
 

  

  
 

รายงานประจําปการประเมนิคุณภาพ 
ปการศึกษา 2551/ปงบประมาณ 2551   

 

 
ของ 

สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ   

คณะวิศวกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 
 
 
 
 

  มิถุนายน  2552
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คํานํา  (SAR 2) 
 
1.  วัตถุประสงค 
 รายงานนี้เปนรายงานประเมินคุณภาพประจําป  2551  สําหรับการดําเนินงานของ  สถานวิจัยวิศวกรรม
วัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   
 
2.  องคประกอบ 
 องคประกอบที่พิจารณา  คือ 
 1.  องคประกอบที่ 1   ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค และแผนดําเนินการ 

2.  องคประกอบที่ 7   การบริหารและการจัดการ 
 

3.  ชวงเวลาทีร่ายงาน 
 มิถุนายน  2551  -  พฤษภาคม  2552 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                   ลงชื่อ………………………………….. 
(รศ.ดร.พิษณู  บุญนวล) 

ผูอํานวยการสถานวิจยัวิศวกรรมวัสดุ 
30  มิถุนายน  2552
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สารบัญ  (SAR 3) 
  หนา 
คํานํา  
สารบัญ  
ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน 4-1   
บทสรุปสําหรับผูบริหาร                                                                                                               5-1      
ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินรายองคประกอบของสถานวิจัยวิศวกรรมวัสด ุ 6-1    
ตารางแสดงผลการดําเนินงานและผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี ้ 7-1  
ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา  2551  
              องคประกอบที่ 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดาํเนินการ 8-1  
 องคประกอบที่ 7   การบริหารและการจัดการ 8-2 
 องคประกอบที่ 9   ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 8-4 
แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนาตามรายงานฯ           9-1 
ภาคผนวก 
 ภาคผนวก  ก  รายละเอียดผลการดําเนนิงานตามองคประกอบ  1 ตัวบงชี้  (KPI) 16-1 
 ภาคผนวก  ข  รายการเอกสารอางอิง 17-1
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ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน  (SAR 4) 
 
ความเปนมา 

สถานวิจัยไดเร่ิมดําเนินการกอตั้ง  เมื่อเดือน  เมษายน  พ.ศ. 2550  และไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  
เมื่อวันที่  23  มิถุนายน  2550  โดยเริ่มไดงบดําเนินงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร  เมื่อวันที่  6  มิถุนายน  
2550  และไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยงวดแรกเมื่อวันที่  14  กันยายน  2550   
 
วัตถุประสงคและ/หรือภารกิจหลัก 

2.1 เพื่อบริหารและจัดการใหเกดิการพัฒนางานวิจยัทางดานวิศวกรรมวัสดทุี่มีทิศทางที่ชัดเจน 
และสามารถรองรับการวิจัยพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมและบัณฑิตศึกษาของคณะ
วิศวกรรมศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2  เพื่อพัฒนากําลังคนทางดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมวัสดุเพื่อเปนกําลังสําคัญของประเทศ 
 
วิสัยทัศน 

เปนองคกรวจิยัดานวัสดุที่มช่ืีอเสียงระดับประเทศภายในป 2555 
 

ทิศทางการวิจัย 
ทิศทาง : ทิศทางการวิจยัของสถานวิจยัวิศวกรรมวัสดุแตกตามกลุมวิจยัตางๆ มีดังนี ้

1. ทิศทางการวิจยักลุมวจิัยวัสดนุาโนทางดานวิศวกรรม 
1.1    การพัฒนาวัสดุผสมโดยใชผงวัสดุนาโนเปนตัวเติม 
1.2    การปรับปรุงผิวโลหะดวยวัสดุนาโนเพื่อเพิม่สมบัติเฉพาะทางกายภาพ  เชน  การทนการ 

สึกหรอ  เปนตน 
 

2. ทิศทางการวิจยักลุมวัสดยุางและพอลเิมอรเพื่องานวิศวกรรม 
2.1   ดานยานยนต  งานวิจยัเกีย่วกบัการทดสอบลอยางตัน  และยางทนตะปูเรือใบ 
2.2     ดานวัสดุทางการแพทย   งานวิจัยเกี่ยวกับอุปกรณหนุนสนเทาจากยางธรรมชาติและเทา

เทียมจากยางธรรมชาติ 
  2.3     ดานวัสดุปูพื้นจากยาง  วิจัยเกี่ยวกับวัสดุปูพื้นจากยางพาราเพื่อลดการบาดเจ็บ 

2.4   ดานวัสดุตวัตรวจรู  วจิัยเกี่ยวกับตัวตรวจรูทําจากยางพาราสําหรับวัดความดัน 
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    3.   ทิศทางการวิจยักลุมวศิวกรรมวัสดุโลหะและวิศวกรรมวัสดุผง 
                    3.1     การวิจยับนพื้นฐานของโลหะบัดกรีไรสารตะกั่ว  
         3.2    การวิจัยบนพื้นฐานของการผลิตโลหะผงโดยเทคโนโลยีอะตอมไมเซชั่น   
  3.3    การวิจัยบนพื้นฐานของการซอมบํารุงชิ้นสวนโลหะโดยการเชื่อม  โดยทําวิจัย 
    รวมกับหนวยงานภายนอก  เชน  กฟผ.  (เหมืองแมเมาะ) เปนตน   
 
  4.  กลุมวิจยัวศิวกรรมวัสดุโลหะกึ่งของแขง็ 
    4.1  เกราะกนักระสุน 
   4.2  การผลิตชิ้นสวนขาเทยีม  โดยกระบวนการโลหะกึ่งของแข็ง 
   4.3  สมบัติพื้นฐานของกระบวนการโลหะกึง่ของแข็ง 
   4.5  Rheocasting of Wrought   Al Alloys 
   4.6  Aluminum Anode 
 
           5.  ทิศทางการวิจยักลุมวิศวกรรมวสัดุเซรามิกและคอมพอสิต    

4.1   การสังเคราะหวัตถุเซรามิกและวัสดุผสมจากทรัพยากรแรในประเทศ สําหรับงาน
ช้ินสวนยานยนต  งานกดัแตงและงานดานทานการสึกหรอ  เชน  วัสดคุารไบค  เปนตน 

4.2  การพัฒนาและสงเสริมการนําวัสดุเหลือใชกลับมาใชใหม 
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โครงสรางและขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับหนวยงาน 
แผนการดาํเนนิการหลักของสถานวิจัย 

1.1  แผนบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการสถานวิจัย จะเปนไปตามผังองคกรขางลางนี้ 

 

กลุมวิจยัวัสดุ
นาโนทางดาน
วิศวกรรม 

กลุมวิจยัวัสดุ
ยางและพอลิ
เมอรเพื่องาน
วิศวกรรม 

กลุมวิจยั
วิศวกรรมวัสดุ
โลหะและ

วิศวกรรมวัสดุ

กลุมวิจยั
วิศวกรรมวัสดุ
เซรามิกและ
คอมพอสิต 

ผูอํานวยการสถานวิจยั 

คณะกรรมการดําเนินการ 

คณะกรรมการอํานวยการ 

ฝายธุรการ
และบริการ 

กลุมวิจยั
วิศวกรรมวัสดุ

โลหะกึ่ง
ของแข็ง 
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1.2  คณะกรรมการอํานวยการ 
คณะกรรมการอํานวยการทําหนาที่เสนอแนะใหคําปรึกษาและดูแลกรอบแผนการดําเนินงานของ

สถานวิจัย โดยมีการประชุมอยางนอยปละ 1 คร้ัง ทั้งนี้คณะกรรมการประกอบดวย 
1.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ประธานกรรมการ 
2.  ผูทรงคุณวฒุิภายในมหาวิทยาลัย 4-5 คน กรรมการ 
3.  ผูทรงคุณวฒุิภายนอกมหาวิทยาลัย 2-3 คน กรรมการ 
4.  ผูอํานวยการสถานวิจัย กรรมการและเลขานุการ 

1.3  คณะกรรมการดําเนินงาน 
คณะกรรมการดําเนินงานมีหนาที่ปฏิบัติงานตามแผนงาน และกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศน 

วัตถุประสงค ทิศทางการวิจัยและพัฒนา และนโยบายที่คณะกรรมการอํานวยการไดใหแนวทางไว โดยมี
การประชุมอยางนอย 2 เดือนตอคร้ัง ทั้งนี้คณะกรรมการประกอบดวย 

1.  ผูอํานวยการสถานวิจัย ประธานกรรมการ 
2.  หัวหนากลุมวิจยั  5  คน กรรมการ 
3.  ผูแทนนักวจิัย  2  คน กรรมการ 
4.  เจาหนาที่ฝายธุรการ  1  คน เลขานุการ 

1.4  แผนงานวิจัย 
1.  คณะกรรมการอํานวยการ 
1)  รศ.ดร.สุรพล  อารียกุล     รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา      ท่ีปรึกษา 
2)  รศ.ดร. จรัญ บุญกาญจน       รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร   ท่ีปรึกษา 
3)  รศ.ดร.ชูศักดิ์  ล่ิมสกุล     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร                ประธานกรรมการ 
4)  รศ.ดร.พีระพงศ  ทีฆสกุล     ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร    กรรมการ 
5)  พลเอกเอกชัย  ศรีวิลาศ     ผูอํานวยการวิทยาลัยสมานฉันทสันติสุข สถาบันพระปกเกลา   กรรมการ 
6)  พลอากาศโทสมนึก  พาลีบัตร   ผูบัญชาการศูนยวิทยาศาสตรและพัฒนาระบบอาวุธกองทัพอากาศ    กรรมการ 
7)  รศ.ดร.ปริทรรศน  พันธุบรรยงก    สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ    กรรมการ 
8)  รศ.ดร.เจริญ  นาคะสรรค    คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  กรรมการ 
9)  แพทยหญิงกันยิกา  ชํานิประศาสน   ท่ีปรึกษาคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  คณะแพทยศาสตร     กรรมการ 
10)  ผศ.ดร.เจริญยุทธ   เดชวายุกุล    หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร   กรรมการ 
11)  ผศ.ดร.ธวัชชัย  ปลูกผล     ประธานกรรมการหลักสูตรปริญญาโท-เอกวิศวกรรมวัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
12)  รศ.ดร.พิษณุ  บุญนวล     ผูอํานวยการสถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ               กรรมการและ เลขานุการ 
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2.  คณะกรรมการดําเนินการ 
1)  รศ.ดร.พิษณุ  บุญนวล    ผูอํานวยการสถานวิจัย        ประธานกรรมการ 
2)  รศ.ดร.เล็ก   สีคง              หัวหนากลุมวิจัยวิศวกรรมวัสดุนาโน   กรรมการ 
3)  ดร.ประภาศ    เมืองจันทรบุรี   หัวหนากลุมวิจัยวัสดุโลหะและวัสดุผง   กรรมการ 
4)  ผศ.ดร.วิริยะ    ทองเรือง    หัวหนากุลมวิจัยยางและพอลิเมอรฯ   กรรมการ  
5)  ผศ.ดร.สุธรรม    นิยมวาส    หัวหนากลุมวิจัย  เซรามิกและคอมพอสิต    กรรมการ   
6)  ดร.เจษฎา     วรรณสินธุ    ผูแทนนักวิจัย        กรรมการ 
7)  ผศ.ดร.วีรวรรณ  สุทธิศรีปก    ผูแทนนักวิจัย        กรรมการ   
8)  ดร.วิษณุ     ราชเพ็ชร   ผูชวยผูอํานวยการ       กรรมการ 
9)  นางสาวนฤมล    จันทผล   เลขานุการ        กรรมการ 
 

3.  ชื่อนักวิจัย 
1)  รศ.ดร.เล็ก    สีคง     ภาควิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ  
2)  รศ.ดร.พิษณุ   บุญนวล      ภาควิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 
3)  รศ.ดร.ดนุพล   ตันนโยภาส     ภาควิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 
4)  รศ.กัลยาณี    คุปตานนท     ภาควิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 
5)  ผศ.ดร.ธวัชชัย   ปลูกผล    ภาควิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 
6)  ผศ.ดร.วีรวรรณ   สุทธิศรีปก   ภาควิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 
7)  ดร.ประภาศ   เมืองจันทรบุรี   ภาควิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 
8)  ดร.เจษฎา    วรรณสินธุ   ภาควิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 
9)  นายสุชาติ    จันทรมณีย   ภาควิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 
10)  ดร.วิษณุ    ราชเพ็ชร    ภาควิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 
11)  ดร.มนูญ     มาศนิยม    ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 
12)  ผศ.ดร.พฤทธิกร  สมิตไมตรี     ภาควิศวกรรมเครื่องกล 
13)  รศ.ดร.ศิริกุล   วิสุทธิ์เมธางกูร  ภาควิศวกรรมเครื่องกล 
14)  ผศ.ดร.วิริยะ   ทองเรือง     ภาควิศวกรรมเครื่องกล 
15)  ผศ.ดร.สุธรรม   นิยมวาส    ภาควิศวกรรมเครื่องกล 
16)  รศ.ดร.วรวุธ   วิสุทธิ์เมธางกูร  ภาควิศวกรรมเครื่องกล 
17)  ผศ.ดร.เจริญยุทธ    เดชวายุกุล   ภาควิศวกรรมเครื่องกล 
18)  ผศ.ดร.สุกฤทธิรา   รัตนวิไล     ภาควิศวกรรมเคมี  
19)  ผศ.ดร.ชญานุช   แสงวิเชียร     ภาควิศวกรรมเคมี 
20)  ผศ.ดร.ธเนศ    รัตนวิไล    ภาควิศวกรรมอุตสาหการ 
21)  ผศ.ดร.นภิสพร  มีมงคล    ภาควิศวกรรมอุตสาหการ 
22)  ผศ.คณดิถ            เจษฎพัฒนานนท  ภาควิศวกรรมไฟฟา 
23)  ดร.วรพจน     ประชาเสรี     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
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4. ลักษณะงานของสถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ  เปนการบริหาร และจัดการ งานวจิัย  และ พัฒนา
ทางดานวิศวกรรมวัสดุ 

5. ไดรับทุนสนบัสนุนการดําเนนิงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
รวมปละ  1  ลานบาท  ตั้งแต  ป  2550  ถึงป  2554   

6. ระยะเวลาดําเนินการ  5  ป 
7. เร่ิมดําเนินการเมื่อเดือน  เมษายน  พ.ศ.  2551  ถึงเดือน  เมษายน  พ.ศ.  2552   
8. งบประมาณทีไ่ดรับอนุมัติแลว  ปที่ 1-2 (2550-2551)  จํานวน  2,000,000  บาท  (สองลานบาท

ถวน) 
 
9. ผลสัมฤทธิ์ของทีมวิจัยเทียบกับเปาหมาย 

ปท่ี 2 (2551)  ตัวชี้วัด baseline 
ปปจจุบัน เปาหมาย ผลท่ีได 

1 จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  (รับใหม) 6 9 16 

 1.1 ระดับปริญญาโท 6 8 12 

 1.2 ระดับปริญญาเอก 0 1 4 

2 ผลงานตีพิมพจากอาจารย (ชิ้น) 32 24 19 

 2.1 ระดับชาติ 4 16  4 

 2.2    วารสารนานาชาติ 0 4 8 

 2.3 การประชุมระดับนานาชาติ  (Conference) 28 4 7 

3 เงินทุนวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุน  (ลานบาท) 11.535 5 16.342 

 3.1 ทุนเงินรายได/ทุนงบประมาณ   
 หรือแหลงทุนภายในอื่น ๆ 

1.07 1 4.035 

 3.2 ทุนจากแหลงทุนภายนอก 10.465 4 12.307 

4 จํานวนนักวิจัยใหมท่ีเขารวมโครงการ 2 2 1 

5 ฐานขอมูล /website ของสถานวิจัย มี กําลัง
พัฒนา 

มี 

6 การใชประโยชนจากผลงานวิจัย 3 6 6 

 6.1  จํานวนผลิตภัณฑ/นวัตกรรม (ช้ิน) 0 2 4 

 6.2  การยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (เรื่อง) 3 1 1 

 6.3  การนําไปใชประโยชนอยางอื่น (เรื่อง) 0 3 1 
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10.  อุปสรรคหรือปญหาในการดําเนินการ 
10.1  กรณีที่ไมบรรลุตามกิจกรรมที่วางไว 

 1.  การเตรียมแผนการพัฒนาอุปกรณวจิัยและแหลงทุน ทาํไดในบางสวน 
 2.  ยังไมไดทาํการแสวงหาความชวยเหลือดานผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานตางๆ  

10.2  กรณีที่ไมบรรลุตามเปาหมายทีว่างไว  
 1.  เนื่องจากมนีักศึกษาใหมเขาเรียนในหลกัสูตรไมเปนไปตามเปาหมาย 

10.3  ปญหาและอุปสรรคอื่นๆ  
 1.  อยูในชวงของการกอตั้งจงึมีเวลาดําเนนิงานจริงไดต่ํากวาเวลา 1 ป และมีปญหาในเรื่องของ
การเบิกเงินทนุสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ซ่ึง คอนขางลาชา 
 
11.   ผลงานทางวิชาการของทีมวิจัย  
ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ 

11.1  บทความทางวิชาการในวารสาร  ระดับชาติ  จํานวน  4  รายการ 
      1)  กัลยาณี คุปตานนท เล็ก สีคง ไตรภพ ผองสุวรรณ และ สมพงษ นนทพันธ. 
2551. การใช4)ยางSTR 5Lผสมผงเฟอรไรต ปองกันรังสีแกมมา. วารสารวิจัย มข. ฉบับวิทยาศาสตร 
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี.  13 (2) : 269-278. 

 2)  นริศ จุสกรณ  นภิสพร มีมงคล  ธวัชชัย ปลูกผล  สุชาติ จันทรมณีย  เจษฎา 
วรรณสินธุ. 2551.  “การพัฒนากระบวนการหลอโลหะแบบเหวี่ยงดวยความดันสูงสําหรับการแทรกซึมเพื่อ
ผลิตวัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียม” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คร้ังที่ 
6  วันที่  8-9 พฤษภาคม 2551 

 3)  สงบ ธนบํารุงกูล  ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร  เจษฎา วรรณสินธุ. 2551. “การศึกษา
สมบัติพื้นฐานของกระบวนการผลิตโลหะกึ่งของแข็งดวยกรรมวิธีปลอยฟองแกสระหวางการแข็งตัว”           
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คร้ังที่ 6  วันที่  8-9 พฤษภาคม 2551 
      4)  ชญานุช  แสงวิเชียร  สุภาพร  ราชการกลาง  พนิตา  สุมานะตระกูล   สุภวรรณ       
ฏิระวณิชยกุล  อรสา  ภัทรไพบูลยชัย. 2551.  “การออกแบบและทดสอบหลักก้ันเสนทางจราจรที่ผลิตจาก
ยางธรรมชาติ”  การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คร้ังที่ 6  วันที่  8-9 
พฤษภาคม 2551 
  11.2  บทความทางวิชาการในวารสาร  ระดับนานาชาติ  จํานวน  8  รายการ 

1) Ubonchonlakat, K.;   Sikong L. And Kooptarnond , K. 2008. “Effect of 
Calcinations Temperature on  Photocatalytic Activity of Ag-doped TiO2 Coated on Tile Substrate” 
CMU.J.Nat.Sci., Special Issue on Nanotechnology(2008) Vol.7(1), pp.43-50. 
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    2)  Sangchay, W.; Sikong L. and Kooptarnond. K. 2008. “Mechanical Property 
of MWCNT-Rubber Composite”  CMU.J.Nat.Sci Special Issue on Nanotechnology(2008) Vol.7(1), 
pp.137-143. 

3) Thongruang, W.; Ritthichaiwong, C.; Bunnaul, P.; Smithmaitrie P. and 
Chetpattananondh, K. 2008. “Electrical and mechanical properties of ternary composites from natural 
rubber and conductive fillers”, Songklanakarin Journal of Science and Technology, 30(3), pp 361-366, 
May-June, 2008. 

4)  Dechwayukul, C. and Thongruang, W. 2008. “Compressive Modulus of 
Adhesive Bonded Rubber Block”, Songklanakarin Journal of Science and Technology, 30(2), pp.221-225, 
2008. 

5)  Chetpattananondh, K.; Dechwayukul, C. and Thongruang, W. 2008. “An 
applied laser shade vibration measurement technique for rotating imbalance for quality testing of solid 
tires” Measurement (article  in press Received 11 October 2007; received in revised form 3 January 2008; 
accepted 3 January 2008.    

    6)  Niyomwas, S. 2008. “The Effect of Carbon Mole Ratio on the Fabrication of 
Silicon Carbide from SiO2-C-Mg System Via Self-Propagating High Temperature Synthesis”, 
Songklanakarin J. Sci. Technol., Vol. 30(2), 2008, pp. 227-231 

7)  Niyomwas, S.;  Chaichana, N.; Memongkol, N. and Wannasin, J. 2008. “The 
Effects of Milling Time on the Synthesis of Titanium Diboride Powder by Self-propagating High 
Temperature Synthesis”, Songklanakarin J. Sci. Technol., Vol. 30(2), 2008, pp. 233-238. 

8)  Nuilek, K.; Memongkol, N. and Niyomwas, S. 2008. “Production of 
Titanium Carbide from Ilmenite”, Songklanakarin J. Sci. Technol., Vol. 30(2), 2008, pp. 239-242. 
  
 11.3 รายชื่อนักวิจัยใหมท่ีเขารวมโครงการ 
   1)  ดร.พิมพรรณ มายเออร   ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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            11.4 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชมุวิชาการ  
  บทความในที่ประชุม  (Conferences, Proceedings) ทางวิชาการระดับนานาชาติ  จํานวน  7  รายการ 

 1)  Sangchay, W.; Sikong, L. and Kooptarnond, K. 2008. “Effect of Preparation 
Process and Characteristics of MWNT on Properties of NR-MWNT Composites.” Proceedings of the 
Technology and Innovation for Sustainable Development Conference (TISD2008), Khon Kaen, Thailand, 
Jan. 28-29, 2008, pp.494-499. 

2)  Muangtrairat, N.; Sikong, L.; Rachpech V. and Ubonchonlakat, K. 2008. 
“Inactivation of E.coli by Ag/TiO2 Nano-sized Photocatalyst” Technology and Innovation for Sustainable 
Development Conference (TISD2008), Sofitel Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand, 28-29 January 2008, 
pp.514-517. 
 3)  Damchan, J.; Yensuk, S.; Sikong, L.; Kooptarnond, K.; Wongnawa, S. and 
Rachpech, V. 2008. “Effect of Temperature and Film Thickness on Photocatalytic Reaction and 
Hydrophilic Property of TiO2 Film Coated on Ceramic Tile,” Technology and Innovation for Sustainable 
Development Conference (TISD2008), Sofitel Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand, 28-29 January 2008, 
pp.508-513. 
   4)  Ubonchonlakat, K.; Sikong, L. and Phochanugoon, S. 2008. “Photocatalytic 
Activity of Titaniumdioxide Coating on Diatomite by Sol-Gel Method,” Technology and Innovation for 
Sustainable Development Conference (TISD2008), Sofitel Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand, 28-29 
January 2008, pp. 500-503. 
  5)  Niyomwas, S. 2008. “Biomorphic Cellular TiC/C Ceramics from Woods”, EPD 
Congress 2008, The Minerals, Metals and Materials Society (TMS), Warrendale, PA, USA, 2008, pp.345-
354. 

6)  Niyomwas, S. 2008. “Synthesis of Si-SiC nanoparticle composites”, Proc. of  The 
Int.Conf. of NanoThailand Symposium 2008, Bangkok, Thailand, pp.245-249. 
 7) Srichumpong, T.; Wannasin J. and Niyomwas, S. 2008. “Biomorphic Synthesis 
of TiC Hollow Fibers from Cotton Fibers”, Proc. of The 5th Thailand Material Science and Technology 
Conference (MSAT V), Bangkok, Thailand, September 2008, pp.45-47. 
 
            11.5 ผลงานที่ไดรับการอางอิงในวงวิชาการ  จํานวน  6  รายการ 
  1)  Sutthisripok, W.; Sattayanurak S. and Sikong, L. &#8220; Effect of specific 
surface area on oxygen storage capacity (OSC) and methane steam reforming reactivity of CeO2&#8221;, 
Journal of Porous Materials, Volume 15, Number 5, October, 2008, p.519-525   
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  2)  Sutthisripok, W.; Laosiripojana N. and Sikong, L. &#8220; Effect of specific 
surface area and Zr doping content on oxygen storage capacity (OSC) and methane steam reforming 
reactivity of CeO2-ZrO2&#8221;, "ECS Transactions - Solid Oxide Fuel Cells 10" Volume 7, No1, 2007, 
p.1769-1777 
  3)  Wannasin, J.; Canyook, Burapa R. Sikong, L. and  Flemings, M.C. 2008. 
“Evaluation of solid fraction in a rheocast aluminum die casting alloy by a rapid quenching method” 
Seripta Materialia 59 (10), pp. 1091-1094 
 4)  Smithmaitrie, P., Suybangdum P. and Muensit S, et al. 2008. "Wave propagations 
of curvilinear motors driven by partially laminated piezoelectric actuators" Smart materials & Structures 
Volume: 17   Issue: 6 Article Number: 065015    
 5)    Sikong, L., Kooptanond K. and Morasut, N. Pongprasert, T.  2008. “Fine 
grinding of brittle minerals and materials by jet mill” Songklanakarin Journal of Science and Technology 
30 (3), pp. 377-384   
 6)  Dechwayukul, C., Thongruang, W. 2008. “Compressive modulus of adhesive 
bonded rubber block” Songklanakarin Journal of Science and Technology 30 (2), pp. 221-225   
            11.6  ผลงานที่เปนประโยชนตอภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาคการผลิตและการบริการ/ผลงานที่

ถูกนําไปใชในภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาคการผลิตและบริการ 
  ก.  ผลิตภัณฑ  และนวัตกรรม 
   1)  Al-TiC fiber Composite 
   2)  Si-SiC Composite 
   3)  FeAl-TiB2-Al2O3 Composite 
    4)  ยางปูพืน้ 
  ข.  การนําไปใชประโยชนอยางอื่น 
    1)  มาตรฐานการทดสอบความทนทานของลอยางตัน 
 
            11.7      การจดสิทธิบัตร/สิ่งประดิษฐ/รางวัล  
 1)  รศ.ดร.พิษณุ  บุญนวล, ผศ.ดร.วิริยะ  ทองเรือง, ผศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี,       
ผศ.คณดิถ  เจษพัฒนานนท, นางสาวเบ็ญจพร  หนูคลาย  “วัสดุตัวตรวจรูทําจากยางผสมนําไฟฟาสําหรับวัด
แรงและความดัน”  กําลังอยูในขั้นตอนการยื่นคําขอรับสิทธิบัตร  โดยไดเลขที่คําขอแลว คือ 0801005070 
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11.8  งานวิจัยท่ีกําลังดําเนินการ 

ลําดับ วิจัยเรื่อง นักวิจัย ป 
งบที่ไดรับ
ป 2551 
(บาท) 

รวมทั้ง
โครงการ แหลงทุน 

1 ตัวตรวจรูทางอิเล็กทรอนิกสทําจากยาง
ธรรมชาติผสมตัวเติมนาโน 

พิษณุ  บุญนวล 
วิริยะ  ทองเรือง 
พฤทธิกร สมิตไมตรี 
คณดิถ  เจษพัฒนานนท 

2551- 2552 167,960 167,960 ศูนยเครือขายความเปนเลิศ
ดานนาโนเทคโนโลยี ภาคใต  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2 การรักษาสภาพไมยางพาราดวยน้ําสม
ควันไม 

ธเนศ   รัตนวิไล 2549-2551 460,050 920,100 
 

สกว 

3 Rubberwood Preservation by Wood 
Vinegar 

สุกฤทธิรา รัตนวิไล 
 

2549-2551 404,850 809,700 
 

สกว. 

4 Study on Performance and Reliability 
Property of Sn-9Zn-xCu Lead-Free 

ธวัชชัย ปลูกผล 2549-2551 240,000 480,000 
 

สกว. และ สกอ. 

5 การพัฒนาวัสดุเคลือบนาโนชนิดโฟโตแค
ตาลิสต 

เล็ก    สีคง 2550-2551 509,376 509,376 งบประมาณแผนดิน 

6 การพัฒนาวัสดุเคลือบนาโนสําหรับทํา
ความสะอาดตัวเอง 

เล็ก    สีคง 
กัลยาณี คุปตานนท 
สุธรรม  นิยมวาส 

2550-2551 187,000 187,000 ศูนยเครือขายความเปนเลิศ
ดานนาโนเทคโนโลยี ภาคใต  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

7 สมบัติของยางธรรมชาติที่ผสมทอนาโน
คารบอนและนาโนเคลย 

เล็ก    สีคง 
กัลยาณี คุปตานนท 

2550-2551 143,000 143,000 ศูนยเครือขายความเปนเลิศ 
ดานนาโนเทคโนโลยีภาคใต  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

8 Development of a Novel Semi-Solid 
Metal Processing in Die Casting 
การพัฒนากระบวนการโลหะกึ่งของแข็ง
แบบใหมในการหลอฉีด 

เจษฎา วรรณสินธุ ม.ค 2549  -
ธ.ค  2551 

2,499,104 4,998,208 
 

โครงการสมองไหลกลับ 
(สวทช.) 

9 Evolution of Solid Fraction in Semi-Solid 
Slurries of Rheocast Al-Si-Cu Alloy 
วิวัฒนาการการเกิดสัดสวนของแข็งในส
เลอรรีก่ึงของแข็งของอะลูมิเนียมผสมที่
เจือดวยซิลิกอนและทองแดง 

เจษฎา วรรณสินธุ ต.ค.  2550 -
ก.ย.  2551 

480,000 480,000 สกว. 
 
 
 
 
 

10 การผลิ ต  วั สดุ ผสม เนื้ อ อะลู มิ เ นี ยม
เสริมแรงดวยซิลิกอน  คารไบดพรุน  ที่
สังเคราะหจากไมยางพารา โดยวิธีอินฟล
เทรชัน ดวยความดัน 

เจษฎา วรรณสินธุ 
สุธรรม นิยมวาส 
นภิสพร มีมงคล 

ต.ค. 2550 - 
ก.ย. 2551 

267,000 267,000 สํานักงานคณะกรรมการ 
วิจัยแหงชาติ 
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ลําดับ วิจัยเรื่อง นักวิจัย ป 
งบที่ไดรับ
ป 2551 
(บาท) 

รวมทั้ง
โครงการ แหลงทุน 

11 Mechanical and Thermal Properties of 
Porous Silicon Carbide and Aluminium 
Matrix Composites Reinforced with 
Silicon Carbide Synthesized from 
Rubberwood 
สมบัติทางกล  และทางความรอนของ
ซิลิกอนคารไบดพรุน และวัสดุผสมเนื้อ
อะลูมิเนียมเสริมแรงดวยซิลิกอน คารไบด
พรุน ที่สังเคราะหจากไมยางพารา 

นภิสพร มีมงคล 
เจษฎา  วรรณสินธุ 
สุธรรม นิยมวาส 

ต.ค  2550-
ก.ย.  2551 

234,000 234,000 สํานักงานคณะกรรมการ 
วิจัยแหงชาติ 

12 Fabrication of Aluminum-Nano TiB2 
Composite 
การผลิตวัสดุผสม อะลูมิเนียม-ไทเทเนียม
ไดบอไรด ระดับนาโน 

สุธรรม นิยมวาส  
เจษฎา  วรรณสินธุ 

ต.ค  2550 – 
ก.ย.  2551 

300,000 300,000 ศูนยเครือขายความเปนเลิศ 
ดานนาโนเทคโนโลยี ภาคใต  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

13 Development of Carbon Nanotube-Lead-
Free Solder Composite 

ธวัชชัย ปลูกผล  
ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร 
เล็ก สีคง   ผูรวมวิจัย 

2550 - 2551 400,000 
 

400,000 
 

ศูนยเครือขายความเปนเลิศ 
ดานนาโนเทคโนโลยี ภาคใต  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

14 พัฒนาขอ กํ าหนดและมาตรฐานการ
ทดสอบความทนทานของลอยางตัน 

เจริญยุทธ  เดชวายุกุล 
วิริยะ  ทองเรือง 

มิ.ย 2550 - 
มิ.ย  2551 

1,800,000 1,800,000 สกว. 

15 การใชลอยางตันรถโฟคคลิฟกับรถปคอัพ
สําหรับวิ่งฝาตะปูเรือใบ  กําลังย่ืนขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายไดคณะ
วิศวกรรมศาสตร  200,000  บาท 

ผศ.ดร.เจริญยุทธ  เดชวายุกุล  
ผศ.ดร.วิริยะ  ทองเรือง  
รศ.ดร.พิษณุ  บุญนวล 

เม.ย.2551 - 
ก.ย. 2551 

200,000 200,000 ทุนรายได 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

16 การสังเคราะห เสนใยไทเทเนียมคารไบด 
และการผลิตวัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียม
เสริมแรงดวยเสนใยไทเทเนียมคารไบด ที่
ผลิตจากเสนใยฝาย 

สุธรรม นิยมวาส 
เจษฎา  วรรณสินธุ 

2551-2553 156,500 313,000 
 

สํานักงานคณะกรรมการ 
วิจัยแหงชาติ 
 

17 การผลิตไฮดรอกซีแอพาไทตธรรมชาติ
จากกระดูกปลาทูนาดวยกระบวนการใช
ความรอน 

สุธรรม นิยมวาส 
ผศ. ดร. จักรี  ทองเรือง 

2552-2554 266,244 532,488 
 

สํานักงานคณะกรรมการ 
วิจัยแหงชาติ 
 

18 ต น แ บบอุ ป ก รณ หนุ น เ ท า จ า ก ย า ง
ธรรมชาติเพื่อลดความดันในสนเทา 
 
 
 
 
 
 

วิริยะ  ทองเรือง  
 เจริญยุทธ เดชวายุกุล  
 นพ. สุนทร วงษศิริ  
นพ.บุญสิน ต้ังตระกูลวนิช 

2551-2553 716,000 1,432,000 
 

งบประมาณแผนดิน 
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ลําดับ วิจัยเรื่อง นักวิจัย ป 
งบที่ไดรับ
ป 2551 
(บาท) 

รวมทั้ง
โครงการ แหลงทุน 

19 ผลของชนิดเสนใยและโครงสรางการทอ
ตอการลดพลังงานพุงชน 

ผศ.ดร.วิริยะ  ทองเรือง  
ผศ.ดร.เจริญยุทธ  เดชวายุกุล   
รศ.ดร.พิษณุ  บุญนวล   
บุญสม  จันทรทอง   
นายชินดิษฐ  สองนาม 

ต.ค.  2551-
ก.ย. 2552 

200,000 200,000 ทุนรายได 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

20 การพัฒนาสารเคลือบระดับนาโนบน 
Stainless steel 

ดร.วิษณุ ราชเพ็ชร 
รศ.ดร.เล็ก สีคง 

2551-2552 
 

200,000 200,000 ทุนรายได 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

21 วัสดุผสมระหวางยางผสม (ยางธรรมชาติ-
ยางสไตรีนบิวทาไดอีน) และทอนาโน
คารบอน 

รศ.ดร.เล็ก สีคง 
รศ.กัลยาณี คุปตานนท 
ผศ.ดร.อรสา 

ก.ค.2551- 
ก.พ.2552 
 

143,000 143,000 สกว 

22 แบบขึ้นรูปเซรามิก/แกวที่ทําความสะอาด
เองไดสําหรับกระบวนการขึ้นรูปถุงมือ
ยางและถุงยางอนามัย 

รศ.ดร.เล็ก สีคง 
รศ.กัลยาณี คุปตานนท 

2553-2554 
 

894,000 894,000 ทุนรายได 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

23 ปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกของไทเทเนียม
ไดออกไซดที่ผสมในพอลิเมอร 

ผศ.วีรวรรณ สุทธิศรีปก 
รศ.ดร.เล็ก สีคง 

2552-2553 
 

200,000 200,000 ทุนรายได 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

24 การสังเคราะหฟลมไทเทเนียมไดออกไซด
เพื่อยับย้ังเชื้อราบนเลนสของกลอง
จุลทรรศน 

รศ.กัลยาณี คุปตานนท 
รศ.ดร.เล็ก สีคง 

2552-2553 
 

200,000 200,000 ทุนรายได 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

25 การพัฒนาสารเคลือบเพื่อยืดอายุผักและ
ผลไม 

รศ.ดร.เล็ก สีคง 
ผศ.วีรวรรณ สุทธิศรีปกรศ.ดร.
ดวงพร คันธโชติ 

2552-2553 
 

200,000 200,000 ทุนรายได 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

26 แบบขึ้นรูปเซรามิก/แกวที่ทําความสะอาด
เองไดสําหรับกระบวนการขึ้นรูปถุงมือ
ยางและถุงยางอนามัย 

รศ.ดร.เล็ก สีคง 
รศ.กัลยาณี คุปตานนท 

2553-2554 
 

894,000 894,000 ทุนรายได 
คณะวิศวกรรมศาสตร 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร  (SAR 5) 
องคประกอบท่ี 1 วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการ 
1.1 วัตถุประสงค 

1) เพื่อบริหารและจัดการใหเกดิการพัฒนางานวิจยัทางดานวิศวกรรมวัสดทุี่มีทิศทางที่ชัดเจน และ
สามารถรองรับการวิจยัพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมและบัณฑิตศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2)  เพื่อพัฒนากําลังคนทางดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมวัสดุเพื่อเปนกําลังสําคัญของประเทศ 
 

1.2  แผนดาํเนนิการ 
กิจกรรมการวจิัยของทีมวจิัยเทียบกบัแผนการดําเนนิการ 

แผน ผล 
1. จัดองคกร (ภายใน 4 เดอืนหลังจากไดรับทุนสนบัสนุน) แตงตั้งกรรมการอํานวยการ, แตงตั้งกรรมการดําเนินการ 

จัดจางบุคลากรสนับสนุน,  จัดสํานกังานชั่วคราว 
2.  ประชุมระดมสมองเพื่อกําหนดยุทธศาสตรรวมของสถานวจิัย มีการประชุมแยกเปนกลุม 
3.  ประชุมกลุมยอยสําหรับแตละกลุมวิจัยเพื่อตั้งโจทยวิจัย มี 
4.  แสวงหาความรวมมือ  และหัวขอวิจัยรวมจาก 
     หนวยงานภาครัฐ และ เอกชน 

กฟผ. (เหมืองแมเมาะ  และ โรงไฟฟาจะนะ), บ. ทรานสไทยมาเลเซีย 
(TTM),  องคการสงเคราะหทหารผานศึก,                                      
MTEC,  บ.แมทเทล(ประเทศไทย),  บ.ไทยซารโก, บ. ซีเกต ฮารดดิส,  
หสน ผาทองทุงสง, บ.ผาแดงอินดัสทรี,  บ. ทุงคําไมนิ่ง,  บ. พลอย
กาญจน 

ผลที่ได:  โครงงานนักศกึษา ปริญญาตรี  4  โครงงาน                               
หัวขอวิทยานิพนธ นศ ปริญญาโท  5  หัวขอ                                     
ทุนวิจัยทีอ่นุมตัิแลว  2  ทุน  (กฟผ 933,120 บาท  และ                          
สกว Window 1  300,000  บาท)                                                                
ขอเสนอโครงการที่พรอมย่ืนเสนอขอทุน   2  โครงการ 

5.  สงเสริมการสรางบรรยากาศทางวิชาการในดานวศิวกรรมวัสด ุ ประชุมกลุมยอย  และตดิตามความกาวหนาของนักศกึษา 
6.  กลุมวิจัยกําหนดคลัสเตอรเปาหมาย มีการกําหนด 
7.  พัฒนาระบบฐานขอมูลเครือขาย   ดําเนินการจดัทาํฐานขอมูล และทาํเว็บไซต แลว 

www.merc_psu@eng.psu.ac.th 
8.  เตรียมแผนการพัฒนาอุปกรณวจิัยและแหลงทุน ทําไดบางสวน 
9.  แสวงหาความชวยเหลือดานผูเชีย่วชาญจากหนวยงานตางๆ ยังไมไดทาํ 
10.  ผลกัดันนักวจิัยใหม 
 

กระตุนใหเขียนขอเสนอโครงการ 
นักวิจัยใหมเขารวม   2  คน 
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องคประกอบท่ี 7    การบริหารและการจัดการ 
ผลการดําเนินงานของสถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ  บรรลุผลตาม  KPI ของสถานวิจัย สวนใหญที่ได 

กําหนดไว ดังเชน   
1. สามารถกําหนดแนวทางวิจัย  และแผนของทั้ง  5  กลุมวิจัย 
2. มีโครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนตามเปาหมาย 
3. มีผลงานนําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ  และ  ตีพิมพในวารสารนานาชาติมากขึ้น 
4. มีความรวมมอืกับหนวยงานภายนอกในการทําวิจัย  หรือ  หาโจทยวิจัย 
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อธิบายสัญลักษณ 
*  หมายถึง องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัย 
**  หมายถึง ตัวบงชี้ทีส่อดคลองกันระหวาง สกอ. และสมศ. 
***  หมายถึง ตัวบงชีท้ี่กําหนดโดย สกอ. 
****  หมายถึง ตัวบงชีข้อง สมศ. 

ตารางแสดงผลการดําเนินงาน และผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้ (SAR-7) ปการศึกษา 2551/ปงบประมาณ 2551 ของสถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตนเอง 

องคประกอบและตัวบงชี้ 

คา
น้ํา
หน

ัก 

ตั้ง 2549 หาร 2549 ป 2549 ตั้ง 2550 หาร 2550 ป 2550 ตั้ง 2551 หาร 2551 ป 2551 

เค
รป

าห
มา
ย 2

55
1 

ตา
มเ
กณ

ฑ 
(1,

2,3
) 

เท
ียบ

แผ
น 

(1,
0) 

พัฒ
นา
กา
ร (

1,0
) 

รว
ม 

5 ค
ะแ
นน

 

คะ
แน

นถ
วง
น้ํา
หน

ัก 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (3) 20.00                     2.00 1.00 1.00 3.67 3.67 

    1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัตงิานที่กําหนด       
(รอยละ) 

20.00 #N/A #N/A #N/A 6 10 60.00 8 10 80.00 80.00 2 1 1 3.67 3.67 

7. การบริหารและการจัดการ  (14) 20.00                           3.00 60.00 

    7.2  ภาวะผูนาํของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (ระดับ) 10.00           1     2 2 1 1 0 2.33 2.33 

    7.4  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษา
ไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (ระดับ) 

10.00           1     3 1 2 1 0 3.67 36.67 

    7.14  จํานวนครัง้ความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ภายในมหาวิทยาลัย) 
(ครั้ง) 

      #N/A     0     0             

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  (5)                                 

    9.4  มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองและทันเวลา 
(ระดับ) 

            2     2             

รวมคะแนนเฉลี่ยทั้ง  11  องประกอบ 40.00                     1.00 0.50 0.50 3.33 31.83 
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ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2551 (SAR-8) 
องคประกอบท่ี 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

ชื่อตัวบงชี้: 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด (รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้ํา
หน

ัก 

แผ
น 

25
50

 

2549 2550 2551 1 2 3 

เที
ยบ

เกณ
ฑ 

เที
ยบ

แผ
น 

เที
ยบ

พัฒ
นา
กา
ร 

รว
มค

ะแ
นน

 

20 
 

80 
 

- 60 
 

100 
 

รอยละ 60-
74 

รอยละ 75-
89 

รอยละ 90 
ขึ้นไป 

3 1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
1. ดําเนินการตั้งคณะกรรมการอํานวยการและกรรมการดําเนินงาน  (วว-วศ  1  และ  วว-วศ  2) 
2. แตละกลุมวิจัยมีแผนและทิศทางการวิจัย  (วว-วศ  2  และ  วว-วศ  3) 

เอกสารอางอิง:  
วว-วศ  2     รายงานผลการดําเนินงานประจําป  2550  (ฉบับปรับปรุง  กันยายน  2551) 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
เปนหนวยงานวิจัยใหม 

2. จุดแข็ง 
มีทีมนักวิจัยที่เขมแข็ง  อยูในวัยที่แข็งขันและมุงมั่นในการทําวิจัยตลอดจนไดรับการสนับสนุนจากคณะฯ  
คอนขางมาก 

3. โอกาส 
มีโอกาสพัฒนาทีมวิจัยที่เขมแข็ง  และมีความพรอมที่จะหาแหลงทุนจากภายนอกได 

4. อุปสรรค 
- 

5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 
ระดมสมองจากกลุมเพื่อกําหนดวัตถุประสงค และแผนที่ชัด 
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องคประกอบท่ี 7. การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้: 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้ํา
หน

ัก 

แผ
น 

25
50

 

2549 2550 2551 1 2 3 

เที
ยบ

เกณ
ฑ 

เที
ยบ

แผ
น 

เที
ยบ

พัฒ
นา
กา
ร 

รว
มค

ะแ
นน

 

10 
 

2 
 

- 1 
 

2 
 

ไมครบ 3 
ขอแรก 

3 ขอแรก ครบทุกขอ 1 1 1 3 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
1. กระตุนใหมีการเดินทางไปแสวงหาความรวมมือจากแหลงทุนภายนอก 
2. ใหกําลังใจหัวหนากลุม  และสมาชิกทีมวิจัยสม่ําเสมอ 
3. ผลักดันใหมีงานวิจัยรวมกันระหวางตางกลุมวิจัย  เชน  งานวิจัยเสื้อเกราะกันกระสุน  และงานวิจัยขาเทียม

ใตเขา  (วว-วศ  4) 

เอกสารอางอิง:  

วว-วศ  4     ขอเสนอชุดโครงการวิจัย  เร่ือง  การพัฒนาขาเทียมใตเขาคุณภาพสูงและราคาถูก 
 

องคประกอบท่ี 7. การบริหารและการจัดการ 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
         เปนชวงตนของหนวยงาน 

2. จุดแข็ง 
 มีความอาวุโสและ  เปนที่เช่ือถือของนักวิจัยที่เปนสมาชิกสถานวิจัย 

3. โอกาส 
มีความอาวุโส  และมีความเชื่อถือ  รวมกับความสดของนักวิจัยในทีมจึงนาจะผลักดันโครงการวิจัยเดนๆ  ทั้งแบบ
เดี่ยวและแบบที่รวมมือกันระหวางกลุมวิจัยตาง 

4. อุปสรรค 
การจัดประชุมหลายกลุมพรอมกันยังทําไดยาก  เนื่องจากตางก็มีภาระอื่นๆ  มากทําใหมีเวลาวางไมตรงกัน 

5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 
พยายามเขารวมประชุมกับกลุมวิจัยทุกๆ  กลุม  ทุกครั้ง  เพื่อรับทราบแผนของแตละกลุม  และ  ใหการสนับสนุนได
ทันที 
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องคประกอบท่ี 7. การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้: 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้ํา
หน

ัก 

แผ
น 

25
50

 

2549 2550 2551 1 2 3 

เที
ยบ

เกณ
ฑ 

เที
ยบ

แผ
น 

เที
ยบ

พัฒ
นา
กา
ร 

รว
มค

ะแ
นน

 

10 1 - 1 3 ไมครบ 3 
ขอแรก 

3-4 ขอแรก อยางนอย 
5 ขอแรก 

2 1 1 4 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
1.  มีการแบงกลุมวิจัยเปน  5  กลุม  โดยแตละกลุมมีหัวหนากลุมเปนผูนํากลุม 
 
 

 

เอกสารอางอิง:  
              รายงานผลการดําเนินงานประจําป  2550  (ฉบับปรับปรุง  กันยายน  2551) 
 
 

องคประกอบท่ี 7. การบริหารและการจัดการ 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
ตัวบงช้ีนี้มิใชเปาหมายหลักของสถานวิจัย 

2. จุดแข็ง 
- 

3. โอกาส 
- 

4. อุปสรรค 
- 

5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 
ผลักดันใหมีการเดินทางไปเยี่ยมพบปะหนวยงานวิจัยอื่นๆ  และ  โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ   
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องคประกอบท่ี 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ชื่อตัวบงชี้: 9.4 มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองและทันเวลา (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้ํา
หน

ัก 

แผ
น 

25
50

 

2549 2550 2551 1 2 3 

เที
ยบ

เกณ
ฑ 

เที
ยบ

แผ
น 

เที
ยบ

พัฒ
นา
กา
ร 

รว
มค

ะแ
นน

 

- - - 2 2 1-2 ขอแรก 3-4 ขอแรก ครบ 5 ขอ - - - - 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ไมมีการดําเนินงานที่ชัดเจน  แตมีการรวบรวมขอมูลผลงานวิจัย  จากนักวิจัย  โดย เลขานุการสถานวิจัยและ

หัวหนากลุมวิจัย 
 
 

เอกสารอางอิง:  
               - 
 

องคประกอบท่ี 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
เปนหนวยงานใหม 

2. จุดแข็ง 
- 

3. โอกาส 
- 

4. อุปสรรค 
ยังขาดความเขาใจในระบบ 

5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 
พยายามจัดระบบการเก็บหลักฐาน  ผานกลุมวิจัยตางๆ  ใหม  และทําความเขาใจกับกลุมวิจัย  และนักวิจัย 
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แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงาน 
ผลการประเมินคุณภาพของปท่ีผานมา 

และตามรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอกสอง  (SAR-9) 
 

ขอสังเกตขอเสนอแนะ 
และจุดที่ตองพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 
และผลการพัฒนา 

สิ่งท่ีตองพัฒนาแรงดวน  3-5  อันดับ 
1.    จัดหาครุภัณฑ   และอุปกรณประกอบให  

หองปฏิบัติการตางๆ  ที่ตึกใหมพรอมสําหรับ
สนับสนุนงานวิจัยของทุกกลุม 
 
 
 
 
 

2.   ยกระดับสถานวิจัย เปนสาขาความเปนเลิศ  
(DOE) 

 
 
3.  การไดนักศึกษาปริญญาโทและเอกที่มีคุณภาพ  

และมีความเปนนานาชาติ 
 
 

 
-  ใหแตละกลุมทําแผนครุภัณฑ  และแผนกู เงิน

คณะฯ  หรือ  มหาวิทยาลัย  และทําแผนการคืน
เงิน   

-  จัดหางบประมาณทําระบบทอ  และวาลวสําหรับ
ระบบ  Compressed air และ  Vacuum  ไปยัง
หองปฏิบัติการตางๆ  ในสถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ  
(อาคารวิจัยประยุกตช้ัน 4) 

 
-  รวมสาขาความเปนเลิศดานวิศวกรรมเหมืองแร

และวิศวกรรมวัสดุ 
-  เรงทําขอเสนอยื่นตอมหาวิทยาลัย 
 
-  ปรับแผนแระชาสัมพันธ 
-  ไปเยี่ ยมมหาวิทยาลั ยในประ เทศอินโดจีน  

(เวียตนาม  ลาว  พมา  อินโอนิเชีย  มาเลเซีย  และ  
กัมบูชา 
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ภาคผนวก  ก 
ตารางแสดงผลการดําเนินงานและผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้ (SAR-16) 

ผลการดําเนินงานประจําป แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา 
องคประกอบและตวับงชี้ 

หน
วย
นับ

 

คา
น้ํา
หน

ัก 

แผ
น/
ผล

 

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

1. ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ  (3)   20                   

    1.2รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด*** รอยละ 20 แผน       80 80 80 80 80 

      ผล  -  -  -  60 80 -  -   - 

7. การบริหารและการจัดการ  (14)   20                   

    7.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน*** ระดับ 10 แผน       2 3 3 3 3 

      ผล  -  -  - 1 2 -  -   - 

    7.4  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ*** 

ระดับ 10 แผน       1 3 3 3 3 

      ผล  -  -  - 1 3 -   -  - 
    7.14  จํานวนครั้งความไมปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสินมหาวิทยาลัย)* (ภายใน) ครั้ง   แผน                 

      ผล  -  -  - 0 0 -   -  - 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  (5)                     

    9.4  มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองและทันเวลา* ระดับ   แผน                 

      ผล  -  -  - 2  2 -  -  -  

รวมคะแนนเฉลี่ยทั้ง 11 องคประกอบ 40.00           
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ภาคผนวก  ข 
รายการเอกสารอางอิง  (SAR-17) 

 
 
 
 

รหัส
เอกสารอางอิง 

ช่ือเอกสารอางอิง 

วว-วศ  1 ขอเสนอโครงการจัดตั้งสถานวิจยัวิศวกรรมวัสด ุ
วว-วศ  2 รายงานผลการดําเนินงานรอบครึ่งปประจําป  2551 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2  เม.ย.  2551) 
วว-วศ  3 เวบไซต  www.merc-pau.eng.psu.ac.th 
วว-วศ  4 ขอเสนอชุดโครงการวิจยั  เร่ือง  การพัฒนาขาเทียมใตเขาคุณภาพสูงและราคาถูก 




