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ตั้งจิรภัทร และ ชัย จาตุรพิทักษ์กุล (2563) “การศึกษาปฏิกิริยาปอซโซลานของ
เถ้าก้นเตาที่ได้จากการเผาถ่านหินลิกไนต์และถ่านหินบิทูมินัส” วารสารวิจัยและ
พัฒนา มจธ., ปีที ่43 ฉบับที ่1, มกราคม-มีนาคม 2563, หน้า 49-65 

บทความเรื่อง 4. ฐิติพร มงคลชู ณัฐพงศ์ มกระธัช และ ชัยยุทธ ชินณะราศร ี(2563) “การพัฒนา
อิฐบล็อกประสานจากดินตะกอนเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ต่อชุมชน” วิศวกรรม
ส า ร ฉ บั บ วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า  ว ส ท . ,  ปี ที่  31 ฉ บั บ ที่  1,  ม ก ร า ค ม -
มีนาคม 2563, หน้า 87-99 

บทความเรื่อง 5. รักษ์ศิริ  สุขรักษ์   พรเกษม   จงประดิษฐ์   ทศพร แย้มกล่ า และ สุรเดช                          
เหรัมพกุล (2563) “การพัฒนาเขตผลกระทบของอุโมงค์ส่งน้ าจากการขุดลึก
ข้างเคียง” วิศวสารลาดกระบัง, ปีที ่37 ฉบับที ่1, มีนาคม 2563, หน้า 21-28 

บทความเรื่อง 6. อภิสิทธิ์ ภาสดา สิรินทรเทพ เต้าประยูร สาวิตรี การีเวทย์ คมศิลป์ วังยาว ธีระ 
ลาภิศชยางกูล และ ชาติ เจียมไชยศรี (2563) “การประเมินความถูกต้องจาก
การรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับส าหรับท าแผนที่บ่อขยะแบบเทกองด้วยการ
ก าหนดค่ารูปแบบการบินถ่ายภาพ” วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที ่43 ฉบับ
ที ่2, เมษายน-มิถุนายน 2563, หน้า 133-142 

บทความเรื่อง 7. ธมนวรรณ สืบพงศ์ วรัช ก้องกิจกุล และ พรเทพ ม่วงสุข า (2563) "อิทธิพลของ
ความหนาแน่นที่มีต่อสมบัติทางวิศวกรรมเทคนิคธรณีของโฟมโพลียูรีเทนขยาย
ตัวสูง", วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ฉบับที่ 27 (2), 
พฤษภาคม-สิงหาคม 2563, หน้า 39-51 
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บทความเรื่อง 8. 

 
 
สมชาย จิรวัฒนาการ กฤษดา ตระกูลจั่นนาค และ พรเกษม จงประดิษฐ์ (2563) 
"การวิเคราะห์เชิงตัวเลขของผลตอบสนองอุโมงค์แบบชิ้นส่วนประกอบเนื่องจาก
เสาเข็มรับแรงข้างเคียง", วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 
27 (2), พฤษภาคม-สิงหาคม 2563, หน้า 28-38 

บทความเรื่อง 9. ภูมิภิญญ์  พลเจียก บุญมี ชินนาบุญ และ สมชาย ชูชีพสกุล (2563) "การ
เปรียบเทียบผลตอบสนองสูงสุดของสะพาน ชนิด I-GIRDER โดยการวิเคราะห์
โครงสร้างแบบสถิตและพลวัต เนื่องจากน้ าหนักบรรทุกตามมาตรฐาน AASHTO 
LRFD และรถบรรทุกไทย", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วสท., ปีที่ 31 
(3), กรกฎาคม-กันยายน 2563, หน้า 79-98 

บทความเรื่อง 9. ชนาวรรธน์ สิริพฤกษา และ วรัช ก้องกิจกุล (2563) "การเร่งความเครียดในวัสดุ
ชั้นทางในแบบจ าลองกายภาพด้วยการสูญเสียปริมาตรในชั้นดินถมคันทาง ", 
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ฉบับที่ 27 (3), กันยายน-
ธันวาคม 2563, หน้า 62-78 

บทความเรื่อง 10. มนัสวี เฟ่ืองฟู วรัช ก้องกิจกุล และ ปกรณ์ มิลินทะเลข (2563) "อิทธิพลของ
การกระจายขาดคละวัสดุมวลรวมบะซอลต์ด้วยวิธีเบลีย์ต่อสมบัติทางวิศวกรรม
ของแอสฟัสต์คอนกรีต", วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ฉบับ
ที่ 27 (3), กันยายน-ธันวาคม 2563, หน้า 47-61 

บทความเรื่อง 11. ปิยพัชร เพ็ชรจันทร์ และ อ าพล การุณสุนทวงษ์ (2563) "การพัฒนาแบบจ าลอง
สถานการณ์ส าหรับการศึกษาระบบแถวคอยบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพาน
ตากสินด้วยโปรแกรม PTV Viswalk", วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 10, ฉบับ
ที่ 3, กันยายน-ธันวาคม 2563, หน้า 25-45 

บทความเรื่อง 12. ภูวดล พิมพ์สีทา และ อ าพล การุณสุนทวงษ์ (2563) "การศึกษาความจุและ
ระดับการให้บริการของท่าเรือข้ามฟากพระประแดง ", วิศวกรรมสารเกษม
บัณฑิต, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม 2563, หน้า 99-119 

  

บทความวิจัยที่น าเสนอในที่ประชุม/สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ 
บทความเรื่อง 1. Ekkawatpanit, C., Pratoomchai, W. and Kositgittiwong, D. (2020) : 

"Climate change impacts on water resources in the upper Chaophaya 
River Basin", The 2nd International Academic Conference “Roles of 
the university as the driver for changes and innovation-based 
society” , February 13-14, 2020, Rattanathepsatri Building, Thepsatri 
Rajabhat University, pp. 1-10. 
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บทความเรื่อง 2. 
. 

 
 
Chanto, K., Mahasuwanchai, P., Eakintumas, W., Lairat, C., 
Thavornsettawat, N., Tanthanawiwat, K., Wongthavornman, K., 
Pulngern, T., Chayavanich, N., Wiputthanupong, W. and Pansuwan, W. 
(2020) : “Solar Decathlon Europe 2019: the resilient nest as a solar 
powered and energy efficiency rooftop house for urban density” , 
International Conference on Sustainable Energy and Green 
Technology 2019, Bangkok, Thailand, 11-14 December, 2019, IPO  
Conf. Series: Earth and Environmental Science 463, doi:10.1088/1755-
1315/463/1/012033. 

บทความเรื่อง 3. 
. 

Mahasuwanchai, P., Wonganan, N., Athisakul, C., Tangchirapat, W., 
Sahamitmongkol, R. and Leelataviwat, S. (2020) : “Engineering 
properties of ancient masonry materials in Thailand and substitution 
materials for historical structures preservation”, Proceeding of 
International Conference on Sustainable Energy and Green 
Technology 2019, Bangkok, Thailand, 11-14 December, 2019, IPO 
Conf. Series: Earth and Environmental Science 463, doi:10.1088/1755-
1315/463/1/012077. 

บทความเรือ่ง 4. 
. 

Sairuamyat, P., Mahasuwanchai, P., Athisakul, C., Leelataviwat, S. and 
Chucheepsakul, S. (2020) : “Application of 3D laser scanning 
technology for preservation and monitoring of Thai pagoda: A case 
study of Wat Krachee Ayutthaya”, Proceeding of International 
Conference on Sustainable Energy and Green Technology 2019 (SEGT 
2019), Bangkok, Thailand, 11-14 December, 2019, IPO Conf. Series: 
Earth and Environmental Science 463, doi:10.1088/1755-
1315/463/1/012082. 

 
บทความวิจัยที่เสนอในที่ประชุม/สัมมนาวิชาการระดับประเทศ 
บทความเรื่อง 1. นครินทร์ นัคราโรจน์  วีรชาติ ตั้งจิรภัทร และ ชัย จาตุรพิทักษ์กุล  (2563) 

“ผลกระทบของเถ้าก้นเตาปริมาณสูงต่อก าลังอัดและโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีต
ก าลังสูงที่ใช้มวลรวมจากการย่อยเศษคอนกรีต”, การประชุมวิชาการคอนกรีต
ประจ าปี  ครั้งที่ 15, วันที่  25-27 มีนาคม 2563, การประชุมแบบออนไลน์ 
Zoom Meeting 
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บทความเรื่อง 2. 

 
 
ปิยนัฐ เจริญอ านวยสุข ภควัต พร้อมมูล วีรชาติ ตั้งจิรภัทร อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ 
และ ชัย จาตุรพิทักษ์กุล (2563) “สมบัติเชิงกลของคอนกรีตสมรรถนะสูงที่ใช้เถ้า
ก้นเตาบดละเอียดร่วมกับผงหินปูนแทนที่ปูนซีเมนต์”, การประชุมวิชาการ
คอนกรีตประจ าปี ครั้งที่ 15, วันที่  25-27 มีนาคม 2563, การประชุมแบบ
ออนไลน์ Zoom Meeting 

บทความเรื่อง 3. ปัญธนา สุทธิประภา วีรชาติ ตั้งจิรภัทร และ ชัย  จาตุรพิทักษ์กุล  (2563) 
“อิ ท ธิ พล ขอ งส า รล ะล าย โ ซ เ ดี ย ม ไ ฮด ร อก ไซด์ แ ล ะ อั ต ร าส่ ว นก า ก
แคลเซียมคาร์ไบด์ต่อเถ้าถ่านหินที่มีต่อก าลังอัดและความต้านทานการขัดสีของ 
มอร์ตาร์ที่กระตุ้นด้วยด่าง”, การประชุมวิชาการคอนกรีตประจ าปี ครั้งที่ 15, 
วันที่ 25-27 มีนาคม 2563, การประชุมแบบออนไลน์ Zoom Meeting 

บทความเรื่อง 4. ศิวนนท์ ต้นเกตุ พีรสิทธิ์ มหาสุวรรณชัย ชนาธิป บินซาอิส สุรพัศ นิธิปฏิคม สุ
วัจน์ชัย แก้วมาคูณ ชัยณรงค์ อธิสกุล และ สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์  (2563) “ข้อมูล
การสแกนวัตถุ 3 มิติ และสมบัติวัสดุก่อของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราช
วรวิหาร”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, วันที่ 15-17 
กรกฎาคม 2563, การประชุมแบบออนไลน์  

บทความเรื่อง 5. สุนัย โตศิริมงคล พีรสิทธิ์ มหาสุวรรณชัย วีรชาติ ตั้งจิรภัทร สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ 
และ ชัยณรงค์ อธิสกุล (2563) “สมบัติทางกลของอิฐโบราณและอิฐทดแทนเพ่ือ
การอนุรักษ์โบราณสถานของไทย”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 25, วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563, การประชุมแบบออนไลน์ 

บทความเรื่อง 6. กัณตภณ จินทราค า พีรสิทธิ์ มหาสุวรรณชัย ก้องภพ วัชรเสวี ชัยณรงค์ อธิสกุล 
พรเกษม จงประดิษฐ์ และ สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ (2563) “สมบัติทางกลของอิฐ
โบราณและอิฐทดแทนเพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถานของไทย”, การประชุม
วิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563, การ
ประชุมแบบออนไลน์  

บทความเรื่อง 7. ธนิยพรรธน์ ศรีมนตริภักดี การันต์ คล้ายฉ่ า ชัยณรงค์ อธิสกุล สมชาย ชูชีพสกุล 
และ ชัยยุทธ ชินณะราศรี (2563) “ผลตอบสนองทางพลศาสตร์ส าหรับเคเบิ้ลยึด
โยงแผงโซล่าเซลล์ลอยน้ าเมื่อรับการกระตุ้นที่ปลายด้านบน”, การประชุม
วิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563, การ
ประชุมแบบออนไลน์  

บทความเรื่อง 8. สุนัย โตศิริมงคล พีรสิทธิ์ มหาสุวรรณชัย วีรชาติ ตั้งจิรภัทร สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ 
และ ชัยณรงค์ อธิสกุล (2563) “สมบัติทางกลของอิฐทดแทนเพ่ือการอนุรักษ์
โบราณสถานของไทย”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, 
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563, การประชุมแบบออนไลน์  
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บทความเรื่อง 9. 

 
 
เทพฤทธิ์ เจริญสุข วีรชาติ ตั้งจิรภัทร และ ชัย จาตุรพิทักษ์กุล (2563) “คอนกรีต
ก าลังสูงที่ผสมเถ้าปาล์มน้ ามันบดละเอียดในปริมาณสูง”, การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563, การประชุม
แบบออนไลน์, STR44 

บทความเรื่อง 10. ปิ่นพงศ์ กันหาลา วีรชาติ ตั้งจิรภัทร และ ชัย จาตุรพิทักษ์กุล (2563) “การ
ประเมินก าลังและการหดตัวของคอนกรีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ท าจากมวล
รวมรีไซเคิลและใช้เถ้าก้นเตาร่วมกับกากแคลเซียมคาร์ไบด์บดละเอียดเป็นวัสดุ 
ประสาน”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, วันที่ 15-17 
กรกฎาคม 2563, การประชุมแบบออนไลน์ 

บทความเรื่อง 11. วรกมล บัวแสงจันทร์ ,  ฐิติยารัตน์  นนทวงศ์ , ธนพล สุขเ อ่ียม และ วรัช                                                  
ก้องกิจกุล (2563) “ลักษณะการไหลซึมผ่านของน้ าแบบสองมิติในดินและตาข่าย
การไหลจากการทดสอบด้วยแบบจ าลองกายภาพ” , การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, 15-17 กรกฎาคม 2563, การประชุมแบบ
ออนไลน์, GTE04, หน้า 1322-1327. 

บทความเรื่อง 12. กังวาน กานดาวรวงศ์, ธนวรรณ แจ้งกระจ่าง, ยศพล เปมานุกรรักษ์ และ วรัช 
ก้องกิจกุล (2563) “การพัฒนาโต๊ะตะแคงสองทิศทางเพ่ือการทดสอบสมบัติ 
ก าลังรับแรงเฉือนของอินเตอร์เฟส”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 25, 15-17 กรกฎาคม 2563, การประชุมแบบออนไลน์ , GTE05, หน้า 
1328-1335.  

บทความเรื่อง 13. โฆษิต จริยาทัศน์กร และ วรัช ก้องกิจกุล (2563) “การท านายพฤติกรรมการคืบ
จากพฤติกรรมการคลายความเค้นของทรายภายใต้แรงอัดสามแกน”,  กาประชุม
วิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, 15-17 กรกฎาคม 2563, การประชุม 
แบบออนไลน์, GTE06, หน้า 1336-1343.  

บทความเรื่อง 14. อรอนง สุมะนัสชัย และ วรัช ก้องกิจกุล (2563)  “ผลกระทบของก าลังรับแรงดึง
สูงสุดและระยะห่างระหว่างชั้นของตาข่ายเสริมก าลังแบบสองทิศทางที่มีต่อก าลัง 
อัดและการเสียรูปของทรายเสริมก าลัง”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธแห่ง
ชาติ ครั้งที่ 25, 15-17 กรกฎาคม 2563, การประชุมแบบออนไลน์ , GTE07, 
หน้า 1344-1353. 

บทความเรื่อง 15. ทิพวรรณ อ่ิมเอิบ, ประทีป หลือประเสริฐ และ พรเกษม จงประดิษฐ์  (2563) 
“อิทธิพลของระยะห่างระหว่างหัวเจาะต่อการทรุดตัวของผิวดินจากการก่อสร้าง 
อุโมงค์คู่ - การวิเคราะห์เชิงตัวเลขแบบสามมิติ” การประชุมวิชาการวิศวกรรม
โยธาแห่งชาติ  ครั้ งที่  25, วันที่  15-17 กรกฎาคม 2563, การประชุมแบบ
ออนไลน์, GTE10 
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พงศ์ภัค สืบถวิลกุล, วรัช ก้องกิจกุล และ พงศธร กระจ่างผล (2563)  “อิทธิพล
ของแรงกระท าด้านข้างแบบวัฏจักรต่อค่าสติฟเนสของดินโดยรอบเสาเข็มเดี่ยว
จ าลอง” ,  การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ  ครั้งที่  25, 15-17
กรกฎาคม 2563, การประชุมแบบออนไลน์, GTE28, หน้า 1491-1500.  

บทความเรื่อง 17. วรัชญ์ สกุลพจน์วรชัย และ วรัช ก้องกิจกุล (2563) “ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ต้านทานทางไฟฟ้ากับสมบัติทางวิศวกรรมเทคนิคธรณีของดิน”,  การประชุม
วิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, 15-17 กรกฎาคม 2563, การประชุม
แบบออนไลน์, GTE29, หน้า 1501-1506. 

บทความเรื่อง 18. Suwannarat, W., Kositgittiwong, D., Ekkawatpanit, C. and Sukjan, R. 
(2020) : “A study of the energy reduction of flow through concrete 
and natural rubber tetrapods”,  The 25th National Convention on Civil 
Engineering, July 15-17, 2020, Online Conference. 

บทความเรื่อง 19. Thunyaphun, T., Kositgittiwong, D., Ekkawatpanit, C. and Sukjan, R. 
(2020) : “Scour protection around bridge pier using based ramp”, The 
25th National Convention on Civil Engineering, July 15-17, 2020, 
Online Conference. 

บทความเรื่อง 20. ปาริชาต สุขนาค นพรุจ เพชรทอง อภิสิทธิ์ ภาสดา คมศิลป์ วังยาว และ ธีระ 
ลาภิศชยางกูล (2563) “การศึกษาความสูงและความเร็วการบินถ่ายภาพที่มีผล
ต่อความถูกต้องในการท าแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ”,  การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, 15-17 กรกฎาคม 2563, การประชุมแบบ
ออนไลน์, SGI01 

บทความเรื่อง 21. รัฐภูมิ ตั้งภูมิจิต สราวุธ ส่งแสง อภิสิทธิ์ ภาสดา คมศิลป์ วังยาว และ ธีระ                  
ลาภิศชยางกูล (2563) “การศึกษารูปแบบของจุดควบคุมภาพที่มีผลต่อความ
ถูกต้องของแผนที่จากการรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับ”,  การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, 15-17 กรกฎาคม 2563, การประชุมแบบ
ออนไลน์, SGI04 

บทความเรื่อง 22. ธนวัฒน์ ธวัชธนไพศาล และ วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์ (2563) “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ใช้รถโรงเรียน”,  การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตศรีราชา, 28 สิงหาคม 2563, ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี
ราชา, จังหวัดชลบุรี, ID075 

บทความเรื่อง 23. พิษณุรักษ์  เจริญวัย มัลลิกา พันธ์หงษ์ พิชชาพร ลิขิตปัญจมานนท์  พร                         
พันธ์จงหาญ และ วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์ (2563) “การปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การให้บริการแท็กซ่ีโดยใช้ข้อมูลจีพีเอสแบบเกินนับ”,  การประชุมวิชาการ ครั้ง 
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ที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา , 28 สิงหาคม 2563, ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, จังหวัดชลบุรี, ID090 

บทความเรื่อง 24. ธวัชชัย ปัญญาคิด และ รศ. ดร.อ าพล การุณสุนทวงษ์ (2563) “การศึกษาเพ่ือ
ปรับปรุงมาตรการควบคุมการจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟโดยใช้แบบจ าลอง
ระดับจุลภาค และสัญญาณไฟอัตโนมัติแบบพรี เ อ็มชั่น ” ,  4 th National 
Conference on Creative Technology, วันที่ 5-7 สิงหาคม 2563, ณ โรงแรม 
แกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา, จังหวัดเพชรบุรี  

 
บทความวิชาการ 
บทความเรื่อง 1. ผศ.ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2563 , “การเปรียบเทียบความถูกต้องของระยะทางโดย

ใช้วัสดุทดแทนปริซึม”, Knowledge Management (KM), เมษายน 2563 ดูได้
ที ่https://km.lib.kmutt.ac.th/index.php/km-story/1220-performance-
comparisons-of-surveying-distance-measurement-using-alternative-
prism-materials  
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