
ล ำดบั ช่ือ-นามสกลุ คณะผู้วจิยั งบประมำณ

ท่ี (* หัวหน้าโครงการ)  ท่ีได้รบั (บำท)
1 โครงการการพฒันาแนวทางการขบัเคลื่อนการพฒันาพืน้ที่ ผศ.ดร. สนัต ิ เจรญิพรพฒันา สถาบนัส่งเสรมิและพฒันา 4,500,000.00              

จากโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ กจิกรรมปิดทองหลงัพระ
2558

2 Identification of Environmental and Social Impacts in ผศ.ดร. พชิญ์  สุธรีวรรธนา มูลนิธิกระจกอาซาฮี 78,039.00                    

 Energy Infrastructure Projects through Social Group’s 
Behaviors and Public Participation Process

รวมเป็นเงิน 4,578,039.00                 

ประเภทแหล่งทุน : 2. ทุนวิจยัจำก สกว.
ล ำดบั ช่ือ-นามสกลุ คณะผู้วจิยั งบประมำณ
ท่ี (* หัวหน้าโครงการ)  ท่ีได้รบั (บำท)
1  โครงการการพฒันาคอนกรตีทีม่คีวามตา้นทานการแตกรา้ว ดร.รกัตพิงษ์  สหมติรมงคล สกว. 1,200,000.00              

สงูและการประเมนิระดบัการยดึรัง้
รวมเป็นเงิน 1,200,000.00                 

ข้อมลูโครงกำรวิจยั ประจ ำปี 2558

ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ  คณะวิศวกรรมศำสตร์

ประเภทแหล่งทุน : 1. ทุนวิจยัจำกแหล่งทุนภำยนอก

ช่ือโครงกำรวิจยั ช่ือแหล่งทุน

ช่ือโครงกำรวิจยั ช่ือแหล่งทุน



ล ำดบั ช่ือ-นามสกลุ คณะผู้วจิยั งบประมำณ
ท่ี (* หัวหน้าโครงการ)  ท่ีได้รบั (บำท)
1 ว1(58) การพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าหรบัการ ผศ. ดร. ชยัณรงค ์ อธสิกุล ส านกังานคณะกรรมการ 214,500.00                  

วเิคราะหก์ารสัน่อสิระของท่อขุดเจาและล าเลยีงของไหลใต้ วจิยัแหง่ชาต ิ
ทะเล (ระยะที ่2)

2 ว1(58) การศกึษาพฤตกิรรมการวบิตัขิองมวลหนิรอบ Dr. Goran  Arangjelovski ส านกังานคณะกรรมการ 436,000.00                  
อุโมงคภ์ายใตส้ภาพความเคน้ในทีต่่างๆ เพือ่การออกแบบ วจิยัแหง่ชาต ิ
การก่อสรา้งอุโมงค ์(ระยะที ่1)

3 ว1(58) การใชแ้บบจ าลองทางคณติศาสตรส์รา้งแผนที่ ดร. ดวงฤด ี โฆษติกติตวิงศ์ ส านกังานคณะกรรมการ 306,000.00                  
น ้าท่วมในลุ่มน ้าเจา้พระยา และแนวทางเบือ้งตน้เพือ่การ วจิยัแหง่ชาต ิ
ป้องกนัน ้าท่วมดว้ยมาตรการแบบไมใ่ชโ้ครงสรา้ง (ระยะที ่1)

4 ว1(58) การศกึษาคุณสมบตัทิางกลและความทนทานของ
    เถา้ชานออ้ยแทนทีป่นูซเีมนตใ์นปรมิาณสงู

ผศ. ดร. วรีชาต ิ ตัง้จริภทัร ส านกังานคณะกรรมการ 309,000.00                  
คอนกรตีทีใ่ชเ้ถา้ชานออ้ยแทนทีป่นูซเีมนตใ์นปรมิาณสงู วจิยัแหง่ชาต ิ

5 ว1(58) ผลของหน่วยแรงทีผ่วิสมัผสัและลกัษณะยดืหยุ่น
                                    พฤตกิรรมการสัน่แบบอสิระดว้ยแอมพลิ

รศ. ดร. ทวชิ  พลูเงนิ ส านกังานคณะกรรมการ 240,000.00                  
แบบไมเ่ฉพาะทีต่่อพฤตกิรรมการสัน่แบบอสิระดว้ย วจิยัแหง่ชาต ิ
แอมพลจิูดขนาดใหญ่ของคานนาโน

6 ว1(58) การประยุกตเ์สรมิแรงในชัน้ผวิทางและชัน้พืน้ทาง รศ. ดร. วรชั  กอ้งกจิกุล ส านกังานคณะกรรมการ 336,000.00                  
เพือ่ลดการเสยีรปูถาวรของผวิทางยดืหยุ่น วจิยัแหง่ชาต ิ

7 ว1(58) การเสยีรปูของแอสฟัลตค์อนกรตีปรบัปรงุดว้ย ผศ. ดร. สมโพธ ิ อยู่ไว ส านกังานคณะกรรมการ 536,000.00                  
ยางพาราในการรบัหน่วยแรงแบบวฏัจกัร วจิยัแหง่ชาต ิ

ประเภทแหล่งทุน : 3. เงินอดุหนุนวิจยัอำจำรย ์(วช.) จ ำนวน 9 โครงกำร

ช่ือโครงกำรวิจยั ช่ือแหล่งทุน



ล ำดบั ช่ือ-นามสกลุ คณะผู้วจิยั งบประมำณ
ท่ี (* หัวหน้าโครงการ)  ท่ีได้รบั (บำท)
8 ว1(58) การศกึษาการบรหิารจดัการในเขือ่นภมูพิลและ ดร. ชยัวฒัน์  เอกวฒัน์พานชิย์ ส านกังานคณะกรรมการ 341,000.00                  

สริกิติิใ์นฤดนู ้าหลากอนัเนื่องจากการเปลีย่นแปลงสภาพ วจิยัแหง่ชาต ิ
ภมูอิากาศ

9 ว1(58) วธิฮีวิรสิตกิสส์ าหรบัปัญหาการจดัเสน้ทางขนส่ง
      และระยะเวลาขนส่งผนัแปร

รศ. ดร. อ าพล  การณุสุนทวงษ์ ส านกังานคณะกรรมการ 376,000.00                  
สนิคา้และจดัการระดบัสนิคา้คงคลงัทีพ่จิารณาพาหนะ วจิยัแหง่ชาต ิ
หลายคนั ปรมิาณขนส่งผนัแปร และระยะเวลาขนส่งผนัแปร

รวมเป็นเงิน 3,094,500.00                 

ล ำดบั ช่ือ-นามสกลุ คณะผู้วจิยั งบประมำณ

ท่ี (* หัวหน้าโครงการ)  ท่ีได้รบั (บำท)

1 โครงการการศกึษาเพือ่ใชเ้ถา้จากโรงงานอุตสาหกรรมเพือ่ *ศ.ดร. ชยั  จาตุรพทิกัษ์กุล ส านกังานคณะกรรมการ 652,000.00                
เป็นวสัดุในงานคอนกรตี วจิยัแหง่ชาต ิ

2 โครงการพฤตกิรรมเชงิกลและการประยุกต์ใชข้องวสัดุใน *รศ.ดร. พรเกษม จงประดษิฐ์ ส านกังานคณะกรรมการ 785,600.00                
งานวศิวกรรมเทคนคิธรณี วจิยัแหง่ชาต ิ

รวมเป็นเงิน 1,437,600.00                 

ประเภทแหล่งทุน : 4. ทุนโครงกำรมหำวิทยำลยัวิจยัแห่งชำติ (NRU)

ช่ือโครงกำรวิจยั ช่ือแหล่งทุน

ช่ือโครงกำรวิจยั ช่ือแหล่งทุน








