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งานวิจัยบริการวิชาการและนวัตกรรม ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 

1. โครงการวิจัยที่ได้รับจดัสรรทุนจากภายในและภายนอก 
 งานวิจัยและพัฒนาเป็นภารกิจหลักที่ส าคัญภารกิจหนึ่งของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนาร ี โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม เพื่อเป็นฐานใน
การน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พึ่งตนเองได้  สามารถแข่งขันได้กับต่างประเทศ  และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ในปีงบ ประมาณ 2558 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและ
พัฒนาทั้งสิ้น 185 โครงการ  รวมเป็นเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรในการด าเนินการ ทั้งสิ้น 406,388,562 บาท 
โดยแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาคือ  

1. จากแหล่งทุนภายในของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ ทุนเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตร
หรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนสนับสนุน
วิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Researcher) นักวิจัยบัณฑิตศึกษา 
(Post Graduate Researcher) ทุนเพื่อผลิตบัณฑิตปริญญาเอก (SUT-PHD) ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มี
ผลผลิตด้านวิจัยสูงเพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก (Full-time Doctoral Research) และนักวิจัย
เต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโท (Full-time Master Research) และงบสมทบ เป็นจ านวนทั้งสิ้น 41 โครงการ เป็น
เงิน 5,715,005  บาท  

2. จากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยแหล่งทุนภายนอกที่อยู่ใน
ภาครัฐ เช่น ส านักงบประมาณ (ขอผ่าน มทส พิจารณาทุนโดย วช) และแหล่งทุนต่างๆ ดังปรากฏในตาราง
ด้านล่าง เป็นจ านวนทั้งสิ้น 144 โครงการ เป็นเงิน 400,673,557 บาท 
 โดยมีสรุปเปรียบเทียบจ านวนโครงการ และงบประมาณสนับสนุนที่ได้รับในปีงบประมาณ 2558 จาก
แหล่งทุนภายในและภายนอก  ดังปรากฏในตาราง 
 
ตารางที่ 1  จ านวนแหล่งทนุวิจยัภายในและภายนอก และงบประมาณ  ปี 2558 

แหล่งทุน จ านวน ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 

 ภายใน         

ทุนนักวิจัยหลงัปริญญาเอก (Post Doctoral 
Researcher) และนักวิจัยบัณฑติศึกษา (Post 
Graduate Researcher) 

2 1.08  744,000 0.18 

ทุนเพื่อสนับสนนุการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่น
ใหม่ 

5 2.70  500,000 0.12 

ทุนวิจัยเพื่อรับสิทธบิัตรหรือตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารนานาชาต ิ
 

3 1.62  600,000 0.15 
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แหล่งทุน จ านวน ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 

 ภายใน         

ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มผีลผลิตดา้นวจิัยสูง
เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวฒุปิริญญาเอก (Full-
time Doctoral Research) และนักวิจัยเต็มเวลา
คุณวุฒิปริญญาโท (Full-time Master Research) 

4 2.16  2,448,000 0.60 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานพินธ์ระดบั
บัณฑิตศึกษา 

25 13.51  371,605 0.09 

กองทุนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐส์มเด็จพระเทพฯ 2 1.08  569,000 0.14 

ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย (มทส. สมทบ) 
(ไม่นบัซ้ า)  

3 1.62        482,400 0.12 

รวมทุนภายในและงบประมาณ 41  5,715,005  

ภายนอก (ภาครัฐ)        

กรมทางหลวงชนบท 2 1.08  3,531,000 0.87 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 0.54  3,798,000 0.93 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
(พพ.) 

3 1.62  44,109,662 10.85 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 1 0.54  4,000,000 0.98 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0.54  2,872,000 0.71 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (มทส.มก.มบ.มน.) 1 0.54  6,290,900 1.55 

การประปานครหลวง 1 0.54  650,000 0.16 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 0.54  9,750,000 2.40 

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อ
อุตสาหกรรม (สกว.) 

1 0.54  572,660 0.14 

เทศบาลนครแม่สอด 1 0.54  20,000,000 4.92 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1 0.54  194,700 0.05 

ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 1 0.54  2,056,400 0.51 

สถาบนัวิจัยแสงซนิโครตรอน (องค์การมหาชน) 1 0.54  340,000 0.08 

ส านักงบประมาณ 88 47.57  26,357,200 6.49 

ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย (ทุนฝ่าย
อุตสาหกรรม) 

1 0.54  562,100 0.14 
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แหล่งทุน จ านวน ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 

ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 1.08  2,280,000  0.56 

ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย โครงการพัฒนา 
นักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) 

2 1.08  1,975,000 0.49 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (โครงการ
ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา) 

1 0.54  77,000 0.02 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 1.08  3,838,000 0.94 

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
(สนข.) 

1 0.54  2,670,500 0.66 

ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

4 2.16  230,000,000 56.60 

ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 1 0.54  1,060,100 0.26 

ส านักงานพลังงานจงัหวัดฉะเชิงเทรา 1 0.54  395,000 0.10 

ส านักงานพลังงานจงัหวัดนครราชสีมา 1 0.54  3,837,000 0.94 

ส านักงานพฒันาการวิจัยการเกษตร (องค์การ
มหาชน) 

2 1.08  4,753,035 1.17 

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์ (ทุนสถาบันบัณฑิต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีTGIST) 

2 1.08  312,000 0.08 

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุน
โครงการวิจัยและพฒันาอุตสาหกรรม 

1 0.54  717,000 0.18 

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) 

1 0.54  688,000 0.17 

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาต ิโครงการการวิจัยแบบมุ่งเป้าตอบสนอง
ความต้องการในการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วนใน
เร่ืองที่ส าคัญของประเทศ: กลุ่มเร่ืองเร่งด่วนด้าน
มันส าปะหลัง 

3 1.62  913,800 0.22 

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาต ิทุนสถาบันบัณฑิตวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยไีทย 

2 1.08  313,500 0.08 

ส านักนโยบายและแผนพลังงาน 1 0.54  12,340,000 3.04 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ 1 0.54  5,000,000 1.23 
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แหล่งทุน จ านวน ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 

ภายนอก (ภาครัฐร่วมกับเอกชน) 

ITAP-SUT โครงการสนบัสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ร่วมกับ บริษัท 
นูบูน จ ากัด 

1 0.54  224,400 0.06 

ITAP-SUT โครงการสนบัสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี 
ของอุตสาหกรรมไทย ร่วมกับ บริษัท เสิงสางพัฒนา
พลังงาน จ ากัด 

1 0.54  346,200 0.09 

ภายนอก (ภาคเอกชน) 

บริษัท วี โซลูชัน่ส์ จ ากัด 1 0.54  110,000 0.03 

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จ ากัด 2 1.08  784,000 0.19 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บวัค าสกลนครก่อสร้าง 2 1.08  734,800 0.18 

Deutsche Gesellschaft fur International 
Zusammenarbeit 

1 0.54  200,000 0.05 

Thai Meidensha Co., Ltd. 2 1.08  1,854,600 0.46 

Thailand Toray Science Foundation 1 0.54  165,000 0.04 

รวมทุนภายนอกและงบประมาณ 144  400,673,557  

รวมทั้งสิ้น 185     406,388,562     

 

 เมื่อเปรียบเทียบจ านวนโครงการและงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับในปีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 ถึง 

ปีงบประมาณ 2557 ดังที่แสดงในภาพ พบว่างบประมาณสนับสนุนการวิจัย เพิ่มขึ้น ร้อยละ 521.56 ใน

ปีงบประมาณ 2555 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 194.09 จากปีงบประมาณ 2556 และเพิ่มขึ้น ร้อยละ 275.75 ใน

ปีงบประมาณ 2557 และจ านวนโครงการวิจัยลดลง ร้อยละ 8.86 และ 2.63 จากปีงบประมาณ 2555 และ 

ปีงบประมาณ 2556 และลดลงร้อยละ 3.14 จากปีงบประมาณ 2557 ดังรูปที่ 1  
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รูปที่ 1  จ านวนโครงการวิจยัแยกตามปีงบประมาณ ตั้งแตป่ี 2554-2558 

 

รูปที่ 2 จ านวนโครงการวิจยัแยกตามสาขาวิชา ประจ าปงีบประมาณ 2558 

ในปีงบประมาณ 2558 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนาโดยมีค่าดัชนชีี้วัดตา่ง ๆ 
ที่ใช้ในการประกันคุณภาพการวิจัย ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 

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

อาจารย์ 1  ท่านเท่ากับ 2,618,781  บาท   
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3. สัดส่วนจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในต่อจ านวนคณาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง ต่ออาจารย์ 
1 ท่าน เท่ากับ  37,352.97 บาท  

4. สัดส่วนงบประมาณสนับสนุนการวิจัยต่อจ านวนคณาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง ต่ออาจารย์ 1 ท่าน 
2,656,134  บาท  

5. สัดส่วนของเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในต่อเงินสนับสนุนงานวิจัยภายนอกเท่ากับ 1.40 : 98.59  

 

โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ที่ได้รบัจัดสรรประจ าปีงบประมาณ 2558 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต   

1 อ .ดร.กัญชลา สุดตาชาติ 
(2558) 100,000 

แบบจ าลองคณิตศาสตร์ภายใตค้วามไม่แนน่อน 
ส าหรับปัญหาการก าหนดพืน้ทีข่นส่งและการ
จัดการขนส่งส าหรับอุตสาหกรรมน้ าตาล 

ทุนเพื่อสนับสนนุการ
สร้างและพัฒนานักวิจัย
รุ่นใหม่ 

2 อ. ดร.สมศักดิ์ ศิวด ารง
พงศ์ (2558) 288,000 

การใช้ซ้ าเศษเมลามีนโดยผสมในคอนกรีตมวล
เบาแบบเซลลูลา่ 

ส านักงบประมาณ 

3 อ.ดร. สมศักดิ์ ศิวด ารงพงศ์ 
(2558) 300,000 

การออกแบบจุดยึดเข็มขัดนิรภัยส าหรับรถ
โดยสารขนาดใหญ่โดยใช้เหล็กกล้าคาร์บอนต่ า
และการชบุแข็งผิวด้วยแก๊ส  

ส านักงบประมาณ  

  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร   
1 อ. ดร.ธิราพร จุลยุเสน 

(2558) 100,000 
การหาสภาวะที่เหมาะสมของการปรับสภาพ
ฟางข้าวด้วยด่างเพื่อเพิ่มผลผลติน้ าตาลกลโูคส 

ทุนเพื่อสนับสนนุการสร้าง 
และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 

2 ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ 
(2558) 100,000,000 

การส่งเสริมการผลิตแก๊สชีวภาพระดับ
ครัวเรือนเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 88 พรรษา 

ส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน (สนพ.) 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน 

3 ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ 
(2558) 10,000,000 

การศึกษาแนวทางส่งเสริมการผลิตไฟฟา้จาก
พลังงานชวีภาพด้วยระบบผลิตไฟฟ้าและความ
ร้อนร่วมขนาดเล็กมาก 

ส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน (สนพ.) 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน 

4 ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ 
(2558) 20,000,000 

การศึกษาออกแบบระบบบริหารจัดการขยะ
เพื่อผลิตเป็นพลงังานทดแทนระดับจังหวัด 

ส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน (สนพ.) 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

5 ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ  
(2558) 588,425,000 

การน าร่องการจัดการขยะชุมชนแบบครบ
วงจร แบบกระจายศูนย ์

ส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน (สนพ.) 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน 

6 ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ 
(2558) 1,106,100 

การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และขยาย
เครือข่ายการสื่อสารด้านพลงังานในกลุ่ม
เยาวชนปีที่ 5 ในเขตภาคตะวนัออกเฉียง 
เหนือตอนล่าง 

ส านักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน 

7 ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ 
(2558) 3,837,000 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างต้นแบบ
การผลิตไฟฟ้าเชิงพาณชิย์จากเหง้ามัน
ส าปะหลังในพืน้ที่จังหวัดนครราชสีมา 

ส านักงานพลังงานจงัหวัด
นครราชสีมา 

8 อาจารย์ คธา วาทกิจ 
(2558-2559) 561,280 

การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดความต้านทาน
การแทงทะลุของดนิส าหรับจดัท าแผนที่การ
กระจายชัน้ดานไถพรวนในแปลงพืชไร่ 

ส านักงานพฒันาการวิจัย
การเกษตร (องค์การ
มหาชน) 

9 ผศ. ดร.เทวรัตน์  
ตรีอ านรรค (2558) 
311,000 

การผลิตน้ าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์
ร่วมกับไฟฟ้าแบบบังคับการไหลเพื่อใช้ท า
ความสะอาดโรงเรือนปศุสัตวท์ดแทนสารเคมี 

ส านักงบประมาณ  

10 ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ 
(2558) 355,000 

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและจัดท า
มาตรฐานทดสอบการย่อยสลายของพลาสติก
ชีวภาพในสภาวะหมักปุ๋ยตามมาตรฐานสากล 

ส านักงบประมาณ  

11 ผศ. ดร.พยุงศักดิ์ จุลยุเสน 
(2558) 484,000 

การศึกษาความเป็นไปได้ในเชงิเทคนิคในการ
พัฒนารูปแบบการจัดการขยะมลูฝอยในพื้นที่
ท่องเที่ยว 

ส านักงบประมาณ  

12 ผศ. ดร.เทวรัตน์  
ตรีอ านรรค (2558) 
276,000 

การท าแห้งเนื้อมะพร้าวขูดส าหรับการผลิต
น้ ามันมะพร้าวบริสุทธิ์ดว้ยเทคนคิสเปาเต็ดเบด 

ส านักงบประมาณ  

13 ผศ. ดร.พยุงศักดิ์ จุลยุเสน 
(2558) 384,000 

การพัฒนารถแทรกเตอร์เกษตรอัตโนมัติ ส านักงบประมาณ  

14 ผศ. ดร.เทวรัตน์  
ตรีอ านรรค (2558) 
478,000 

การศึกษาและทดสอบการย่อยสลายของ
พลาสติกชีวภาพโดยกระบวนการย่อยสลายทาง 
กลร่วมกับกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพ 

ส านักงบประมาณ  
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

15 อ. ดร.สามารถ บุญอาจ 
(2558) 352,000 

การออกแบบและพัฒนาเครื่องชุบท่อนพนัธุ์
มันส าปะหลังแบบเคลื่อนที่ได้ 

ส านักงบประมาณ  

16 อ. ดร.สามารถ บุญอาจ 
(2558) 320,000 

การออกแบบและพัฒนาเครื่องพรวนดินและ
ใส่ปุ๋ยอ้อยส าหรับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก 

ส านักงบประมาณ  

17 ผศ. ดร.วีระศักดิ์  
เลิศสิริโยธิน (2558-
2559) 383,000 

การวิเคราะห์ภาพถ่ายไฮเปอร์สเปคตรอล
ฟลูออเรสเซนต์เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อน
ของไบโอฟิล์มจากจุลินทรีย์ในผกัสลัด 

ส านักงบประมาณ  

18 อ. ดร.สามารถ บุญอาจ 
(2558) 288,000 

การออกแบบและพัฒนาล้อเหลก็รถไถเดินตาม
ส าหรับการใช้งานในไร่มันส าปะหลัง 

ส านักงบประมาณ  

19 ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ 
(2558) 19,730,000 

การศึกษาศักยภาพและแนวทางการพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน เพื่อ
สนับสนนุกิจกรรมศูนย์การศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน (พพ.) 

20 ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ 
(2558-2559) 9,999,000 

การจัดท าแผนแม่บทเชงิรุกเพื่อสนับสนนุการ
ด าเนินงานตามภารกิจดา้นพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน 

กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน 

21 ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ 
(2558) 12,340,000 

การจัดท าระบบตรวจสอบเชื้อเพลิงชีวภาพ
ส าหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน 

ส านักนโยบายและแผน
พลังงาน 

22 ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ 
(2558) 395,000 

การศึกษาและจัดท าแผนยุทธศาสตร์
พลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ส านักงานพลังงานจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

23 ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ 
(2558)  2,056,400 
 

การส่งเสริมการผลิตและการใช้เทคโนโลยี
พลังงานชุมชนที่มีประสิทธิภาพสูงใน
จังหวัดปทุมธานี 

ศาลากลางจังหวัดปทุมธาน ี

24 ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ 
(2558)  2,872,000 

การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การ
สร้างเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถของภาคการผลิตแล
การบริการ (โครงการบริหารจัดการขยะ
ชุมชนเทศบาลต าบลเกาะสีชัง) 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

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

การก่อสร้างสถานีต้นแบบผลิตน้ ามัน
เชื้อเพลิงจากขยะเทศบาลนครแม่สอด 

เทศบาลนครแมส่อด 

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

การก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วย
เทคโนโลยีการบ าบัดขยะโดยวิธีทางกลและ
ชีวภาพต าบลทุ่งสมอ 

องค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งสมอ 

27 อ. ดร.สามารถ บุญอาจ 
(2558) 688,000 

การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกมัน
ส าปะหลังแบบใช้กับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก 

ส านักงานพฒันา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

28 อ. ดร.พรรษา ลิบลับ 
(2558) 2,738,000 

การศึกษาและพฒันาต้นแบบระบบพลาสมา
อาร์คส าหรับก าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 

29 ผศ. ดร.เทวรัตน์  
ตรีอ านรรค (2558) 
20,000 

การพัฒนากระบวนการท าแห้งน้ ามะขามเปียก
ด้วยเคร่ืองอบแห้งแบบลูกกลิ้ง 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

  สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง   
1 อ. ร.อ. สุทธิพงษ์ มีใย 

(2558) 100,000 
พฤติกรรมการเดินทางจับจา่ยใช้สอยในเมือง
ภูมิภาคในประเทศไทย : ลักษณะผู้บริโภค 
คุณลักษณะร้านค้า และการใชบ้ริการร้านค้า 

ทุนเพื่อสนับสนนุการ
สร้างและพัฒนานักวิจัย
รุ่นใหม่ 

2 รศ. ดร.วัฒนวงศ์  
รัตนวราห (2558) 
200,000 

การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพ 
ความพึงพอใจ และความภักดีของผู้ใช้บริการ
รถโดยสารเพื่อการทัศนศึกษา 

ทุนวิจัยเพื่อรับสิทธบิัตร
หรือตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารนานาชาต ิ

3 ผศ. ดร.รัฐพล  
ภู่บุบผาพันธ์ (2558) 
10,000 

การเปรียบเทียบและประเมินประสิทธิภาพ
วิธีการเรียกใช้บริการแท็กซี่ 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

4 รศ. ดร.วัฒนวงศ์  
รัตนวราห (2558) 
10,000 

การศึกษาความเสียหายเนื่องจากความชื้นใน
แอสฟัลต์คอนกรีตชนิดผสมอุ่นที่มีวัสดุผิวทาง
เก่าเป็นส่วนผสม 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

5 อ. ดร.ศิรดล ศิริธร 
(2558) 20,000 

การประมาณความจุที่เพิ่มข้ึนจากโครงข่าย
ทางรถไฟ 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

6 รศ. ดร.วัฒนวงศ์  
รัตนวราห (2558) 
10,000 

การศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อความตั้งใจในการ
สวมหมวกนิรภัยโดยทฤษฎีแบบแผนความเชื่อ
ด้านสุขภาพ 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

7 อ. ดร.ศิรดล ศิริธร 
(2556-2558) 200,000 

Vientiane Emission Inventory Traffic 
Counts 

Deutsche 
Gesellschaft fur 
International 
Zusammenarbeit 

8 รศ. ดร.วัฒนวงศ์  
รัตนวราห (2558) 
6,290,900 

การศึกษาทิศทางการด าเนนิงานของ กทพ. 
เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (มทส.) 

การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย (มทส.  
มก.มบ.มน.) 

9 อาจารย์ กาญจน์กรอง  
สุอังคะ (2558) 310,000 

การศึกษาพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่มีผล
ต่อความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้
รถจักรยานยนต ์

ส านักงบประมาณ 

10 รศ. ดร.วัฒนวงศ์  
รัตนวราห (2558) 
562,100 

การยกระดับความปลอดภัยในการให้บริการ
รถโดยสารเพื่อการทัศนาจรส าหรับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิ

ส านักงานกองทนุ
สนับสนนุการวิจัย (ทุน
ผ่ายอุตสาหกรรม) 

11 รศ. ดร.วัฒนวงศ์  
รัตนวราห (2558-2559) 
2,670,500 

ศึกษาการจัดท าแผนหลักการพฒันาระบบ
ขนส่งสาธารณะในเมืองภูมิภาคของประเทศ 

ส านักงานนโยบายและ
แผนการขนสง่และจราจร 
(สนข.) 

  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   

1 รศ. ดร.นิตยา  
เกิดประสพ (2557-2559) 
248,000 

การวิเคราะห์ดิสคริมิแนนต์ด้วยเทคนิคการท า
เหมืองความสัมพันธ ์ส าหรับระบบสนับสนนุ
การตัดสินใจดา้นการแพทย ์

ส านักงบประมาณ 

2 รศ. ดร.นิตยา  
เกิดประสพ (2556-2558) 
232,000 

วิธีการทางวิศวกรรมความรู้เพื่อการรู้จ า
บริเวณก าหนดรหัสทางพนัธุกรรม 

ส านักงบประมาณ 

3 ผศ. ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว 
(2558) 291,200 

การวิจัยและพฒันารูปแบบการแบ่งรุ่นการ
ผลิตตามกลุ่มลูกค้าเพื่อลดปญัหาการทยอยส่ง
สินค้าในอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับกรณีศึกษา 
บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จ ากัด 

บริษัท สลาแมนเดอร์  
จิวเวอรี่ จ ากัด 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

4 ผศ. ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว 
(2558) 492,800 

การพัฒนาระบบการควบคุม และติดตาม
กระบวนการผลิต  เพื่อลดความสูญเสีย 
กรณีศึกษาบริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จ ากัด 

บริษัท สลาแมนเดอร์      
จิวเวอรี่ จ ากัด 

5 ผศ. ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว 
(2558) 242,000 

การวิจัยและพฒันารูปแบบการตัดไม้ท่อนเพื่อ
ลดปัญหาการควบคุมปริมาณวัสดุ  กรณีศึกษา 
ห้างหุ่นส่วนจ ากัด บัวค าสกลนครก่อสร้าง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บวัค า
สกลนครก่อสร้าง 

6 ผศ. ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว 
(2558) 492,800 

การวิจัยและพฒันาระบบบริหารจัดการ      
โลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมไม ้ กรณีศึกษา   
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บวัค าสกลนครก่อสร้าง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บวัค า
สกลนครก่อสร้าง 

7 ผศ. ดร.คะชา ชาญศิลป ์
(2558) 340,000 

โครงการวิจัยและพฒันาระบบวจิัยและพัฒนา
ระบบระบบจัดท าค าของบประมาณ 

สถาบนัวิจัยแสงซนิโคร 
ตรอน (องค์การมหาชน) 

  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี   
1 Asst. Prod. Dr.Boris 

Golman (2558-2559) 
336,000 

การเตรียมและสมบัติของวัสดุเชงิประกอบอะลู  
มินา/เซอร์โคเนียส าหรับงานศัลยกรรมข้อกระดูก 
โดยการใช้ผงวัตถุดิบทีไ่ด้จากกรรมวิธีพ่นแห้ง 

ส านักงบประมาณ 

2 Asst. Prod. Dr.Boris 
Golman (2557-2558) 
320,000 

การวิเคราะห์การไหลตัวของเม็ดข้าวเพื่อใช้ใน
การปรับปรุงกระบวนการผลิตขา้วในโรงสีข้าว 
 

ส านักงบประมาณ 

  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล   
1 ผศ. ดร.กีรติ สุลักษณ์ 

(2558) 20,000 
การท านายพฤติกรรมเพลิงไหม้ในห้องโดยสาร
ของรถโดยสารปรับอากาศ 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

2 ผศ. ดร.กีรติ สุลักษณ์ 
(2558) 8,631 

การจ าลองพฤติกรรมการไหลเพื่อออกแบบหัว
ดูดอากาศที่เหมาะสมส าหรับถังชุบโลหะ 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

3 ผศ. ดร.สุภกิจ รูปขันธ์ 
(2558) 20,000 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบช่วยกระตุน้
ทางกลเพื่อช่วยในการสร้างกระดูกใหม่บน
อุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกแบบภายนอก 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

4 รศ. ร.อ. ดร.กนต์ธร  
ช านปิระศาสน์ (2558) 
3,798,000 

การเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการ
สถานประกอบกิจการ 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

5 อ. ดร.ชโลธร ธรรมแท้ 
(2558) 110,000 

การท าแผนที่ทางอากาศด้วยกาศยานอัตโนมัติ
ขนาดเล็ก 

บริษัท วี โซลูชัน่ส์ จ ากัด 

6 ผศ. ดร.กีรติ  สุลักษณ ์
(2558) 240,000 

การท านายพฤติกรรมเพลิงไหม้ในห้องโดยสาร
ของรถโดยสารปรับอากาศ 

ส านักงบประมาณ 

7 ผศ. ดร.กีรติ  สุลักษณ ์
(2558) 480,000 

รถขนส่งผู้บาดเจ็บขนาดเล็ก ส านักงบประมาณ 

8 รศ. ร.อ. ดร.กนต์ธร      
ช านปิระศาสน์ (2558) 
14,389,662 

งานก ากบัดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานตามกฎหมายส าหรับโรงงานควบคุม 
(กลุ่มอุตสาหกรรมอโลหะ) 

กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน (พพ.) 

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

โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์
พลังงานแสงอาทิตยบ์นหลังคาในอาคาร
ภาครัฐในภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

10 อ. ดร.ธีระชาติ พรพิบูลย์ 
(2558) 224,400 

การศึกษาและพฒันากระบวนการผลิตน้ า
ผลไมบ้รรจุขวดและกระป๋องเพือ่การประหยัด
พลังงาน 

ITAP-SUT โครงการ   
สนับสนนุการพัฒนา
เทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรม ไทย ร่วมกับ 
บริษัท นบููน  จ ากัด 

  สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก   
1 ผศ. ดร.สุดเขตต์  

พจน์ประไพ (2558) 
672,000 

ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มผีลผลิตดา้นวจิัย
สูงเพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณปริญญาเอก 
และนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒปิริญญาโท สัญญา
เลขที่ FtR.05/2558 น.ส. นภัทร์พร เพชรน้อย 

ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์
ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูงเพื่อ
จ้างนักวิจัยเต็มเวลา
คุณวุฒิปริญญาเอก (Full-
time Doctoral 
Research) และนักวิจัย
เต็มเวลาคุณวุฒิปริญญา
โท (Full-time Master 
Research) 

2 รศ. ดร.สุกานดา  
เจียรศิริสมบูรณ์ (2558) 
100,000 

การศึกษาพฤติกรรมความล้าของเซรามิกเฟร์
โรอิเล็กทริกที่มีเลดแมกนีเซียมไนโอเบตไทเท
เนตเป็นหลักส าหรับประยุกต์เปน็ตัวขับเร้า 

ทุนเพื่อสนับสนนุการ
สร้างและพัฒนานักวิจัย
รุ่นใหม่ 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

3 รศ. ดร.สุกานดา  
เจียรศิริสมบูรณ์ (2558) 
200,000 

การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซรา
มิกเฟร์โรอิเล็กทริกที่มีบิสมัทโซเดียม
โพแทสเซียมไทเทเนตเป็นหลักใกล้ขอบเขต
เฟสมอร์โฟทรอปิก 

ทุนวิจัยเพื่อรับสิทธบิัตร
หรือตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารนานาชาติ 

4 ผศ. ดร.ศิริรัตน์  
ทับสูงเนนิ รัตนจนัทร์ 
(2558) 284,000 

การปรับปรุงคุณสมบัติของฟิล์มบางซิงค์ออก
ไซด์ที่เจือบิสมัทดว้ยการเติมสารลดแรงตึงผิว
เพื่อประยุกต์ใช้งานทางเซลล์แสงอาทิตย์และ
ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ 

ส านักงบประมาณ 

5 อ. ดร.อนุรัตน์ ภูวานค า 
(2558) 320,000 

การพัฒนาวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์จากกากดิน
ตะกอนประปา 

ส านักงบประมาณ 

6 ผศ. ดร.ศิริรัตน์  
ทับสูงเนนิ รัตนจนัทร์ 
(2557-2558) 344,000 

คอมโพสิตของไคโตซาน/ไบฟาซคิแคลเซียม
ฟอสเฟตส าหรับซีเมนต์กระดูกชนิดเซ็ตตัว   
ได้เอง 

ส านักงบประมาณ 

7 รศ.ดร.สุกานดา เจียรศิริ
สมบูรณ์ (2557-2559) 
200,000 

เฟร์โรอิเล็กทริกทวิภาคซับซ้อนใกล้ขอบเขต
เฟสมอร์โฟทรอนิกที่มีสมรรถนะสูง (ส านักงาน
กองทุนสนบัสนุนการวิจัย 200,000 และ 
มทส. สมทบ 200,000) 

ส านักงานกองทนุ
สนับสนนุการวิจัย  

8 ผศ. ดร.สุขเกษม  
วัชรมัยสกุล (2558-
2559) 322,000 

การปรับปรุงสมบัติเชงิกลของไฮดรอกซีแอปา
ไทต์ที่ขึ้นรปูด้วยเคร่ืองพิมพ์สามมิติส าหรับใช้
งานเปน็วัสดฝุังในทางการแพทย์โดยการ
เตรียมผงวัตถุดิบด้วยวิธีแตกตา่งกัน 

ส านักงบประมาณ 

  สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม   
1 ผศ. ดร.สมศักดิ์  

วาณิชอนนัต์ชยั (2558) 
717,000 

การตรวจความถูกต้องของตารางบังคับ
สัมพันธ์ร่วมโดยใช้คัลเลอร์เพตริเนต 

ส านักงานพฒันาวิทยา 
ศาสตร์และเทคโนโลย ี
ทุนโครงการวิจัยและ
พัฒนาอุตสาหกรรม 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

2 ผศ. ร.อ. ดร.ประโยชน์ 
ค าสวัสดิ์ (2557-2559) 
503,800 

เทคโนโลยี การจัดการดินน้ าและธาตุอาหาร
พืชส าหรับการผลติมนัส าปะหลงั (ชุด
โครงการ)  เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายส าหรับ
จ าลองระบบการชลประทานในไร่มัน
ส าปะหลัง (ย่อยที ่2) 

ส านักงานพฒันา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ
โครงการวิจัยแบบมุง่เป้า
ตอบสนองความต้อง การ
ในการพัฒนาประเทศโดย
เร่งด่วน: กลุ่มเร่ืองเร่งด่วน
ด้านมนัส าปะหลงั 

3 รศ. ดร.พีระพงษ์  
อุฑารสกุล (2558) 
352,000 

เทคนิครับรู้สเปกตรัมส าหรับระบบไมโมใน
เครือข่ายวิทยุรู้คิด 

ส านักงบประมาณ 

4 ผศ. ร.อ. ดร.ประโยชน์ ค า
สวัสดิ์ (2558) 256,000 

การออกแบบและพัฒนาอัลกอริทึมการท าลาย
น้ าดิจิตอลส าหรับภาพส ี

ส านักงบประมาณ 

5 ผศ. ร.อ. ดร.ประโยชน์ 
ค าสวัสดิ์ (2558) 
320,000 

การออกแบบและพัฒนาระบบการให้น้ า
อัตโนมัติด้วยตัวควบคุมแบบฟัซซี 

ส านักงบประมาณ 

6 รศ. ดร.พีระพงษ์  
อุฑารสกุล (2558) 
352,000 

การร่วมใช้ช่องสัญญาณแบบแบง่ต าแหน่งตั้ง
ฉากวงเปิดที่อาศัยการวิเคราะห์เชิงมุมส าหรับ
ระบบเชื่อมโยงลงของผู้ใชง้านหลายคน 

ส านักงบประมาณ 

7 รศ. ดร.มนต์ทิพย์ภา 
อุฑารสกุล (2558) 
312,000 

การพัฒนาโครงข่ายก่อรูปล าคลืน่ส าหรับสาย 
อากาศหลายล าคลื่นแบบคงที่ในระบบแอลทีอี 

ส านักงบประมาณ 

8 รศ. ดร.มนต์ทิพย์ภา 
อุฑารสกุล (2558) 
312,000 

การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเตือนการชน
โดยใช้ทิศทางการเคลื่อนทีส่ าหรับการสื่อสาร
ยานพาหนะถึงยานพาหนะ 

ส านักงบประมาณ 

  สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์   

1 ผศ. ดร.วิมลลักษณ์  
สุตะพันธ์ (2557-2558) 
248,000 

การปรับปรุงความเหนียวของพอลิบิวทิลนีซัค
ซิเนทที่เติมสารตัวเติมเปลือกไขโ่ดยใช้สารเพิ่ม
ความทนทานต่อการกระแทกที่เพิ่มหมู่ฟังก์ชั่น 

ส านักงบประมาณ 

2 รศ. ดร.กษมา จารุก าจร 
(2558) 336,000 

การเตรียมพอลิเมอร์คอมโพสิทระหว่างผงขี้
เลื่อยและพอลิบิวธลีีนซัคซิเนต 

ส านักงบประมาณ 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

3 ผศ. ดร.นิธินาถ  
ศุภกาญจน์ (2557-2558) 
368,000 

สมบัติการหน่วงไฟของคอมโพสทิชีวภาพจาก
พอลิบิวทิลนีอะดิเปทโคเทอเรบทาเลท 

ส านักงบประมาณ 

4 รศ. ดร.ยุพาพร  
รักสกุลพิวัฒน์ (2557-
2558) 312,000 

บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่ใชก้ากมัน
ส าปะหลังเปน็สารตัวเติม 

ส านักงบประมาณ 

5 ผศ. ดร.ปราณี ชุมส าโรง 
(2557-2558) 312,000 

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่มี
ความเสถียรทางความร้อนและความทนแรง
กระแทกดี 

ส านักงบประมาณ 

6 ผศ. ดร.นิธินาถ  
ศุภกาญจน์ (2558) 
405,000 

การปรับปรุงสมบัติการหน่วงไฟของพอลิโพร 
พิลีนคอมโพสทิ 

ส านักงบประมาณ 

7 รศ. ดร.ยุพาพร   
รักสกุลพิวัฒน์ (2557-
2558) 374,000 

วัสดุคอมโพสิทชีวภาพจากการดดัแปรแป้งมัน
ส าปะหลังและยางธรรมชาติ 

ส านักงบประมาณ 

  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   
1 ผศ. ดร.กองพล อารีรักษ์ 

(2558) 279,000 
เครื่องรีดยางพาราไฟฟา้ที่แหล่งพลังงานเซลล์
แสงอาทิตย ์

กองทุนวัตกรรมและสิ่ง 
ประดิษฐ์สมเด็จพระเทพฯ 

2 รศ. ดร.กองพัน อารีรักษ์ 
(2558) 290,000 

กล่องควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์
ประสิทธิภาพสูงส าหรับแปลงเกษตรกรรม 

กองทุนวัตกรรมและสิ่ง 
ประดิษฐ์สมเด็จพระเทพฯ 

3 รศ. ดร.ธนัดชัย  
กุลวรวานชิพงษ์ (2558) 
420,000 

ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post 
Doctoral Researcher) และทนุสนบัสนุน
นักวิจัยบัณฑิตศึกษา (Post Graduate 
Researcher) Dr.Kenedy Aliila Greyson 

ทุนนักวิจัยหลงัปริญญา
เอก (Post Doctoral 
Researcher) และ
นักวิจัยบัณฑิตศึกษา 
(Post Graduate 
Researcher) 

4 รศ. ดร.กองพัน อารีรักษ์ 
(2558) 1,402,000 

การผลิตไฟฟ้าจากระบบระบายอากาศของ
การท าความเย็นแบบระเหยน้ าที่มีการตาม
รอยก าลังไฟฟา้สูงสุด 

ส านักงานกองทนุ
สนับสนนุการวิจัย 
โครงการพัฒนานักวิจัย
และงานวิจัยเพื่อ
อุตสาหกรรม (พวอ.) 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

5 รศ. ดร.ธนัดชัย  
กุลวรวานชิพงษ์ (2557-
2559) 573,000 

การวิเคราะห์และการวางแผนระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ 

ส านักงานกองทนุ
สนับสนนุการวิจัย 
โครงการพัฒนานักวิจัย
และงานวิจัยเพื่อ
อุตสาหกรรม (พวอ.) 

6 ผศ. ดร.ทิพย์วรรณ  
ฟังสุวรรณรักษ์ (2558-
2559) 77,000 

การผลิตเซลล์แสงอาทิตยช์นิดซเีทคทีฟ
อิมิตเตอร์ ด้วยเทคนิคต้นทุนต่ า 

ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาต ิ(โครงการ
ทุนอุดหนุนการวิจัย
ประเภทบัณฑิตศึกษา) 

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

เทคโนโลยี การจัดการดินน้ าและธาตุอาหาร
พืชส าหรับการผลติมนัส าปะหลงั (ชุด
โครงการ) โครงการย่อย 1 การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ระบบประมวลผลการให้น้ าไร่มัน
ส าปะหลังด้วยแบบจ าลองระบบการ
ชลประทาน 

ส านักงานพฒันา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ
โครงการวิจัยแบบมุง่เป้า
ตอบสนองความต้อง การ
ในการพัฒนาประเทศโดย
เร่งด่วน: กลุ่มเร่ืองเร่งด่วน
ด้านมนัส าปะหลงั 

8 รศ. ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว 
(2557-2559)  

เทคโนโลยี การจัดการดินน้ าและธาตุอาหาร
พืชส าหรับการผลติมนัส าปะหลงั (ชุด
โครงการ) 913,800 

ส านักงานพฒันา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ
โครงการวิจัยแบบมุง่เป้า
ตอบสนองความต้อง การ
ในการพัฒนาประเทศโดย
เร่งด่วน: กลุ่มเร่ืองเร่งด่วน
ด้านมนัส าปะหลงั 

9 รศ. ดร.ธนัดชัย  
กุลวรวานชิพงษ์ (2558) 
194,700 

โรงเพาะเห็ดอัจฉริยะควบคุมการท างานด้วย
ตรรกศาสตร์ฟัซซี่ 

ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 

10 รศ. ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว 
(2558) 165,000 

การพัฒนาระบบติดตามขบวนรถไฟฟ้าด้วย
แผงวงจรก าหนดต าแหน่งบนโลก (จีพีเอส)  
ที่เข้าถึงได้สะดวก 

Thailand Toray 
Science Foundation 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

11 รศ. ดร.ธนัดชัย  
กุลวรวานชิพงษ์ (2558) 
1,108,800 

การประเมินการต่อลงดนิและปอ้งกันฟ้าผา่
ส าหรับรถไฟฟ้าสายสีม่วงโดยใชก้ารจ าลองผล
ด้วยคอมพิวเตอร์ 

Thai Meidensha Co., 
Ltd. 

12 รศ. ดร.ธนัดชัย  
กุลวรวานชิพงษ์ (2558) 
745,800 

การประเมินการติดตั้งการต่อลงดินและ
ป้องกันฟ้าผ่าส าหรับรถไฟฟา้สายสีม่วงโดยใช้
การศึกษาจากการวัดภาคสนาม 

Thai Meidensha Co., 
Ltd. 

13 ผศ. ดร.กองพล อารีรักษ์ 
(2558) 308,000 

การควบคุมแบบอัตโนมัติของระบบปั๊มน้ า
ส าหรับไร่มันส าปะหลังที่ใช้แหลง่พลังงาน
โซลาร์เซลล ์

ส านักงบประมาณ 

14 ผศ. ดร.อนันท์  
อุ่นศิวิไลย์ (2557-2558) 
254,000 

การศึกษารูปแบบการเสียของแผ่นบนัทึก
ข้อมูลส าหรับระบบวิเคราะห์อาการเสียของ
ฮาร์ดดิสอัตโนมัต ิ

ส านักงบประมาณ 

15 ผศ. ดร.ทิพย์วรรณ  
ฟังสุวรรณรักษ์ (2558) 
306,000 

การสร้างชัน้รอยต่อพาสซิเวชนัคุณภาพสูงของ
เซลล์แสงอาทิตยด์้วยเทคนิคตน้ทุนต่ าจากการ
ประทับลาย 

ส านักงบประมาณ 

16 ผศ. ดร.ทิพย์วรรณ  
ฟังสุวรรณรักษ์ (2557-
2558) 320,000 

การสังเคราะห์หมึกผสมผลึกนาโนซิลิคอน
ส าหรับการผลติเซลล์แสงอาทิตย์แบบใหม่และ
ต้นทุนต่ า 

ส านักงบประมาณ 

17 รศ. ดร.ธนัดชัย  
กุลวรวานชิพงษ์ (2557-
2559) 572,660 

การพัฒนาต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าที่ใช้
แบตเตอร์ร่ีลิเธียมไอออนส าหรับประเทศไทย 

โครงการพัฒนานักวิจัย
และงานวิจัยเพื่อ
อุตสาหกรรม (สกว.) 

  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   

1 ศ. ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข 
(2556-2558) 2,080,000 

เทคนิคการปรับปรุงดนิ : วิจัยและพัฒนา ส านักงานกองทนุ
สนับสนนุการวิจัย (สกว.) 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

2 รศ. ดร.อวิรุทธิ์  
ชินกุลกิจนวิัฒน์ (2558) 
444,000 

ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มผีลผลิตดา้นวจิัย
สูง เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญา
เอก และนักวิจัยเต็มเวลาคุณวฒุิปริญญาโท 
นักวิจัยคือ พญ.จิตรวดี หอพิบูลสุข และนาย
อภิชาติ สุดดีพงศ์  

ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์
ที่มีผลผลติด้านวิจยัสูงเพื่อ
จ้างนักวิจัยเต็มเวลาคณุวุฒิ
ปริญญาเอก (Full-time 
Doctoral Research) และ
นักวิจัยเต็มเวลาคณุวุฒิ
ปริญญาโท (Full-time 
Master Research) 

3 ศ. ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข 
(2558) 324,000 

ทุนสนับสนุนการวิจัยหลังปริญญาเอก (Post 
Doctoral Researcher) ทุนสนบัสนนุนักวิจัย
บัณฑิตศึกษา Post Graduate Researcher) 
นักวิจัยชื่อ นายวิษณุกร สมิงทอง)  

ทุนนักวิจัยหลงัปริญญา
เอก (Post Doctoral 
Researcher) และ
นักวิจัยบัณฑิตศึกษา 
(Post Graduate 
Researcher) 

4 ศ. ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข 
(2558) 20,000 

การศึกษาคุณสมบัติพืน้ฐานและความ
ต้านทานต่อซัลเฟตของมอร์ตารแ์คลไซต์
แทนที่ทราย 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

5 ศ. ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข 
(2558) 10,000 

คุณภาพน้ าที่มีผลต่อการอุดตันของการเติมน้ า
สู่ชั้นน้ าบาดาล 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

6 รศ. ดร.อวิรุทธิ์  
ชินกุลกิจนวิัฒน์ (2558) 
10,000 

การต้านทานแรงฉุดของเหล็กเสริมแบกทานใน
ดินเหนียวสีแดงจากเหมืองแม่เมาะ 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

7 ผศ. ดร.พรพจน์ ตันเส็ง 
(2558) 20,000 

อิทธิพลของก าลังรับแรงเฉือนตามแนวยาวของ
เสาเข็มดินซีเมนต์ต่อก าลังของก าแพงกันดนิ
เสาเข็มดินซีเมนต์เรียงแบบซีแคนท ์

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

8 ศ. ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข 
(2558-2559) 334,000 

ปฏิกิริยาร่วมเฉือนระหว่างมวลรวมคอนกรีตรี
ไซเคิลและจีโอกริด 

ส านักงบประมาณ 

9 รศ. ดร.วชรภูมิ  
เบญจโอฬาร (2558-
2559) 252,000 

การจัดผังสถานที่ก่อสร้างส าหรบัสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่มีขนาดไม่เท่ากันและมีข้อจ ากัด 

ส านักงบประมาณ 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

10 รศ. ดร.อวิรุทธิ์  
ชินกุลกิจนวิัฒน์ (2558) 
342,000 

การพัฒนาชุดอ่านความชื้นในดนิแบบเรียลไทม์ ส านักงบประมาณ 

11 รศ. ดร.อวิรุทธิ์  
ชินกุลกิจนวิัฒน์ (2557-
2558) 355,000 

แผนที่เตือนภัยดินถล่มแบบพลวตั ส านักงบประมาณ 

12 รศ. ดร.ฉัตรชัย  
โชติษฐยางกูร (2556-
2558) 278,000 

การสร้างแผนที่น้ าท่วม และความสามารถใน
การระบายน้ าของลุ่มน้ า 

ส านักงบประมาณ 

13 รศ. ดร.อวิรุทธิ์  
ชินกุลกิจนวิัฒน์ (2558-
2559) 374,000 

การพัฒนาแนวทางการบดอัดดนิแบบบูรณา
การเพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพการบดอัด 

ส านักงบประมาณ 

14 รศ. ดร.อวิรุทธิ์  
ชินกุลกิจนวิัฒน์ (2558-
2560) 349,000 

แบบจ าลองส าหรับท านายการเปลี่ยนแปลง
ความฝืดของพื้นผิวจราจรตา้นการลื่นไถล 

ส านักงบประมาณ 

15 รศ. ดร.วชรภูมิ  
เบญจโอฬาร (2557-
2558) 223,000 

ลักษณะคละของโจทย์ปญัหาและความ
ต่อเนื่องของการตัดวัสดุก่อสร้างเชิงเส้น 

ส านักงบประมาณ 

16 รศ. ดร.ฉัตรชัย 
 โชติษฐยางกูร (2556-
2558)  

การพัฒนาระบบการป้องกัน และบรรเทา
ปัญหาน้ าท่วม น้ าแลง้ ในลุ่มน้ ามูลตอนบน
กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา(ชุดแผน) 
545,000 

ส านักงบประมาณ 

17 ผศ. ดร.ปรียาพร โกษา 
(2558) 294,000 

การประเมินศักยภาพแหล่งน้ าดบิของระบบ
ประปาในเขตเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ย่อย 1) 

ส านักงบประมาณ 

18 รศ. ดร.สิทธิชัย 
แสงอาทิตย์ (2558) 
318,000 

พฤติกรรมของจุดเชื่อมต่ออย่างง่ายของ
ชิ้นส่วนพลาสติกเสริมเส้นใยแบบพัลทรูดชัน
ภายใต้แรงดึง 

ส านักงบประมาณ 

19 ผศ. ดร.ปรียาพร โกษา 
(2558) 253,000 

การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน้ าท่วมด้วย
แบบจ าลอง MIKE FLOOD 
 

ส านักงบประมาณ 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

20 ผศ. ดร.ปรียาพร โกษา 
(2556-2558) 267,000 

การพัฒนาพื้นที่แก้มลงิ ส านักงบประมาณ 

21 ศ. ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข 
(2558) 2,140,000 

โครงการจ้างทีป่รึกษาจัดท าแผนพัฒนาทาง
หลวงชนบทประจ ากรม กลุ่มที่ 4 

กรมทางหลวงชนบท 

22 ศ. ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข 
(2558) 1,391,000 

การจัดท าแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจ า
กรม กลุ่มที่ 4 

กรมทางหลวงชนบท 

23 ศ. ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข 
(2557-2558) 650,000 

การพัฒนาคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าจาก
ตะกอนดินประปา 

การประปานครหลวง 

  สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ   
1 อ. ดร.วราภรณ์ ปิยวิทย์ 

(2558) 10,000 
อิทธิพลของการแปรรูปพลาสตกิต่อการ
เปลี่ยนแปลงการกระจายตัวของขนาดของ
ตะกอนของแข็งเงินและสมบัติของโลหะผสม
ทองแดง-เงิน-เซอร์โคเนียม 

ทุนเพื่อสนับสนนุการ
สร้างและพัฒนานักวิจัย
รุ่นใหม่ 

2 อ. ดร.สงบ ค าค้อ (2558) 
9,974 

ผลของบรรยากาศการอบอ่อนตอ่การเกิด
สากลของเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด AISI430 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

3 อ. ดร.สงบ ค าค้อ (2558) 
4,000,000 

การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อการ
พัฒนาของเสียให้เป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน
และการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
(จังหวัดนครราชสีมา 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ 

4 ผศ. ดร.ฐาปนีย์ พชัรวิชญ์ 
(2558) 373,000 

การพัฒนาเครื่องมือฉีดข้ึนรูปวัสดุผงขนาดเล็ก
ส าหรับการผลติวัสดุเชงิประกอบส าหรับ
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 

ส านักงบประมาณ 

5 อ. ดร.สงบ ค าค้อ (2558) 
324,000 

การเลือกใช้บรรยากาศอบอ่อนส าหรับม้วน
เหล็กกล้าไร้สนิมทีผ่่านการรีดร้อน 

ส านักงบประมาณ 

6 อ. ดร.สารัมภ์ บุญมี 
(2558) 350,000 

การพัฒนาต้นแบบระบบวิเคราะห์ทางความ
ร้อนส าหรับอุตสาหกรรมการผลติเหล็กหล่อ 

ส านักงบประมาณ 

7 ผศ. ดร.อุษณีย์ กิตก าธร 
(2558) 336,000 

การพัฒนาต้นแบบระดบัห้องปฏิบัติการ
ส าหรับการก าจัดโลหะหนักออกจากน้ าทิ้งโดย
อาศัยชีวมวลแบคทีเรีย 

ส านักงบประมาณ 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

8 อ. ดร.สงบ ค าค้อ (2558) 
310,000 

การศึกษากระบวนการรีดร้อนเหล็กกล้าสอง
เฟสความแข็งแรงสูงโดยใช้วิธีการจ าลองทาง
ไฟไนต์อิลิเมนต ์

ส านักงบประมาณ 

  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   
1 อ. ดร.นิตยา บุญเทียน 

(2558) 346,200 
การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพจากกากแป้งมนัส าปะหลังในระบบ 
Covered Lagoon 

ITAP-SUT โครงการ
สนับสนนุการพัฒนา
เทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย ร่วมกับ 
บริษัทเสิงสางพฒันา
พลังงาน จ ากัด 

2 อ. ดร.พัชรินทร์ ราโช 
(2558) 360,000 

การประเมินด้านวิศวกรรมของระบบประปา
ในเขตเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ย่อย 4) 

ส านักงบประมาณ 

3 ผศ. ดร.สุดจิต ครุจิต 
(2558) 1,382,000 

การศึกษาประสทิธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าและระบบประปาในเขตเมืองใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชุดแผนงาน) 

ส านักงบประมาณ 

4 ผศ. ดร.สุดจิต ครุจิต 
(2558) 370,000 

การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพของผู้ใช้
น้ าประปาในเขตเมืองภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ย่อย 3) 

ส านักงบประมาณ 

5 อ. ดร.พัชรินทร์ ราโช 
(2558-2559) 320,000 

การบ าบดัน้ าเกลือจากกระบวนการฟื้นฟู
สภาพเรซิน และการผลิตก๊าซคลอรีนและ
ไฮโดรเจนด้วยวิธีเซลล์อิเล็กโตรไลต ์

ส านักงบประมาณ 

6 อ. ดร.ชนัตถ์ โชคเจริญ
รัตน์ (2558) 394,000 

การก าจัดสารฮอร์โมนเพศที่ตกค้างในน้ าโดย
ใช้การบ าบัดด้วยกระบวนการออกซิเดชันจาก
เปอร์ซัลเฟตที่ถูกกระตุ้นด้วยพลงังานแสง
อัลตราไวโอเลต 

ส านักงบประมาณ 

7 ผศ. ดร.จรียา ยิ้มรัตนบวร 
(2558) 358,000 

การประเมินคุณภาพน้ าในระบบประปาในเขต
เมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ย่อย 2) 

ส านักงบประมาณ 

8 อ. ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์ 
(2558-2559) 310,000 

การศึกษาลักษณะสมบัติดา้นพีเอชเซ็นเซอร์
ของโลหะออกไซด์ 

ส านักงบประมาณ 

9 อ. ดร.ฉัตรเพชร ยศพล 
(2558) 1,100,000 

การยกระดับความปลอดภัยของห้อง 
ปฏิบัติการวิจัยในมหาวิทยาลัยวจิัยแห่งชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   
1 อ. ดร.จงกล ศรีธร 

(2558) 398,000 
กระบวนการเชื่อมพอกผิวแข็งส าหรับอุปกรณ์
งานดนิการเกษตรเพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน 

ส านักงบประมาณ 

2 รศ. ดร.พรศิร ิจงกล 
(2558-2559) 318,000 

การวัดและวิเคราะห์สัดส่วนร่างกายของผู้ใช้
รถเข็นนั่ง 

ส านักงบประมาณ 

3 ผศ. ดร.ปภากร  
พิทยชวาล (2558) 
220,000 

การศึกษาการวางแผนการเคลื่อนที่ของเคร่ือง
ตัดในการสร้างชิ้นงานต้นแบบรวดเร็วด้วย
กระบวนการ Laminated object 
manufacturing 

ส านักงบประมาณ 

4 ผศ. ดร.ปวีร์  ศิริรักษ์ 
(2558) 288,000 

การเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมโลจิสติกส์
ของภาคการส่งออกมันส าปะหลงั 
ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปมันส าปะหลัง และ
เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ในเขตจังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ 

ส านักงบประมาณ 

5 ผศ. ดร.ยงยุทธ  
เสรมิสุธีอนุวัฒน์ (2558) 
241,000 

หน้าที่และความรับผิดชอบของวิศวกร
อุตสาหกรรมในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
นครราชสีมา 

ส านักงบประมาณ 

6 ผศ. ดร.พงษ์ชัย  
จิตตะมัย (2558) 
307,000 

การศึกษาห่วงโซ่อุปทานผา้ไหมปักธงชัยเพื่อ
ลดต้นทนุโลจิสติกส ์

ส านักงบประมาณ 

7 รศ. ดร.พรศิร ิจงกล 
(2558-2559) 330,000 

พื้นที่เอ้ือมถึงของผู้สูงอาย ุ ส านักงบประมาณ 

8 ผศ. ดร.ปภากร  
พิทยชวาล (2558) 
266,000 

การทดสอบสมบัติเชิงกลอะลูมิเนียมผสม 
A356 ที่ขึ้นรูปโดยกระบวนการหล่ออัด
ทางอ้อมแบบแนวนอน 

ส านักงบประมาณ 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณ ี   
1 ศ. ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร 

(2558) 10,000 
การจ าลองเชิงกายภาพของการทรุดตัวที่เกิน
กว่าจุดวิกฤตภายใต้การผนัแปรล าดับและ
อัตราการขุดเจาะ 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

2 ศ. ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร 
(2558) 888,000 

ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มผีลผลิตดา้นวจิัย
สูงเพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวฒุิปริญญาเอก 
(Full-time doctoral researcher) และ
นักวิจัยคุณวุฒปิริญญาโท(ศ.ดร.กิตติเทพ เฟื่อง
ขจร)นักวิจัย น.ส.ขนิษฐา ทองประภา 

ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์
ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูงเพื่อ
จ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิ
ปริญญาเอก (Full-time 
Doctoral Research) 
และนักวิจัยเต็มเวลา
คุณวุฒิปริญญาโท (Full-
time Master Research) 

3 ศ. ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร 
(2558) 10,000 

การทดสอบคุณสมบัติเชิงกลศาสตร์และเชิงชล
ศาสตร์ของดินตะกอนประปาผสมกับเกลือบด
ภายใต้การบดอัดเพื่อถมกลับในเหมืองเกลือ
หินและเหมืองโพแทช 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

4 ผศ. ดร.อัฆพรรค์  
วรรณโกมล (2558) 
20,000 

Computer Program Developing for 
Lifetime Analysis of Pipeline Caused by 
Internal Corrosion in Petroleum 
Production System 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

5 ผศ. ดร.เดโช เผือกภูมิ 
(2558) 10,000 

การเชื่อมประสานของรอยแตกในเกลือหิน
ภายใต้ความเค้นตั้งฉากและอุณหภูมิ 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

6 ศ. ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร 
(2558) 10,000 

ศักยภาพการอัดตัวของดินตะกอนประปากับ
เกลือหินบดอัดตัวเพื่อเป็นวัสดุถมกลับใน
เหมืองเกลือและโพแทช 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

7 ศ. ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร 
(2558) 20,000 

ผลกระทบของวิถีความเค้นต่อความแข็งและ
ความยืดหยุ่นของเกลือหินชุดมหาสารคาม 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
เพือ่ท าวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

8 ศ. ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร 
(2558) 3,000 

Strength and Deformability of Take 
Granite under Elevated Temperatures 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

9 ศ. ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร 
(2558) 20,000 

การทดสอบเกลือหินบดในห้องปฏิบัติการ
ภายใต้การอัดตัวเพื่อใช้เป็นวัสดถุมกลับใน
เหมืองเกลือหินและเหมืองโพแทช 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

10 ศ. ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร 
(2558) 10,000 

การบดอัดเบนทอไนต์ผสมเกลือบดเพื่อเป็น
วัสดุถมกลับในช่องเหมือง 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

11 อ. ดร.อานิสงส์  
จิตนารินทร์ (2558) 
20,000 

การประเมินคุณสมบัติเชิงกลศาสตร์ของหิน
คาร์บอเนตจากคุณสมบัติทางกายภาพศิลา
วิทยาและเคมี 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

12 ผศ. ดร.อัฆพรรค์  
วรรณโกมล (2558) 
40,000 

การบูรณาการข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลข้อ 
มูลธรณีฟิสิกส ์และข้อมูลภาคสนาม เพื่อการ
ตรวจหาการทรุดตัวของแผ่นดนิในพื้นที่การผลิต
เกลือ จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

13 ศ. ดร.กิตติเทพ  
เฟื่องขจร (2558) 
210,000 

การร่างแผนแมบ่ทส าหรับลดผลกระทบการ
ทรุดตัวของผิวดินจากการท าเหมืองเกลือหินใต้
ดิน 

ส านักงบประมาณ 

14 อ. ดร.ปรัชญา เทพณรงค์ 
(2558-2559) 235,000 

การศึกษาศักยภาพของส่วนผสมเถ้าลอยกับ
ซีเมนต์เพื่ออุดรอยแตกในหิน 

ส านักงบประมาณ 

15 อ. ดร.อานิสงส์  
จิตนารินทร์ (2557-
2558) 120,000 

การประเมินคุณสมบัติเชิงกลศาสตร์ของ
หินปูนจากลักษณะทางศลิาวิทยาและ
องค์ประกอบเคมี 

ส านักงบประมาณ 

16 ผศ. ดร.อัฆพรรค์  
วรรณโกมล (2557-
2558) 320,000 

วิวัฒนาการทางธรณีวิทยาแปรสณัฐานของ
หมวดหินห้วยหินลาดและศักยภาพของแหล่ง
ก๊าซธรรมชาติในชั้นหินดนิดานในภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือ ประเทศไทย 

ส านักงบประมาณ 

17 ศ. ดร.กิตติเทพ  
เฟื่องขจร (2557-2558) 
153,000 

การศึกษาก าลังเฉือนของรอยแตกในหินทราย
ภายใต้ความเค้นในสามแกนจริง 

ส านักงบประมาณ 

18 รศ. เกรียงไกร ไตรสาร 
(2558-2559) 270,000 

การประเมินแหล่งก๊าซขนาดเลก็ในหินเปอร์
เมียนคาร์บอเนตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อ
ผลิตก๊าซเอ็นจีว ี

ส านักงบประมาณ 

19 ศ. ดร.กิตติเทพ  
เฟื่องขจร (2558-2559) 
230,000 

ผลกระทบของแรงดันน้ าในหินที่มีผลต่อ
พฤติกรรมเชิงกลศาสตร์ของหินประดับสาม
ชนิดในประเทศไทย 

ส านักงบประมาณ 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

20 ผศ. ดร.อัฆพรรค์ วรรณโกมล 
(2558) 240,000 

การประยุกต์ใช้น้ าโคลนเจาะเสยีเป็นวัตถุดิบ
ในการท ากระเบื้องเซรามิกและอิฐก่อสร้าง 

ส านักงบประมาณ 

21 อ. ดร.ปรัชญา เทพณรงค์ 
 (2557-2558) 107,200 

การทดสอบก าลงัยึดติดในระยะยาวของการ
อุดซีเมนต์ในเกลือหิน 

ส านักงบประมาณ 

22 ศ. ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร 
(2557-2558) 220,000 

ผลกระทบของสภาวะความเค้นในแต่ละ
ทิศทางทีไ่ม่เท่ากันต่อค่าความแข็งและความ
ยืดหยุ่นของเกลือหินชุดมหาสารคาม 

ส านักงบประมาณ 

23 รศ. เกรียงไกร ไตรสาร 
(2558) 304,000 

การศึกษาและประเมินศักยภาพก๊าซในหิน
ทรายเนื้อแน่นชุดโคราช 

ส านักงบประมาณ 

24 อ. ดร.บัณฑิตา  
ธีระกุลสถิตย์ (2558) 
250,000 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเบนโทไนต์
ในท้องถิ่นประเทศไทยกับเบนโทไนตน์ าเข้าใน
น้ าโคลนขุดเจาะ 

ส านักงบประมาณ 

25 ผศ. ดร.เดโช เผือกภูมิ 
(2558) 290,000 

การศึกษาประสทิธิภาพของสารลดแรงตึงผิว
ต่อการลดพลังงานการบดอัดดินในงานด้าน
วิศวกรรม 

ส านักงบประมาณ 

26 ผศ. ดร.อัฆพรรค์  
วรรณโกมล (2557-
2558) 366,000 

การวิเคราะห์ศักยภาพในการเป็นแหล่งกักเก็บ
ปิโตรเลียมของหินคาร์บอเนตยคุเพอร์เมียน
ด้านตะวันตกของแอ่งโคราช 

ส านักงบประมาณ 

27 ศ. ดร.กิตติเทพ  
เฟื่องขจร (2557-2558) 
150,000 

การทดสอบก าลงัรับแรงเฉือนของรอยแตกหิน
ภายใต้ความเค้นตั้งฉากคงที่และการเคลื่อนตัว
ในแนวตั้งฉากคงที่โดยใช้ระนาบเฉือนแบบคู่ 

ส านักงบประมาณ 

 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์   
1 อ. ดร.ธนเสฏฐ์  

ทศดีกรพัฒน์ (2558) 
200,000 

การสังเคราะห์และออกแบบวงจรกรองความถี่
หลายหน้าทีโ่หมดกระแสที่ควบคุมด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ 

ทุนวิจัยเพื่อรับสิทธบิัตร
หรือตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารนานาชาติ 

2 รศ. ดร.ชาญชัย ทองโสภา 
(2558) 10,000 

การตรวจโรคมะเร็งเต้านมโดยใช้คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าในย่านอัลตร้าไวดแ์บนด์ 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

3 อ. ดร.บุญส่ง  สุตะพนัธ ์
(2557-2558) 156,750 

เทคนิคแสงแบบไม่สง่ผลกระทบต่อร่างกาย
ส าหรับถ่ายภาพเส้นเลือดและวดัการไหลของ
เลือดในหลอดเลือด 

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชาต ิทุน
สถาบนับัณฑิตวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยไีทย 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

4 อ. ดร.บุญส่ง  สุตะพนัธ ์
(2557-2558) 156,750 

การเพิ่มความไวของเคร่ืองอ่านแอลเอฟ      
เอ ส าหรับใช้กับเซนเซอร์ทางชีวภาพ 

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาต ิทุน
สถาบนับัณฑิตวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยไีทย 

5 อ. ดร.บุญส่ง สุตะพนัธ์ 
(2557-2558) 156,000 

ทุนบัณฑิตศึกษาโครงการทุนสถาบันบัณฑติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย สวทช. 

ส านักงานพฒันา
วิทยาศาสตร์ (ทนุสถาบัน
บัณฑิตวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีTGIST) 

6 อ. ดร.บุญส่ง สุตะพนัธ์ 
(2557-2558) 156,000 

ทุนสนับสนุนการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
โครงการทุนสถาบนับัณฑิตวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยไีทย สวทช. 

ส านักงานพฒันา
วิทยาศาสตร์ (ทนุสถาบัน
บัณฑิตวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีTGIST) 

7 รศ. ดร.ชาญชัย ทองโสภา 
(2558) 4,191,755 

ออกแบบสร้างเคร่ืองฆ่ามอดมะขามด้วยคลื่น
ความถี่วิทย ุ

ส านักงานพฒันาการวิจัย
การเกษตร(องค์การ
มหาชน) 

 


