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คํานํา 
 
1.  วัตถุประสงค 

รายงานนี้เปนรายงานประเมินคุณภาพประจําป  2552  สําหรับการดําเนินงานของ  สถานวิจัยวิศวกรรม
วัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   
 
2.  องคประกอบ 
 องคประกอบที่พิจารณา  คือ 
 1.  องคประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค และแผนดําเนินการ 

2.  องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
3    องคประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

3.  ชวงเวลาทีร่ายงาน 
 1  มิถุนายน  2552  -  31  พฤษภาคม  2553 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

ผูอํานวยการสถานวิจยัวิศวกรรมวัสดุ 
29  มิถุนายน  2553
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สารบัญ   
  หนา 
คํานํา  
สารบัญ  
ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน 4-1   
บทสรุปสําหรับผูบริหาร                                                                                                               5-1      
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              องคประกอบที่ 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดาํเนินการ 8-1  
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ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน   
 
ความเปนมา 

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

-  เพื่อบริหารและจัดการใหเกิดการพัฒนางานวิจัยทางดานวิศวกรรมวัสดุที่มีทิศทางที่ชัดเจน และ
สามารถรองรับการวิจัยพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมและบัณฑิตศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

-  เพื่อพัฒนากาํลังคนทางดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมวสัดุเพื่อเปนกําลังสําคัญของประเทศ 
 
วิสัยทัศน 

เปนองคกรวจิยัดานวัสดุที่มช่ืีอเสียงระดับประเทศภายในป 2555 
 

ทิศทางการวิจัย 
ทิศทาง : ทิศทางการวิจยัของสถานวิจยัวิศวกรรมวัสดุแยกตามกลุมวิจัยตางๆ มีดังนี้ 

1. ทิศทางการวิจยักลุมวจิัยวัสดนุาโนทางดานวิศวกรรม 
 1.1  การประยกุตทอคารบอนระดับนาโนเพื่องานทางดานวิศวกรรม   (Carbon Nanotube for 
Engineering Applications 

-  เพื่อพัฒนาตัวตรวจรูทางอิเล็กทรอนิกสทําจากยางธรรมชาติผสมตัวเติมทอนาโน
คารบอน 

 -  เพื่อพัฒนาวัสดุผสมนาโนระหวางโลหะบัดกรีไรสารตะกั่วและทอนาโนคารบอน 
-  เพื่อพัฒนาวัสดุผสมระหวางยางคอมปาวด  (ยางธรรมชาติ - สไตรีนบิวตาไดอีน) และทอ
นาโนคารบอน  

 -  เพื่อพัฒนาฟลมพอลิเมอรนําไฟฟา 
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1.2  การประยกุตใชไทเทเนยีมไดออกไซดโฟโตแคตะลิสตเพื่องานทางวิศวกรรม 
(Titaniumdioxide photocatalyst for Engineering Application) 

-  เพื่อสังเคราะหฟลมไทเทเนียมไดออกไซด  โครงสรางระดับนาโนที่ทําความสะอาด
ตัวเองไดประยุกตใชงานดานตางๆ  

-  เพื่อสังเคราะหฟลมไทยเทเนียมไดออกไซด  โครงสรางระดับนาโนบนวัสดุฐาน  เชน  
เสนใยแกว  และวัสดุพรุนเพื่อทําความบริสุทธิ์น้ําและอากาศ 

 -  เพื่อพัฒนาฟลมไทเทเนยีมไดออกไซดระดับนาโนสําหรับฆาเชื้อโรค 
-  เพื่อสังเคราะหไทเทเนียมไดออกไซด  โครงสรางระดับนาโนสําหรับ dye – sensitizer 
สําหรับเซลลแสงอาทิตย 

-  การสังเคราะหเยื่อนาโนคอมพอสิตของไทเทเนยีมไดออกไซด  เพื่อแยกกาชบางชนิด 
 

2. ทิศทางการวิจยักลุมวัสดยุางและพอลิเมอรเพื่องานวิศวกรรม 
 2.1  ดานยานยนต  งานวิจัยเกี่ยวกับการทดสอบลอยางตัน  และยางทนตะปูเรือใบ 

2.2  ดานวัสดุทางการแพทย   งานวิจัยเกี่ยวกับอุปกรณหนุนสนเทาจากยางธรรมชาติและเทาเทียม
จากยางธรรมชาติ 

 2.3  ดานวัสดุปูพื้นจากยาง  วิจัยเกี่ยวกับวัสดุปูพื้นจากยางพาราเพื่อลดการบาดเจ็บ 
 2.4  ดานวัสดุตัวตรวจรู  วิจัยเกี่ยวกับตัวตรวจรูทําจากยางพาราสําหรับวัดความดัน 
 

    3.   ทิศทางการวิจยักลุมวศิวกรรมวัสดุโลหะและวิศวกรรมวัสดุผง 
                     3.1  การวิจยับนพื้นฐานของโลหะบัดกรไีรสารตะกั่ว  
         3.2   การวิจยับนพื้นฐานของการผลิตโลหะผงโดยเทคโนโลยีอะตอมไมเซชั่น   

3.3   การวิจยับนพื้นฐานของการซอมบํารุงชิ้นสวนโลหะโดยการเชื่อม  โดยทําวจิัยรวมกับ 
หนวยงานภายนอก  เชน  กฟผ.  (เหมืองแมเมาะ)  เปนตน   

 
  4.  กลุมวิจยัวศิวกรรมวัสดุโลหะกึ่งของแขง็ 
    4.1  เกราะกนักระสุน 
   4.2  การผลิตชิ้นสวนขาเทยีม  โดยกระบวนการโลหะกึ่งของแข็ง 
   4.3  สมบัติพื้นฐานของกระบวนการโลหะกึง่ของแข็ง 
   4.4  Rheocasting of Wrought   Al Alloys 
   4.5  Aluminum Anode 
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5.  ทิศทางการวิจัยกลุมวิศวกรรมวัสดุเซรามิกและคอมพอสิต    
 กลุมกําหนดคลัสเตอรการวิจัยหลัก  6  คลัสเตอร   ดังนี้    

5.1  การสังเคราะหเสนใยไทเทเนียมคารไบด  และการผลิตวัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียม
เสริมแรงดวยเสนใยไทเทเนียมคารไบดที่ผลิตจากเสนใยฝาย   โดย  ผศ.ดร.สุธรรม  
นิยมวาส  และผศ.ดร.เจษฎา  วรรณสินธุ 

5.2  กระบวนการสังเคราะหวัสดุผสมเหล็กหรือเหล็กอะลูมิไนด – ไทเทเนียมไดบอไรด - 
อะลูมินา  จากอิลเมไนต  โดยวิธี  SHS  โดย  ผศ.ดร.สุธรรม  นิยมวาส   

5.3  การสังเคราะหผงวัสดุผสม  ซิลิกอน-ซิลิกอนคารไบด  จากขี้เถาแกลบและทราย  โดยวธีิ 
SHS  โดย  ผศ.ดร.สุธรรม  นิยมวาส   

5.4  การสังเคราะหวัสดุผสมไฮดรอกซีอะปาไทต-ไทเทเนียม  โดยวิธี MA  โดย รศ.ดร.เล็ก   
สีคง  และ  รศ.ดร.ศิริกุล  วิสุทธิ์เมธางกูร 

5.5  การสังเคราะหวัสดุผสมสําหรับอิเล็กโทรดของ  SOFC  โดยวิธี SHS  โดย  ผศ.ดร. 
วีรวรรณ  สุทธิศรีปก  และ  ผศ.ดร.สุธรรม  นิยมวาส   

5.6  การพัฒนาวัสดุผสมเนื้อเซรามิกสําหรับเกราะกันกระสุน  โดย  ผศ.ดร.สุธรรม  นิยมวาส  
และ  ผศ.ดร.เจษฎา  วรรณสินธุ 
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โครงสรางและขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับหนวยงาน 
แผนการดาํเนนิการหลักของสถานวิจัย 

1.1     แผนบรหิารจัดการ 
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.  ผูแทนนกัวจิัย  2  คน กรรมการ 
4.  เจาหนาที่ฝายธุรการ  1  คน เลขานุการ 
 

1.4   แผนงานวิจัย 
          1.  คณะกรรมการอํานวยการ 

1)  รศ.ดร.ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล     รองอธิการบดีฝายบัณฑิตและศึกษา       ที่ปรึกษา 
2)  รศ.ดร.สุรพล  อารียกุล   ที่ปรึกษาคณบดี  คณะวิศวกรรมศาสตร       ที่ปรึกษา 
3)  รศ.ดร. จรัญ บุญกาญจน      คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร          ประธานกรรมการ 
4)  รศ.ดร.พีระพงศ  ทีฆสกุล    ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร    กรรมการ 
5)  พลเอกเอกชัย  ศรีวิลาศ     ผูอํานวยการวิทยาลยัสมานฉันทสันติสขุ สถาบันพระปกเกลา   กรรมการ 
6)  พลอากาศโทสมนึก  พาลีบัตร   ผูบัญชาการศูนยวิทยาศาสตรและพัฒนาระบบอาวุธกองทพัอากาศ    กรรมการ 
7)  รศ.ดร.ปริทรรศน  พันธุบรรยงก    สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ    กรรมการ 
8)  รศ.ดร.เจริญ  นาคะสรรค   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  กรรมการ 
9)  แพทยหญิงกันยิกา  ชํานิประศาสน   ที่ปรึกษาคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  คณะแพทยศาสตร     กรรมการ 
10)  ผศ.ดร.เจริญยุทธ   เดชวายุกุล   หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร   กรรมการ 
11)  ผศ.ดร.ธวัชชัย  ปลูกผล    หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร  กรรมการ 
12)  รศ.ดร.พิษณุ  บุญนวล     ผูอํานวยการสถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ              กรรมการ และ เลขานุการ 
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2.  คณะกรรมการดําเนินการ 
1)  รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล     ผูอํานวยการสถานวิจัย        ประธานกรรมการ 
2)  รศ.ดร.เล็ก   สีคง               หัวหนากลุมวิจัยวิศวกรรมวัสดุนาโน   กรรมการ 
3)  ผศ.ดร.ประภาศ   เมืองจันทรบุรี   หัวหนากลุมวิจัยวัสดุโลหะและวัสดุผง   กรรมการ 
4)  ผศ.ดร.วิริยะ   ทองเรือง     หัวหนากลุมวิจัยยางและพอลิเมอรฯ   กรรมการ  
5)  ผศ.ดร.สุธรรม   นิยมวาส     หัวหนากลุมวิจัย  เซรามิกและคอมพอสิต    กรรมการ   
6)  ดร.เจษฎา    วรรณสินธุ     หัวหนากลุมวิจัยวัสดุก่ึงของแข็ง    กรรมการ 
7)  ผศ.ดร.วีรวรรณ   สุทธิศรีปก     ผูแทนนักวิจัย        กรรมการ   
8)  ดร.วิษณุ   ราชเพ็ชร    ผูชวยผูอํานวยการสถานวิจัย     กรรมการ 
9)  นางสาวนฤมล   จันทผล เลขานุการสถานวิจัย                                             เลขานุการ 

 
3.  ชื่อนักวิจัย 

1)  รศ.ดร.เล็ก   สีคง ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ  
2)  รศ.ดร.พิษณุ   บุญนวล  ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 
3)  รศ.ดร.ดนุพล  ตันนโยภาส   ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 
4)  รศ.กัลยาณี   คุปตานนท     ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 
5)  ผศ.ดร.ธวัชชัย   ปลูกผล ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 
6)  ผศ.ดร.วีรวรรณ   สุทธิศรีปก ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 
7)  ผศ.ฝดร.ประภาศ   เมืองจันทรบุรี ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 
8)  ผศ.ดร.เจษฎา   วรรณสินธุ   ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 
9)  นายสุชาติ   จันทรมณีย   ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 
10)  ดร.วิษณุ   ราชเพ็ชร    ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 
11)  ผศ.ดร.พฤทธิกร   สมิตไมตรี   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
12)  รศ.ดร.ศิริกุล   วิสุทธิ์เมธางกูร  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
13)  ผศ.ดร.วิริยะ   ทองเรือง     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
14)  ผศ.ดร.สุธรรม   นิยมวาส ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล      
15)  รศ.ดร.วรวุธ   วิสุทธิ์เมธางกูร  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
16)  ผศ.ดร.เจริญยุทธ  เดชวายุกุล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
17)  ผศ.ดร.สุกฤทธิรา  รัตนวิไล   ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  
18)  ผศ.ดร.ชญานุช แสงวิเชียร   ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
19)  ผศ.ดร.ธเนศ   รัตนวิไล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
20)  ผศ.ดร.นภิสพร   มีมงคล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
21)  ผศ.คณดิถ   เจษฎพัฒนานนท  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 
22)  ดร.วรพจน   ประชาเสรี     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
23)  ดร.พิมพรรณ   มายเออร      ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
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4. ลักษณะงานของสถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ  เปนการบริหาร และจัดการงานวิจยั  และ พัฒนาทางดาน

วิศวกรรมวัสด ุ
5. ไดรับทุนสนบัสนุนการดําเนนิงานจาก  คณะวิศวกรรมศาสตร  และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

รวมปละ  1  ลานบาท  ตั้งแต  ป  2550  ถึงป  2554   
6. ระยะเวลาดําเนินการ  5  ป 
7. เร่ิมดําเนินการเมื่อเดือน  เมษายน  พ.ศ.  2552  ถึงเดือน  เมษายน  พ.ศ.  2553   
8. งบประมาณทีไ่ดรับอนุมัติแลว  ปที่ 1-3 (2550-2552)  จํานวน  2,500,000  บาท  (สองลานหาแสน

บาทถวน) 
9. ผลสัมฤทธิ์ของทีมวิจัยเทียบกับเปาหมาย 

ปท่ี 3  (2552) 
  

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย ผลท่ีได 

1 จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  (รับใหม)   

 1.1 ระดับปริญญาโท 12 9 

 1.2 ระดับปริญญาเอก 2 1 

2 ผลงานตพีิมพในวารสารวิชาการจากอาจารย (ชิน้)   

 2.1  ระดับชาต ิ 16 - 

 2.2   ระดับนานาชาต ิ ในฐาน ISI 4 - 

 2.3   ระดับนานาชาต ิ ไมอยูในฐาน ISI 5 1 

3 เงินทุนวิจัยจากภายนอกที่ไดรับการสนับสนุน  (ลานบาท) 5 8.083 

4 จํานวนนักวิจัยใหมท่ีเขารวมโครงการ 5 - 

5 ฐานขอมูล /website ของสถานวิจัย(มี/ปรับปรุง) มี มี 

6 การใชประโยชนจากผลงานวจัิย   

 6.1  จํานวนผลิตภัณฑ/นวัตกรรม (ช้ิน) 2 1 

 6.2 การยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร(เร่ือง) 2 - 

 6.3  การนําไปใชประโยชนอยางอื่น (เร่ือง) 5 - 

7 อ่ืน ๆ   

 7.1  รางวัลที่ไดรับ 1 1 

  7.2  ความรวมมือกับหนวยงานอื่น  1 1 

  7.3 อ่ืนๆ - 14 
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10.  อุปสรรคหรือปญหาในการดําเนินการ 

10.1  กรณีที่ไมบรรลุตามกิจกรรมที่วางไว 
 1.  การเตรียมแผนการพัฒนาอุปกรณวจิัยและแหลงทุน ทาํไดในบางสวน 

 2.  ยังไมไดทาํการแสวงหาความชวยเหลือดานผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานตางๆ  
10.2  กรณีที่ไมบรรลุตามเปาหมายทีว่างไว  

 1.  เนื่องจากมนีักศึกษาใหมเขาเรียนในหลกัสูตรไมเปนไปตามเปาหมาย 
10.3  ปญหาและอุปสรรคอื่นๆ  

 1.  อยูในชวงของการโยกยายสํานักงานใหม  ซ่ึงมีปญหาในเรื่องของการจัดซื้อวัสดุ  และ
ครุภัณฑ  และมีปญหาในเรื่องของการเบิกเงินทุนสนับสนุนจากมหาวทิยาลัย ซ่ึง คอนขางลาชา 
 
11.  ผลงานทางวิชาการของทีมวิจัย 

 
ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ  จํานวน  1  รายการ 

1.  Seemuang, A Ratanawilai, S Meyer, P. 2009 “Biodiesel Production from Ethanol by Sulfuric 
Acid Supported on Alumina” Pure and applied chemistry international conference 2009 680-
682 

 
 บทความจากที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

1.  B. Kongreong, L. Sikong, D. Kantachote and W. Sutthisripok1, Antibacterial Activity of 
Fe3+doped TiO2/3SnO2 Powders Photocatalysis against Salmonella species, 7th Eco-Energy 
and Materials Science and Engineering Symposium, Chiang Mai, Thailand 19-22 Nov. 2009, 
pp. 207-211. 

2.  S.Chainarong, S.Pavasupree, L.Sikong and S.Niyomwas, The Effect of Parameter on 
Photocatalytic Activity of Titanium Dioxide Prepared by Hydrothermal Method, 7th Eco-
Energy and Materials Science and Engineering Symposium, Chiang Mai, Thailand 19-22 
Nov. 2009, pp. 221-225. 
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 บทความจากที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

1.  P. Kongsong, L. Sikong and V. Rachpech, Photocatalytic Efficiency of Fe3+-doped 
SnO2/SiO2/TiO2 films Coated on Glass Fiber Substrate, 7th Eco-Energy and Materials 
Science and Engineering Symposium, Chiang Mai, Thailand 19-22 Nov. 2009, pp. 212-216. 

2.  L. Sikong, M. Masae, K. Kooptarnondand  W. Taweepreda,  Influence of Ni Doping on 
Photoactivity and Hydrophilicity of TiO2 Composite Film, 10th SENVAR + 1st 
CONVEEESH 2009: ELECTRICAL, Indonesia, C-III-2-1~ C-III-2-6. 

 
 บทความจากที่ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

1.   อาทิตย  สวัสดิรักษา, เจริญยุทธ  เดชวายุกุล, สุนทร  วงษศิริ,  บุญสิน  ตั้งตระกูลวนิช, และวิธียะ 
ทองเรือง  2552 “การพัฒนาวัสดุของอปุกรณหนุนเทาจากยางธรรมชาติเพื่อลดความดันในส
เทา” การประชุมวิชาการเครอืขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย  คร้ังที่  3  วันที่  4-7  
พฤศจิกายน  2552  จังหวดัเชยีงใหม    

2.  เสนห  รักเกื้อ, เจริญยทุธ  เดชวายกุลุ, และวิธียะ  ทองเรือง  2552 “ผลของสารตัวเติมตอการ
ระเบิดของลอยางตันขนาดเล็ก” การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศ
ไทย  คร้ังที่  3  วันที่  4-7  พฤศจิกายน  2552  จังหวดัเชียงใหม    
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12.  งานวิจัยท่ีกําลังดําเนนิการ 

 วิจัยเรื่อง นักวิจัย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

งบที่ไดรับ 
ป 2552 
(บาท) 

รวมทั้ง
โครงการ แหลงทุน 

1 การศึกษาและพัฒนาสารฟอกสีชนิด
ใ ห ม ที่ มี เ ม อ ร แ ค ป แ ท น เ ป น
องคประกอบเพื่อใชในกระบวนการ
ผลิตยางเครพขาว 

ดร. พรศิริ แกวประดิษฐ 
ผศ.ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไล 
รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค 

1 ตค. 2552 -  
31 มีค. 2554 

756,100 252,033.33 สกว. ฝาย 5 

2 การศึกษาปจจัยกระบวนการลาง
สารเคมีในการบวนการทํายางเครฟ
ขาว 

ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง 
ผศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล 
ดร. พรศิริ แกวประดิษฐ 

15 ก.ย. 2552 - 
14ก.ย. 2554 

2,309,900 769,966.66 สกว. 

3 Analysis of the Engineering 
Properties of Lap Plates 

ผศ.ดร.เจษฎา  วรรณสินธุ ธ.ค.2550 - 
ม.ค.2552 

77,000 
 

38,500 Western Digital 
(Thailand) Co., Ltd. 

4 Mechanism of Semi-Solid Grain 
Formation by a Rheocasting 
Process 

ผศ.ดร.เจษฎา  วรรณสินธุ ม.ค.2552- 
พ.ค.2556 

1,994,000 398,800 Royal Golden Jubilee 
 

5 Early Stages of Globular Grain 
Formation in a Rheocasting Process 

ผศ.ดร.เจษฎา  วรรณสินธุ 2552 - 2553 
 

480,000 
 

240,000 Thai Research Fund 

6 Fabrication of Aluminum Anodes 
by a Semi-Solid Metal Process 

ผศ.ดร.เจษฎา  วรรณสินธุ 
ร.อ.ดร.เสวียง  เถื่อนบุญ 

2552 - 2553 
 

693,000 
 

346,500 MTEC Platform 
Technology 

7 Fabrication of Aluminum Matrix 
Composites by a New Infiltration 
Process 

ผศ.ดร.เจษฎา  วรรณสินธุ 
ดร.กุลจิรา กุลโรจน 

2552 - 2553 
 

1,685,200 
 

842,600 MTEC Platform 
Technology 

8 Armor Development and 
Production [Project Participant] 

ผศ.ดร.เจษฎา  วรรณสินธุ 
ดร.กุลจิรา กุลโรจน 

มิ.ย. 2552 - 
ธ.ค. 2553 

5,396,400 2,698,200 NECTEC Cluster 
 

9 Development of High-Quality and 
Low-Cost Below Knee Prosthesis 

ผศ.ดร.เจษฎา  วรรณสินธุ พ.ย.2552 - 
ธ.ค.2552 

1,360,000 
 

453,333.33 National Research 
Council of Thailand 

10 Property Analysis of Tin Bismuth 
Plates 

ผศ.ดร.เจษฎา  วรรณสินธุ ต.ค. 2552 - 
ธ.ค.2552 

90,000 90,000 Western Digital 

11 Mattel Zinc Analysis ผศ.ดร.เจษฎา  วรรณสินธุ พ.ย.2552 - 
พ.ค.2553 

299,000 
 

299,000 Mattel Bangkok 

12 Production of Field Prototype Tin-
Antimony Lapping Plates by a 
Semi-Solid Casting Process 

ผศ.ดร.เจษฎา  วรรณสินธุ ต.ค. 2552 - 
ม.ค. 2552 

2,180,000 
 

1,090,000 NECTEC and 
Western Digital 

13 Mattel GISS Die Casting ผศ.ดร.เจษฎา  วรรณสินธุ ต.ค. 2552 - 
ม.ค. 2552 

564,650 
 

564,650 Mattel Bangkok 
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13.  ขอมูลผลงานความสําเร็จท่ีไดรางวัล 

1.   ผศ.ดร.เจษฎา  วรรณสินธุ  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรในฐานะนักวิจัยที่ไดรับรางวัลจากหนวยงาน
ระดับชาติ ประจําป 2551 รางวัลการเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร ประจําป 2551 จาก การ
ประชุมนักวิจัยรุนใหม พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว.คร้ังที่ 8 ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในงานวันนักวิจัย มอ. 2552    

2.    ผศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร 
ม.อ.หาดใหญ ไดรับรางวัลนักเทคโนโลยีรุนใหม ประจําป 2552   ในวันที่ 15 ตุลาคม 2552  อันเปน
ปที่ 8  เปนรางวัลที่ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ   
ผลงานการพัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะดวยกระบวนการหลอโลหะกึ่งของแข็ง ซ่ึงสามารถ
นํามาประยุกตใชผลิตเกราะกันกระสุนและเกราะกันระเบิด น้ําหนักเบาที่ใชทางทหารได    

 

  
 

   
 
 

14.  Web Site ของสถานวิจัย    www.merc.eng.psu.ac.th  มีการอัพเดทขอมูลใหมๆ  ใน  Web Site  อยูตลอด 
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15.  อ่ืนๆ 

1.  เขารวมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร PEC-7 ระหวางวันที่ 21-22 
พฤษภาคม  2552 ณ อาคารศูนยวิจัย  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

2.  จัดอบรมระยะสั้น  เร่ือง  ธรณีวิทยาแหลงแรทองคําในประเทศไทย  และ  ภูมิภาคอินโดจีน  การแตง
แร  การละลายแรดวยยาไนด  และการควบคุมดานสิ่งแวดลอม วันจันทรที่   
25  มกราคม  2553  เวลา 09.00-17.00 น  (ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ  รวมกับ  สถานวิจัย
วิศวกรรมวัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

3.  กลุมวิจัยโลหะกึ่งของแข็ง  ผลิตแผนเกราะกันกระสุนรวมกับ  ดร.กุลจิรา  จาก  MTEC  วันที่  26  
พฤษภาคม  2552 

4.  กลุมวิจัยโลหะกึ่งของแข็ง  ทดลองฉีดอะลูมิเนียมกึ่งของแข็งรวมกับ  ดร.พงษศักดิ์  จาก  MTEC  
วันที่  20  พฤษภาคม  2552 

5.  ผลงานของกลุมวิจัยโลหะกึ่งของแข็ง  ในรายการโทรทัศน  รายการฉลาดล้ํากับงานวิจัยไทย โดย 
สวทช. ตอกระบวนการหลอโลหะกึ่งของแข็ง ออกอากาศเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552 

6.  ผศ.ดร.เจษฎา  วรรณสินธุ ไดเขารวมงานแถลงขาวรับรางวัลนักเทคโนโลยีรุนใหม ป 2552 มูลนิธิ
สงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ 

7.  กลุมวิจัยโลหะกึ่งของแข็ง  จัดสัมมนางานวิจัย   เร่ือง โลหะกึ่งของแข็ง สนับสนุนโดยโครงการสมอง
ไหลกลับ สวทช. วันที่ 29 พฤษภาคม 2552 

8.  กลุมวิจัยโลหะกึ่งของแข็งรับรางวัลชนะเลิศ บทความดีเดน ประเภทการวิจัยประยุกต จากบทความ
เร่ือง การพัฒนากระบวนการผลิตโลหะกึ่งของแข็งโดยการพนฟองแกสขณะแข็งตัวสําหรับอะลูมิเนียมผสม
เกรด A356 ในงาน การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร คร้ังที่ 7(PEC 7) วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2552 
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร ม.สงขลานครินทร 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร   

 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนดาํเนินการ 

สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุไดกําหนด  วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการและตัวบงชี้ในแตละปได
บรรลุตามแผนที่กําหนดไว 

วัตถุประสงค 
  1) เพื่อบริหารและจัดการใหเกิดการพัฒนางานวิจัยทางดานวิศวกรรมวัสดุที่มีทิศทางที่ชัดเจน 
และสามารถรองรับการวิจัยพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมและบัณฑิตศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตรไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
    2) เพื่อพัฒนากําลังคนทางดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมวัสดุเพื่อเปนกําลังสําคัญของประเทศ 
 
องคประกอบท่ี 7    การบริหารและการจัดการ 

ผลการดําเนินงานของสถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ  บรรลุผลตาม  KPI ของสถานวิจัย สวนใหญที่ได 
กําหนดไว ดังเชน   

1. มีแนวทางวิจัย  และแผนของทั้ง  5  กลุมวิจัย 
2. มีโครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนตามเปาหมาย 
3. มีผลงานนําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ  และ  ตีพิมพในวารสารนานาชาติมากขึ้น 
4. มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการทําวิจัย  หรือ  หาโจทยวิจัย 
5. มีการผลักดันใหนักวิจัยมีผลงานเดน 
6. ใชประโยชนพื้นที่สถานวิจัยไดเต็ม  เพื่อการวิจัย  และผลิตบัณฑิต  และมหาบัณฑิต 

 
องคประกอบท่ี 9    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ  มีการดําเนนิการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคณุภาพ  รวมไปถึงการ
พัฒนาพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพใหดยีิ่งขึ้น 
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ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมนิรายองคประกอบ 

สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ 
ลําดับที่ ชื่อองคประกอบ น้ําหนัก  คะแนนที่ได ผลการประเมิน 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (1) 20 1.00 ตองปรับปรุง 

2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต (12)       

3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา (2)       

4 การวิจัย (9)       

5 การบริการวิชาการแกสังคม (2)       

6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (3)       

7 การบริหารและการจัดการ (8) 20 4.00 ดี 

8 การเงินและงบประมาณ (6)       

9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (4) 20 3.17 พอใช 

  คาเฉลีย่ถวงน้ําหนัก 9 องคประกอบ 60     

10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต* (2)       

11 วิเทศสัมพันธ* (1)       

  คาเฉลีย่ถวงน้ําหนัก 11 องคประกอบ 60     

  ผลการประเมินระดับหนวยงาน   2.72 พอใช 
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อธิบายสัญลักษณ 
*  หมายถึง องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัย 
**  หมายถึง ตัวบงชี้ทีส่อดคลองกันระหวาง สกอ. และสมศ. 
***  หมายถึง ตัวบงชีท้ี่กําหนดโดย สกอ. 
****  หมายถึง ตัวบงชีข้อง สมศ. 

ตารางแสดงผลการดําเนินงาน และผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้ (SAR-7) ปการศึกษา 2552/ปงบประมาณ 2552 ของสถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตนเอง 

องคประกอบและตัวบงชี้ 

คา
น้ํา
หน

ัก 

ตั้ง 2550 หาร 2550 ป 2550 ตั้ง 2551 หาร 2551 ป 2551 ตั้ง 2552 หาร 2552 ป 2552 

เป
าห
มา
ย  

25
52

 

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                             1 

    1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัตงิานที่กําหนด       (รอยละ) 20 6 10 60.00 8 10 80.00 9 13 69.23 80 1 0 0 1 1 

7. การบริหารและการจัดการ  (14) 20                             4.00 

    7.2  ภาวะผูนาํของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (ระดับ) 10     1     2   3 3 2 1 1 4 2.00 

    7.4  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (ระดับ) 

10     1     3   3 3 2 1 1 4 2.00 

    7.12  รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะใน
วิชาชีพทัง้ในประเทศและตางประเทศ**** 

    #N/A   #N/A   #N/A             

    7.14  จํานวนครัง้ความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ภายในมหาวิทยาลัย) (ครั้ง)       0     0   0             

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  (5) 20                            3.17 

     9.1  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา (ระดับ) ** 

10         2 1 1 1 0 2.33 1.17 

    9.4  มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองและทันเวลา (ระดับ) 10      2     2   4 2 2 1 1 4 2.00 
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ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2552  
องคประกอบที ่ 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

ช่ือตัวบงช้ี: 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานทีก่ําหนด (รอยละ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
        สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ  ไดดําเนินงานแผนดําเนินการตามตัวบงชี้ที่ไดกําหนดไวไดบรรลุตามที่กําหนด  ดังรายงานผลการ
ดําเนินการรอบครึ่งปประจําปงบประมาณ  2552  ของสถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ  สถานวิจัยฯ มีการสงเสริมผลักดันนักวิจัยรุนใหมให
เปนนักวิจัยดีเดนเกี่ยวกับทางดานงานวิจัยตางๆ  และแตละกลุมวิจัยมีแผนและทิศทางการวิจัย  รวมถึงการไดรับทุนวิจัยจากภายใน
และภายนอกหนวยงานอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาที่เริ่มกําเนินการสถานวิจัยมาเปนระยะเวลา 3  ป  ที่ผานมา  และ มีผลงานวิจัยที่
ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการในระดับชาติและ
นานาชาติ 

เอกสารอางอิง:  
        1.  รายงานผลการดําเนินงานรอบครึ่งปประจําปงบประมาณ  2552  (มิถุนายน  2553) 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
1.  บุคลากรสวนใหญติดภาระงานสอนและงานบริหารอื่นๆ  เปนสวนมาก 
2.  การประชาสัมพันธผานสือ่ตางๆ  นอย  แมวาจะมผีลงานเดน 
3.  งบประมาณในการดําเนนิงานนอย 

2. จุดแข็ง 
1.  มทีีมนักวิจัยที่เขมแข็ง  อยูในวัยที่แข็งขันและมุงมัน่ในการทาํวิจัยตลอดจนไดรับการสนับสนุนจากคณะฯ   คอนขางมาก 
2.  ผลงานทางวิชาการของคณาจารยและนักศึกษาเปนที่ยอมรบัในระดับชาติและนานาชาต ิ
3.  มีบุคลากรและพื้นฐานประสบการณการวิจัยดานวัสดุอยางตอเนือ่ง 

        4.  มีความรวมมือกับบุคลากรทั้งภายในและภาคนอกมหาวทิยาลยั 
        5.  มีแหลงทนุสนับสนุนจากภายในและภายนอกอยางตอเนือ่ง 
        6.  มีหนวยงานราชการติดตอและใหการสนบัสนุนงานวิจัยอยางตอเนื่อง  

3. โอกาส 
1.  มนีักวิจัยที่มชีือ่เสียงเปนที่ยอมรบัในวงการอุตสาหกรรมระดับชาต ิ จึงมีโอกาสที่จะขยายความรวมมือกับภายนอกในเรื่อง 
     การถายทอดเทคโนโลยี  และแมกระทั่งการตอยอดงานวิจัยไปสูการผลิตผลิตภัณฑได 
2.  มีโอกาสพัฒนาทีมวิจัยที่เขมแขง็  และมีความพรอมที่จะหาแหลงทุนจากภายในและนอกได 
3.  มีแหลงทุนสนบัสนุนการวิจัยที่เนนดานวัสดุหลายแหลง เชน  กฟผ. สกว. วช. MTEC  และอื่นๆ อีกมามาย 

4. อุปสรรค 
1.  งบประมาณไมพอใชเนือ่งจากมีการจัดยายสํานกังานใหมไปยังตกึวิจัยประยุกตสิรินธร  ชั้น  4  ทั้งชัน้  ซ่ึงจะตองมีการจัดสรร 
     งบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุอปุกรณ  และครุภณัฑ  ตางๆ มายังสํานักงานใหม  และปรบัปรุงหอง  และระบบไฟฟา 

5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 
1.  ระดมสมองจากกลุมเพือ่กําหนดวัตถุประสงค และแผนที่ชดัเจน 

        2.  สนบัสนนุใหเพิ่มงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดบัชาติและนานาชาต ิ
        3.  สนับสนนุผลัดดันใหนักวจิัยมีผลงานเดน 
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องคประกอบที ่ 7. การบริหารและการจัดการ 

ช่ือตัวบงช้ี: 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดบัของสถาบัน (ระดบั) 

รายละเอียดผลการดําเนนิงาน  
          สถานวจิัยวศิวกรรมวัสด ุ มีผูบริหารที่มีความเขมแข็ง  มีเกณฑ และระเบียบการสรรหา และประเมินผูบริหารอยางเปนระบบ
ชัดเจนตามระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมีคณะกรรมการคัดเลือกผูบริหารจากสํานกัวิจัยฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และไดมี
การเปดโอกาสใหผูบริหารสถานวิจยัไดแสดงวิสัยทัศนการนําองคกรกอนการจดัตั้งสถานวิจัยฯ ผูบริหารสถานวิจัยไดดําเนินการ
บริหารโดยการจดัทํา แผนกลยุทธ   โครงสรางและระบบบริหารที่ทําใหสามารถปฏิบัติการตามวัตถปุระสงคกําหนดหนาที่ความ
รับผิดชอบตามภาระที่ไดรับมอบหมาย    มกีารแบงสวนการจัดการงานดานตางๆ อยางชัดเจน   มีโครงสรางและกําหนดหนาที่ของ
ผูบริหารในดานตางๆ  ทั้งในระดับกรรมการอํานวยการ  กรรมการดาํเนินการ  และกลุมวิจัย  รวมถึงการกําหนดหนาที่ของบุคลากร
และนักวิจัยในดานตางๆ  อยางชดัเจน  มีระบบการประชุมของสถานวจิัยฯ  และสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรเขารวมประชุมวิชาการ  
รวมถึงสงบุคลากรเขารับการอบรมในหัวขอที่เกี่ยวของ  และสรางขวัญกําลังใจใหกับนักวิจัยและนักศึกษา  โดยเปดโอกาสใหไป
พัฒนาและทําวจิัย  และ กระตุนใหมีการเดินทางไปแสวงหาความรวมมือจากแหลงทุนภายนอก ใหกําลังใจหัวหนากลุม และสมาชิก
ทีมวิจัยสม่ําเสมอ  ผลักดันใหมีงานวิจัยรวมกันระหวางตางกลุมวจิัย  เชน  งานวิจัยเส้ือเกราะกนักระสนุ  และงานวิจัยขาเทียมใตเขา  
รวมถึงการจัดสถานที่ทาํงานใหนาอยู และมปีระสิทธิภาพ   

เอกสารอางอิง:  
     1.  ขอเสนอโครงการจัดตั้งสถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ 
     2.  ขอเสนอชุดโครงการวิจัย  เรื่อง  การพัฒนาขาเทียมใตเขาคุณภาพสูงและราคาถูก 
     3.  รายงานผลการดําเนินการสถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ  รอบครึ่งป  ประจําปงบประมาณ  2552 
     4.  บันทึกขออนุมัติเดินทางเขารวมแสดงผลงานและประชุมวชิาการของคณาจารย-นักวิจัย 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
         1.  มีเวลาจํากัดเนื่องจากภาระงานอื่นๆ  ที่คอนขางมาก 

2. จุดแข็ง 
 1.  มีความอาวุโสและ  เปนที่เชื่อถอืของนักวิจัยที่เปนสมาชิกสถานวิจยั 
 2.  สามารถสนบัสนุนใหนักวิจัยไดรับการพัฒนาความรู ในประเทศและตางประเทศ 

3. โอกาส 
1.  เปนที่รูจักอยางกวางขวางในประเทศ  และมีเครือขายมากจึงมีโอกาสที่จะโยงความรวมมือของนกัวิจัยในกลุมกับบุคคล    
     และหนวยงานภายนอกไดมาก 

        2.  มีความรวมมือกับสถานบันตางๆ  อยูแลวเชน  MOU  กับ  กฟผ.  และเหมืองแร  3  สถาบัน 

4. อุปสรรค 
1.  การจัดประชุมหลายกลุมพรอมกนัยังทําไดยาก  เนือ่งจากตางก็มภีาระอื่นๆ  มากทําใหมีเวลาวางไมตรงกัน 

  2.  นักวิจัยที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพยังขึ้นอยูกับหนวยงานตนสังกัด   

5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 
1.  พยายามเขารวมประชุมกบักลุมวิจัยทุกๆ  กลุม  ทกุครั้ง  เพื่อรับทราบแผนของแตละกลุม  และ  ใหการสนับสนุนไดทนัท ี
2.  สรางขวัญกําลงัใจ  รวมทั้งการพฒันา และรักษาบคุลากรและนักวิจยัที่มีคุณภาพ   
3.  กระตุนใหมีการเดินทางไปแสวงหาความรวมมือจากแหลงทนุภายนอก   
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องคประกอบที ่ 7. การบริหารและการจัดการ 

ช่ือตัวบงช้ี: 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรพัยากรบุคคลเพือ่พัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ (ระดับ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
          สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ  มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม  และมีระบบกลไกในการบริหารบุคคลที่
เปนการสงเสริมสมรรถนะในการ  โดยมีการแบงกลุมวิจัยเปน  5  กลุม  โดยแตละกลุมมีหัวหนากลุมเปนผูนํากลุม  มีแผนพัฒนา
บุคลากรมีการสรางความเขมแข็งใหนักวิจัย  สนับสนุนเขารวมประชุมเขารวมการอบรมสัมมนาฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทาง
วิชาการในหัวขอที่เกี่ยวของและประชุมกลุมยอยระหวางนักวิจัยกับผูชวยวิจัยและนักศึกษาจากงบประมาณของหนวยงานเอง รวมไป
ถึงการสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

เอกสารอางอิง:  
        1.  รายงานผลการดําเนินงานรอบครึ่งป  ประจําปงบประมาณ  2552 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
1.  ตวับงชีน้ี้มิใชเปาหมายหลักของสถานวิจัย 
2.  เจาหนาทีธุรการเพียงคนเดียวซ่ึงตองเรียนรูทุกระบบงาน 

2. จุดแข็ง 
1.  มีระบบและกลไกในการบริหารบุคคลากรที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน  การสนับสนุนเขารวมประชุม 
ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
2.  นักวิจัยทุกคนมีความเขมแข็งในทุกๆ  ดาน 

3. โอกาส 
 1.  มีความรวมมือกับหนวยงานและสถาบันตาง ๆ 
2.  เจาหนาที่ธุรการมีโอกาสเรียนรูทกุระบบงาน 

4. อุปสรรค 
1.  นักวิจัยที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพยังขึ้นอยูกบัหนวยงานตนสังกดั   

5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 
1.  ผลักดนัใหมีการเดินทางไปเยี่ยมพบปะหนวยงานวิจัยอื่นๆ  และ  โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ   
2.  การสงเสริมและกระตุนใหนักวจิัยมีความกระตือรือรนในการพัฒนาความรูทางดานงานวิจัย 
3.  สนบัสนุนใหบุคลากรมีโอกาสเขารวมการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานอื่นๆ 
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องคประกอบที ่ 9.  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

ช่ือตัวบงช้ี: 9.1  มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา (ระดบั) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
          สถ านวิ จั ย วิ ศ ว ก ร รมวั สดุ   มี คู มื อ ก า รประ เ มิ น คุ ณภ าพ  ซ่ึ ง ไ ด รั บ จ า กสํ า นั ก ง านประกั นคุณภ าพขอ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนระบบประกันคุณภาพ โดยมีการกําหนดตัวบงชี้  และเกณฑ  รวมไปถึงมีการดําเนินงานดาน
ประกันคุณภาพที่ครบถวน  และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป  โดยมีสํานักงานพัฒนาคุณภาพของคณะ
วิศวกรรมศาสตร  เปนหนวยงานรับผิดชอบและสนับสนุนการดําเนินการทั้งหมด  และสถานวิจัยฯ  ไดมีการพัฒนาการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพไดชัดเจนมากขึ้น  ซ่ึงไดมีการรวบรวมขอมูลผลงานวิจัย  จากนักวิจัย  โดย เลขานุการสถานวิจัยและหัวหนากลุม
วิจัย 

เอกสารอางอิง :  
        1.  คูมอืการจัดทํารายงานประจําปการประเมินคณุภาพ  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร (ฉบับปรบัปรุงครั้งที่ 4),           
             กุมภาพนัธ 2551 

 2.  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2552 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
1.  เปนหนวยงานเล็กจึงยังไมมีการสรางระบบประกนัคุณภาพในรูปแบบที่ชัดเจนมากนกั 

2. จุดแข็ง 
1.  ไดความรวมมอืจากนักวิจัย  และเลขานุการสถานวิจัย 

3. โอกาส 
 1.  ไดมกีารรวบรวมขอมูลผลงานวจิัย  จากนักวิจัย  โดย เลขานุการสถานวิจัยและหัวหนากลุมวิจัย 

4. อุปสรรค 
 1.  การไดมาซึ่งขอมูลจากนักวจิัยยังคอนขางชา  และขึ้นกับนักวิจัยแตละคนที่ตางก็มีงานประจาํของตนเองมากอยูแลว 

5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 
1.  พยายามจัดระบบการเก็บหลักฐาน  ผานกลุมวิจัยตางๆ  ใหม  และทําความเขาใจกับกลุมวิจัย  และนักวิจัย 
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องคประกอบที ่ 9. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

ช่ือตัวบงช้ี: 9.4 มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองและทนัเวลา (ระดับ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
          สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ  มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบรวบรวมขอมูลพื้นฐานและตัวบงชี้ และมีการรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ
ในการจัดทําขอมูลการประเมินคุณภาพ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกําหนด มีคูมือการประกันคุณภาพ และสถานวิจัยฯ มีสวนใน
การกําหนดเปาหมายระดับหนวยงานเครือขาย  โดยมีผูรับผิดชอบ คือ ผูอํานวยการสถานวิจัยฯ ซ่ึงมีหนาที่ในการดําเนินการใหมี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานวิจัยฯ ติดตามผลการดําเนินการ รวมทั้งหาแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคในการประกัน
คุณภาพ นอกจากนี้สถานวิจัยฯ ยังมีสวนรวมในคณะกรรมการประสานงานระบบประกันคุณภาพ ซ่ึงมีหนาที่ในการกําหนดแนว
ทางการประกันคุณภาพรวมกันของคณะฯ และเครือขายฯ รวมทั้งประสานงานการดําเนินการใหเกิดผลในทางปฏิบัติ พรอมทั้งมีการ
ประชุมรวมกับคณะทํางานจัดทําระบบฐานขอมูลอยางสม่ําเสมอ  และประสานงานกับคณะ ในการตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข ขอมูล
พื้นฐานตางๆ 

เอกสารอางอิง:  
          1.  รายงานประกันคณุภาพป 2550-2551 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
         1.  ยังขาดความเขาใจและมีสวนรวมในระดับการวางแผนและวิเคราะหประเมินผล 

2. จุดแข็ง 
         1.  ระบบการประกันคุณภาพเปนส่ิงที่ถูกกําหนดจากสังคมภายนอกใหจําเปนตองมี ทําใหมีแรงผลักดันจากระดับ      
              มหาวิทยาลัยและระดับคณะ  และสถานวิจัยฯ สามารถสอบถามขอมูลในการจัดทําประกันคุณภาพไดจากคณะฯ  
              ซ่ึงมีบุคลากรที่มีความรูเกี่ยวของกับเรื่องนี้ดีอยูจํานวนหนึ่ง   

3. โอกาส 
 1.  นําผลการประเมินคุณภาพมาพฒันาระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 

4. อุปสรรค 
 1.  ยังขาดความเขาใจในระบบ  และตองอาศัยความรวมมือของนกัวจิัย 

5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 
1.  พยายามจัดระบบการเก็บหลักฐาน ผานนักวิจัยและหัวหนากลุม เพื่อใหธุรการรวบรวมขอมูล  และทาํความเขาใจกับ 
     ระบบคุณภาพ 
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แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงาน 
ผลการประเมินคุณภาพของปท่ีผานมา 

และตามรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอกสอง 
 

ขอสังเกตขอเสนอแนะ 
และจุดที่ตองพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 
และผลการพัฒนา 

สิ่งท่ีตองพัฒนาแรงดวน  3-5  อันดับ 
1. จัดหาครุภัณฑ  และอุปกรณประกอบให  
หองปฏิบัติการตางๆ   ที่ตึกใหมพรอมสําหรับ
สนับสนุนงานวิจัยของทุกกลุม 

 
 
 
 
 

2.   ยกระดับสถานวิจัย เปนสาขาความเปนเลิศ  
(DOE) 
 
 
3.  การไดนักศึกษาปริญญาโทและเอกที่มีคุณภาพ
และมีความเปนนานาชาต ิ
 
 

 
-  ใหแตละกลุมทําแผนครุภัณฑ  และแผนกู เงิน

คณะฯ  หรือ  มหาวิทยาลัย  และทําแผนการคืน
เงิน   

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

 
-  รวมสาขาความเปนเลิศดานวิศวกรรมเหมืองแร

และวิศวกรรมวัสดุ 
-  เรงทําขอเสนอยื่นตอมหาวิทยาลัย 
 
-  ปรับแผนและประชาสัมพันธ 
-  ไปเยี่ ยมมหาวิทยาลั ยในประ เทศอินโดจีน  

(เวียตนาม  ลาว  พมา  อินโอนิเชีย  มาเลเซีย  และ  
กัมพูชา 
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องคประกอบ ตัวบงชี ้และคาน้ําหนัก ปการศึกษา 2552/ปงบประมาณ 2552 สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ 
ผลการดําเนินงานประจําป แผนการดําเนินงานประจําป

การศึกษา องคประกอบและตวับงชี้ 

หน
วย
นับ

 

คา
น้ํา
หน

ัก 

แผ
น/
ผล

 

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

1. ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ  (3)    20.00                   
    1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด*** รอยละ 20.00 แผน     80 80 80 80 80   
  

 
    ผล  -  - 60 80 69.23        

7. การบริหารและการจัดการ  (14)    20.00                   
    7.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน*** ระดับ 10.00 แผน     2 3 3 3 3   
  

 
    ผล  -  - 1 2  3       

    7.4  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ*** ระดับ 10.00 แผน     1 3 3 3 3   
  

 
    ผล  -  - 1 3  3       

    7.12  รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ**** รอยละ   แผน                 
  

 
    ผล  -  - 0 0  0       

    7.14  จํานวนครั้งความไมปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิน (ภายในมหาวิทยาลัย)* ครั้ง   แผน                 
  

 
    ผล  -  - 0 0 0        

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  (5)    20.00                   
    9.1  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา (ระดับ) ** ระดับ 10.00 แผน         1 1 1   
  

 
    ผล          2       

    9.4  มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองและทันเวลา (ระดับ)* ระดับ 10.00 แผน         2 2 2   
  

 
    ผล  -  - 2 2  4       

อธิบายสัญลักษณ 
*  หมายถึง องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัย 
**  หมายถึง ตัวบงชี้ทีส่อดคลองกันระหวาง สกอ. และสมศ. 
***  หมายถึง ตัวบงชีท้ี่กําหนดโดย สกอ. 
****  หมายถึง ตัวบงชีข้อง สมศ. 
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ข 
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รายการเอกสารอางอิง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสเอกสารอางอิง ช่ือเอกสารอางอิง 
วว-วศ  1 ขอเสนอโครงการจัดตั้งสถานวิจยัวิศวกรรมวัสด ุ
วว-วศ  5 รายงานผลการดําเนินงานรอบครึ่งปประจําปงบประมาณ  2552 (มิถุนายน  2553) 
วว-วศ  3 เวบไซต  www.merc-pau.eng.psu.ac.th 
วว-วศ  4 ขอเสนอชุดโครงการวิจยั  เร่ือง  การพัฒนาขาเทียมใตเขาคุณภาพสูงและราคาถูก 


