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งานวิจัยบริการวิชาการและนวัตกรรม ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

1. โครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรทุนจากภายในและภายนอก 
 งานวิจัยและพัฒนาเป็นภารกิจหลักท่ีส าคัญภารกิจหนึ่งของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม เพื่อเป็นฐานในการน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
พึ่งตนเองได้  สามารถแข่งขันได้กับต่างประเทศ  และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ในปีงบประมาณ  2557 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งสิ้น 191 
โครงการ  รวมเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการด าเนินการ ทั้งสิ้น 108,158,605 บาท โดยแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัย
และพัฒนาคือ  

1. จากแหล่งทุนภายในของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ ทุนเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์
ผลงานในวารสารนานาชาติ ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา และ
ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Researcher) นักวิจัยบัณฑิตศึกษา (Post Graduate Researcher) ทุนเพื่อผลิต
บัณฑิตปริญาเอก (SUT-PHD)  เป็นจ านวนทั้งสิ้น 58 โครงการ  เป็นเงิน 7,005,575 บาท  

2. จากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยแหล่งทุนภายนอกที่อยู่ในภาครัฐ เช่น ส านัก
งบประมาณ (ขอผ่าน มทส พิจารณาทุนโดย วช) และแหล่งทุนต่างๆ ดังปรากฏในตารางด้านล่าง เป็นจ านวนทั้งสิ้น 133
โครงการ  เป็นเงิน 101,153,030 บาท 
 โดยมีสรุปเปรียบเทียบจ านวนโครงการ และงบประมาณสนับสนุนที่ได้รับในปีงบประมาณ 2557 จากแหล่งทุน
ภายในและภายนอก  ดังปรากฏในตาราง 
 
ตารางที่ 1  จ านวนแหล่งทนุวิจยัภายในและภายนอก และงบประมาณทุนวิจัยภายในและภายนอก ปี 2557 

แหล่งทุนภายใน จ านวน ร้อยละ  งบประมาณ  ร้อยละ 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยัเพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับบณัฑิตศึกษา 36 18.85 559,200  0.52 

ทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาต ิ 6 3.14 1,200,000  1.11 

ทุนเพื่อสนับสนุนการสรา้งและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม ่ 3 1.57 300,000  0.28 

ทุนเพื่อผลิตบณัฑติระดับปรญิญาเอก (SUT-PhD)  1 0.52 481,375  0.45 

ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Researcher) และ
นักวิจัยบัณฑติศึกษา (Post Graduate Researcher)  

7 3.66 2,556,000  2.37 

กองทุนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สมเด็จพระเทพฯ  5 2.62 1,669,000  1.45 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั ทุนส่งเสรมินักวิจัยรุ่นใหม ่ 
(TRF Window II สกว.=240,000 บาท มทส.= 120,000 บาท) 
*  ไม่นับซ้ า 

2 1.05 240,000 0.22 

รวมทุนภายในและงบประมาณ 58   7,005,575    
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แหล่งทุนภายนอก จ านวน ร้อยละ  งบประมาณ  ร้อยละ 

ภาครัฐ 

ส านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 1 0.52 14,928,650  13.80 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ โครงการ
การวิจัยแบบมุ่งเปา้ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ
โดยเร่งด่วนในเรื่องที่ส าคญัของประเทศ: กลุ่มเรื่องเร่งด่วนด้านมัน
ส าปะหลัง 

3 1.57 3,476,000  3.21 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ ทุนสถาบัน
บัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย  

3 1.57 470,250  0.43 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ 7 3.66 4,035,200  3.73 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ (ทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีTGIST) 

2 1.05 342,000  0.32 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) 3 1.57 16,821,110  15.55 
ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (โครงการทุนอุดหนุนการ
วิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา  

4 2.09 778,900  0.72 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั ทุนส่งเสรมินักวิจัยรุ่นใหม ่ 
(TRF Window II สกว.=240,000 บาท มทส.= 120,000 บาท) 

2 1.05 240,000  0.22 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั โครงการพัฒนานักวิจัยและ
งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปรญิญาเอก
เพื่ออุตสาหกรรม  

2 1.05 873,000  0.81 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั โครงการพัฒนานักวิจัยและ
งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปรญิญาโท
เพื่ออุตสาหกรรม 

1 0.52 300,000 0.28 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) (เมธีวิจัยอาวุโส) 
(สกว.= 7,500,000 บาท มทส.= 1,875,000 บาท : 25% of 7.5 
ล้าน) 

1 0.52 2,500,000  2.31 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) 1 0.52 300,000  0.28 
ส านักงบประมาณ 83 43.46 29,799,400  28.24 
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสู้งอายุไทย 1 0.52 1,700,000  1.57 
มูลนิธิสถาบันไทย-เยอรมัน 1 0.52 262,500  0.24 
มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 1 0.52 150,000  0.14 
มูลนิธิ ไทยโรดส ์ 1 0.52 614,460  0.57 
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจยัเพื่ออุตสาหกรรม (สกว.) 1 0.52 572,660  0.53 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 1 0.52 9,750,000  9.01 
การประปานครหลวง 4 2.09 3,920,000  3.62 
กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 1 0.52 200,000  0.18 
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แหล่งทุนภายนอก จ านวน ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 
ภาครัฐ 

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม (กสทช.) 

1 0.52 760,000  0.70 

กรมทางหลวงชนบท 1 0.52 4,900,000  4.53 
ภาครัฐร่วมกับเอกชน 
ITAP-SUT โครงการสนบัสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย บริษัท โกลเวล แอบเบรซีฟ (ไทยแลนด์) จ ากัด 

1 0.52 437,800  0.40 

ITAP-NSTDA โครงการสนบัสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย บริษัท เลนโซ่วลี จ ากัด 

1 0.52 311,400  0.29 

ITAP-SUT  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ 1 0.52 300,000  0.28 

เทคโนธานี : 448,100 บาท และ บริษัทเชิดชัยคาร์ จ ากดั : 
248,100 บาท 

1 0.52 696,200  0.64 

เอกชน 
บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากัด (มหาชน) 1 0.52 192,000  0.18 
บริษัท ซัมซุง อิเล็คโทรนิคส์ นครราชสีมา จ ากัด 1 0.52 333,500  0.31 
Seagate Technology (Thailand) Ltd. 1 0.52 439,000  0.41 

รวมทุนภายนอกและงบประมาณ 132   101,153,030    

รวมท้ังสิ้น 191  108,158,605  
 

 เมื่อเปรียบเทียบจ านวนโครงการและงบประมาณทั้งหมดที่ได้รบัในปีตัง้แต่ปีงบประมาณ 2553 ถึง 
ปีงบประมาณ 2556 ดังที่แสดงในภาพ พบวา่งบประมาณสนับสนุนการวิจัยลดลง ร้อยละ 35.08 ในปีงบประมาณ 
2554 และเพิ่มข้ึนร้อยละ 65.41 จากปีงบประมาณ  2555 และลดลง ร้อยละ 21.73  ในปีงบประมาณ 2556  และ
จ านวนโครงการวิจัยลดลง ร้อยละ 17.67 และ 5.90 จากปีงบประมาณ 2554 และ ปงีบประมาณ 2555 และเพิ่มข้ึน
ร้อยละ .52 จากปีงบประมาณ 2556 ดังรูปที่ 1  

  
 

รูปที่ 1  จ านวนโครงการวิจยัแยกตามปีงบประมาณ ตั้งแตป่ี 2553-2557 
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รูปที่ 2 จ านวนโครงการวิจยัแยกตามสาขาวิชา ประจ าปงีบประมาณ 2557 

ในปีงบประมาณ 2557  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนาโดยมีค่าดัชนีชี้วัดต่างๆ ที่ใช้
ในการประกันคุณภาพการวิจัย ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 

1. สัดส่วนจ านวนโครงการวิจัยเทียบเท่าต่อจ านวนคณาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงเท่ากับ 1 : 1.34  
2. สัดส่วนจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกต่อจ านวนคณาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง ต่ออาจารย์ 1  

ท่านเท่ากับ 712,345  บาท   
3. สัดส่วนจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในต่อจ านวนคณาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง ต่ออาจารย์ 1 

ท่าน เท่ากับ 49,335.03 บาท  
4. สัดส่วนงบประมาณสนับสนุนการวิจัยต่อจ านวนคณาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง ต่ออาจารย์ 1 ท่าน 761,680.31 

บาท  
5. สัดส่วนของเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในต่อเงินสนับสนุนงานวิจัยภายนอกเท่ากับ 6.47 : 93.53 

 

ตารางที่ 2  หัวหน้าโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ และแหล่งทุน 
ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการ ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต   

1 อ.ดร. สมศักดิ ์ศิวด ารงพงศ์ 
(2557) 
20,000 

การรีไซเคลิเศษเมลามีนฟอร์มาลดไีฮด์โดยใช้
เป็นวัสดมุวลรวมละเอียดในคอนกรีตมวลเบา 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยัเพื่อ
ท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
2 อ.ดร. สมศักดิ ์ศิวด ารงพงศ์ 

(2557) 
320,000 

สัมประสิทธ์ิความเสยีดทานของผิวเหล็กกล้า
ที่ผ่านการอบชุบด้วยกระบวนการ แก๊ส
ซอฟต์ไนตรายดิง แก๊สซัลเฟอร์ไนตรายดิง 
และกระบวนการร่วมระหว่างแก๊สซอฟต์ไน
ตรายดิงกับแก๊สคาร์เบอรไ์รซิง 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการ ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
  สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร   

3 ผศ.ดร. วีรชัย อาจหาญ 
(2557) 
443,000 

การจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของไม้โตเร็ว
เพื่อเป็นพลังงานชีวมวลของประเทศไทย 

ส านักงบประมาณ 

4 ผศ.ดร. วีระศักดิ ์เลศิสิรโิยธิน 
(2557) 
468,000 

การจ าแนกสายพันธ์ุข้าวสารพันธุ์หอมมะลิ
และพันธุ์ปทุมธาน ี1 โดยใช้รามานสเปคโตส
โคป ี

ส านักงบประมาณ 

5 ผศ. ดร. วีรชัย อาจหาญ 
(2557) 
229,600 

การผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันปาลม์โดย
ปฏิกิริยาทรานสเ์อสเทอรร์ิฟิเคชั่นด้วย 
เอทานอลโดยใช้ตัวดูดซับช่วยในการแยกน้ า 

ส านักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ (ทุนอุดหนุนการ

วิจัยบัณฑติศึกษา 
6 ผศ. ดร. พยุงศักดิ์ จุลยเุสน 

(2557) 
1,999,000 

การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวมันส าปะหลังแบบ
ตัดต้นและสับเหง้า 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

โครงการการวิจัยแบบมุ่งเป้า
ตอบสนองความต้องการใน

การพัฒนาประเทศโดย
เร่งด่วนในเรื่องที่ส าคญัของ
ประเทศ: กลุ่มเรื่องเร่งด่วน

ด้านมันส าปะหลัง 
7 อ.ดร. สามารถ บุญอาจ 

(2557) 
9,000 

การพัฒนาเครื่องปลูกมันส าปะหลงัแบบใช้
จุดต่อพ่วงสามจดุ CATEGORY II 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยัเพื่อ
ท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
8 อ. ดร. เทวรัตน ์ตรีอ านรรค 

(2557) 
811,830 

การพัฒนาเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกด้วย
เทคนิคสเปาเตด็เบด 

ส านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์กรมหาชน) 

9 ผศ.ดร. เทวรัตน ์ตรีอ านรรค 
(2557) 
304,000 

การพัฒนาเครื่องอบแห้งบนผิวภายในลูกกลิ้ง
แบบอินฟราเรด 

ส านักงบประมาณ 

10 ผศ.ดร. เทวรัตน ์ตรีอ านรรค 
(2557) 
10,000 

การพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบสเปาเต็ดเบด
ส าหรับอบแห้งมะพร้าวขูด 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยัเพื่อ
ท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
11 ผศ.ดร. พยุงศักดิ ์จุลยุเสน 

(2557) 
414,000 

การพัฒนาปลายแขนกลส าหรับเครื่องกรีด
ยางพาราอัตโนมัต ิ

ส านักงบประมาณ 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการ ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
12 ผศ. ดร. วีรชัย อาจหาญ 

(2557) 
239,800 

การศึกษาการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลคณุภาพสูง
โดยใช้กระบวนการทอริแฟคช่ัน 

ส านักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ (โครงการ

ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท
บัณฑิตศึกษา  

13 ผศ.ดร. วีรชัย อาจหาญ 
(2557) 
1,035,000 

การศึกษาการบริหารจัดการเทคโนโลยีการ
ปลูกมันส าปะหลังเพื่อเพ่ิมผลผลิตต่อพื้นที่และ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต(แผนงานวิจัย) 

ส านักงบประมาณ 

14 อาจารย ์จรูญศักดิ์ สมพงศ ์
(2557) 
375,000 

การศึกษาการบริหารจัดการเทคโนโลยีการ
เพิ่มผลผลิตมันส าปะหลัง กรณีศึกษา ภาค
ตะวันออก (ย่อย 3) 

ส านักงบประมาณ 

15 ผศ.ดร. พยุงศักดิ ์จุลยุเสน 
(2557) 
295,000 

การศึกษาการบริหารจัดการเทคโนโลยีการ
เพิ่มผลผลิตมันส าปะหลัง กรณีศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ย่อย 1) 

ส านักงบประมาณ 

16 อ.ดร. สามารถ บุญอาจ 
(2557) 
365,000 

การศึกษาการบริหารจัดการเทคโนโลยีการ
เพิ่มผลผลิตมันส าปะหลัง กรณีศึกษา 
ภาคเหนือและภาคกลาง (ย่อย 2) 

ส านักงบประมาณ 

17 ผศ. ดร. วีรชัย อาจหาญ 
(2557) 
105,000 

การศึกษาการปล่อยมลพิษจากการเผาไหม้
เศษวัสดเุหลือใช้ทางการเกษตรในท่ีโล่งแจ้ง 

ส านักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ (โครงการ

ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท
บัณฑิตศึกษา  

18 ผศ. ดร. วีรชัย อาจหาญ 
(2557) 
204,500 

การศึกษาการผลติพลังงานจาก 
ชีวมวลโดยใช้เทคโนโลยีพลาสมาแก๊สซิฟิ
เคชั่น 

ส านักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ (โครงการ

ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท
บัณฑิตศึกษา  

19 ผศ.ดร. วีรชัย อาจหาญ 
(2557) 
414,000 

การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้
เชื้อเพลิงขยะเพื่อผลิตความร้อนและไอน้ าให้
มีประสิทธิภาพส าหรับใช้เป็นพลังงาน
ทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรม 

ส านักงบประมาณ 

20 อ.ดร. สามารถ บุญอาจ 
(2557) 
10,000 

การหาแบบเหมาะสมของล้อเหล็กรถไถเดิน
ตามส าหรับการใช้งานสภาพไร ่

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยัเพื่อ
ท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
21 อาจารย ์คธา วาทกิจ 

(2557) 
565,000 

การออกแบบและพัฒนาเครื่องพรวนก าจัด
วัชพืชและโรยปุ๋ยแบบกึ่งอัตโนมัตสิ าหรับ
ติดตั้งกับรถแทรกเตอรย์กสูงขนาดเล็ก 

ส านักงบประมาณ 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการ ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
22 อ. ดร. เทวรัตน์ ตรีอ านรรค 

(2557) 
110,000 

ชุดโครงการ การพัฒนากระบวนการลด
ความช้ืนผลติภณัฑ์ในอุตสาหกรรมมัน
ส าปะหลังเพื่อเพ่ิมมลูค่า (CPM-57-008) 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

23 ผศ. ดร. วีรชัย อาจหาญ 
(2557) 
1,300,000 
 

ชุดโครงการ การพัฒนากระบวนการลด
ความช้ืนผลติภณัฑ์ในอุตสาหกรรม 
มันส าปะหลังเพื่อเพ่ิมมูลคา่ (CPM-57-008) 
โครงการวิจัยย่อย 1 การพัฒนาเครื่อง
อบแห้งมันเส้นสะอาดส าหรับอุตสาหกรรม 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

24 อ. ดร. เทวรัตน์ ตรีอ านรรค 
(2557) 
900,000 
 

ชุดโครงการ การพัฒนากระบวนการลด
ความช้ืนผลติภณัฑ์ในอุตสาหกรรม 
มันส าปะหลังเพื่อเพ่ิมมูลคา่ (CPM-57-008) 
โครงการวิจัยย่อย 2 การพัฒนาตน้แบบ
ระบบลดความชื้นกากมันส าปะหลงัส าหรับ
เป็นอาหารสัตว์และพลังงาน 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

25 ผศ.ดร. วีระศักดิ์ เลศิสิรโิยธิน 
(2557) 
598,000 

ผลของการผสมด้วยเทคนิคอลัตราโซนิคที่มี
ต่อสมบตัิทางเคมีและกายภาพของโกโก้คอม
ปาวนด์ 

ส านักงบประมาณ 

26 ผศ.ดร. วีระศักดิ์ เลศิสิรโิยธิน
(2557) 
356,000 

อัลกอริทึมส าหรับประมวลผลภาพถ่ายเพื่อ
วิเคราะหห์าลักษณะจ าเพาะของภาพพ้ืนผิว
เนื้อสัมผัสของผักสลดั 

ส านักงบประมาณ 

27 ผศ.ดร. เทวรัตน์ ตรีอ านรรค
(2557) 
10,000 

อิทธิพลของสภาวะไฮโดรสแตติก ต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพของไข่เยี่ยวมา้ 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยัเพื่อ
ท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
  สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง   

28 รศ.ดร. วัฒนวงศ์ รัตนวราห 
(2557) 
200,000 

การศึกษาปัจจัยทีม่ีผลต่อคณุภาพการ
ให้บริการรถโดยสารเพื่อการทัศนาจรส าหรับ
ประเทศไทย 

ทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือ
ตีพิมพ์ผลงานในวารสาร

นานาชาติ 
29 ผศ.ดร. รัฐพล ภู่บุบผาพันธ(์2557) 

20,000 
แบบจ าลองความต้องการการเดินทางด้วยรถ
โดยสารประจ าทางแบบพลวตั 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยัเพื่อ
ท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
30 รศ.ดร. วัฒนวงศ์ รัตนวราห

(2557) 
20,000 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการ
เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของกลุ่ม
ผู้สูงอาย ุ

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยัเพื่อ
ท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการ ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
31 รศ.ดร. วัฒนวงศ์ รัตนวราห

(2557) 
10,000 

การวิเคราะห์แรงจูงใจในการเดินทาง
ท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในประเทศไทย 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยัเพื่อ
ท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
32 รศ.ดร. วัฒนวงศ์ รัตนวราห

(2557) 
20,000 

การศึกษาปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
จักรยานของนักท่องเที่ยวในประเทศไทย 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยัเพื่อ
ท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
33 ผศ.ดร. รัฐพล ภู่บุบผาพันธ(์2557)   

390,000 
การศึกษาปัญหาจราจรตดิขัดบนทางหลวง
สายหลักในช่วงเทศกาล 

ส านักงบประมาณ 

34 รศ.ดร. วัฒนวงศ์ รัตนวราห
(2557-2559) 
649,000 
 

การศึกษาปัจจัยทีม่ีผลต่อการสวมใส่หมวก
นิรภัย โดยใช้สมการโครงสร้งพ้ืนฐานทฤษฎี
แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในสังคมเมือง
และชนบท 

ส านักงบประมาณ 

35 ผศ. ดร. รัฐพล ภู่บุบผาพันธ์
(2557) 
150,000 

การวิเคราะห์คอขวดบนทางหลวงสายหลัก
ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาว 

มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 

36 ผศ. ดร. รัฐพล ภู่บุบผาพันธ์
(2557) 
14,928,650 

โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบ
ไฟสัญญาณจราจรบนเส้นทางคมนาคมสาย
หลักเพื่อลดการใช้พลังงานภาคขนส่ง 

ส านักนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน 

37 อ. ดร. ณัฐภรณ์ เจรญิธรรม
(2557) 
614,460 
 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายเฝ้า
ระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน ปี 
2557 (เครือข่ายภาคตะวันออกเฉยีง เหนือ
ตอนล่าง) 

มูลนิธ ิไทยโรดส ์

  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   
38 ผศ.ดร. ชาญวิทย ์แก้วกสิ 

(2557) 
390,000 

การออกแบบและพัฒนาต้นแบบเชิงพาณิชย์ 
มทส. อัยราคลสัเตอร์ รุ่น B1 

กองทุนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐส์มเด็จพระเทพฯ 

39 อาจารย์ วิชัย ศรสีุรักษ ์
(2557) 
100,000 

ปรับปรุงประสิทธิภาพและทดสอบการ
ท างานของ มทส ไอยรา คลสัเตอร์ รุ่นท่ี 1 
และสร้าง มทส ไอยรา คลัสเตอร์ รุ่นที่ 2 

ทุนเพื่อสนับสนุนการสรา้ง
และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม ่

40 รศ.ดร. นิตยา เกิดประสพ 
(2557-2559) 
379,000 

การวิเคราะห์ดสิคริมิแนนตด์้วยเทคนิคการ
ท าเหมืองความสมัพันธ์ ส าหรับระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจด้านการแพทย์ 

ส านักงบประมาณ 

41 รศ.ดร. นิตยา เกิดประสพ 
(2556-2558) 
333,000 
 

วิธีการทางวิศวกรรมความรู้เพื่อการรู้จ า
บริเวณก าหนดรหัสทางพันธุกรรม 
 

ส านักงบประมาณ 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการ ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี   
42 ศ.ดร. ชัยยศ ตั้งสถิตกุลชัย 

(2557) 
200,000 

สมดลุและจลนพลศาสตร์ของการดูดซับแกส๊
มีเทนและคาร์บอน ไดออกไซดโ์ดยถ่าน 
กัมมันต์จากเม็ดล าไย 

ทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือ
ตีพิมพ์ผลงานในวารสาร

นานาชาติ 
43 อ.ดร. สุพรรณ ีจันทร์ภริมณ ์

(2557) 
10,000 
 

ปฏิกิริยาดีไฮเดรชันแบบใช้ตัวเร่งของไบโอ 
เอทานอล เพื่อผลติเอทิลีนโดยใช้ซโีอไลต์ 
suz 4 ที่มีองค์ประกอบของซิลิกอนไดออก 
ไซด์จากเถ้าแกลบ 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยัเพื่อ
ท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 

44 ผศ.ดร. Boris Golman 
(2557-2558) 
390,000 

การวิเคราะห์การไหลตัวของเมด็ข้าวเพื่อใช้
ในการปรับปรุงกระบวนการผลติขา้วใน 
โรงสีข้าว 

ส านักงบประมาณ 

45 ผศ.ดร. Boris Golman 
(2556-2557) 
360,000 

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อนใน
เครื่องพ่นฝอยระดับอุตสาหกรรม 

ส านักงบประมาณ 

46 อ. ดร. อรรถพล มณีแดง 
(2556-2557) 
120,000 

พฤติกรรมการตกตะกอนของสารแรงตึงผิวคู่
ชนิดใหม่ในน้ ากระด้าง 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย ทุนส่งเสริมนักวิจยั
รุ่นใหม ่ (TRF WindowII) 

47 ศ.ดร.ชัยยศ ตั้งสถิตกลุชัย 
(2557-2558 
300,000 

การก าจัดแกส๊ไฮโดรเจนัลไฟด์จากแก๊ส
ชีวภาพโดยวิธีดดูซับด้วยถ่านกมัมนัต์ที่ชุ่ม
ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 

ITAP กับ สวทช. 

  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล   
48 อ.ดร. เอกรงค ์สุขจิต 

(2557) 
200,000 

ผลกระทบของความช้ืนต่อคุณสมบัติการ
หล่อลื่นขององค์ประกอบของน้ ามนัไบโอ
ดีเซลและสารประกอบออกซิเจน 

กองทุนสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนา 

49 ผศ.ดร. อาทิตย ์คูณศรสีุข 
(2557) 
200,000 

วิจัย ออกแบบ และพัฒนาระบบ hybrid 
ground-source heat pump เพื่อเป็นระบบ 
ปรับอากาศท่ีเหมาะสมส าหรับประเทศไทย 

ทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือ
ตีพิมพ์ผลงานในวารสาร

นานาชาติ 
50 รศ.ดร. ทวิช จิตรสมบูรณ ์

(2557) 
19,000 

การเพิ่มประสิทธิภาพกังหันลมไทยแบบใบ
เสื่อล าแพน 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยัเพื่อ
ท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
51 รศ.ร.อ.ดร. กนต์ธร ช านิประศาสน์ 

(2555-2557) 
192,000 

เป็นผู้เชี่ยวชาญส าหรับการให้บริการปรึกษา
เพื่อการวิจัยเครื่องจักรอัตโนมัต ิ

บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 
จ ากัด (มหาชน) 

52 อ.ดร. ธีทัต ดลวิชัย  
(2557) 
317,000 

การปรับแต่งเครื่องยนตเ์บนซินเพือ่ผลิต
กระแสไฟฟ้าขนาด 4,000 วัตต์ จากก๊าซ
ชีวภาพ ส าหรับเกษตรกรภาคครัวเรือน 

ส านักงบประมาณ 



10 
 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการ ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
53 ผศ.ดร. จิระพล ศรีเสริฐผล 

(2557) 
284,000 

การวิเคราะห์และควบคมุการสั่นของเพลา
โดยใช้แบริ่งแม่เหล็กแบบกระตุ้น 

ส านักงบประมาณ 

54 ผศ. ดร. สุภกิจ รูปขันธ ์(2557) 
311,400 

การศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของโลหะ
ผสมอลูมิเนยีมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการออกแบบล้อแม็กรถยนต ์

ITAP-NSTDA โครงการ
สนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยีของอุตสาหกรรม
ไทย บริษัท เลนโซ่วีล จ ากดั 

55 รศ. ร.อ. ดร. กนต์ธร ช านิประศาสน ์
(2557) 
439,000 

Study of HSA shipping comb latch 
force by using Non-Linear dynamic 
analysis 

Seagate Technology 
(Thailand) Ltd. 

56 รศ. ร.อ. ดร. กนต์ธร ช านิประศาสน ์
(2557-2558) 
9,750,000 

โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาในอาคาร
ภาครัฐในภมูิภาค (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

57 รศ. ร.อ. ดร. กนต์ธร ช านิประศาสน ์
(2557) 
333,500 

โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างเครื่องจักร
อัตโนมัต ิLoad in dot seal 

บริษัท ซัมซุง อิเล็คโทรนิคส์ 
นครราชสมีา จ ากัด 

58 รศ. ร.อ. ดร. กนต์ธร ช านิประศาสน ์
(2557) 
696,200 

โครงการออกแบบระบบลงทะเบียนการเข้า
รับบริการของรถลูกค้าโดยอัตโนมตัิ 

เทคโนธาน ี: 448,100 บาท 
และ บริษัทเชิดชัยคาร์ จ ากัด 

: 248,100 บาท 
59 ผศ. ดร. กีรติ สลุักษณ ์

(2557) 262,500 
โครงการเครื่องท าขนมทองม้วนแบบบล๊อก
แม่พิมพ ์

มูลนิธิสถาบันไทย-เยอรมัน 

  สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก   

60 ผศ.ดร. สุดเขตต ์พจน์ประไพ 
(2557) 
275,000 

พื้นอัจฉริยะ กองทุนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐส์มเด็จพระเทพฯ 

61 ผศ.ดร. สุดเขตต ์พจน์ประไพ
(2557) 
420,000 

ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปรญิญาเอก (Post 
Doctoral Researcher) นว 7/2557  
(ดร.ภรูิพัฒน์ กันธา) 

ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก 
(Post Doctoral 

Researcher) และนักวิจัย
บัณฑิตศึกษา (Post 

Graduate Researcher) 
62 ผศ.ดร. สุดเขตต ์พจน์ประไพ 

(2557) 
420,000 

ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปรญิญาเอก (Post 
Doctoral Researcher) นว 8/2557  
(ดร.ณัฐพล พิสิฐพิพัฒน์สิน) 

ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก 
(Post Doctoral 

Researcher) และนักวิจัย
บัณฑิตศึกษา (Post 

Graduate Researcher) 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการ ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
63 ผศ.ดร. สุดเขตต ์พจน์ประไพ 

(2557) 
200,000 

การศึกษาการเสื่อมอายุของเซรามกิเลดเซอร์
โคเนตไททาเนต ณ อุณหภูมิที่แตกต่างกัน
ของกระบวนการให้ความร้อน 

ทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือ
ตีพิมพ์ผลงานในวารสาร

นานาชาติ 
64 อ.ดร. อนุรัตน ์ภูวานค า  

(2558) 300,000 
การพัฒนาความใสของแก้วด้วยกระบวนการ
ฟอกสีโดยใช้เออร์เบยีมออกไซด์และซลีีเนียม 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) 

65 ผศ.ดร. ศิรริัตน ์ทับสูงเนิน รัตน
จันทร์ (2557-2558) 
390,000 

คอมโพสิตของไคโตซาน/ไบฟาซิคแคลเซียม
ฟอสเฟตส าหรับซเีมนต์กระดูกชนดิเซ็ตตัว 
ได้เอง 

ส านักงบประมาณ 

66 ผศ.ดร. สุขเกษม วัชรมัยสกลุ 
(2556-2557) 
285,000 

การเตรียมเซรามิกเมมเบรนรูพรุนขนาด 
นาโนส าหรับใช้กรองสารโลหะหนกัในน้ าท้ิง
จากโรงงานอุตสาหกรรม 

ส านักงบประมาณ 

67 ผศ. ดร. สุดเขตต์ พจน์ประไพ 
(2556-2557) 
120,000 

การศึกษาพฤติกรรมการสับเปลี่ยน 
เฟร์โรอเิล็กทริกโดเมนของสาร Li-Doped 
Na0.5K0.5NbO3 เฟร์โรอิเล็กทริกปราศจาก
สารตะกั่วภายใต้สนามไฟฟ้า 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย ทุนส่งเสริมนักวิจยั
รุ่นใหม ่ (TRF WindowII 

สกว.=240,000 บาท มทส.= 
120,000 บาท) 

68 อ. ดร. อนุรัตน์ ภูวานค า 
(2557-2558) 
300,000 

การพัฒนาความใสของแก้วด้วย
กระบวนการพัฒนาวสัดุทดแทนปนูซีเมนต์
จากกากดินตะกอนประปา 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย โครงการพัฒนา
นักวิจัยและงานวิจัยเพื่อ
อุตสาหกรรม (พวอ.) ทุน

ผู้ช่วยวิจัยระดับปรญิญาโท
เพื่ออุตสาหกรรม 

  สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม   
69 รศ.ดร. พีระพงษ ์อุฑารสกลุ 

(2557) 254,000 
เครื่องก าเนิดน้ า กองทุนวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐส์มเด็จพระเทพฯ 
70 รศ.ดร. พีระพงษ ์อุฑารสกลุ 

(2557) 
324,000 

ทุนสนับสนุนหลังปริญญาเอก (Post 
doctoral researcher) และทุนสนับสนุน
นักวิจัยบัณฑติศึกษา (Post Graduate 
Researcher) นว 1/2557 (ภูมินท์ ดวงมณี) 

ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก 
(Post Doctoral 

Researcher) และนักวิจัย
บัณฑิตศึกษา (Post 

Graduate Researcher) 
71 รศ.ดร. พีระพงษ ์อุฑารสกลุ

(2557) 
200,000 

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในการ
ตรวจจับบริเวณย่อยของภาพบนแพลตฟอร์ม 
MCU พลังงานแสงอาทิตย์และ super 
capacitor 

ทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือ
ตีพิมพ์ผลงานในวารสาร

นานาชาติ 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการ ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
72 ผศ.ดร. มนต์ทิพย์ภา อุฑารสกุล 

(2557) 
3,025 

รูปแบบการก่อรูปจ าคลื่นส าหรับระบบไวกิก ทุนอุดหนุนโครงการวิจยัเพื่อ
ท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
73 ผศ.ดร. ชุติมา พรหมมาก 

(2557) 
10,000 

การพัฒนาเทคนิคการก าหนดต าแหน่งติดตั้ง
โนดอ้างอิงส าหรับระบบระบุต าแหน่งไร้สาย
ภายในอาคารหลายชั้น 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยัเพื่อ
ท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
74 ผศ.ร.อ.ดร. ประโยชน์ ค าสวัสดิ์ 

(2557) 
20,000 

การตรวจจับอาการง่วงนอนโดยใช้การ
ประมวลผลภาพ และเทคนิคทาง
ปัญญาประดิษฐ ์

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยัเพื่อ
ท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
75 รศ.ดร. รังสรรค ์วงศ์สรรค ์ 

(2557) 
760,000 

สายอากาศแถบความถี่กว้างที่มีอัตราการ
ขยายสูงส าหรับการรับสัญญาณโทรทัศน์
ระบบดิจติอลภาคพื้นดินที่ห่างไกลจากสถานี
ส่งสัญญาณ 

กองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม (กสทช.) 

76 รศ.ดร. รังสรรค ์วงศ์สรรค ์
(2557) 
310,000 

ระบบป้อนแบบใหมโ่ดยใช้เทคนิคช่องว่าง
แถบแม่เหล็กไฟฟ้าส าหรับสายอากาศแถว
ล าดับไมโครสตริปแบบแพทซ ์

ส านักงบประมาณ 

77 ผศ.ดร. รังสรรค ์ทองทา 
(2557) 
305,000 

การใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยสนบัสนุนการ
ควบคุมสญัญาณไฟจราจรอัจฉริยะ 

ส านักงบประมาณ 

78 รศ.ดร. พีระพงษ ์อุฑารสกลุ 
(2557) 
487,000 

เครื่องรับไมโมไฮบริดส าหรับเครือข่ายรับรู้
ทางวิทยุ 

ส านักงบประมาณ 

79 ผศ.ร.อ.ดร. ประโยชน ์
ค าสวัสดิ ์(2557) 
375,000 

การออกแบบและพัฒนาอัลกอริทมึการบีบ
อัดสัญญาณภาพส าหรับเครือข่ายตรวจรูไ้ร้
สาย 

ส านักงบประมาณ 

80 ผศ.ดร. ปิยาภรณ ์มีสวสัดิ ์
(2557) 
391,000 

สายอากาศเรโซเนเตอร์ที่มีโพลาไรซ์แบบ
วงกลมโดยใช้วัสดุช่องว่างแถบความถี่
แม่เหล็กไฟฟ้า 

ส านักงบประมาณ 

81 ผศ.ดร. มนต์ทิพย์ภา  
อุฑารสกลุ (2557) 
305,000 

การเพิ่มประสิทธิภาพการส่งข้อมูลของระบบ
วายกิกเพื่อรองรับสญัญาณแถบกว้างมาก 

ส านักงบประมาณ 

82 ผศ.ดร. รังสรรค ์ทองทา 
(2557)  
300,000 

การใช้ X-ray จากแสงซินโครตรอนเพื่อสร้าง
โครงสร้างส าหรับสวติซ์ ล าแสงจากสายไฟ
เบอร์ออฟติก 

ส านักงบประมาณ 



13 
 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการ ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
83 ผศ.ดร. ชุติมา พรหมมาก 

(2557) 
305,000 

การพัฒนาเทคนิคการวางแผนทราฟฟิกเพื่อ
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพใน
เครือข่ายไอพีบนการมลัติเพล็กซ์เชิงความ
ยาวคลื่นภายใต้ความไม่แน่นอนของทราฟ
ฟิก 

ส านักงบประมาณ 

84 รศ.ดร. พีระพงษ ์อุฑารสกลุ 
(2557) 
486,000 

การพัฒนาการสื่อสารสองทางบน
ช่องสัญญาณเดียวเพื่อใช้งานแบบไมโม 

ส านักงบประมาณ 

85 ผศ.ดร. ชุติมา พรหมมาก 
(2557) 
325,000 

การพัฒนาเทคนิคแบบผสมส าหรบัระบบ
ระบุต าแหน่งไรส้ายภายในอาคารแบบ 
หลายชั้น 

ส านักงบประมาณ 

86 ผศ.ดร. วิภาว ีหัตถกรรม 
(2556-2557) 
200,000 

การควบคุมพื้นท่ีครอบคลุมเครือข่าย
เซ็นเซอรไ์รส้ายที่ใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยระบบมลัตเิอเจนท์ 

ส านักงบประมาณ 

87 ผศ.ดร.วิภาว ีหัตถกรรม 
(2557) 
40,000 

การควบคุมพื้นที่ครอบคลุมในเครือข่าย
เซ็นเซอร์ไร้สาย โดยใช้ระบบมลัติเอเจนท์ 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยัเพื่อ
ท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
88 ผศ. ร.อ. ดร. ประโยชน์  ค าสวสัดิ ์

(2557-2559) 
995,000 

ชุดโครงการ เทคโนโลยี การจดัการดินน้ า
และธาตุอาหารพืชส าหรับการผลติมัน
ส าปะหลัง โครงการย่อยที่ 4 เครือข่าย
เซนเซอรไ์รส้ายส าหรบัจ าลองระบบการ
ชลประทานในไร่มันส าปะหลัง 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ 

(โครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า
ตอบสนองความต้องการใน

การพัฒนาประเทศโดย
เร่งด่วนในเรื่องที่ส าคญัของ
ประเทศ: กลุ่มเรื่องเร่งด่วน

ด้านมันส าปะหลัง 
  สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์   

89 ผศ.ดร. กษมา จารุก าจร 
(2557) 
324,000 

ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปรญิญาเอก (post 
doctoral researcher) และทุนสนับสนุน
นักวิจัยบัณฑติศึกษา (post graduate 
researcher)  (นักวิจัยคือ น.ส.รพิศา จาร
ปัญญาชีพ)  นว.24/2557 

ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก 
(Post Doctoral 

Researcher) และนักวิจัย
บัณฑิตศึกษา (Post 

Graduate Researcher) 
90 รศ.ดร. ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์ 

(2557-2558) 
280,000 

บรรจภุัณฑ์พลาสติกชีวภาพท่ีใช้กากมัน
ส าปะหลังเป็นสารตัวเติม 

ส านักงบประมาณ 



14 
 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการ ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
91 ผศ.ดร. กษมา จารุก าจร  

(2557-2558) 
347,000 

การปรับปรุงสมบตัิการต้านการตดิไฟของ 
พอลิเมอร์คอมโพสิทระหว่างผงข้ีเลื่อยและ
พอลิเอทีลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่ผ่านการ
ใช้งานแล้ว 

ส านักงบประมาณ 

92 ผศ.ดร. ปราณ ีชุมส าโรง 
(2556-2557) 
400,000 

การสังเคราะห ์การตรวจสอบสมบัติและการ
ใช้ประโยชน์บล็อกโคพอลิเมอร์ระหว่างพอลิ
แลคติกแอซิดและยางธรรมชาต ิ

ส านักงบประมาณ 

93 รศ.ดร. ยุพาพร  
รักสกุลพิวัฒน ์(2557-2558) 
470,000 

วัสดุคอมโพสิทชีวภาพจากการดัดแปรแป้ง
มันส าปะหลังและยางธรรมชาต ิ

ส านักงบประมาณ 

94 ผศ.ดร. ปราณ ีชุมส าโรง 
(2557-2558) 
400,000 

การพัฒนาบรรจุภณัฑ์พลาสติกชีวภาพที่มี
ความเสถยีรทางความร้อนและความทนแรง
กระแทกด ี

ส านักงบประมาณ 

95 ผศ.ดร. จันทิมา ดีประเสริฐกลุ 
(2556-2557) 
280,000 

ปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างและสมบัติทาง
กายภาพของพลาสติกชีวภาพผสมระหว่าง
พอลิแล็กติกแอซดิและยางธรรมชาติภายใต้
กระบวนการอัดรีด 

ส านักงบประมาณ 

96 ผศ.ดร. วิมลลักษณ ์สุตะพันธ ์
(2557-2558) 
254,000 

การปรับปรุงความเหนยีวของพอลิบิวทิลีน
ซัคซิเนทที่เตมิสารตัวเติมเปลือกไข่โดยใช้สาร
เพิ่มความทนทานต่อการกระแทกที่เพ่ิมหมู่
ฟังก์ช่ัน 

ส านักงบประมาณ 

97 ผศ.ดร. นิธินาถ ศุภกาญจน ์
(2557-2558) 
460,000 

สมบัติการหน่วงไฟของคอมโพสิทชีวภาพ
จากพอลิบิวทิลีนอะดเิปทโคเทอเรบทาเลท 

ส านักงบประมาณ 

98 ผศ.ดร. กษมา จารุก าจร 
(2557-2558) 
516,000 

การเตรียมและสมบัติของพอลิเมอร์
คอมโพสิทระหว่างผงข้ีเลื่อยและพอลิแลคติก
แอซิด 

ส านักงบประมาณ 

99 รศ.ดร. ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน ์
(2556-2557)  
304,000 

การใช้กากมันส าปะหลังเป็นสารตวัเติมใน 
พอลิบิวธิลีนซัคซเินตและยางธรรมชาติ 

ส านักงบประมาณ 

  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   

100 อ.ดร. วิโรจน ์แสงธงทอง  
(2557)  
100,000 

ระบบควบคมุแบบวงปิดที่ใช้ในการผลิต
พลังงานไฟฟ้าด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย ์

กองทุนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐส์มเด็จพระเทพฯ 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการ ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
101 อ.ดร. วิโรจน ์แสงธงทอง  

(2557) 1,575 
การปรับจูนตัวควบคุมพไีอดีตามขอ้ก าหนด
ในโดเมนเวลาและดัชนสีมรรถนะไอเอสอี 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยัเพื่อ
ท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
102 ผศ.ดร.อนันท์ อุ่นศิวิไลย ์

(2557) 
10,000 

การศึกษาผลกระทบของแรงกดและความถี่
เชิงกลที่มีต่อวัสดเุก็บเกี่ยวพลังงานพิโซอิ
เล็กทริก 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยัเพื่อ
ท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 

103 ผศ.ดร. ทิพย์วรรณ  
ฟังสุวรรณรักษ ์(2557-2558) 
340,000 

การสังเคราะหห์มึกผสมผลึกนาโนซิลิคอน
ส าหรับการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์แบบใหม่
และต้นทุนต่ า 

ส านักงบประมาณ 

104 อ.ดร. สดุารตัน ์ขวัญอ่อน 
(2557) 
480,000 

วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าที่มีอัตราขยาย
แรงดันสูงส าหรับประยุกต์ในระบบพลังงาน
ทดแทน 

ส านักงบประมาณ 

105 ผศ.ดร. อนันท์ อุ่นศิวิไลย ์
(2556-2557) 
292,000 

การควบคุมความเสถียรของก าลังไฟฟ้าใน
ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง 

ส านักงบประมาณ 

106 อ.ดร. วิโรจน ์แสงธงทอง 
(2557) 
414,000 

การพัฒนาเอ็มพีพีทีท่ีลดจ านวนการใช้
เซนเซอรส์ าหรับระบบควบคุมแผงเซลล์
แสงอาทิตย ์

ส านักงบประมาณ 

107 ผศ.ดร. กองพัน อารีรักษ์ 
(2557) 
400,000 

ผลของการควบคมุความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงต่อเสียรภาพของระบบไฟฟ้าก าลัง  
เอซีเป็นดีซ ี

ส านักงบประมาณ 

108 ผศ.ดร. อนันท์ อุ่นศิวิไลย ์
(2557-2558) 
305,000 

การศึกษารูปแบบการเสียของแผ่นบันทึก
ข้อมูลส าหรับระบบวิเคราะห์อาการเสยีของ
ฮารด์ดิสอตัโนมตั ิ

ส านักงบประมาณ 

109 ผศ.ดร. เผด็จ เผ่าลออ 
(2557) 
252,000 

การวิเคราะหส์นามไฟฟ้าที่มีผลต่ออุณหภูมิ
ในหม้อแปลงไพอิโซอิเล็กทริกแบบหลายชั้น
ที่หลากหลาย 

ส านักงบประมาณ 

110 รศ.ดร. ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ 
(2556-2559) 
572,660 

การพัฒนาต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าที่ใช้
แบตเตอรร์ี่ลเิธียมไอออนส าหรับประเทศไทย 

โครงการพัฒนานักวิจัยและ
งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม 

(สกว.) 

111 รศ. ดร. ธนัดชัย กลุวรวานิชพงษ์ 
(2557-2559) 
573,000 
 

การวิเคราะห์และการวางแผนระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
ออกแบบ 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย โครงการพัฒนา
นักวิจัยและงานวิจัยเพื่อ
อุตสาหกรรม (พวอ.) ทุน

ผู้ช่วยวิจัยระดับปรญิญาเอก
เพื่ออุตสาหกรรม  
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการ ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

112 รศ. ดร. อาทิตย์ ศรีแก้ว 
(2557-2559) 
482,000 

ชุดโครงการ เทคโนโลยี การจดัการดินน้ า
และธาตุอาหารพืชส าหรับการผลติมัน
ส าปะหลัง โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ระบบประมวลผลการให้น้ าไรม่ัน
ส าปะหลังด้วยแบบจ าลองระบบการ
ชลประทาน 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

โครงการการวิจัยแบบมุ่งเป้า
ตอบสนองความต้องการในการ
พัฒนาประเทศโดยเร่งด่วนใน

เรื่องที่ส าคัญของประเทศ: กลุ่ม
เรื่องเร่งด่วนด้านมันส าปะหลัง 

  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   
113 ศ.ดร. สุขสันติ ์หอพิบูลสุข 

(2557) 
481,375 

ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ระหว่าง
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั และ 
มทส (ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข) (บัณฑิตชื่อ 
นายถาวร ตะไก่แก้ว) 

ทุนเพื่อผลิตบณัฑติระดับ
ปริญญาเอก (SUT-PhD) 

114 ศ.ดร. สุขสันติ ์หอพิบูลสุข 
(2557) 
650,000 

เครื่องทดสอบค่าการไหลตามแนวของวัสดุ
สังเคราะห ์

กองทุนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐส์มเด็จพระเทพฯ 

115 รศ.ดร. อวิรุทธ์ิ   
ชินกุลกิจนิวัฒน ์(2557) 
324,000 

ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปรญิญาเอก (Post 
Doctoral researcher) และทุนสนับสนุน
นักวิจัยบัณฑติศึกษา (Post graduate 
researcher) นายอาทิตย์ อุดมชัย นว 
14/2557 

ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก 
(Post Doctoral 

Researcher) และนักวิจัย
บัณฑิตศึกษา (Post 

Graduate Researcher) 
116 ศ.ดร. สุขสันติ ์หอพิบูลสุข 

(2557) 
324,000 

ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปรญิญาเอก(Post 
Doctoral Researcher)และทุนสนับสนุน
นักวิจัยบัณฑติศึกษา (Post Graduate 
researcher)-ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพบิูลสุข-นว 
6/2557 (นักวิจัย ณัฐชัย โปร่งมณ)ี 

ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก 
(Post Doctoral 

Researcher) และนักวิจัย
บัณฑิตศึกษา (Post 

Graduate Researcher) 
117 ศ.ดร. สุขสันติ ์หอพิบูลสุข 

(2557) 
420,000 

ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปรญิญาเอก(post 
doctoral researcher)และทุนสนับสนุน
นักวิจัยบัณฑติศึกษา(Post graduate 
researcher)ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบลูสุข
(นักวิจัย ดร.เชิดศักดิ์ สุขศริิพัฒนพงศ์ นว.
19/2557 

ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก 
(Post Doctoral 

Researcher) และนักวิจัย
บัณฑิตศึกษา (Post 

Graduate Researcher) 

118 รศ.ดร. อวิรุทธ์ิ  
ชินกุลกิจนิวัฒน ์(2557) 
10,000 

การศึกษาพฤติกรรมการซึมของน้ าฝนต่อ
เสถียรภาพของลาดดินด้วยแบบจ าลองทาง
กายภาพ 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยัเพื่อ
ท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
119 ผศ.ดร. ธีรวัฒน ์สินศริ ิ

(2557) 
20,000 

การพัฒนาหินทรายเทียมมวลเบา ทุนอุดหนุนโครงการวิจยัเพื่อ
ท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการ ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
120 ผศ.ดร. ธีรวัฒน ์สินศริ ิ

(2557) 
10,000 

ความทนทานของมอร์ต้าผสมวสัดปุอซโซ
ลานธรรมชาต ิ

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยัเพื่อ
ท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 

121 ผศ.ดร. ธีรวัฒน์ สินศริ ิ
(2557) 
10,000 

ความทนทานของคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่า
ผสมวสัดุปอซโซลาน 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยัเพื่อ
ท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
122 ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิร ิ

(2557) 
20,000 

การศึกษาคุณสมบตัิทางกายภาพของผนัง
หล่อในท่ีคอนกรีตมวลเบาเซลลูลา่ร์ 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยัเพื่อ
ท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
123 ศ.ดร. สุขสันติ ์หอพิบูลสุข 

(2556-2558) 
2,500,000 

เทคนิคการปรบัปรุงดิน : วิจัยและพัฒนา ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) (เมธีวิจัย

อาวุโส) (สกว.= 7,500,000 
บาท มทส.= 1,875,000 
บาท : 25% of 7.5 ล้าน) 

124 รศ.ดร. อวิรุทธ์ิ  
ชินกุลกิจนิวัฒน ์(2557) 
370,000 

การคาดการณ์การยุบตัวของโพรงเกลือใต้ดิน ส านักงบประมาณ 

125 ผศ.ดร. ปรียาพร โกษา 
(2556-2559) 
341,000 

การพัฒนาระบบการป้องกัน และบรรเทา
ปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง ในลุ่มน้ ามลูตอนบน
กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา (ชุดแผน) 
โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาพ้ืนท่ีแก้มลิง 

ส านักงบประมาณ 

126 รศ.ดร. วชรภูม ิเบญจโอฬาร 
(2556-2557) 
297,000 

การวางแผนโครงการก่อสร้างที่มีขอ้จ ากัด
ด้านทรัพยากรด้วยเง่ือนไขความสมัพันธ์ 

ส านักงบประมาณ 

127 รศ.ดร. อวิรุทธ์ิ  
ชินกุลกิจนิวัฒน ์(2557-2559) 
356,000 

แผนที่เตือนภยัดินถลม่แบบพลวตั ส านักงบประมาณ 

128 รศ.ดร. ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร 
(2556-2559) 
408,000 

การพัฒนาระบบการป้องกัน และบรรเทา
ปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง ในลุ่มน้ ามลูตอนบน
กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา (ชุดแผน) 
โครงการย่อยที่ 1 การสร้างแผนท่ีน้ าท่วม และ
ความสามารถในการระบายน้ าของลุ่มน้ า 

ส านักงบประมาณ 

129 ศ.ดร. สุขสันติ ์หอพิบูลสุข 
(2556-2557) 
410,000 

คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินเหนียว
ซีเมนตเ์ถ้าลอยมวลเบา 

ส านักงบประมาณ 



18 
 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการ ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
130 รศ.ดร. วชรภูม ิเบญจโอฬาร 

(2557-2558) 
257,000 

ลักษณะคละของโจทยป์ัญหาและความ
ต่อเนื่องของการตัดวัสดุก่อสรา้งเชิงเส้น 

ส านักงบประมาณ 

131 รศ.ดร. ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร 
(2556-2558) 
งบประมาณอยู่ในโครงการย่อย 

การพัฒนาระบบการป้องกัน และบรรเทา
ปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง ในลุ่มน้ ามลูตอนบน
กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา (ชุดแผน)  

ส านักงบประมาณ 

132 ศ.ดร. สุขสันติ ์หอพิบูลสุข 
(2557-2558) 
650,000 

การพัฒนาคอนกรีตมวลเบาเซลลลู่าจาก
ตะกอนดินประปา 

การประปานครหลวง 

133 ศ.ดร. สุขสันติ ์หอพิบูลสุข 
(2556-2557) 
700,000 

การผลิตบล็อกจีโอโพลิเมอรจ์ากตะกอนดิน
ประปา 

การประปานครหลวง 

134 ศ. ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข 
(2557) 
1,400,000 

โครงการศึกษาวิจยัการผลติบล็อกจีโอโพลิ
เมอร์จากตะกอนดินประปา 

การประปานครหลวง 

135 ศ. ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข 
(2557) 
1,700,000 

สถานสงเคราะหค์นชราอาคารเขียวต้นแบบ
ตามหลักวิศวกรรมปัจจัยมนุษย ์

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้สูงอายไุทย 

136 ศ. ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข 
(2557) 
4,900,000 

โครงการออกแบบและพัฒนาเครือ่งต้นแบบ
ทดสอบผิวทางต้านการลื่นไถลเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการ
สัญจรบนทางหลวงชนบทอย่างยั่งยืน 

กรมทางหลวงชนบท 

137 ศ. ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข 
(2557) 
1,170,000 

โครงการศึกษาวิจยัการพัฒนาคอนกรีตมวล
เบาเซลลลู่าจากตะกอนดินประปาเพื่อ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง 

การประปานครหลวง 

  สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ   

138 อ.ดร. สงบ ค าค้อ 
(2557) 
10,000 

ผลของสารเตมิแต่งในทรายแบบหล่อข้ึนต่อ
สภาพผิวของช้ินงานเหล็กหล่อ 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยัเพื่อ
ท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
139 ผศ.ดร. ฐาปนีย ์พัชรวิชญ์ 

(2557) 
340,000 

ความต้านทานการสึกหรอของวัสดุเชิง
ประกอบพ้ืนอะลมูิเนียมเสริมแรงด้วยอนุภาค
ซิลิคอนคารไ์บดผ์ลิตด้วยกระบวนการโลห
วิทยาโลหะผง 

ส านักงบประมาณ 

140 อ.ดร. สงบ ค าค้อ 
(2557) 
355,000 

การศึกษาการผลติเหล็กกล้าสองเฟสความ
แข็งแรงสูงโดยกระบวนการรีดร้อน 

ส านักงบประมาณ 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการ ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
141 อ.ดร. รัตน บริสุทธิกลุ 

(2557) 
350,000 

การเช่ือมวัสดุต่างชนิดระหว่างโลหะกับ
พลาสติก 

ส านักงบประมาณ 

142 อ.ดร.สารัมภ ์บุญมี 
(2557) 
250,000 

การศึกษาพฤติกรรมการหดตัวระหว่างการ
แข็งตัวของเหล็กหล่อด้วยวิธีวัดการเคลื่อนที่
เชิงเส้น 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

143 อ. ดร. รัตน บริสุทธิกุล 
(2557) 
437,800 

การปรับปรุงกระบวนการผลิตเม็ดยิงทราย
แบบกริด 

ITAP-SUT โครงการ
สนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยีของอุตสาหกรรม
ไทย บริษัท โกลเวล แอบ 
เบรซีฟ (ไทยแลนด์) จ ากัด 

  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   
144 อ.ดร. ชนัตถ ์โชคเจรญิรตัน ์

(2557) 
100,000 

การศึกษาการใช้เปอร์ซลัเฟตที่ถูกเพิ่ม
ประสิทธิภาพโดยการควบคมุการปล่อยใน
การท าปฏิกิรยิาออกซิเดชันท่ีจุดก าเนิด 
(ISCO) เพื่อบ าบัดสารเคมีตกค้าง 

ทุนเพื่อสนับสนุนการสรา้ง
และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม ่

145 ผศ.ดร. สุดจิต ครุจิต 
(2557) 
20,000 

การบ าบัดกลิ่นน้ าเสียในฟาร์มสุกรโดยระบบ
ตัวกรองชีวภาพแบบถาด 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยัเพื่อ
ท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
146 ผศ.ดร. จรียา ยิ้มรตันบวร 

(2557) 
360,000 

การคาดการณ์อายุการใช้งานระบบพ้ืนท่ีชุ่ม
น้ าประดิษฐ์แบบไหลใต้ผิวดิน ตัวกลาง
หินดินดานในการบ าบัดน้ าเสียจาก
อุตสาหกรรมฟอกย้อม 

ส านักงบประมาณ 

147 อ.ดร. อภิชน วัชเรนทร์วงศ ์
(2556-2557) 
558,000 

การวิเคราะห์ซโีอดีด้วยวิธีการโฟโตอิเล็กโตร
คะตะไลซิสโดยใช้วัสดุกึ่งตัวน าเปน็ตัวเร่ง
ปฏิกิริยา 

ส านักงบประมาณ 

148 ผศ.ดร. สุดจิต ครุจิต 
(2557) 
418,000 

แนวทางการจัดการคณุภาพอากาศส าหรบั
โรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก ตาม
แนวคิดอุตสาหกรรมสเีขียว 

ส านักงบประมาณ 

149 อ.ดร. พัชรินทร ์ราโช 
(2556-2557) 
329,000 

นวัตกรรมการดดูซับโลหะหนักด้วยเส้นใย
ประดิษฐ์ดดัแปร 

ส านักงบประมาณ 

150 อ.ดร. อภิชน วัชเรนทร์วงศ ์
(2557) 
365,000 

การใช้สารอินทรียร์วมตะกอนร่วมกับสาร
แม่เหล็กรวมตะกอนในการก าจดัอนุภาค
แขวนลอยในน้ าดิบส าหรับระบบผลิต
น้ าประปา 

ส านักงบประมาณ 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการ ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
151 อ.ดร. นิตยา บุญเทียน 

(2557) 
150,000 

ใช้แบบจ าลองคณิตศาสตร์ Activated 
Sludge Model 2d (ASM2d) เพือ่เข้าใจจล
ศาสน์ของแบคทีเรียในกระบวนการหมัก
ตะกอนในระบบบ าบดัน้ าเสียตะกอนเร่งเพื่อ
ก าจัดฟอสฟอรสั 

ส านักงบประมาณ 

  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   
152 อ.ดร. จงกล ศรีธร 

(2557) 
100,000 

การศึกษาผลกระทบของกระบวนการ
เชื่อมต่อสมบตัิทางกลของการเช่ือมพอกผิว
แข็งเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยทังสเตนคาร์ไบด์
หลอมเหลว 

ทุนเพื่อสนับสนุนการสรา้ง
และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม ่

153 รศ.ดร. พรศิร ิจงกล 
(2557) 
358,000 

การออกแบบฉลากวันหมดอายุของอาหาร
ส าหรับผู้สูงอายโุดยใช้หลักวิศวกรรมปัจจัย
มนุษย ์

ส านักงบประมาณ 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี   
154 ศ.ดร. กิตติเทพ เฟื่องขจร 

(2557) 
19,500 

ผลกระทบของอัตราการเฉือนต่อก าลังเฉือน
ของรอยแตกในหินภายใต้ความดนัล้อมรอบ 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยัเพื่อ
ท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
155 ศ.ดร. กิตติเทพ เฟื่องขจร 

(2557) 
10,000 

การทดสอบก าลังเฉือนของรอยแตกในหิน
แบบความเค้นตั้งฉากคงที่และแบบการ
เคลื่อนตัวในแนวตั้งฉากคงที่ท่ีมีผลกระทบ
จากอัตราการเคลื่อนตัว 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยัเพื่อ
ท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 

156 ศ.ดร. กิตติเทพ เฟื่องขจร 
(2557) 
19,500 

ผลกระทบของอัตราการให้แรงต่อก าลังกดใน
แกนเดียวของเกลือหินภายใต้อณุหภูม ิ273
ถึง 373 เคลวิน 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยัเพื่อ
ท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
157 ผศ.ดร. อัฆพรรค ์วรรณโกมล 

(2557) 
20,000 

การประยุกต์ใช้น้ าโคลนท่ีเป็นของเสียเป็น
วัตถุดิบในการท ากระเบื้องเซรามิกและอิฐ
ก่อสร้าง 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยัเพื่อ
ท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
158 ศ.ดร. กิตติเทพ เฟื่องขจร 

(2557) 
10,000 

ก าลังกดของหินแกรนิตภายใต้อณุหภูม ิ
แปรผัน 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยัเพื่อ
ท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
159 ศ.ดร. กิตติเทพ เฟื่องขจร 

(2557) 
19,500 

การทดสอบก าลังกดและความซึมผ่านของ
ตัวอย่างเกลือหินบดระหวา่งการอดัตัว 
คายน้ า 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยัเพื่อ
ท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการ ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
160 ศ.ดร. กิตติเทพ เฟื่องขจร 

(2557) 
10,000 

ผลกระทบของอุณหภมูิต่อก าลังเฉอืนของ
รอยแตกในหินแกรนติ 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยัเพื่อ
ท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
161 ศ.ดร. กิตติเทพ เฟื่องขจร 

(2557) 
19,500 

ผลกระทบของอัตราการให้แรงกดต่อความ
แข็งและการเปลี่ยนแปลงรูปรา่งของเกลือหิน
ภายใต้อุณหภูมสิูง 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยัเพื่อ
ท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
162 ศ.ดร. กิตติเทพ เฟื่องขจร 

(2557) 
29,100 

การศึกษาก าลังกดและการเปลี่ยนแปลง
รูปร่างของมวลหินในห้องปฏิบตัิการ 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยัเพื่อ
ท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
163 ศ.ดร. กิตติเทพ เฟื่องขจร 

(2557) 
19,500 

การศึกษาผลกระทบของอัตราการให้แรง
และความดันน้ าต่อก าลังกดของหิน 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยัเพื่อ
ท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
164 อ.ดร. อานิสงส ์จิตนารินทร์

(2557) 
20,000 

การประเมินคณุสมบัติเชิงกลศาสตร์ของ
หินปูนจากลักษณะทางศิลาวิทยา 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยัเพื่อ
ท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
165 อ.ดร. บัณฑิตา ธีระกุลสถิต 

(2557) 
20,000 

Efficiency Enhancement of drilling 
mud by using fly ash as an additive 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยัเพื่อ
ท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
166 อ.ดร. อานิสงส ์จิตนารินทร ์

(2557-2558) 
200,000 

การประเมินคณุสมบัติเชิงกลศาสตร์ของ
หินปูนจากลักษณะทางศิลาวิทยาและ
องค์ประกอบเคม ี

ส านักงบประมาณ 

167 ผศ.ดร. อัฆพรรค ์วรรณโกมล 
(2557-2558) 
428,000 

การวิเคราะห์ศักยภาพในการเป็นแหล่งกัก
เก็บปิโตรเลยีมของหินคาร์บอเนตยุคเพอร์
เมียนด้านตะวันตกของแอ่งโคราช 

ส านักงบประมาณ 

168 ศ.ดร. กิตติเทพ เฟื่องขจร 
(2557-2558) 
332,000 

ผลกระทบของสภาวะความเค้นในแต่ละ
ทิศทางที่ไม่เท่ากันต่อค่าความแข็งและความ
ยืดหยุ่นของเกลือหินชุดมหาสารคาม 

ส านักงบประมาณ 

169 ศ.ดร. กิตติเทพ เฟื่องขจร 
(2557-2558) 
230,000 

การศึกษาก าลังเฉือนของรอยแตกในหิน
ทรายภายใต้ความเค้นในสามแกนจริง 

ส านักงบประมาณ 

170 อ.ดร. ปรัชญา เทพณรงค ์
(2557-2558) 
247,000 

การทดสอบก าลังยึดติดในระยะยาวของการ
อุดซีเมนต์ในเกลือหิน 

ส านักงบประมาณ 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการ ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
171 ผศ.ดร. อัฆพรรค ์วรรณโกมล 

(2557-2558) 
418,000 
 

วิวัฒนาการทางธรณีวิทยาแปรสณัฐานของ
หมวดหินห้วยหินลาดและศักยภาพของ
แหล่งก๊าซธรรมชาติในช้ันหินดินดานในภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือ ประเทศไทย 

ส านักงบประมาณ 

172 ศ.ดร. กิตติเทพ เฟื่องขจร 
(2557) 
261,400 

แผนแม่บทส าหรับการจัดการความเป็นกรด
ของน้ าในเหมืองแร่ถ่านหิน 

ส านักงบประมาณ 

173 ศ.ดร. กิตติเทพ เฟื่องขจร 
(2557) 
231,000 

คุณสมบัติเชิงกลศาสตร์และชลศาสตร์ของ
ซีเมนต์ในรอยแตกของหิน 

ส านักงบประมาณ 

174 ศ.ดร. กิตติเทพ เฟื่องขจร 
(2556-2557) 
196,000 

การศึกษาพฤติกรรมเชิงเวลาของเกลือหิน
ภายใต้วัฏจักรการให้แรงและอณุหภูม ิ

ส านักงบประมาณ 

175 อ.ดร. บัณฑิตา ธีระกุลสถิต 
(2557) 
300,000 

คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ า
โคลนขุดเจาะผสมเถ้าลอยลิกไนท์ 

ส านักงบประมาณ 

176 ผศ.ดร. อัฆพรรค ์วรรณโกมล 
(2557) 
224,000 

การผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียจากการท า
ฟาร์มกุ้ง 

ส านักงบประมาณ 

177 ศ.ดร. กิตติเทพ เฟื่องขจร 
(2557-2558) 
290,000 

การทดสอบก าลังรับแรงเฉือนของรอยแตก
หินภายใต้ความเค้นตั้งฉากคงที่และการ
เคลื่อนตัวในแนวตั้งฉากคงที่โดยใช้ระนาบ
เฉือนแบบคู ่

ส านักงบประมาณ 

178 ผศ.ดร. อัฆพรรค ์วรรณโกมล 
(2556-2557) 
318,000 

การศึกษาและประเมินผลกระทบจากการ
ทรุดตัวของแผ่นดินในเขตพื้นท่ีผลติเกลือ
สินเธาว์ของจังหวัดนครราชสีมาโดยใช้ข้อ
มูลค่าความต่างเฟสของสัญญาณยอ้นกลับ
จากระบบเรดาห์แบบช่องเปิดเสมอืนและ
ธรณีฟิสิกส ์

ส านักงบประมาณ 

  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์   
179 อ. ดร. บุญส่ง สุตะพันธ ์

(2557) 
300,000 

การพัฒนาเทคนิคเชิงแสงส าหรับการ
ตรวจวัดความไม่ตรงศูนย์ของแผ่นแก้ว
แม่แบบส าหรับใช้ผลติเลนสส์ายตา 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
โครงการพัฒนานกัวิจัยและงานวิจัย
เพื่ออตุสาหกรรม (พวอ.) ทุนผู้ชว่ย

วิจัยระดับปรญิญาเอกเพือ่
อุตสาหกรรม นกัศึกษาผูร้ับทนุ นาย
สหรัฐ แกว้อร่าม (สกว.=280,000 
บาท บ.แก้วปราการจ ากัด=20,000 

บาท) 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการ ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
180 อ. ดร. บุญส่ง สุตะพันธ ์

(2557) 
292,600 

เทคนิคการเพิ่มความไวเครื่องอ่านแถบสี
ส าหรับชุดทดสอบอย่างง่ายที่จ าเพาะต่อเชื้อ 
Acidovorax avenae subsp. Citrulli 
(Aac) 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

181 อ. ดร. บุญส่ง สุตะพันธ ์ 
(2557-2558) 
156,750 

การเพิ่มความไวของเครื่องอ่านแอลเอฟเอ 
ส าหรับใช้เซนเซอร์ทางชีวภาพ 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ ทุน
สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีไทย  
182 อ. ดร. บุญส่ง สุตะพันธ ์

(2557-2558) 
156,750 

เทคนิคแสงแบบไม่ส่งผลกระทบตอ่ร่างกาย
ส าหรับถ่ายภาพเส้นเลือดและวัดการไหล
ของเลือดในหลอดเลือด 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ ทุน
สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีไทย  
183 อ. ดร. บุญส่ง สุตะพันธ ์

(2557-2558) 
156,750 

อุปกรณ์เชิงแสงส าหรับการตรวจสอบการมี
เชื้อพร้อมฟักของไข่ไก่ 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ ทุน
สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีไทย  
184 อ.ดร. บุญส่ง สุตะพันธ์ 

(2557) 
292,600 

เทคนิคการเพิ่มความไวเครื่องอ่านแถบสี
ส าหรับชุดทดสอบอย่างง่ายที่จ าเพาะต่อเชือ้ 
Acidovorax avenae subsp. Citrulli 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

185 อาจารย์ ธนเสฏฐ์  
ทศดีกรพัฒน ์(2557) 
200,000 

การออกแบบวงจรก าเนิดสัญญาณไซน์โหมด
กระแสโดยใช้อุปกรณ์แอกทีฟสมัยใหม่ 

ทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือ
ตีพิมพ์ผลงานในวารสาร

นานาชาติ 
186 ผศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา 

(2557) 
7,463,800 

ออกแบบสร้างเครื่องให้ความร้อนแบบไดอิ
เล็กตริกส าหรับฆ่ามอดข้าวกับโรงสีข้าว
ขนาดใหญ ่และขนาดชุมชน 

ส านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน) 

187 ผศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา 
(2557) 
8,545,480 

เครื่องให้ความร้อนแบบไดอิเล็กตริก ส าหรบั
ฆ่ามอดข้าวเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ
โรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ทุ่งกุลา
ร้องไห ้ 

ส านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน) 

188 อ.ดร. บุญส่ง สุตะพันธ์ 
(2557)  890,000 

ฟลูอิดิกชิพส าหรับใช้ตรวจจ าแนกไส้เดือน
ฝอย ระยะที่ 2 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

189 อ.ดร. บุญส่ง สุตะพันธ์ 
(2557-2558) 
171,000 

ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 
โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีไทย สวทช. 

ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์ 
(ทุนสถาบันบัณฑิต 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
TGIST) 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการ ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
190 อ.ดร. บุญส่ง สุตะพันธ์ 

(2557-2558) 
171,000 

ทุนบัณฑิตศึกษาโครงการทุนสถาบันบัณฑิต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีทย สวทช. 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร ์
(ทุนสถาบันบัณฑติ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
TGIST) 

191 ผศ.ดร. ชาญชัย ทองโสภา 
(2557) 
408,000 

การศึกษาและออกแบบสร้างวงจรการรับ-ส่ง
ก าลังงานแบบไรส้ายด้วยสนามแมเ่หล็กใน
สภาพแวดล้อมต่างๆ 

ส านักงบประมาณ 

 


