
งานวิจัยบริการวิชาการและนวัตกรรม ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 

1. โครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรทุนจากภายในและภายนอก 
 งานวิจัยและพัฒนาเป็นภารกิจหลักที่ส าคัญภารกิจหนึ่งของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม เพื่อเป็นฐานในการ
น าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน พึ่งตนเองได้  สามารถแข่งขันได้กับต่างประเทศ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ในปีงบ ประมาณ 2559 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งสิ้น 
167 โครงการ  รวมเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการด าเนินการ ทั้งสิ้น 226,313,841.50 บาท โดยแหล่ง
ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาคือ  

1. จากแหล่งทุนภายในของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ ทุนเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือ
ตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์
บัณฑิตศึกษา ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Researcher) นักวิจัยบัณฑิตศึกษา (Post Graduate 
Researcher) ทุนเพื่อผลิตบัณฑิตปริญญาเอก (SUT-PHD) ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูงเพื่อจ้าง
นักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก (Full-time Doctoral Research) และนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโท 
(Full-time Master Research) และงบสมทบ เป็นจ านวนทั้งสิ้น 42 โครงการ เป็นเงิน 9,207,525  บาท  

2. จากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยแหล่งทุนภายนอกที่อยู่ในภาครัฐ 
เช่น ส านักงบประมาณ (ขอผ่าน มทส พิจารณาทุนโดย วช) และแหล่งทุนต่างๆ ดังปรากฏในตารางด้านล่าง เป็น
จ านวนทั้งสิ้น  125 โครงการ เป็นเงิน  217,106,316.50 บาท 
 โดยมีสรุปเปรียบเทียบจ านวนโครงการ และงบประมาณสนับสนุนที่ได้รับในปีงบประมาณ 2559 จาก
แหล่งทุนภายในและภายนอก  ดังปรากฏในตาราง 

 
ตารางที่ 1  จ านวนแหล่งทุนวิจัยภายในและภายนอก และงบประมาณ  ปี 2559 

แหล่งทุน จ านวน ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 

ภายใน         

ทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาต ิ 4 9.52 800,000.00  8.69 
กองทุนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สมเด็จพระเทพฯ 2 4.76 705,000.00  7.66 
ทุนเพื่อผลิตบณัฑติระดับปรญิญาเอก (SUT-PhD) 1 2.38 573,625.00  6.23 

ทุนเพื่อสนับสนุนการสรา้งและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม ่ 6 14.29 600,000.00  6.52 

ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มผีลผลิตด้านวจิัยสูงเพื่อจ้างนักวิจัย
เต็มเวลาคณุวุฒิปรญิญาเอก (Full-time Doctoral Research) 
และนักวิจัยเต็มเวลาคณุวุฒิปรญิญาโท (Full-time Master 
Research) 

7 16.67 4,344,000.00  47.18 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยัเพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับบณัฑิตศึกษา 19 45.24 308,900.00  3.35 

ITAP-ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 4.76 1,251,000.00  13.59 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.)  1 2.38 625,000.00  6.79 

รวมทุนภายในและงบประมาณ 42  9,807,525.00    

1 
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แหล่งทุน จ านวน ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 

ภายนอก (ภาครัฐ)         
กรมทางหลวง 1 0.80 10,941,450.00  5.04 

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม 2 1.60 5,386,000.00  2.48 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 1 0.80 9,990,000.00  4.60 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1 0.80 5,179,500.00  2.39 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1 0.80 2,872,000.00  1.32 

การจัดการซากดึกด าบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณ ี 1 0.80 367,100.00  0.17 

การวิจัยเพื่อส่งเสรมิสังคมแห่งการเรียนรู้และคณุภาพเยาวชน 
(สสค) 

1 0.80 200,000.00  0.09 

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจยัเพื่ออุตสาหกรรม (สกว.) 1 0.80 572,680.00  0.26 

จังหวัดชลบุร ี 1 0.80 2,900,000.00  1.34 

จังหวัดปทุมธาน ี 2 1.60 5,937,461.50  2.73 

จังหวัดเพชรบูรณ ์ 2 1.60 29,660,000.00  13.66 

เทศบาลนครแมส่อด 1 0.80 20,000,000.00  9.21 

พลังงานจังหวัดสระแก้ว 1 0.80 907,200.00  0.42 

มูลนิธิไทยโรดส ์ 1 0.80 614,510.00  0.28 

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 1 0.80 2,999,990.00  1.38 

ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย 1 0.80 1,260,000.00  0.58 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 1 0.80 704,110.00  0.32 

ส านักความปลอดภยั กระทรวงคมนาคม 1 0.80 4,900,000.00  2.26 

ส านักงบประมาณ (ขอผ่าน มทส พิจารณาทุนโดย วช) 83 66.40 32,332,500.00  14.89 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (ทุนพัฒนาศักยภาพในการ
ท างานของอาจารย์รุ่นใหม่) 

1 0.80 300,000.00  0.14 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั  3 2.40 773,000.00  0.36 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั โครงการพัฒนานักวิจัยและ
งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) 

1 0.80 572,000.00  0.26 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 1 0.80 3,450,000.00  1.59 

ส านักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาต ิ(วช.) 1 0.80 2,000,000.00  0.92 

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 2 1.60 45,929,500.00  21.16 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 1 0.80 9,098,260.00  4.19 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ 1 0.80 245,455.00  0.11 
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แหล่งทุน จ านวน ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิโครงการ
การวิจัยแบบมุ่งเปา้ตอบสนองความต้องการในการพัฒนา
ประเทศโดยเร่งด่วน : กลุ่มเรื่องเรง่ด่วนด้านมันส าปะหลัง 

3 2.40 913,800.00  0.42 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ 1 0.80 5,000,000.00  2.30 

ภายนอก (ภาคเอกชน)        

Western Digital 1 0.80 1,050,000.00  0.48 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บัวค าสกลนครก่อสร้าง 1 0.80 242,000.00  0.11 

บริษัท ซีเกทเทคโนโลยีประเทศไทย (จ ากัด) 2 1.60 869,000.00  0.40 

บริษัท บีโปรเฟสช่ันนอล คอนซัลแทนท์ จ ากัด 1 0.80 8,127,000.00  3.74 

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จ ากัด 1 0.80 492,800.00  0.23 

บริษัทเอสซีจี เคมีคอลส์ จ ากัด 1 0.80 319,000.00  0.15 

รวมทุนภายนอกและงบประมาณ 125   217,106,316.50   

รวมงบประมาณทุนภายในและภายนอก 167  226,313,841.50  

 

 เมื่อเปรียบเทียบจ านวนโครงการและงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับในปีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 ถึง 
ปีงบประมาณ 2559 ดังที่แสดงในภาพ พบว่างบประมาณสนับสนุนการวิจัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 63.78 ในปีงบประมาณ 
2556 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 109.25 จากปีงบประมาณ 2557 และลดลง ร้อยละ 44.31 ในปีงบประมาณ 2558 และ
จ านวนโครงการวิจัยลดลง ร้อยละ 12.10 และ 12.56 จากปีงบประมาณ 2556 และ ปีงบประมาณ 2557 และลดลง 
ร้อยละ 9.72 จากปีงบประมาณ 2558 ดังรูปที่ 1  
 

 

รูปที่ 1  จ านวนโครงการวิจัยแยกตามปีงบประมาณ ตั้งแต่ปี 2555-2559 
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รูปที่ 2 จ านวนโครงการวิจัยแยกตามสาขาวิชา ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ในปีงบประมาณ 2559 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนาโดยมีค่าดัชนีช้ีวัดต่าง ๆ ที่
ใช้ในการประกันคุณภาพการวิจัย ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 

1. สัดส่วนจ านวนโครงการวิจัยเทียบเท่าต่อจ านวนคณาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงเท่ากับ 1 : 1.09  
2. สัดส่วนจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกต่อจ านวนคณาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง ต่ออาจารย์ 1  

ท่านเท่ากับ  1,418,995.53 บาท   
3. สัดส่วนจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในต่อจ านวนคณาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง ต่ออาจารย์ 1 

ท่าน เท่ากับ 64,101.47 บาท  
4. สัดส่วนงบประมาณสนับสนุนการวิจัยต่อจ านวนคณาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง ต่ออาจารย์ 1 ท่าน 

1,479,175.43 บาท  
5. สัดส่วนของเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในต่อเงินสนับสนุนงานวิจัยภายนอกเท่ากับ 4.24 : 95.76 

 

โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ที่ได้รับจัดสรรประจ าปีงบประมาณ 2559 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต   
1 อ.ดร. สมศักดิ ์ศิวด ารงพงศ์ 

(2559) 308,000 
การรีไซเคิลเศษเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์โดยใช้
เป็นมวลรวมละเอียดในบล็อกประสาน 

ส านักงบประมาณ  
 

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร   
1 อ.ดร. พรรษา ลิบลับ  

(2559) 200,000 
ผลของน้ ามันดี เ ซลจากขยะพลาสติกต่ อ
สมรรถนะ การปลดปล่อยมลพิษ และการสึก
หรอของเครื่องยนต์ 

ทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตร
หรือตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารนานาชาต ิ

2 ผศ.ดร. วีรชัย อาจหาญ  
(2558 - 2559) 20,000,000 

การก่อสร้างสถานีต้นแบบผลิตน้ ามันเช้ือเพลิง
จากขยะเทศบาลนครแม่สอด 

เทศบาลนครแมส่อด 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

3 ผศ.ดร. วีรชัย อาจหาญ  
(2558 - 2559) 5,000,000 

การก่อสร้ างโรงงานผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ด้ วย
เทคโนโลยีการบ าบัดขยะโดยวิธีทางกลและ
ชีวภาพต าบลทุ่งสมอ 

องค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งสมอ 

4 ผศ.ดร. วีรชัย อาจหาญ 
(2559) 2,900,000 

การศึกษาความเป็นไปได้โรงไฟฟ้าชีวมวลจาก
ขยะเทศบางเมืองปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์ 
จังหวัดชลบุรี 

จังหวัดชลบุร ี

5 ผศ.ดร.วีระศักดิ ์เลิศสริิโยธิน 
(2558 - 2559) 570,000 

การวิเคราะห์ภาพถ่ายไฮเปอร์สเปคตรอลฟลูออ
เรสเซนต์เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของไบ     
โอฟิล์ม จากจลุินทรีย์ในผักสลัด 

ส านักงบประมาณ  
 

6 ผศ.ดร. เทวรัตน ์ตรีอ านรรค 
(2559) 474,000 

การพัฒนาเครื่องล้างท าความสะอาดพวงองุ่น
สดแบบท างานต่อเนื่องเพื่อลดความเสียหาย
และการสูญเสีย 

ส านักงบประมาณ  
 

7 ผศ.ดร.วีระศักดิ ์เลิศสริิโยธิน 
(2559) 468,000 

การท าสสารที่ ใ ช้ เป็น  SERS จาก zeolite-
silver complex เพื่ องานวิ เคราะห์สารให้   
กลิ่นอาหารระเหยง่ายด้วยวิธี  FT-Raman 
Spectroscopy 

ส านักงบประมาณ  
 

8 อ.ดร. สามารถ บุญอาจ 
(2559) 530,000 

การพัฒนาเครื่องตีดินและกระจายปุ๋ยคอกใน
นาข้าว 

ส านักงบประมาณ  
 

9 ผศ.ดร. วีรชัย อาจหาญ  
(2558 - 2559) 9,990,000 

การจัดท าแผนแม่บทเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามภารกิจด้านพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน 

กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน (พพ.) 
10. ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ 

(2559) 2,056,400.00 
โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้เทคโนโลยี
พลั งงานชุมชนที่มีประสิทธิสู ง  ในจังหวัด
ปทุมธาน ี

จังหวัดปทุมธาน ี
 

11 ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ 
(2559) 3,881,061.50 

โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใน
สถานท่ีราชการ 

จังหวัดปทุมธาน ี
 

12 ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ 
(2559) 2,872,000.00 

การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้าง
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของภาคการผลิตและบริการ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

 
13 ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ 

(2559) 19,660,000.00 
ก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีการ
บ าบัดขยะโดยวิธีทางกลและชีวภาพ ณ. ต าบล
เข็กน้อย อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

จังหวัดเพชรบูรณ ์
 
 

14 ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ 
(2559) 8,127,000.00 

ซื้อขายพร้อมติดตั้งเครื่องจักรส าหรับโครงการ
ผลิตเช้ือเพลิงทดแทนจากขยะ (RDF) โดยใช้

บริษัท บีโปรเฟสช่ันนอล 
คอนซัลแทนท์ จ ากัด 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

เทคโนโลยีการบ าบัดทางกลและทางชีวภาพ 
รองรับขยะปริมาณ 10 ตัน/วัน 

 

15 ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ 
(2559) 907,200.00 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จังหวัดสระแก้ว 

พลังงานจังหวัดสระแก้ว 
 

16 ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ 
(2559) 9,098,260.00 

โครงการศึกษาศักยภาพอนุรักษ์พลังงานและ
พลังงานทดแทนพื้นที่ภาคตะวันออกและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  และพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลศักยภาพพลังงานทดแทน 

ส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน (สนพ.) 

 
 

17 ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ 
(2559) 10,000,000.00 

โครงการก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วย
เทคโนโลยีการบ าบัดขยะโดยวิธีทางกลและทาง
ชีวภาพ อ าเภอเขาค้อ 

จังหวัดเพชรบูรณ ์
 
 

18 อ. ดร.พรรษา ลิบลับ 
(2559) 2,000,000.00 

โครงการต้นแบบการจัดการขยะแบบครบวงจร
เพื่อผลิตเป็นพลังงานทดแทนในพื้นที่ท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน 

ส านักงานคณะกรรมวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

 
สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง  
1 รศ.ดร. วัฒนวงศ์ รัตนวราห 

(2559) 200,000 
การพัฒนาแบบจ าลองการใช้หมวกนิรภัยใน
การขับขี่จักรยานยนต์ในสังคมเมืองและชนบท 

ทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตร
หรือตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารนานาชาต ิ

2 ผศ.ดร. รัฐพล ภู่บุบผาพันธ ์
(2559) 9,400 
  

การศึกษาระยะเวลาห่างในการออกตัวของ
ยวดยานบริเวณทางแยกสัญญาณไฟจราจร 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยั
เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
3 อ.ดร. ณัฐภรณ์ เจริญธรรม 

(2559) 1,260,000 
การพัฒนาเครือข่ายของทีมสืบค้นสาเหตุของ
อุบัติเหตุทางถนนในเชิงลึก ปี 2559 (เครือข่าย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) 

ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่ง
ประเทศไทย 

4 อ.ดร. ณัฐภรณ์ เจริญธรรม 
(2559) 614,510 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายเฝ้าระวัง
สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน ปี 2558 
(เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) 

มูลนิธิไทยโรดส ์

5 รศ.ดร. วัฒนวงศ์ รัตนวราห 
(2558 - 2559) 2,229,500 

ศึกษาการจัดท าแผนหลักการพัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะในเมืองภูมิภาคของประเทศ 

ส านักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร 

(สนข.) 
6 อ.ดร. ศิรดล ศริิธร 

 (2559 - 2560) 10,941,450 
งานศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมแนว
ทางการใช้เอกชนด าเนินงานและบ ารุงรักษา 
(O&M) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
สายบางปะอิน-นครราชสีมา 

กรมทางหลวง 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
1 ผศ.ดร. ปรเมศวร์ ห่อแก้ว  

(2559) 242,000 
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการตัดท่อนไม้เพื่อ
ลดปัญหาการควบคุมปริมาณวัสดุ กรณีศึกษา 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บัวค าสกลนครก่อสร้าง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บัวค า
สกลนครก่อสรา้ง 

2 ผศ.ดร. ปรเมศวร์ ห่อแก้ว  
(2559) 492,800 

การพัฒนาระบบการควบคุมและติดตาม
กระบวนการผลิตเพื่อลดความสูญเสีย 

บริษัท สลาแมนเดอร ์ 
จิวเวอรี่ จ ากัด 

3 รศ.ดร. นิตยา เกดิประสพ  
(2557 - 2559) 318,000 

การวิเคราะห์ดิสคริมิแนนต์ด้วยเทคนิคการท า
เหมืองความสัมพันธ์ ส าหรับระบบสนับสนุน
การตัดสินใจด้านการแพทย์ 

ส านักงบประมาณ  
 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี    

1 ผศ.ดร. พนารัตน ์รัตนพาน ี 
(2559) 319,000 

กระบวนการขึ้นรูปของสารประกอบอนินทรีย์ที่
ลักษณะโครงสร้างเป็นช้ันส าหรับประยุกต์ใช้
เครื่องปฏิกรณ์ 

บริษัทเอสซีจ ีเคมีคอลส์ 
จ ากัด 

2 อ.ดร. สุพรรณ ีจันทร์ภริมณ ์ 
(2559 - 2560) 324,000 

การผลิตไดเอทิลอีเทอร์เพื่อใช้ในเครื่องยนต์ดีเซล
จากเอทานอลด้วยปฏิกิริยาดีไฮเดรชันแบบใช้ตัว 
เร่งซีโอไลต์ชนิด SUZ-4 ที่มีองค์ ประกอบของ
ซิลิกอนไดออกไซด์จากเถ้าแกลบ 

ส านักงบประมาณ  
 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
1 รศ.ร.อ.ดร. กนต์ธร  

ช านิประศาสน์  (2559) 
485,000 

อากาศยานอัตโนมัติส าหรับใช้ในการเกษตร กองทุนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐส์มเด็จ

พระเทพฯ 
2 ผศ.ดร. สุภกจิ รูปขันธ์   

(2559) 10,000 
การวิเคราะห์ความล้าตามมุมในเชิงพลวัตรของ
ล้อแม็กอัลลอยโดยการจ าลองด้วยระเบียบวิธี
ไฟไนต์เอลิเมนต์ 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยั
เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
3 อ.ดร. ธีทัต ดลวิชัย   

(2559) 10,000 
การประยุกต์การใช้การเคลื่อนที่ของสันชะลอ
ความเร็วเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยั
เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
4 ผศ.ดร. สุภกจิ รูปขันธ์  

(2559) 40,000 
การวิเคราะห์โครงสร้างรถโดยสารระหว่างเมือง
ด้วยการจ าลองจุดเช่ือมต่อแบบยืดหยุ่นโดย
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์ 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยั
เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
5 รศ.ร.อ.ดร. กนต์ธร  

ช านิประศาสน ์ (2559) 10,000 
การออกแบบและสร้างต้นแบบระบบการผลิต
โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเพื่อการเรียนการสอน 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยั
เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

6 รศ.ดร. จิระพล ศรีเสริฐผล  
(2558 - 2560) 573,000 

การออกแบบระบบควบคุมแบริ่งสนามแม่  
เหล็กแบบกระตุ้นและการประยุกต์ใช้งาน 

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

7 ผศ.ดร. กีรติ สุลักษณ ์ 
(2559) 688,000 

การพัฒนาระบบส าหรับห้องพักรักษาผู้ป่วยติด
เชื้อวัณโรค 

ส านักงบประมาณ  

8 ผศ.ดร. สุภกจิ รูปขันธ์  
(2559) 340,000 

การพัฒนาอุปกรณ์การยึดตรึงกระดูกภายนอก
เอนกประสงค์แบบไดนามิกส์ส าหรับภาวะ
กระดูกหน้าแข้งหักชนิดเปิด 

ส านักงบประมาณ  

9 ผศ.ดร. อาทิตย ์คูณศรสีุข  
(2559) 445,000 

ระบบผลิตไฟฟ้า ORC ที่เหมาะสมและคุ้มค่า
ส าหรับประเทศไทย 

ส านักงบประมาณ  

10 อ.ดร. กระวี ตรีอ านรรค  
(2559) 424,000 

การพัฒนาเครื่องจักรส าหรับการผลิตวัสดุมุง
หลังคาจากหญ้าแฝก 

ส านักงบประมาณ  

11 ผศ.ดร. การุญ ฟังสุวรรณรักษ์ 
(2559) 417,000 

4-Zone Fast Firine ส าหรับพัฒนาการผลิตใน
ปริมาณมากของเซลล์แสง อาทิตย์ประสิทธิภาพ
สูงโครงสร้าง Rear Locally Passivated Cells 

ส านักงบประมาณ  

สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก  
1 ผศ.ดร. สุดเขตต ์พจน์ประไพ  

(2559) 888,000 
ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัย
สูงเพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก 
(Full-time Doctoral Research) และนักวิจัย
เต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโท (Full-time Master 
Research) ดร.อรพิมพ์ น้ าสา 

ทุนสนับสนุนแก่
คณาจารย์ที่มผีลผลติด้าน
วิจัยสูงเพื่อจ้างนักวิจัย

เต็มเวลาคณุวุฒิปรญิญา
เอก (Full-time 

Doctoral Research) 
และนักวิจัยเต็มเวลา

คุณวุฒิปรญิญาโท (Full-
time Master 
Research) 

2 รศ.ดร. สุกานดา เจียรศิริสมบูรณ์  
(2559 - 2560) 888,000 

ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัย
สูงเพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก 
(Full-time Doctoral Researcher) แ ล ะ
นักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโท (Full-time 
Master Researcher) นางสาวธัญญพัทธ์  

ทุนสนับสนุนแก่
คณาจารย์ที่มผีลผลติด้าน
วิจยัสูงเพื่อจ้างนักวิจัย

เต็มเวลาคณุวุฒิปรญิญา
เอก (Full-time 

Doctoral Research) 
และนักวิจัยเต็มเวลา

คุณวุฒิปรญิญาโท (Full-
time Master 
Research) 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

3 อ.ดร. ศิริวรรณ โชคค้า  
(2559) 100,000 

การศึกษาค่าการน าไฟฟ้าของวัสดุที่มีโครงสร้าง 
เพอรอฟสไกต์ 2 ช้ัน เพื่อใช้เป็นวัสดุแคโทด
ส าหรับเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็ง 

ทุนเพื่อสนับสนุนการ
สร้างและพัฒนานักวิจัย

รุ่นใหม ่
4 อ.ดร. จิรัชญา อายะวรรณา  

(2559) 100,000 
ความสามารถทางโฟโตคาตาลิติกของเคลือบ
แก้วเซรามิกส าหรับกระเบื้องเซรามิกแบบเผา
เร็ว 

ทุนเพื่อสนับสนุนการ
สร้างและพัฒนานักวิจัย

รุ่นใหม ่
5 ผศ.ดร. สุขเกษม วัชรมัยสกลุ  

(2559) 10,000 
การเตรียมโครงร่างไฮดรอกซีแอปาไทด์โดยใช้
อนุภาคแกรนูลที่ได้จากการพ่นแห้งแบบฝอย
ส าหรับทดแทนกระดูก 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยั
เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
6 ผศ.ดร. สุขเกษม วัชรมัยสกลุ  

(2559) 10,000 
การเตรียมและสมบัติของวัสดุ ชีวภาพเชิง
ประกอบอะลูมินา/เซอร์โคเนียโดยใช้ผงอนุภาค
เชิงประกอบท่ีได้จากกรรมวิธีพ่นแห้ง 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยั
เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
7 ผศ.ดร. สุดเขตต ์พจน์ประไพ  

(2559 - 2561) 1,050,000 
MgO Material Characterization Western Digital 

8 รศ.ดร. สุกานดา เจียรศิริสมบูรณ์  
(2558 - 2559) 200,000 

เฟร์โรอิเล็กทริกทวิภาคซับซ้อนใกล้ขอบเขต
เฟสมอร์โฟทรอนิกท่ีมีสมรรถนะสูง 

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย  

9 ผศ.ดร. สุขเกษม วัชรมัยสกลุ  
(2558 - 2559) 380,000 

การเตรียมและสมบัติของวัสดุเชิงประกอบอะลู 
มินา/เซอร์โคเนียส าหรับงานศัลยกรรมข้อ
กระดูกโดยการใช้ผงวัตถุดิบที่ได้จากกรรมวิธี
พ่นแห้ง 

ส านักงบประมาณ  
 

10 ผศ.ดร. สุขเกษม วัชรมัยสกลุ  
(2558 - 2559) 345,000 

การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของไฮดรอกซีแอปา
ไทต์ที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติส าหรับใช้
งานเป็นวัสดุฝังในทางการแพทย์โดยการเตรียม
ผงวัตถุดิบด้วยวิธีแตกต่างกัน 

ส านักงบประมาณ  
 

11 ผศ.ดร. ศิรริัตน ์ทับสูงเนิน  
รัตนจันทร ์ (2559) 350,000 

ปฏิกิริยาการออกซิเดชันจากการกระตุ้นด้วย
แสงของฟิล์มผลึกนาโนซิงค์ออกไซด์ที่ เติม
สารเจือส าหรับการบ าบัดน้ าเสีย 

ส านักงบประมาณ  
 

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  
1 ผศ.ร.อ.ดร. ประโยชน์ ค าสวัสดิ ์

(2559) 651,000 
เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายส าหรับจ าลองระบบ
การชลประทานในไร่มันส าปะหลัง 

ITAP-ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาต ิ
2 รศ.ดร. รังสรรค ์วงศ์สรรค ์

(2559) 3,450,000 
การเพิ่มประสิทธิภาพสายอากาศของระบบ
เรดาร์ส าหรับกองทัพไทยโดยใช้เทคนิคอภิวัสดุ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

3 ผศ.ร.อ.ดร. ประโยชน์ ค าสวัสดิ ์
(2557 - 2559) 503,800 

เทคโนโลยี การจัดการดิน น้ าและธาตุอาหาร
พืช ส าหรับการผลิตมันส าปะหลัง (ชุดโครงการ)  
โครงการย่อยที่ 2 เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย
ส าหรับจ าลองระบบการชลประทานในไร่มัน 
ส าปะหลัง  

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาต ิ
โครงการการวิจัยแบบมุ่ง

เป้าตอบสนองความ
ต้องการในการพัฒนา
ประเทศโดยเร่งด่วน : 

กลุ่มเรื่องเร่งด่วนด้านมัน
ส าปะหลัง 

4 ผศ.ดร. ชุติมา พรหมมาก  
(2559) 375,000 

เทคนิคการออกแบบเครือข่ายไร้สายที่มี
ประสิทธิภาพส าหรับระบบระบุต าแหน่งวัตถุ
ภายในอาคารแบบหลายช้ันโดยใช้โปรแกรมเชิง
เส้นและแนวทางฮิวรีสติก 

ส านักงบประมาณ  
 

5 ผศ.ดร. ปิยาภรณ ์มีสวสัดิ ์
(2559) 405,000 

สายอากาศเซกเตอร์โดยใช้ไดโพลพับร่วมกับ
ผนังสะท้อนรูปตัวยูและช่องว่างแถบความถี่
แม่เหล็กไฟฟ้า ส าหรับการประยุกต์ใช้งานย่าน
ความถี่ 5.8 GHz 

ส านักงบประมาณ  
 

6 ผศ.ดร. ปิยาภรณ ์มีสวสัดิ ์
(2559) 493,000 

หน้าต่างประหยัดพลังงานโดยใช้พื้นผิวเลือก
ความถี ่

ส านักงบประมาณ  
 

7 ผศ.ร.อ.ดร. ประโยชน์  
ค าสวัสดิ ์(2559) 445,000 

ระบบรายงานสภาวะแวดล้อมในแปลง
เกษตรกรรมด้วยเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายแบบ
แอนดรอยด์ต้นทุนต่ า 

ส านักงบประมาณ  
 

8 รศ.ดร. พีระพงษ ์อุฑารสกลุ 
(2559) 400,000 

การท านายพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสัญญาณแทรก
สอดสูงส าหรับเครือข่ายสามจีโดยใช้ข้อมูล 
ทราฟฟิก 

ส านักงบประมาณ  
 

9 รศ.ดร. พีระพงษ ์อุฑารสกลุ 
(2559) 405,000 

การพัฒนาเครื่องมือที่หาค่าเหมาะสมทางวิทยุ
ส าหรับ เครือข่ ายสามจี โดยใ ช้ความรู้ เ ชิ ง
ประจักษ์จากการท าไดร์ฟเทส 

ส านักงบประมาณ  
 

10 รศ.ดร. มนต์ทิพย์ภา อุฑารสกุล 
(2559) 390,000 

การก่อรูปล าคลื่นแบบตั้งฉากโดยอาศัยทิศ
ทางการมาถึงของสัญญาณ 

ส านักงบประมาณ  
 

11 อาจารย์ เศรษฐวิทย ์ภูฉายา 
(2559) 455,000 

ความกว้างล าคลื่นที่ เหมาะสมที่สุดส าหรับ
ระบบไฟจราจรเสมือน 

ส านักงบประมาณ  
 

12 รศ.ดร. มนต์ทิพย์ภา อุฑารสกุล 
(2559) 390,000 

การส่งสัญญาณแบบกระจายโดยไม่ ใช้การ
ป้อนกลับ 

ส านักงบประมาณ  
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

13 รศ.ดร. รังสรรค ์วงศ์สรรค ์
(2559) 375,000 

การเพิ่มประสิทธิภาพของสายอากาศปากแตร
รูปกรวยโดยใช้เทคนิคอภิวัสดุที่อยู่ในรูปแบบ
โครงสร้างช่องว่างแถบความถี่แม่เหล็กไฟฟ้า
แบบดอกเห็ด ส าหรับสถานีเชื่อมต่อสัญญาณ 

ส านักงบประมาณ  
 

14 รศ.ดร. พีระพงษ ์อุฑารสกลุ 
(2559) 380,000 

การสกัดลักษณะส าคัญของสัญญาณคลื่นสมอง
ที่ได้จากการเขียนในจินตนาการ 

ส านักงบประมาณ  
 

15 ผศ.ร.อ.ดร. ประโยชน์  
ค าสวัสดิ ์(2559) 270,000 

การออกแบบและพัฒนาอัลกอริทึมการท าลาย 
น้ าภาพสีแบบดิจิตอลส าหรับอุปกรณ์แอนดรอยด์ 

ส านักงบประมาณ  
 

สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์  
1 อ.ดร. ตตยิา ตรงสถิตกุล 

(2559) 100,000 
การพัฒนาฟิล์มพอลิเมอร์ผสมพอลิแลคติก
แอซิดและพอลิเอทธิลีนความหนาแน่นต่ า
ส าหรับงานบรรจุภัณฑ์ : ผลของปริมาณพอลิ
แลคติกแอซิดและสารช่วยเพิ่มความเข้ากันได้ที่
มีต่อโครงสร้าง สมบัติเชิงกล อัตราการผ่านของ
ก๊าซและย่อยสลายทางชีวภาพ 

ทุนเพื่อสนับสนุนการ
สร้างและพัฒนานักวิจัย

รุ่นใหม ่

2 รศ.ดร. กษมา จารุก าจร 
(2559) 470,000 

การเตรียมและสมบัติของพอลิ เมอร์ผสม
ระหว่างพอลิแลคติกแอซิดกับพอลิบิวธิลีนอะดิ
เปตโคเทอเรพทาเรตที่เสริมแรงด้วยผงขี้เลื่อย 

ส านักงบประมาณ  
 

3 รศ.ดร. ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน ์
(2559 - 2560) 410,000 

ยางธรรมชาติดัดแปรเสริมแรงด้วยนาโน
เซลลูโลสจากกากมันปะหลัง 

ส านักงบประมาณ  
 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
1 รศ.ดร. กองพล อารีรักษ ์

(2559) 220,000 
เครื่องรีดยางพาราไฟฟ้าอัจฉริยะที่ควบคุม
ความหนาแผ่นยางแบบอัตโนมัติ 

กองทุนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐส์มเด็จ

พระเทพฯ 
2 ผศ.ดร. อนันท์ อุ่นศิวิไลย ์

(2559) 200,000 
การปรับแต่งค่า (PID) ส าหรับระบบ AGC โดย
ใช้ Intelligent Search Technique 

ทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตร
หรือตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารนานาชาต ิ

3 รศ.ดร. กองพล อารีรักษ์ 
(2559) 20,000 

การประหยัดพลังงานของมอเตอร์เหนี่ยวน า
สามเฟสด้วยการประมาณค่าพารามิเตอร์ที่ใช้
ตัวกรองคาลมาน 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยั
เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
4 รศ.ดร. กองพล อารีรักษ ์

(2559) 20,000 
การควบคุมแบบสัดส่วนร่วมกับเรโซแนนท์เชิง
ปรับตัวส าหรับวงจรกรองก าลังแอกทีฟในระบบ 
สามเฟสสี่สาย 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยั
เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

5 รศ.ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ 
(2557 - 2559) 572,000 

การวิเคราะห์และการวางแผนระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ 

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

โครงการพัฒนานักวิจัย
และงานวิจัยเพื่อ

อุตสาหกรรม (พวอ.) 

6 รศ.ดร. อาทิตย์ ศรีแก้ว 
(2559) 600,000 

โครงการการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบประมวล 
ผลการให้น้ าไร่มันส าปะหลังด้วยแบบจ าลอง
ระบบการชลประทาน 

ITAP-ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

7 รศ.ดร. อาทิตย์ ศรีแก้ว  
(2557 - 2559) ชุดโครงการ 

ชุดโครงการ เทคโนโลยี การจัดการดินน้ าและ
ธาตุอาหารพืชส าหรับการผลิตมันส าปะหลัง 
(ชุดโครงการ) 913,800  

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาต ิ
โครงการการวิจัยแบบมุ่ง

เป้าตอบสนองความ
ต้องการในการพัฒนา
ประเทศโดยเร่งด่วน : 

กลุ่มเรื่องเร่งด่วนด้านมัน
ส าปะหลัง 

8 รศ.ดร. อาทิตย์ ศรีแก้ว  
(2557 - 2559) 410,000 

เทคโนโลยี การจัดการดินน้ าและธาตุอาหารพืช
ส าหรับการผลิตมันส าปะหลัง (ชุดโครงการ) 
โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ
ประมวลผลการให้น  าไร่มันส าปะหลังด้วย
แบบจ าลองระบบการชลประทาน 

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาต ิ
โครงการการวิจัยแบบมุ่ง

เป้าตอบสนองความ
ต้องการในการพัฒนา
ประเทศโดยเร่งด่วน : 

กลุ่มเรื่องเร่งด่วนด้านมัน
ส าปะหลัง 

9 รศ.ดร. กองพล อารีรักษ์ 
(2559) 383,000 

การประหยัดพลังงานส าหรับการขับเคลื่อน
มอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟส 

ส านักงบประมาณ  

10 รศ.ดร. กองพัน อารีรักษ์ 
(2559) 448,000 

การควบคุมพลังงานลมแบบอิสระที่มีระบบตาม
รอยก าลังสูงสุด 

ส านักงบประมาณ  
 

11 รศ.ดร. กองพัน อารีรักษ์ 
(2559) 403,000 

การบรรเทาการขาดเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า
ก าลังเอซีเป็นดีซีที่มีโหลดอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง
ขนานกันด้วยวิธีการหน่วงแบบแอกทีฟ 

ส านักงบประมาณ  
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

12 ผศ.ดร. ทิพย์วรรณ  
ฟังสุวรรณรักษ ์ 
(2559 - 2560) 434,000 

เซลล์ แส งอาทิ ตย์ ชนิ ดผลึ กซิ ลิ คอนด้ วย
เทคโนโลยี ใหม่  Selective Emitter ที่ ใ ช้วิธี  
Screen Printing 

ส านักงบประมาณ  
 

13 ผศ.ดร. บุญเรือง มะรังศร ี
(2559) 385,000 

ลักษณะการขยายตัวของวอเทอร์ทรีอิงในสาย
เคเบิลแรงสูงใต้ดินฉนวนพอลิเอทิลีนแบบเชื่อม
ขวางส าหรับระบบจ าหน่าย 22 kv 

ส านักงบประมาณ  
 

14 รศ.ดร. อาทิตย์ ศรีแก้ว 
(2559) 350,000 

เครือข่ายเรียนรู้และเฝ้าระวังโรคใบพืชอัตโนมัติ
ด้วยระบบการมองเห็นของคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายประสาทเทียมแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ส านักงบประมาณ  
 

15 อ.ดร. สดุารตัน ์ขวัญอ่อน 
(2559) 390,000 

วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็น
กระแสตรงที่มีการลดทอนแรงดันสูงแบบสวิตซ์
เดียวส าหรับระบบพลังงานทดแทน 

ส านักงบประมาณ  
 

16 อ.ดร. สดุารตัน ์ขวัญอ่อน 
(2559) 250,000 

วงแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบกระแสตรงเป็น
กระแสตรงที่มีการเพิ่มแรงดันสูงยิ่งส าหรับ
ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์สามเฟส 

ส านักงบประมาณ  
 

17 อ.ดร. สดุารตัน ์ขวัญอ่อน 
(2559) 351,000 

วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบบูสต์หลายขั้นที่
คงทนต่อความผิดพร่องส าหรับประยุกต์ใน
ระบบพลังงานทดแทน 

ส านักงบประมาณ  
 

18 รศ.ดร. กองพัน อารีรักษ์ 
(2559) 201,000 

การวิเคราะห์เสถียรภาพไม่เป็นเชิงเส้นของ
ร ะบบ ไ ฟฟ้ า ก า ลั ง เ อซี เ ป็ นดี ซี ที่ มี โ หล ด
ก าลังไฟฟ้าคงตัว 

ส านักงบประมาณ  
 

19 รศ.ดร. ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์  
(2557 - 2559) 572,680 

การพัฒนาต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าที่ ใ ช้
แบตเตอร์รี่ลิเธียมไอออนส าหรับประเทศไทย 

โครงการพัฒนานักวิจัย
และงานวิจัยเพื่อ

อุตสาหกรรม (สกว.) 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
1 ศ.ดร. สุขสันติ ์หอพิบูลสุข 

(2557 - 2559) 573,625 
การปรับปรุงคุณสมบัติแอสฟัลต์คอนกรีต
น ามาใช้เป็นผิวทางในประเทศไทย (บัณฑิตช่ือ 
นายถาวร ตะไก่แก้ว) 

ทุนเพื่อผลิตบณัฑติระดับ
ปริญญาเอก (SUT-PhD) 

2 ผศ.ดร. ธีรวัฒน์ สินศริ ิ 
(2559) 336,000 

ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัย
สูงเพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโท 
(Full-time Master Researcher) น า ย พุ ฒิ
พัทธ์ ราชค า  

ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มี

ผลผลิตด้านวิจัยสูงเพื่อจา้ง

นักวิจยัเต็มเวลาคุณวุฒิ

ปริญญาเอก (Full-time 

Doctoral Research) และ

นักวิจยัเต็มเวลาคุณวุฒิ

ปริญญาโท (Full-time 

Master Research) 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

3 รศ.ดร. อวิรุทธ์ิ ชินกุลกิจนิวัฒน์ 
(2558-2559) 888,000 

ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัย
สูง เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก 
และนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโท นาง
จิตรวดี หอพิบูลสุข (1 เดือน) และนายอภิชาติ 
สุดดีพงษ์ (11 เดือน)  

ทุนสนับสนุนแก่
คณาจารย์ที่มผีลผลติด้าน
วิจัยสูงเพื่อจ้างนักวิจัย

เต็มเวลาคณุวุฒิปรญิญา
เอก (Full-time 

Doctoral Research) 
และนักวิจัยเต็มเวลา

คุณวุฒิปรญิญาโท (Full-
time Master 
Research) 

4 ศ.ดร. สุขสันติ ์หอพิบูลสุข 
(2559) 336,000 

ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัย
สูงเพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก 
และนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโท (ศ.ดร.
สุขสันติ์ หอพิบูลสุข) (นายวิษณุกร สมิงทอง)  

ทุนสนับสนุนแก่
คณาจารย์ที่มผีลผลติด้าน
วิจัยสูงเพื่อจ้างนักวิจัย

เต็มเวลาคณุวุฒิปรญิญา
เอก (Full-time 

Doctoral Research) 
และนักวิจัยเต็มเวลา

คุณวุฒิปรญิญาโท (Full-
time Master 
Research) 

5 ศ.ดร. สุขสันติ ์หอพิบูลสุข 
(2559) 336,000 

ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัย
สูงเพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก 
(Full-time Doctoral Researcher) แ ล ะ
นักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิ ป.โท  

ทุนสนับสนุนแก่
คณาจารย์ที่มผีลผลติด้าน
วิจัยสูงเพื่อจ้างนักวิจัย

เต็มเวลาคณุวุฒิปรญิญา
เอก (Full-time 

Doctoral Research) 
และนักวิจัยเต็มเวลา

คุณวุฒิปรญิญาโท (Full-
time Master 
Research) 

6 รศ.ดร. อวิรุทธ์ิ ชินกุลกิจนิวัฒน์  
(2559) 200,000 

การประเมินความลึกที่เหมาะสมต่อการติดตั้ง
เครื่องมือวัดเพื่อเตือนภัยเบื้องต้นส าหรับดิน
โคลนถล่มแบบตื่นเนื่องจากฝน 

ทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตร
หรือตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารนานาชาต ิ
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

7 ศ.ดร. สุขสันติ ์หอพิบูลสุข 
(2559 - 2560) 672,000 

ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัย
สูงเพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก
และนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโท(ศ.ดร.
สุขสันติ์ หอพิบูลสุข) (นายอาทิตย์ อุดมชัย)  

ทุนสนับสนุนแก่
คณาจารย์ที่มผีลผลติด้าน
วิจัยสูงเพื่อจ้างนักวิจัย

เต็มเวลาคณุวุฒิปรญิญา
เอก (Full-time 

Doctoral Research) 
และนักวิจัยเต็มเวลา

คุณวุฒิปรญิญาโท (Full-
time Master 
Research) 

8 ศ.ดร. สุขสันติ ์หอพิบูลสุข 
(2559) 5,000,000  

การศึกษาความเหมาะสมโครงข่ายทางหลวง
ชนบทสนับสนุนเมืองชายแดน 

กรมทางหลวงชนบท 
กระทรวงคมนาคม 

9 ศ.ดร. สุขสันติ ์หอพิบูลสุข 
(2559) 386,000  

โครงการศึกษาและปรับปรุงมาตรฐานงานทาง
หลวงชนบท (มทช.) 

กรมทางหลวงชนบท 
กระทรวงคมนาคม 

10 ศ.ดร. สุขสันติ ์หอพิบูลสุข 
(2559) 4,900,000  

การออกแบบและพัฒนาผิวทางแอสฟัลต์
ประเภท AC Duopave เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านความปลอดภัยบนทางหลวงชนบท 

ส านักความปลอดภยั 
กระทรวงคมนาคม 

11 อ.ดร. อรรณพ ประวัติวงศ ์ 
(2559 - 2560) 300,000  

การประพฤติตัวของจุดเช่ือมต่อระหว่างเสา
และพื้นคอนกรีตอัดแรงชนิดมีแรงยึดเหนี่ยว ที่
มีการเสริมเหล็กรับแรงเฉือนในแผ่นพื้น ภายใต้
การเคลื่อนตัวจากแผ่นดินไหว  

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (ทุน
พัฒนาศักยภาพในการ
ท างานของอาจารย์ 

รุ่นใหม่) 
12 ศ.ดร. สุขสันติ ์หอพิบูลสุข 

(2556 - 2559) 625,000  
เทคนิคการปรับปรุงดิน  : วิจัยและพัฒนา 
(สมทบจากมทส.) 

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

13 รศ.ดร. อวิรุทธ์ิ ชินกุลกิจนิวัฒน์  
(2558 - 2560) 509,000 

แบบจ าลองส าหรับท านายการเปลี่ยนแปลง
ความฝืดของพื้นผิวจราจรต้านการลื่นไถล 

ส านักงบประมาณ  
 

14 รศ.ดร. วชรภูม ิเบญจโอฬาร
(2558 - 2559) 320,000 

การจัดผังสถานที่ก่อสร้างส าหรับสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่มีขนาดไม่เท่ากันและมีข้อจ ากัด 

ส านักงบประมาณ  
 

15 รศ.ดร. อวิรุทธ์ิ ชินกุลกิจนิวัฒน์ 
(2558 - 2559) 518,000 

การพัฒนาแนวทางการบดอัดดินแบบบูรณา
การเพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพการบดอัด 

ส านักงบประมาณ  
 

16 ศ.ดร. สุขสันติ ์หอพิบูลสุข 
(2558 - 2559) 548,000 

ปฏิกิริยาร่วมเฉือนระหว่างมวลรวมคอนกรีตรี
ไซเคิลและจีโอกริด 

ส านักงบประมาณ  
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

17 รศ.ดร. วชรภูม ิเบญจโอฬาร 
(2559 - 2560) 275,000 

ความสมดุลระหว่างความต้องการของงานและ
ความสามารถของคนงานที่ควบคุมการเกิด
อุบัติเหตุในงานก่อสร้าง 

ส านักงบประมาณ  
 

18 ผศ. ศาสน์ สุขประเสริฐ 
(2559) 304,000 

การประเมินผลกระทบด้านการจราจรในการ
จัดระบบสัญญาณไฟจราจรควบคุมทางเข้า-
ออกสายทางหลักของประเทศไทยโดยใช้
แบบจ าลองจราจรระดับจุลภาค 

ส านักงบประมาณ  
 

19 ผศ. ศาสน์ สุขประเสริฐ 
(2559) 348,000 

การประยุกต์ใช้ยางพาราและดินซีเมนต์ส าหรับ
งานก่อสร้างถนน 

ส านักงบประมาณ  
 

20 ผศ. ศาสน์ สุขประเสริฐ  
(2559 - 2560) 590,000 

ปัจจัยที่มีผลต่ออายุและประสิทธิภาพการใช้
งานของผิวทางชนิดยืดหยุ่น 

ส านักงบประมาณ  
 

21 รศ.ดร. อวิรุทธ์ิ ชินกุลกิจนิวัฒน์ 
(2559) 484,000 

การพัฒนาระบบการเตือนภัยดินถล่มเบื้องต้น
จากเครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้อง 

ส านักงบประมาณ  
 

22 ศ.ดร. สุขสันติ ์หอพิบูลสุข 
(2559) 43,700,000 

การศึกษาแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บท
พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
นครราชสีมา 

ส านักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร 

สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ  
1 อ.ดร. ภูษิต มติรสมหวัง 

(2559) 100,000 
การศึกษาการดัดขึ้นรูปเหล็กกล้าแผ่นความ
แข็งแรงสูงสองเฟสในกระบวนการดัดขึ้นรูป
ด้วยแม่พิมพ์รูปตัววี 

ทุนเพื่อสนับสนุนการ
สร้างและพัฒนานักวิจัย

รุ่นใหม ่
2 อ.ดร. สงบ ค าค้อ  

(2559) 5,179,500 
การจัดท าแผนแม่บทการจัดการซากผลิตภัณฑ์
อิ เล็กทรอนิกส์  : เซลล์แสงอาทิตย์  (Solar 
Cells) (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ขยะ (บูรณาการ)) 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

3 รศ.ดร. พรวสา วงศ์ปัญญา 
(2559 - 2560) 340,000 

การเพิ่มประสิทธิภาพความทนทานต่อการกัด
กร่อนของเหล็กกล้า AISI 4140 ที่เคลือบผิว
ด้วยช้ันคาร์บอนที่มีสมบัติคล้ายเพชร โดยการ
เจืออะลูมิเนียมและไนโตรเจน 

ส านักงบประมาณ  
 

4 รศ.ดร. พรวสา วงศ์ปัญญา 
(2559 - 2560) 360,000 

พฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม
ออสเตนิติคเกรด  316L ที่เคลือบผิวด้วยช้ัน
เคลือบคาร์บอนที่ มี สมบัติคล้ าย เพชรใน
สารละลายจ าลองของเหลวในร่างกาย 

ส านักงบประมาณ  
 

5 อ.ดร. สงบ ค าค้อ  
(2559) 429,000 

การพัฒนาการตรวจจับฟองสแลกในเตาหลอม
ไฟฟ้าแบบอาร์ก 

ส านักงบประมาณ  
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

6 อ.ดร. สารัมภ์ บุญม ี 
(2559) 349,000 

ผลของโครงสร้างผิวงานหล่อต่อสมบัติเชิงกลใน
เหล็กหล่อกราไฟต์ตัวหนอนและเหล็กหล่อ
เหนียว 

ส านักงบประมาณ  
 

7 อ.ดร. ภูษิต มติรสมหวัง  
(2559) 319,000 

การศึกษาการแข็งขึ้นจากความเครียด (Strain 
hardening) ของโลหะผสมอะลูมิเนียมแผ่น
จากการตัดเฉือน 

บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

8 อ.ดร. วราภรณ์ ปิยวิทย ์
(2559) 245,455 

ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการเตรียม
โครงสร้างจุลภาคและสมบัติของลวดโลหะผสม
ทองแดงเงินเซอร์โคเนียม 

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาต ิ
9 ผศ. ดร. รัตน บรสิุทธิกุล 

(2559) 550,000 
Laser Welding Defects and the Effect of 
Materials Properties of A4047 Leakege 
Problem 

บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

1 ผศ.ดร. สุดจิต ครจุิต 
(2559) 10,000 

การจ าแนกแหล่งก าเนิดฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 
ไมครอน ในพื้นที่เขตเมืองนครราชสีมาโดยใช้
แบบจ าลอง PMF 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยั
เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
2 อ.ดร. อภิชน วัชเรนทร์วงศ ์

(2558 - 2559) 270,000 
การศึกษาลักษณะสมบัติด้านพีเอชเซ็นเซอร์
ของโลหะออกไซด์ 

ส านักงบประมาณ  
 

3 อ.ดร. พัชรินทร์ ราโช  
(2558 - 2559) 525,000 

การบ าบัดน้ า เกลือจากกระบวนการฟื้นฟู
สภาพเรซิน  และการผลิตก๊าซคลอรีนและ
ไฮโดรเจนด้วยวิธีเซลล์อิเล็กโตรไลต์ 

ส านักงบประมาณ  
 

4 ผศ.ดร. จรียา ยิ้มรตันบวร 
(2559 - 2560) 540,000 

การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนขนาดเล็ก โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน : ทางเลือก
และโอกาส 

ส านักงบประมาณ  
 

5 อ.ดร. อภิชน วัชเรนทร์วงศ ์
(2559) 390,000 

การศึกษาและใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จากการ
ท าเหมือง (Leonardite) ในการดูดซับยาปราบ
ศัตรูพืชที่ตกค้าง 

ส านักงบประมาณ  
 

6 อ.ดร. พัชรินทร์ ราโช  
(2559) 585,000 

การก าจัดความกระด้างด้วยกระบวนการเคมี
ต้นทุนต่ าร่วมกับระบบอัลตราฟิวเตรชั่น 

ส านักงบประมาณ  
 

7 อ.ดร. พัชรินทร์ ราโช  
(2559 - 2560) 468,000 

การดัดแปรขยะผ้าเป็นตัวดูดซับทางเคมีเพื่อ
ก าจัดโลหะหนัก 

ส านักงบประมาณ  
 

8 อ.ดร. อภิชน วัชเรนทร์วงศ ์
(2559) 414,000 

การศึกษาประสิทธิภาพการฆ่าเช้ือโรคในน้ าทิ้ง
ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส 

ส านักงบประมาณ  
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

9 ผศ.ดร. จรียา ยิ้มรตันบวร 
(2559) 437,000 

ทางเลือกและโอกาส: การจัดการน้ าเสียจาก
อุตสาหกรรมฟอกย้อมในชุมชนขนาดเล็ก โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษา 
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

ส านักงบประมาณ  
 

10 ผศ.ดร. บุญชัย วิจิตรเสถยีร 
(2559) 315,000 

การปรับปรุงคุณภาพน้ าทิ้งเพื่อน ากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ด้วยกระบวนการร่วมโอโซน 
เนชันและอัลตราฟิลเตรชัน 

ส านักงบประมาณ  
 

11 อ.ดร. พัชรินทร์ ราโช  
(2559) 477,000 

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบอัลตราฟิลเตรช่ันใน
การก าจัดโลหะหนักด้วยแป้งโมดิฟายด์ 

ส านักงบประมาณ  
 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
1 รศ.ดร. พรศิริ จงกล  

(2559) 200,000 
การวิจัยเพื่อสารสนเทศทางการศึกษาโรงเรียน
น าร่องจังหวัดนครราชสีมา 

การวิจัยเพื่อส่งเสรมิสังคม
แห่งการเรียนรู้และ
คุณภาพเยาวชน  

2 ผศ.ดร. พงษ์ชัย จิตตะมยั 
(2559) 704,110 

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน
การบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด เพื่อ
พัฒนาระบบสนับสนุ นการตั ดสิ น ใจ เ ชิ ง
นโยบาย: กรณีศึกษา จังหวัดนครราชสีมา 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ 

3 รศ.ดร. พรศิริ จงกล  
(2558 - 2559) 423,000 

การวัดและวิเคราะห์สัดส่วนร่างกายของผู้ใช้
รถเข็นนั่ง 

ส านักงบประมาณ  
 

4 รศ.ดร. พรศิริ จงกล  
(2558 - 2559) 423,000 

พื้นที่เอื้อมถึงของผู้สูงอายุ ส านักงบประมาณ  
 

5 ผศ.ดร. ปภากร พิทยชวาล 
(2559) 237,000 

การศึกษาความรูปร่างฐานรองช้ินงานท่ีสัมพันธ์
กับการจัดวางวัตถุในเทคนิคการสร้างช้ินงาน
แบบรวดเร็ว 

ส านักงบประมาณ  
 

6 ผศ.ดร. ปวีร์ ศิรริักษ ์ 
(2559) 307,000 

การวิเคราะห์การส่งผ่านราคาของมันส าปะหลัง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมในห่วงโซ่
อุปทานและโลจิสติกส์ของมันส าปะหลัง 

ส านักงบประมาณ  
 

7 รศ.ดร. พรศิริ จงกล  
(2559) 428,000 

ขนาดมือและเท้าของผู้สูงอายสุ าหรับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ ์

ส านักงบประมาณ  
 

สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีธรณี 

1 อ. เกียรติศักดิ ์อาจคงหาญ 
(2559) 100,000 

ผลกระทบของช้ันหินในแนวระนาบต่อเสถียร 
ภาพของหลังคาอุโมงค์ 

ทุนเพื่อสนับสนุนการ
สร้างและพัฒนานักวิจัย

รุ่นใหม ่
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

2 อ.ดร. รัตนาภรณ์ หันตา 
(2559) 100,000 

สภาพแวดล้อมโบราณและการหาอายุแหล่ง
สะสมระดับโลกไดโนเสาร์รุ่นแรกหมวดหินน้ า
พอง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

ทุนเพื่อสนับสนุนการ
สร้างและพัฒนานักวิจัย

รุ่นใหม ่
3 ผศ.ดร. อัฆพรรค ์วรรณโกมล 

(2559) 40,000 
สภาพแวดล้อมการสะสมตัวและศักยภาพของ
หินต้นก าเนิดปิโตรเลียมในแอ่งแม่ตีบ 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยั
เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
4 อ.ดร. อานิสงส ์จิตนารินทร ์

(2559) 19,500 
ผลกระทบของอุณหภูมิและความเร็วของการ
เคลื่อนตัวต่อก าลังแรงเฉือนของรอยแตกใน
หินแกรนิตตาก 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยั
เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
5 อ.ดร. บัณฑิตา ธีระกุลสถิตย ์ 

(2559) 20,000 
การศึกษาการใช้เถ้าปาล์มน้ ามันและเถ้าชาน
อ้อยเป็นสารเติมแต่งในน้ าโคลนขุดเจาะ 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยั
เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
6 อ.ดร. บัณฑิตา ธีระกุลสถิต 

(2559) 20,000 
การศึกษาศักยภาพเบนโทไนต์ในประเทศไทย
เพื่อการขุดเจาะปิโตรเลียม 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยั
เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
7 อ.ดร. บัณฑิตา ธีระกุลสถิต 

(2559) 10,000 
ประสิทธิภาพน้ าโคลนชุดเจาะผสมน้ าจืดและ
ผสมน้ าเค็มกับแจลแลนกัม 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยั
เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
8 อ.ดร. บัณฑิตา ธีระกุลสถิต 

(2559) 10,000 
การเพิ่มประสิทธิภาพของการสูญเสียน้ าและ
ความหนืดในน้ าโคลนขุดเจาะโดยใช้ผงกกและ
ผักตบชวาเป็นสารเติมแต่ง 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยั
เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
9 อ.ดร. บัณฑิตา ธีระกุลสถิต 

(2559) 20,000 
การเพิ่มประสิทธิภาพของการสูญเสียน้ าและ
ความหนืดในน้ าโคลนชุดเจาะผงชานอ้อย ซัง
ข้าวโพด และฟางข้าวเป็นสารเติมแต่ง 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยั
เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
10 อ.ดร. อานิสงส ์จิตนารินทร ์

(2559 - 2560) 367,100 
อนุกรมวิธานออสตราคอดมหายุคพาลีโอโซอิก
จากช้ันหินตะกอนทะเลในจังหวัดสตูล 

การจัดการซาก 
ดึกด าบรรพ ์ 

กรมทรัพยากรธรณ ี
11 อ.ดร. ปรัชญา เทพณรงค ์

(2558 - 2559) 224,000 
การศึกษาศักยภาพของส่วนผสมเถ้าลอยกับ
ซีเมนต์เพื่ออุดรอยแตกในหิน 

ส านักงบประมาณ  
 

12 ศ.ดร. กิตติเทพ เฟื่องขจร 
(2558 - 2559) 222,000 

ผลกระทบของแรงดันน้ า ในหินที่มีผลต่อ
พฤติกรรมเชิงกลศาสตร์ของหินประดับสาม
ชนิดในประเทศไทย 

ส านักงบประมาณ  
 

13 รศ. เกรียงไกร ไตรสาร 
(2558 - 2559) 358,000 

การประเมินแหล่งก๊าซขนาดเล็กในหินเปอร์
เมียนคาร์บอเนตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อ
ผลิตก๊าซเอ็นจีวี 

ส านักงบประมาณ  
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

14 ผศ.ดร. เดโช เผือกภูม ิ
(2559 - 2560) 239,000 

การศึกษาการทรุดตัวของผิวดินจากการท า
เหมืองเกลือและเหมืองโพแทชใต้ดินที่ความ
กว้างของช่องเหมืองต่ ากว่าจุดวิกฤต  โดยใช้
แบบจ าลองเชิงกายภาพในสามมิติ 

ส านักงบประมาณ  
 

15 ผศ.ดร. เดโช เผือกภูม ิ
(2559 - 2560) 324,000 

การศึกษาการประสานตัวของรอยแตกในช้ัน
เกลือหินเพื่อลดผลกระทบของการรั่วซึมใน
เหมืองเกลือและเหมืองโพแทช 

ส านักงบประมาณ 
 

16 ศ.ดร. กิตติเทพ เฟื่องขจร 
(2559 - 2560) 277,000 

การกักเก็บพลังงานอากาศอัดส าหรับผลิต
กระแสไฟฟ้าในช่องเหมืองเกลือและเหมืองโพ
แทชที่ท้ิงแล้ว 

ส านักงบประมาณ  
 

17 ศ.ดร. กิตติเทพ เฟื่องขจร 
(2559 - 2560) 305,000 

การทดสอบเกลือหินบดภายใต้การอัดตัวระยะ
ยาวเพื่อใช้เป็นวัสดุถมกลับในเหมืองเกลือและ
เหมืองโพแทชใต้ดิน เพื่อลดการทรุดตัวของผิว
ดินและก าจัดกองเกลือบนผิวดิน 

ส านักงบประมาณ  
 

18 ศ.ดร. กิตติเทพ เฟื่องขจร 
(2559 - 2560) 327,000 

การทดสอบคุณสมบัติเชิงกลศาสตร์และเชิงชล
ศาสตร์ของเกล็ดเกลือผสมกับดินตะกอน
ประปาเพื่อใช้เป็นวัสดุถมกลับในเหมืองเกลือ
หินและเหมืองโพแทช 

ส านักงบประมาณ  
 

19 ศ.ดร. กิตติเทพ เฟื่องขจร 
(2559 - 2560) 330,000 

การศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิและการ
เคลื่อนตัวต่อก าลังเฉือนของรอยเลื่อนใน
หิ น แ ก ร นิ ต ชุ ด ต า ก ด้ ว ย แ บ บ จ า ล อ ง ใ น
ห้องปฏิบัติการ 

ส านักงบประมาณ  
 

20 อ.ดร. บัณฑิตา ธีระกุลสถิตย ์
(2559) 200,000 

การลดปริมาณก ามะถันของถ่านหินแม่เมาะ
ผสมกับ โซ เดี ยมไฮดรอกไซด์ โดยใ ช้รั งสี
ไมโครเวฟ 

ส านักงบประมาณ  
 

21 อ.ดร. ปรัชญา เทพณรงค ์
(2559 - 2560) 296,000 

ผลกระทบของคลื่นสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวต่อ
ค่าก าลังรับแรงเฉือนในรอยแตกมวลหิน 

ส านักงบประมาณ  
 

22 อ.ดร. อานิสงส ์จิตนารินทร ์
(2559 - 2560) 231,000 

การท านายคุณสมบัติเชิงกลศาสตร์ของหิน
คาร์บอเนตโดยการทดสอบคลื่นอัลตราโซนิก 

ส านักงบประมาณ  
 

23 ศ.ดร. กิตติเทพ เฟื่องขจร 
(2559) 318,500 

การจ าลองเชิงกายภาพและเชิงตัวเลขเพื่อ
ศึกษาผลกระทบของล าดับการขุดเจาะต่อการ
ทรุดตัวของผิวดินท่ีเกินกว่าจุดวิกฤต 

ส านักงบประมาณ  
 

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
1 รศ.ดร. ชาญชัย ทองโสภา 

(2559) 2,999,990 
การสร้างเครื่องต้นแบบคลื่นความถี่วิทยุ เพื่อ
ก าจัดมอดยาสูบในใบยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

โรงงานยาสูบ 
กระทรวงการคลัง 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

2 อ.ดร. ธนเสฏฐ ์ ทศดีกรพัฒน์ 
(2559) 10,000 

การศึกษาและออกแบบระบบอบไล่ความช้ืน
ด้ ว ย ค ลื่ น ค ว า ม ถี่ สู ง กั บ ล ม ร้ อ น ส า ห รั บ
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยางพารา 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยั
เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
3 รศ.ดร. ชาญชัย  ทองโสภา 

(2559) 10,000 
การพาสเจอร์ไรส์อาหารโดยใช้เทคนิคการให้
ความร้อนด้วยความถี่วิทยุ 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยั
เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
4 อ. ดร. ธนเสฏฐ ์ ทศดีกรพัฒน ์

(2559) 513,000 
ศึกษาและออกแบบการเหนี่ยวน าความร้อนเพื่อ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ร ะ บ บ ไ พ โ ร ไ ลซิ ส ส า ห รั บ
อุตสาหกรรมการผลิตน้ ามันจากยางรถยนต์เก่า 

ส านักงบประมาณ  
 

5 อ. ดร. ธนเสฏฐ ์ ทศดีกรพัฒน ์
(2559) 462,000 

การวิเคราะห์และออกแบบสร้างเครื่องอบ
ยางพาราโดยใช้พลังงานคลื่นความถี่สูงร่วมกับ
หลักการอบด้วยลมร้อน 

ส านักงบประมาณ  
 

6 อ. ดร. ธนเสฏฐ ์ ทศดีกรพัฒน ์
(2559) 454,000 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบให้ความร้อน
แบบไดอิเล็กตริกด้วยคลื่นความถี่ไมโครเวฟ
ส าหรับการบ าบัดรักษามะเร็ง 

ส านักงบประมาณ  
 

 


