
ล ำดบั ช่ือ-นามสกลุ คณะผู้วจิยั งบประมำณ

ท่ี (* หัวหน้าโครงการ)  ท่ีได้รบั (บำท)
1 โครงการการศกึษาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขการแตกรา้ว *รศ. ดร. สุทศัน์  ลลีาทววีฒัน์ บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท 396,000.00                   

ของผนงัอาคาร รศ. เอนก  ศริพิานชิกร  จ ากดั (มหาชน) 
ผศ.ดร. ชชูยั  สุจวิรกุล
ผศ.ดร. วรีชาต ิ ตัง้จริภทัร
ดร. บุญม ี ชนินาบุญ

2 โครงการการศกึษาความสามารถตา้นทานแผ่นดนิไหว *รศ. ดร. สุทศัน์  ลลีาทววีฒัน์ การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 4,100,000.00                 
อาคารการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย ส านกังานใหญ่ และ รศ. เอนก  ศริพิานชิกร
ส านกังานเชยีงราย

3 โครงการศกึษาพฤตกิรรมการรบัแรงเฉือนของรอยต่อผนงั *รศ. ดร. สุทศัน์  ลลีาทววีฒัน์ บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท 280,000.00                   
ส าเรจ็รปูในรปูแบบต่างๆ ผศ.ดร. ชยัณรงค ์ อธสิกุล  จ ากดั (มหาชน) 

ดร. บุญม ี ชนินาบุญ
4 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการเชงิยุทธศาสตร์ *ผศ.ดร. สนัต ิ เจรญิพรพฒันา ส านกังานปลดักระทรวง 3,980,900.00                 

ของกระทรวงวฒันธรรม วฒันธรรม
5 โครงการศกึษาแนวทางขบัเคลื่อนการบรหิารจดัการองค์ *ผศ.ดร. สนัต ิ เจรญิพรพฒันา มลูนธิปิิดทองหลงัพระ 2,742,000.00                 

ความรูจ้ากโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สบืสานแนวพระราชด าริ
รวมเป็นเงิน 11,498,900.00                  

ข้อมลูโครงกำรวิจยั ประจ ำปี 2556

ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ  คณะวิศวกรรมศำสตร์

ประเภทแหล่งทุน : 1. ทุนวิจยัจำกแหล่งทุนภำยนอก

ช่ือโครงกำรวิจยั ช่ือแหล่งทุน



ประเภทแหล่งทุน : 2. ทุนวิจยัจำก สกว.
ล ำดบั ช่ือ-นามสกลุ คณะผู้วจิยั งบประมำณ
ท่ี (* หัวหน้าโครงการ)  ท่ีได้รบั (บำท)
1 โครงการแรงดงึทีป่ลายบนในสภาวะวกิฤตและน ้าหนกัวกิฤต *ผศ.ดร. ชยัณรงค ์ อธสิกุล สกว. สกอ. และ มจธ. 450,000.00                   

ของทอ่ขดุเจาะและล าเลยีงปิโตรเลยีมใตท้ะเล
รวมเป็นเงิน 450,000.00                       

ล ำดบั ช่ือ-นามสกลุ คณะผู้วจิยั งบประมำณ
ท่ี (* หัวหน้าโครงการ)  ท่ีได้รบั (บำท)
1 โครงการปัญหาเชงิบรูณาการของการกระจายการเดนิทาง รศ.ดร. อ าพล  การุณสุนทวงษ์ ส านกังานคณะกรรมการ 487,000.00                   

และการแจกแจงจราจรโดยสมดุลของผูใ้ชแ้บบสโตคาสตคิ วจิยัแหง่ชาต ิ
และแพรด์คอมไบเนทอเรยีลโลจติ

2 โครงการการศกึษาพฤตกิรรมการวบิตัขิองมวลหนิรอบอุโมงค์ รศ.ดร.พรเกษม จงประดษิฐ์ ส านกังานคณะกรรมการ 416,000.00                   
ใตด้นิภายใตค้วามดนัภายในสงูเพือ่การออกแบบระบบกกัเกบ็ วจิยัแหง่ชาต ิ
แก๊สใตด้นิในมวลหนิทีม่รีอยแตก (ระยะที ่1)

3 โครงการพฤตกิรรมดา้นก าลงัและการเสยีรปูของโฟม ผศ.ดร.สมโพธ ิอยู่ไว ส านกังานคณะกรรมการ 383,000.00                   
โพลสิไตลนีเพือ่ใชใ้นการก่อสรา้ง วจิยัแหง่ชาต ิ

4 โครงการพฤตกิรรมดา้นก าลงัและการเสยีรปูของโพลเิมอร์ รศ.ดร.วรชั กอ้งกจิกุล ส านกังานคณะกรรมการ 381,000.00                   
โมดฟิายด์แอสฟัลต์ตกิคอนกรตี วจิยัแหง่ชาต ิ

ช่ือโครงกำรวิจยั ช่ือแหล่งทุน

ประเภทแหล่งทุน : 3. เงินอดุหนุนวิจยัอำจำรย ์(วช.) งบประมำณ 2556

ช่ือโครงกำรวิจยั ช่ือแหล่งทุน



ล ำดบั ช่ือ-นามสกลุ คณะผู้วจิยั งบประมำณ
ท่ี (* หัวหน้าโครงการ)  ท่ีได้รบั (บำท)
5 โครงการผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ดร.ชยัวฒัน์ เอกวฒัน์พานชิย์ ส านกังานคณะกรรมการ 335,000.00                   

ทีม่ต่ีอปรมิาณน ้าทา่ในลุ่มน ้าปิง (ระยะที ่2) วจิยัแหง่ชาต ิ

6 โครงการผลของขนาดอนุภาคของนาโนซลิกิาและปรมิาณ ผศ.ดร. ทวชิ  พลูเงนิ ส านกังานคณะกรรมการ 297,000.00                   
น ้าต่อวสัดุประสานต่อค่าก าลงัอดัและโครงสรา้งจุลภาคของ วจิยัแหง่ชาต ิ
ซเีมนต์มอรต์ารผ์สมนาโนซลิกิา

7 โครงการการพฒันาองคค์วามรูเ้กีย่วกบัความสามารถของ ผศ.ดร. พชิญ์  สุธรีวรรธนา ส านกังานคณะกรรมการ 295,000.00                   
บุคลากรดา้นวศิวกรรมโยธาทีภ่าคอุตสาหกรรมก่อสรา้ง วจิยัแหง่ชาต ิ
ตอ้งการ

8 โครงการการประเมนิการพงัทลายของอาคารโครงถกัเหลก็ รศ.ดร. สุทศัน์  ลลีาทววีฒัน์ ส านกังานคณะกรรมการ 191,000.00                   
ภายใตแ้รงแผ่นดนิไหวขนาดรุนแรง (ระยะที ่1) วจิยัแหง่ชาต ิ

รวมเป็นเงิน 2,785,000.00                    

ล ำดบั ช่ือ-นามสกลุ คณะผู้วจิยั งบประมำณ

ท่ี (* หัวหน้าโครงการ)  ท่ีได้รบั (บำท)
1 โครงการการพฒันากระบวนการค านวณทางวศิวกรรม *ศ.ดร. สมชาย  ชชูพีสกุล ส านกังานคณะกรรมการ 375,882.00                   

โครงสรา้งข ัน้สงู วจิยัแหง่ชาต ิ

ประเภทแหล่งทุน : 4. ทุนโครงกำรมหำวิทยำลยัวิจยัแห่งชำติ (NRU)

ช่ือโครงกำรวิจยั ช่ือแหล่งทุน

ช่ือโครงกำรวิจยั ช่ือแหล่งทุน



ล ำดบั ช่ือ-นามสกลุ คณะผู้วจิยั งบประมำณ
ท่ี (* หัวหน้าโครงการ)  ท่ีได้รบั (บำท)
2 โครงการการพฒันาเถา้ถ่านหนิ และเถา้ชวีมวล เพือ่ *ศ.ดร. ชยั  จาตุรพทิกัษ์กุล ส านกังานคณะกรรมการ 171,290.00                   

เป็นวสัดุในงานคอนกรตี วจิยัแหง่ชาต ิ

3 โครงการการศกึษาคุณสมบตัทิางกลศาสตรข์องวสัดุใน *ผศ.ดร. พรเกษม จงประดษิฐ์ ส านกังานคณะกรรมการ 309,270.00                   
งานวศิวกรรมเทคนคิธรณี วจิยัแหง่ชาต ิ

4 โครงการการพฒันาวธิวีเิคราะหเ์ชงิตวัเลขของ *ผศ.ดร. สมโพธ ิ อยู่ไว ส านกังานคณะกรรมการ 214,110.00                   
โครงสรา้งใตด้นิและการทรุดตวัของคอสะพาน วจิยัแหง่ชาต ิ

รวมเป็นเงิน 1,070,552.00                    

ทุน มจธ.
ล ำดบั ช่ือ-นำมสกลุ คณะผูวิ้จยัทุกคน งบประมำณ

ท่ี (* หวัหน้ำโครงกำร)  ท่ีได้รบั (บำท)

1 โครงการการบรหิารจดัการจราจรบรเิวณทางเชือ่มบน *ดร. วศนิ  เกยีรตโิกมล  มจธ. 100,000.00                   
ถนนประชาอุทศิ

รวมเป็นเงิน 100,000.00                       

ช่ือโครงกำรวิจยั ช่ือแหล่งทุน

ช่ือโครงกำรวิจยั ช่ือแหล่งทุน


