช่ือโครงการวิจยั



ช่ือ-นามสกลุ คณะผู้วจิยั งบประมาณ

(* หัวหน้าโครงการ)  ท่ีได้รบั (บาท)
1 โครงการการพฒันากระบวนการค านวณทางวศิวกรรม *ศ.ดร. สมชาย  ชชูพีสกุล ส านกังานคณะกรรมการ 550,825.00                  

โครงสรา้งข ัน้สงู ผศ.ดร. ชยัณรงค ์ อธสิกุล วจิยัแห่งชาต ิ
ดร. บุญม ี ชนินาบุญ

2 โครงการการพฒันาเถา้ถ่านหนิ และเถา้ชวีมวล เพือ่ *ศ.ดร. ชยั  จาตุรพทิกัษ์กุล ส านกังานคณะกรรมการ 499,815.00                  
เป็นวสัดุในงานคอนกรตี ดร. วรีชาต ิ ตัง้จริภทัร วจิยัแห่งชาต ิ

3 โครงการการศกึษาคุณสมบตัทิางกลศาสตรข์องวสัดุใน *ผศ.ดร. พรเกษม จงประดษิฐ์ ส านกังานคณะกรรมการ 440,470.00                  
งานวศิวกรรมเทคนิคธรณี ผศ.ดร. วรชั  กอ้งกจิกุล วจิยัแห่งชาต ิ

4 โครงการการพฒันาวธิวีเิคราะห์เชงิตวัเลขของ *ผศ.ดร. สมโพธ ิ อยูไ่ว ส านกังานคณะกรรมการ 250,370.00                  
โครงสรา้งใตด้นิและการทรุดตวัของคอสะพาน ผศ.ดร. วรชั  กอ้งกจิกุล วจิยัแห่งชาต ิ

5 โครงการการพฒันาความสามารถในการตา้นทาน *รศ.ดร.สทุศัน์  ลลีาทววีฒัน์ ส านกังานคณะกรรมการ 137,240.00                  
แผ่นดนิไหวของโครงสรา้งเหลก็ วจิยัแห่งชาต ิ

รวมเป็นเงิน 1,878,720.00                   

ประเภทแหล่งทนุ : 4. ทนุโครงการมหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ (NRU) จ านวน 5 โครงการ

ช่ือโครงการวิจยั ช่ือแหล่งทนุล าดบั


