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Conference on Geosynthetics, New Delhi, India, November 8-11, 2016, 
pp. 849-858. 

บทความเรื่อง 17. Leelataviwat, S., Wongpakdee, N. and Siripanichgorn, A. (2016) : 
“Bracing for the future: An Application of steel braced frame for areas 
with moderate seismic risks”, Proceedings of 2016 ASEAN Iron and 
Steel Sustainability Forum, November 14-16, 2016,  The Landmark 
Bangkok, Thailand, pp. 1-8. 

บทความเรื่อง 18. Waichita, S., Jongpradist, P. and Submaneewong, C. (2016) : “Analysis 
of DCM Wall supported Excavation in Clay by Ground Spring Model”, 
Sixth International Conference on Geotechnique, Construction 
Materials and Environment (Geomate), SwissOtel Le Concorde Hotel, 
Bangkok, Thailand, November 14-16, 2016, pp. 40-45. 

บทความเรื่อง 19. Watcharasawe, K., Kitiyodom, P. and Jongpradist, P. (2016) : “3D-FE 
Analyses of Piled Raft Foundation with Consolidation in Bangkok 
Subsoil Condition”, Sixth International Conference on Geotechnique, 
Construction Materials and Environment (Geomate), SwissOtel Le 
Concorde Hotel, Bangkok, Thailand, November 14-16, 2016, pp. 71-76. 
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บทความเรื่อง 20. 

 
 
Lueprasert, P., Jongpradist, P., Heama, N., Ruengwirojjanakul, K. 
and  Suwansawat, S. (2016) : “3D Finite Element Analysis of Earth 
Pressure Balance Shield Tunnel Excavation using Shell Element and 
Grouting Layer”, Sixth International Conference on Geotechnique, 
Construction Materials and Environment (Geomate), SwissOtel Le 
Concorde Hotel, Bangkok, Thailand, November 14-16, 2016, pp. 92-97. 

บทความเรื่อง 21. Chaipanna, P., Jongpradist, P. and Sugimoto, M. (2016): “Analysis of 
Tunneling Construction with Ground Spring Model”, Sixth 
International Conference on Geotechnique, Construction Materials 
and Environment (Geomate), SwissOtel Le Concorde Hotel, Bangkok, 
Thailand, November 14-16, 2016, pp. 98-102. 

บทความเรื่อง 22. Heama, N., Jongpradist, P., Lueprasert, P. and Suwansawat, S. (2016) : 
“Tunnel Lining Responses due to Adjacent Loaded Pile– Numerical 
Investigation”, Sixth International Conference on Geotechnique, 
Construction Materials and Environment (Geomate), SwissOtel Le 
Concorde Hotel, Bangkok, Thailand, November 14-16, 2016, pp. 117-
122. 

บทความเรื่อง 23. Sukkarak, R. and Jongpradist, P. (2016) : “A Modified Hardening Soil 
Model for Rockfill Materials”, Sixth International Conference on 
Geotechnique, Construction Materials and Environment (Geomate), 
SwissOtel Le Concorde Hotel, Bangkok, Thailand, November 14-16, 
2016, pp. 198-204. 

บทความเรื่อง 24. Dararat, S. and Kongkitkul, W. (2016): “Evaluation of constrain 
modulus-bulk stress relations of pavement structure materials by 
using CBR mould”, Proceedings of the 6thInternational Conference on 
Geotechnique, Construction Materials and Environment, 
GEOMATE2016, Bangkok, Thailand, November 14-16, 2016, Zakaria 
Hossain and Suksun Horpibulsuk (eds.), pp. 250-256. 

บทความเรื่อง 25. Thaothip, A. and Kongkitkul, W. (2016) : “Rate-dependent 
deformation characteristics of EPS bead-mixed sand”, Proceedings of 
the 6th International Conference on Geotechnique, Construction 
Materials and Environment, GEOMATE2016, Bangkok, Thailand, 
November 14-16, 2016, Zakaria Hossain and Suksun Horpibulsuk 
(eds.), pp. 257-264. 

บทความเรื่อง 26. Chantachot, T., Kongkitkul, W. and Tatsuoka, F. (2016): “Temperature 
effects on elastic stiffness of HDPE geogrid and its 
modelling”, Proceedings of the 6th International Conference on 
Geotechnique, Construction Materials and Environment, 
GEOMATE2016, Bangkok, Thailand, 14-16 November, 2016, Zakaria  
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Hossain and Suksun Horpibulsuk (eds.), pp. 443-448. 

บทความเรื่อง 27. Kongkitkul, W., Horpibulsuk, S. and Chotisakul, S. (2016): 
“Development of a skid resistance tester for evaluation of friction 
loss by traffic loading”, Proceedings of the 6thInternational 
Symposium on Rural Roads, Swissôtel Le Concorde Hotel, Bangkok, 
Thailand, November 14-15, 2016, pp.90-95. 

บทความเรื่อง 28. Ekkawatpanit, C., Kositgittiwong, D., Kompor, W. and Foyhirun, C. 
(2016) : “The possibility of promoting wave energy in the coastal 
zone of Thailand”, SEE 2016 in conjunction with ICGSI 2016 and CTI 
2016, 28-30 November 2016, Bangkok, Thailand, pp. 218-221. 

 
บทความวิจัยที่เสนอในที่ประชุม/สัมมนาวิชาการระดับประเทศ 
 

บทความเรื่อง 1. ปฐมพงษ์  กิติวัฒณ์กนกโชติ  บุญมี ชินนาบุญ และ ทวิช พูลเงิน  (2559) “ผลของ
ปริมาณและขนาดอนุภาคของนาโนซิลิกาต่อความสามารถในการควบคุม
ปฏิกิริยาอัลคาไล-ซิลิกา ”, การประชุมวิชาการ คอนกรีตประจ าปี  ครั้งที่ 11,                         
17-19 กุมภาพันธ์ 2559, ณ สีมาธานี จ. นครราชสีมา. 

บทความเรื่อง 2. ธนาวิชญ์  ศรีปานรักติพงษ์  สหมิตรมงคล วีรชาติ  ตั้งจิรภัทร  และ  ชัย                              
จาตุรพิทักษ์กุล (2559) “การศึกษาก าลังยึดเหนี่ยวประลัยของเหล็กเสริมใน
คอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยาบจากเศษคอนกรีตร่วมกับเถ้าปาล์มน้ ามัน
บดละเอียด ”, การประชุมวิชาการ คอนกรีตประจ าปี  ครั้งที่ 11,                         
17-19 กุมภาพันธ์ 2559, ณ สีมาธานี จ. นครราชสีมา. 

บทความเรื่อง 3. เพ็ญพิชชา คงเพ่ิมโกศล   อรรคเดช อับดุลมาติน วีรชาติ  ตั้งจิรภัทร  และ  ชัย                              
จาตุรพิทักษ์กุล (2559) “การศึกษาการต้านทานการแทรกซึมของคลอไรด์ผ่าน
คอนกรีตที่ท าจากกากแคลเซียมคาร์ไบด์และเถ้าก้นเตาเป็นวัสดุประสาน ”, การ
ประชุมวิชาการคอนกรีตประจ าปี  ครั้งที่11, 17-19 กุมภาพันธ์ 2559, ณ สีมาธานี 
จ. นครราชสีมา. 

บทความเรื่อง 4. อิศราพงษ์ ขานทอง  ปกป้อง รัตนชู วีรชาติ ตั้งจิรภัทร  และ  ชัย  จาตุรพิทักษ์กุล 
(2559) “การใช้เถ้าชานอ้อยบดละเอียดเพื่อเพ่ิมการต้านทานคลอไรด์ของคอนกรีต
ก าลังสูงที่ใช้มวลรวมจากการย่อยเศษคอนกรีต ”, การประชุมวิชาการ คอนกรีต
ประจ าปี ครั้งที1่1, 17-19 กุมภาพันธ์ 2559, ณ สีมาธานี จ. นครราชสีมา. 

บทความเรื่อง 5. วิโรจน์  ศรีสุรภานนท์ และ  สินีนาถ ใจซื่อ (2559) “ทัศนคติของผู้ปกครองต่อการ
เดินและการใช้จักรยานของเด็กไปโรงเรียน ”, The 4th Thailand Bike and Walk 
Forum : Bike & Walk for all, 25 มีนาคม 2559, หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร, หน้า 34-39. 

บทความเรื่อง 6. Chomngam, P.,Chucheepsakul, S.(2016)“Large deflection of a 
cantilever circular arc subjected to concentrated force using intrinsic 
coordinate finite elements”, The 21st National Convention on Civil 
Engineering, 28-30 June, 2016, Songkla, Thailand, STR047. 
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บทความเรื่อง 7. 

 
พีระภัทร์ กาญจนประเสริฐ และ สมชาย ชูชีพสกุล (2559) "อีลาสติคของโครงสร้าง
โค้งแบบครึ่งวงกลมภายใต้แรงกระท าแบบจุดที่ติดตามการเสียรูปของโครงสร้าง ", 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, วันที่ 28-30มิถุนายน  2559, 
ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จ. สงขลา, STR050. 

บทความเรื่อง 8. สรอรรจน์ นิ่มงามศรี และ อภินัติ อัชกุล  (255 9) "การศึกษาพฤติกรรมของจุดต่อ
ประเภทรอยเชื่อมในเหล็กฉาก", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 
21, วันที่ 28-30มิถุนายน 2559, ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จ. สงขลา, STR082. 

บทความเรื่อง 9. แมนมนัส หอมชมด และ อภินัติ อัชกุล  (2559) "การศึกษาพฤติกรรมรอยเชื่อมใน
เหล็กฉากภายใต้แรงสลับทิศโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์", การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, วันที่ 28-30 มิถุนายน 2559, ณ โรงแรมบีพี สมิ
หลา บีช จ. สงขลา, STR083. 

บทความเรื่อง 10. สุภาวดี เริ่มจ า บุญมี ชินนาบุญ สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ สุทธิสร สุทธิไชยากุล และ 
ทวิช พูลเงิน  (2559) "การพัฒนาและวิเคราะห์เข็มพืดเหล็กหน้าตัดประกอบ", การ
ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, วันที่ 28-30มิถุนายน 2559, ณ 
โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จ. สงขลา, STR109. 

บทความเรื่อง 11. ตรรกวิทย์ ค าก้อน ทวิช พูลเงิน วิชัย โรซาพิทักษ์ และ ณรงฤทธิ์ สมบัติสมภพ  
(2559) "ผลของความยาวและรูปแบบของตัวอย่างทดสอบต่อค่าสัมประสิทธิ์การ
ขยายตัวเชิงเส้นของวัสดุผสมระหว่างพลาสติคพีวีซีและข้ีเลื้อยไม้ ", การประชุม
วิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, วันที่ 28-30มิถุนายน 2559, ณ โรงแรม
บีพี สมิหลา บีช จ. สงขลา, MAT129. 

บทความเรื่อง 12. มนัสนันท์ นาคนึก เซาฟีร์ ดือราแม วีรชาติ ตั้งจิรภัทร และ ชัย จาตุรพิทักษ์กุล  
(2559) "ก าลังอัดและการหดตัวแบบแห้งของมอร์ต้าที่ใช้กากแคลเซียมคาร์ไบด์และ
เถ้าถ่านหินเป็นวัสดุประสาน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 
21, วันที่ 28-30มิถุนายน 2559, ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จ. สงขลา,MAT358. 

บทความเรื่อง 13. วชิรกรณ์ เสนาวัง สุวัฒน์ รามจันทร์ วีรชาติ ตั้งจิรภัทร และ ชัย จาตุรพิทักษ์กุล  
(2559) "ก าลังอัด และปฎิกิริยาอัลคาไล-ซิลิกาของมอร์ต้าร์ที่มีเถ้าชานอ้อยผสมเถ้า
ปาล์มน้ ามัน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, วันที่ 28-30
มิถุนายน 2559, ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จ. สงขลา, MAT506. 

บทความเรื่อง 14. วิศวินทร์ อัครปัญญาธร และ รักติพงษ์ สหมิตรมงคล (2559) "การศึกษาค่าระดับ
การยึดรั้งการหดตัวของคอนกรีตในโครงสร้างผนัง", การประชุมวิชาการวิศวกรรม
โยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, วันที่ 28-30มิถุนายน 2559, ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช 
จ. สงขลา, หน้า 777-782. 

บทความเรื่อง 15. ชนาธิป แซ่อุ๋ย และ สันติ เจริญพรพัฒนา  (2559) "ระบบการจัดการงบประมาณ
และการควบคุมต้นทุนโครงการก่อสร้าง ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา
แห่งชาติ ครั้งที่ 21, วันที่ 28-30มิถุนายน  2559, ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จ . 
สงขลา, CEM070. 

บทความเรื่อง 16. ธราจักร์ กองแก้ว และ พิชญ์ สุธีรวรรธนา  (2559) "การศึกษาสาเหตุของความ
ล่าช้าในงานก่อสร้างกรณีศึกษาโครงการบ้านจัดสรร ",การประชุมวิชาการวิศวกรรม
โยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, วันที่ 28-30มิถุนายน 2559, ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช 
จ. สงขลา, CEM249. 
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บทความเรื่อง 17. ปองพล ปลาทอง และ พิชญ์ สุธีรวรรธนา  (2559) "การวิเคราะห์การเรียกร้องสิทธิ
และงานล่าช้าโดยใช้หลักการสายงานวิกฤต", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา
แห่งชาติ ครั้งที่ 21, วันที่ 28-30มิถุนายน 255 9, ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จ . 
สงขลา. 

บทความเรื่อง 18. ปัทมา ทองแพง และ เอนก ศิริพานิชกร (2559) "การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้าในด้านความปลอดภัยหลังรับมอบห้องในอาคารชุด ", การ
ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, วันที่ 28-30มิถุนายน  2559, ณ 
โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จ. สงขลา, CEM527. 

บทความเรื่อง 19. วรรณวรา เนืองนิตย์นราพร และ อ าพล การุณสุนทวงษ์  (2559) "การจัดเส้นทาง
การเดินรถหลายเที่ยวแบบไม่เป็นอิสระกับเวลา ", การประชุมวิชาการวิศวกรรม
โยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, วันที่ 28-30มิถุนายน 2559, ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช 
จ. สงขลา, TRL437. 

บทความเรื่อง 20. วริช  แสนสุขเจริญผล และ วศิน  เกียรติโกมล (2559) "การหาค่าเทียบเท่ารถยนต์
นั่งส่วนบุคคลของรถบรรทุกประเภทต่างๆ ส าหรับขาเข้าของวงเวียน : กรณีศึกษา
วงเวียนดอนหอยหลอด ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, 
วันที่ 28-30มิถุนายน  2559, ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จ . สงขลา , หน้า 1605-
1610. 

บทความเรื่อง 21. พิชญา  พันวัน และ วศิน  เกียรติโกมล (2559) "การศึกษาและการปรับปรุงสภาพ
จราจรที่ไม่สมดุลบริเวณทางแยกที่มีสัญญาณไฟ กรณีศึกษา ทางแยกท่ีมีการจัด
จราจรเลนรับน้อยกว่าเลนส่ง (แยกสุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ) ", การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, วันที่ 28-30มิถุนายน 2559, ณ โรงแรมบีพี สมิ
หลา บีช จ. สงขลา, หน้า 1611-1618. 

บทความเรื่อง 22. สินีนาถ ใจซื่อ และ วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์ (2559) "ลักษณะการเดินและปั่นจักรยาน
ของเด็กมาโรงเรียน ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, วันที่ 
28-30มิถุนายน 2559, ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จ. สงขลา, หน้า 1984-1992. 

บทความเรื่อง 23. วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์ (2559) "เหตุใดจึงสมควรให้การอุดหนุนการจัดการระบบรถ
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