
ล ำดบั ช่ือ-นามสกลุ คณะผู้วจิยั งบประมำณ

ท่ี (* หัวหน้าโครงการ)  ท่ีได้รบั (บำท)
1 โครงการเรือ่ง Properties and Durability of Low-Carbon ดร. รกัตพิงษ์  สหมติรมงคล Royal Academy of Engineering 2,431,000.00               

Cement and Concrete and Their Applications (RAEng) แหง่สหราชอาณาจกัร 

และส านกังานคณะกรรมการ

การอุดมศกึษา 

2 โครงการเรือ่งผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพ ผศ.ดร. ชยัวฒัน์  เอกวฒัน์พานชิย์ สถาบนัวจิยัและเทคโนโลยกีาร 400,000.00                   
ภมูอิากาศต่ออุณหภมูแิละปรมิาณน ้าฝนลุ่มน ้าคลองใหญ่ ปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย

 (ปตท.)
3 โครงการออกแบบปรบัปรุงดนิฐานรากคลองและคนัคลอง รศ.ดร. สุทศัน์  ลลีาทววีฒัน์ กรมชลประทาน 5,999,214.78               

ผนัน ้าสาย 3 โครงการบรรเทาอุทกภยัเมอืงนครศรธีรรมราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จงัหวดันครศรธีรรมราช

4 โครงการศกึษาวเิคราะห ์ออกแบบและก าหนดวธิกีารเสรมิ ศ.ดร. สมชาย  ชชูพีสกุล กรมโยธาธิการและผังเมือง 6,500,000.00               
ความมัน่คงแขง็แรงของอาคารในพืน้ทีเ่สีย่งภยัต่อแผน่ดนิไหว 
ใหส้ามารถตา้นทานแรงแผน่ดนิไหวไดใ้นระดบัทีก่ าหนด ๓ หลงั

5 โครงการการจดัท าแผนแม่บทฝีมอืแรงงานเพือ่สนบัสนุน ผศ.ดร. สนัต ิ เจรญิพรพฒันา กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 2,500,000.00               
การยกระดบัฝีมอืแรงงานใหไ้ดม้าตรฐานสากล กระทรวงแรงงาน

6 โครงการออกแบบระบบตดิตามและประเมนิผลการพฒันา ผศ.ดร. สนัต ิ เจรญิพรพฒันา สภาการศกึษา 2,500,000.00               
การศกึษา

ข้อมลูโครงกำรวิจยั ประจ ำปี 2559

ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ  คณะวิศวกรรมศำสตร์

ประเภทแหล่งทุน : 1. ทุนวิจยัจำกแหล่งทุนภำยนอก

ช่ือโครงกำรวิจยั ช่ือแหล่งทุน



ล ำดบั ช่ือ-นามสกลุ คณะผู้วจิยั งบประมำณ
ท่ี (* หัวหน้าโครงการ)  ท่ีได้รบั (บำท)
7 โครงการจดัท าระบบบรหิารสญัญาก่อสรา้งและตดิตามงาน ผศ.ดร. สนัต ิ เจรญิพรพฒันา กรมทางหลวง 6,990,000.00               

ก่อสรา้งเพือ่ป้องกนัความเสยีหายจากการเกดิขอ้พพิาท
8 โครงการจดัท าแผนพฒันาก าลงัคนรายอุตสาหกรรมเพือ่ ผศ.ดร. สนัต ิ เจรญิพรพฒันา กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 1,881,000.00               

สนบัสนุนการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรก์ารพฒันาแรงงานและ กระทรวงแรงงาน
ประสานงานการฝึกอาชพีแหง่ชาติ

9 โครงการตดิตามและประเมนิผลการจดัการอาชวีศกึษาระบบ ผศ.ดร. สนัต ิ เจรญิพรพฒันา สภาการศกึษา 1,490,000.00               
ทวภิาคี

รวมเป็นเงิน 30,691,214.78                
ประเภทแหล่งทุน : 2. ทุนวิจยัจำก สกว.

ล ำดบั ช่ือ-นามสกลุ คณะผู้วจิยั งบประมำณ
ท่ี (* หัวหน้าโครงการ)  ท่ีได้รบั (บำท)
1 โครงการพฤตกิรรมและการเสรมิก าลงัอาคารทีใ่ชผ้นงัอฐิก่อ รศ.ดร. สุทศัน์  ลลีาทววีฒัน์ สกว. 4,598,400.00               

และอาคารทีไ่ม่มกีารออกแบบทางวศิวกรรมเพือ่ตา้นทาน
แผ่นดนิไหว

2 โครงการการบรูณาการการตดัสนิใจดา้นทีต่ ัง้ สนิคา้คงคลงั รศ.ดร. อ าพล  การุณสุนทวงษ์ สกว. 1,500,000.00               
และการขนส่งในการออกแบบระบบหว่งโซ่อุปทาน

3 โครงการการพฒันาฐานขอ้มลูทางวศิวกรรมเพือ่การประเมนิ รศ.ดร. สุทศัน์  ลลีาทววีฒัน์ สกว. 3,877,800.00               
และตดิตามสภาพโครงสรา้งโบราณสถานของไทย

4 โครงการทนุพฒันาศกัยภาพการวจิยัเชงิสถาบนัฯ สกว.-มจธ. รศ.ดร. สุทศัน์  ลลีาทววีฒัน์ สกว. และ มจธ. 6,000,000.00               

รวมเป็นเงิน 15,976,200.00                

ช่ือโครงกำรวิจยั ช่ือแหล่งทุน

ช่ือโครงกำรวิจยั ช่ือแหล่งทุน



ล ำดบั ช่ือ-นามสกลุ คณะผู้วจิยั งบประมำณ
ท่ี (* หัวหน้าโครงการ)  ท่ีได้รบั (บำท)
1 ว1(59) การศกึษาพฤตกิรรมการวบิตัขิองมวลหนิรอบ Dr. Goran  Arangjelovski ส านกังานคณะกรรมการ 314,000.00                   

อุโมงคภ์ายใตส้ภาพความเคน้ในทีต่่างๆ เพือ่การออกแบบ วจิยัแหง่ชาต ิ
การก่อสรา้งอุโมงค ์(ระยะที ่2)

2 ว1(59) การใชแ้บบจ าลองทางคณติศาสตรส์รา้งแผนที่ ดร. ดวงฤด ี โฆษติกติตวิงศ์ ส านกังานคณะกรรมการ 262,000.00                   
น ้าท่วมในลุ่มน ้าเจา้พระยา และแนวทางเบือ้งตน้เพือ่การ วจิยัแหง่ชาต ิ
ป้องกนัน ้าท่วมดว้ยมาตรการแบบไมใ่ชโ้ครงสรา้ง (ระยะที ่2)

3 ว1(59) การพฒันาองคค์วามรูเ้กีย่วกบัความเสีย่งในงาน ผศ. ดร. พชิญ์  สุธรีวรรธนา ส านกังานคณะกรรมการ 301,799.00                   
ก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งรถไฟฟ้าในกรงุเทพมหานคร วจิยัแหง่ชาต ิ

4 ว1(59) การศกึษาระบบตดิตามสถานการณ์น ้าโดยใช้ ผศ. ดร. ชยัวฒัน์  เอกวฒัน์พานชิย์ ส านกังานคณะกรรมการ 411,000.00                   
แบบจ าลองอุทกวทิยาในลุ่มน ้าเจา้พระยาตอนบน วจิยัแหง่ชาต ิ

5 ว1(59) การศกึษาปฏสิมัพนัธ์ระหว่างดนิกบัโครงสรา้ง ดร. บุญม ี ชนินาบุญ ส านกังานคณะกรรมการ 766,000.00                   
ส าหรบัปัญหาฐานรากลกึในดนิอ่อนดว้ยโต๊ะสัน่สะเทอืน วจิยัแหง่ชาต ิ

6 ว1(59) การปรบัปรงุคุณสมบตัทิางวศิวกรรมของแอสฟัสต์ ผศ. ดร. สมโพธ ิ อยู่ไว ส านกังานคณะกรรมการ 504,000.00                   
คอนกรตีโดยใชเ้ศษยางรถยนตเ์ก่าและยางพารา วจิยัแหง่ชาต ิ

7 ว1(59) การศกึษาดชันคีวามน่าเชื่อถอืของสลกัเกลยีวทีใ่ชใ้น ผศ. ดร. อภนิตั ิอชักุล ส านกังานคณะกรรมการ 213,000.00                   
ประเทศไทย วจิยัแหง่ชาต ิ

รวมเป็นเงิน 2,771,799.00                  

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

ช่ือโครงกำรวิจยั ช่ือแหล่งทุน



ล ำดบั ช่ือ-นามสกลุ คณะผู้วจิยั งบประมำณ

ท่ี (* หัวหน้าโครงการ)  ท่ีได้รบั (บำท)

1 โครงการพฤตกิรรมเชงิกลและการจ าลองเชงิตวัเลขของวสัดุ *รศ.ดร. พรเกษม จงประดษิฐ์ ส านกังานคณะกรรมการ 755,000.00                 
ใหม ในงานวศิวกรรมเทคนคิธรณี วจิยัแหง่ชาต ิ

รวมเป็นเงิน 755,000.00                     

ประเภทแหล่งทุน : 4. ทุนโครงกำรมหำวิทยำลยัวิจยัแห่งชำติ (NRU)

ช่ือโครงกำรวิจยั ช่ือแหล่งทุน


