
ล ำดบั ช่ือ-นามสกลุ คณะผู้วจิยั งบประมำณ

ท่ี (* หัวหน้าโครงการ)  ท่ีได้รบั (บำท)
1 โครงการศกึษาความสมัพนัธแ์ละคาดการณ์ระหวา่งความเรว็ *ดร. วศนิ  เกยีรตโิกมล มลูนธิไิทยโรดส์ 390,500.00               

และอุบตัเิหตุส าหรบัทางด่วนและมอเตอรเ์วยใ์นประเทศไทย นางสาวอรุณโรจน์  พลูสุวรรณ

2 โครงการการพฒันาตวัแบบจ าลองคณิตศาสตรส์ าหรบังาน *รศ. ดร. อ าพล  การุณสุนทวงษ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศ 1,704,720.00              
วางแผนการเดนิเครือ่งโรงไฟฟ้าและการใชป้ระเภทเชือ้เพลงิ นางสาวอรวสา  กอบเกยีรตถิวลิ ไทย

3 โครงการการจดัจ าแนกเสน้ทางทีป่ลอดภยัต่อผูใ้ชจ้กัรยาน *ดร. วศนิ  เกยีรตโิกมล ส านกังานกองทนุสนบัสนุน 189,280.00               
ดว้ยวธิกีารแบ่งระดบัความกดดนัของกระแสจราจร นางสาวพชัรรสัมิ ์ ธนพรนนัท์ การสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.)

4 โครงการจดัท าร่างขอ้บงัคบัและมาตรฐานวา่ดว้ยความ *รศ. เอนก  ศริพิานชิกร กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 14,450,000.00           
ปลอดภยัและการควบคุมกระเชา้ไฟฟ้าตามกฎหมายควบคุม รศ.ดร. สุทศัน์  ลลีาทววีฒัน์
อาคาร ผศ.ดร. ชชูยั  สุจวิรกุล

ผศ.ดร. สาทสิส ์ ทรงชน
5 โครงการศกึษาและพฒันาเครือ่งมอืควบคุมการบดอดัดนิ ผศ.ดร. สมโพธ ิ อยู่ไว กรมทางหลวงชนบท 3,620,000.00            

อจัฉรยิะ

6 โครงการปรบัปรุงเพือ่ยกระดบัระบบประเมนิผลใหส้ามารถ ผศ.ดร. สนัต ิ เจรญิพรพฒันา ส านกังบประมาณ 3,988,000.00            
สนบัสนุนการจดัท างบประมาณไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

ข้อมลูโครงกำรวิจยั ประจ ำปี 2557

ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ  คณะวิศวกรรมศำสตร์

ประเภทแหล่งทุน : 1. ทุนวิจยัจำกแหล่งทุนภำยนอก

ช่ือโครงกำรวิจยั ช่ือแหล่งทุน



ล ำดบั ช่ือ-นามสกลุ คณะผู้วจิยั งบประมำณ
ท่ี (* หัวหน้าโครงการ)  ท่ีได้รบั (บำท)
7 โครงการเพือ่ศกึษาและก าหนดแนวทางการจดัท าแผนการ ผศ.ดร. สนัต ิ เจรญิพรพฒันา กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 3,000,000.00            

พฒันาก าลงัคนรายอุตสาหกรรมเพือ่สนบัสนุนการขบัเคลื่อน กระทรวงแรงงาน
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชพี
แหง่ชาต ิระยะที ่3-5

รวมเป็นเงิน 27,342,500.00             

ประเภทแหล่งทุน : 2. ทุนวิจยัจำก สกว.
ล ำดบั ช่ือ-นามสกลุ คณะผู้วจิยั งบประมำณ
ท่ี (* หัวหน้าโครงการ)  ท่ีได้รบั (บำท)
1 การพฒันาส่วนผสมของกากแคลเซยีมคารไ์บด์และเถา้ *ผศ.ดร. วรีชาต ิ ตัง้จริภทัร สกว. สกอ. และ มจธ. 480,000.00               

ถ่านหนิเพือ่ใชใ้นงานคอนกรตี
รวมเป็นเงิน 480,000.00                  

ล ำดบั ช่ือ-นามสกลุ คณะผู้วจิยั งบประมำณ
ท่ี (* หัวหน้าโครงการ)  ท่ีได้รบั (บำท)
1 การศกึษาพฤตกิรรมการวบิตัขิองมวลหนิรอบอุโมงคใ์ตด้นิ รศ.ดร.พรเกษม จงประดษิฐ์ ส านกังานคณะกรรมการ 369,600.00               

ภายใตค้วามดนัภายในสงูเพือ่การออกแบบระบบกกัเกบ็แก๊ส วจิยัแหง่ชาต ิ
ใตด้นิในมวลหนิทีม่รีอยแตก (ระยะที ่2)

2 โครงการการประเมนิพฤตกิรรมการทรุดตวัของลาด ผศ.ดร.สมโพธ ิอยู่ไว ส านกังานคณะกรรมการ 426,600.00               
คนัทางคอสะพาน วจิยัแหง่ชาต ิ

ประเภทแหล่งทุน : 3. เงินอดุหนุนวิจยัอำจำรย ์(วช.) จ ำนวน 7 โครงกำร

ช่ือโครงกำรวิจยั ช่ือแหล่งทุน

ช่ือโครงกำรวิจยั ช่ือแหล่งทุน

ช่ือโครงกำรวิจยั ช่ือแหล่งทุน



ล ำดบั ช่ือ-นามสกลุ คณะผู้วจิยั งบประมำณ
ท่ี (* หัวหน้าโครงการ)  ท่ีได้รบั (บำท)
3 โครงการอทิธพิลของอุณหภมูใินการผสมทีม่ต่ีอคุณสมบตัิ รศ.ดร.วรชั กอ้งกจิกุล ส านกังานคณะกรรมการ 342,000.00               

ดา้นก าลงัและการเสยีรปูของแอสฟัลต์ตกิคอนกรตี วจิยัแหง่ชาต ิ

4 โครงการการประเมนิความเสีย่งของอุทกภยัอนัเนื่องจาก ดร.ชยัวฒัน์ เอกวฒัน์พานชิย์ ส านกังานคณะกรรมการ 374,200.00               
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในลุ่มน ้าเจา้พระยาตอนบน วจิยัแหง่ชาต ิ

5 โครงการการสัน่อสิระของเสน้ลวดนาโนซึง่พจิารณาผลของ รศ.ดร. ทวชิ  พลูเงนิ ส านกังานคณะกรรมการ 203,000.00               
แรงเคน้ทีผ่วิสมัผสัและลกัษณะทีย่ดืหยุ่นไดแ้บบไม่เฉพาะที่ วจิยัแหง่ชาต ิ

6 โครงการการพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าหรบัการ ผศ.ดร. ชยัณรงค ์ อธสิกุล ส านกังานคณะกรรมการ 244,500.00               
วเิคราะหก์ารสัน่อสิระของทอ่ขดุเจาะและล าเลยีงของไหล วจิยัแหง่ชาต ิ
ใตท้ะเล (ระยะที ่1)

7 โครงการการประเมนิการพงัทลายของอาคารโครงถกัเหลก็ รศ.ดร. สุทศัน์  ลลีาทววีฒัน์ ส านกังานคณะกรรมการ 158,000.00               
ภายใตแ้รงแผ่นดนิไหวขนาดรุนแรง ระยะที ่2 วจิยัแหง่ชาต ิ

รวมเป็นเงิน 2,117,900.00               

ช่ือโครงกำรวิจยั ช่ือแหล่งทุน



ล ำดบั ช่ือ-นามสกลุ คณะผู้วจิยั งบประมำณ

ท่ี (* หัวหน้าโครงการ)  ท่ีได้รบั (บำท)

1 โครงการการพฒันากระบวนการค านวณทางวศิวกรรม *ศ.ดร. สมชาย  ชชูพีสกุล ส านกังานคณะกรรมการ 1,090,000.00            
โครงสรา้งข ัน้สงู วจิยัแหง่ชาต ิ

2 โครงการการศกึษาเพือ่ใชเ้ถา้จากโรงงานอุตสาหกรรมเพือ่ *ศ.ดร. ชยั  จาตุรพทิกัษ์กุล ส านกังานคณะกรรมการ 1,296,000.00            
เป็นวสัดุในงานคอนกรตี วจิยัแหง่ชาต ิ

3 โครงการพฤตกิรรมเชงิกลและการประยุกต์ใชข้องวสัดุใน *รศ.ดร. พรเกษม จงประดษิฐ์ ส านกังานคณะกรรมการ 884,000.00               
งานวศิวกรรมเทคนคิธรณี วจิยัแหง่ชาต ิ

รวมเป็นเงิน 3,270,000.00               

ประเภทแหล่งทุน : 5. ทุน มจธ.
ล ำดบั ช่ือ-นำมสกลุ คณะผูวิ้จยัทุกคน งบประมำณ

ท่ี (* หวัหน้ำโครงกำร)  ท่ีได้รบั (บำท)

1 โครงการการศกึษาเพือ่ประยุกต์ใชส้มการของกฎการ *ดร. ดวงฤด ี โฆษติกติตวิงศ์  มจธ. 100,000.00               
หมุนวนบนทางระบายน ้าลน้

2 โครงการพฤตกิรรมดนิเหนยีวและหนิทิง้ในเขือ่นหนิทิง้ *Dr. Goran Arangjelovski  มจธ. 100,000.00               

รวมเป็นเงิน 100,000.00                  

ช่ือโครงกำรวิจยั ช่ือแหล่งทุน

ช่ือโครงกำรวิจยั ช่ือแหล่งทุน

ประเภทแหล่งทุน : 4. ทุนโครงกำรมหำวิทยำลยัวิจยัแห่งชำติ (NRU)



ประเภทแหล่งทุน : 6. ทุนสนับสนุนอำจำรยใ์หม่ ภำยใต้โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ด้ำนกำรวิจยั คณะวิศวกรรมศำสตร์
ล ำดบั ช่ือ-นำมสกลุ คณะผูวิ้จยัทุกคน งบประมำณ

ท่ี (* หวัหน้ำโครงกำร)  ท่ีได้รบั (บำท)

1 โครงการการประเมนิศกัยภาพของการผลติกระแสไฟฟ้าดว้ย *ดร. ดวงฤด ี โฆษติกติตวิงศ์  คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 100,000.00               
พลงังานคลื่นและรปูแบบเครือ่งก าเนดิกระแสไฟฟ้าทีเ่หมาะสม มจธ.
ส าหรบัประเทศไทย

รวมเป็นเงิน 100,000.00                  

ช่ือโครงกำรวิจยั ช่ือแหล่งทุน


