
  

                                                                                                       RC/report.3 
 

         รายงานผลการดําเนินการ                                        
                รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่  4  ระหวางเดือน/ป  มิถุนายน  2553  ถึงเดือน/ป  ธันวาคม  2553                                                  

             รายงาน   12  เดือน  ปท่ี  4  ระหวางเดือน/ป  มิถุนายน  2553  ถึงเดือน/ป  มิถุนายน  2554    
( เร่ิมรับทุนในปงบประมาณ  2550) 

 
1.  ชื่อสถานวิจัย 
     ภาษาไทย.....สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ.....  
     ภาษาอังกฤษ…..Materials Engineering Research Center…..  
2.  คณะ/หนวยงานที่สนับสนุนสถานวิจัย 

           2.1 คณะ/หนวยงานหลัก ไดรับทุนจาก  คณะวิศวกรรมศาสตร และ  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป  2550-2554 

   2.2    คณะ/หนวยงานรวม ( ระบุทุกคณะ/หนวยงาน ) 
3.  ชื่อผูอํานวยการสถานวิจัย   ภาควิชา/คณะ/หนวยงาน   
     รศ.ดร.พิษณุ  บุญนวล  ภาควิชาวิศวกรรมเหมอืงแรและวัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   
4.   ชื่อบุคลากรในสถานวิจัย  ( โปรดระบุใหครบทุกคน )  ภาควิชา/คณะ/หนวยงานและภาระงานในสถานวิจัย   
      (จํานวนชั่วโมง/สัปดาห) 

1)  รศ.ดร.เล็ก  สีคง   ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสด ุ ภาระงาน  จํานวน  16  ชั่วโมง/สัปดาห 
2)  รศ.ดร.พิษณุ  บุญนวล     ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสด ุ ภาระงาน  จํานวน  21  ชั่วโมง/สัปดาห 
3)  รศ.ดร.ดนุพล  ตันนโยภาส     ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสด ุ ภาระงาน  จํานวน  7    ชั่วโมง/สัปดาห 
4)  รศ.กัลยาณี  คุปตานนท     ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสด ุ ภาระงาน  จํานวน  7    ชั่วโมง/สัปดาห 
5)  ผศ.ดร.ธวัชชยั  ปลูกผล   ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสด ุ ภาระงาน  จํานวน  7    ชั่วโมง/สัปดาห 
6)  ผศ.ดร.วีรวรรณ  สุทธิศรีปก   ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสด ุ ภาระงาน  จํานวน  9    ชั่วโมง/สัปดาห 
7)  ผศ.ดร.ประภาศ  เมืองจันทรบุรี  ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสด ุ ภาระงาน  จํานวน  16  ชั่วโมง/สัปดาห 
8)  ผศ.ดร.เจษฎา  วรรณสินธุ   ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสด ุ ภาระงาน  จํานวน  20  ชั่วโมง/สัปดาห 
9)  นายสุชาต ิ  จันทรมณีย   ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสด ุ ภาระงาน  จํานวน  16  ชั่วโมง/สัปดาห 
10)  ดร.วิษณุ  ราชเพ็ชร   ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสด ุ ภาระงาน  จํานวน  20  ชั่วโมง/สัปดาห 
11)  ผศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ภาระงาน  จํานวน  16  ชั่วโมง/สัปดาห 
12)  รศ.ดร.ศิริกุล  วิสุทธิ์เมธางกูร  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ภาระงาน  จํานวน  16  ชั่วโมง/สัปดาห 
13)  ผศ.ดร.วิริยะ  ทองเรือง     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ภาระงาน  จํานวน  16  ชั่วโมง/สัปดาห 
14)  ผศ.ดร.สุธรรม  นิยมวาส   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล   ภาระงาน  จํานวน  16  ชั่วโมง/สัปดาห   
15)  ผศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ภาระงาน  จํานวน  16  ชั่วโมง/สัปดาห 
16) รศ.ดร.วรวุธ  วิสุทธิ์เมธางกูร  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ภาระงาน  จํานวน  4    ชั่วโมง/สัปดาห 
17)  ผศ.ดร.สุกฤทธิรา  รัตนวิไล     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  ภาระงาน  จํานวน  4    ชั่วโมง/สัปดาห 
18)  ผศ.ดร.ชญานุช  แสงวิเชียร     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  ภาระงาน  จํานวน  3    ชั่วโมง/สัปดาห 
19)  ผศ.ดร.ธเนศ   รัตนวิไล   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาระงาน  จํานวน  9    ชั่วโมง/สัปดาห 
20)  ผศ.ดร.นภิสพร  มีมงคล   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาระงาน  จํานวน  3    ชั่วโมง/สัปดาห  (ตอ) 
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21)  ผศ.คณดิถ           เจษฎพัฒนานนท  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา  ภาระงาน  จํานวน  6    ชั่วโมง/สัปดาห 
22)  ดร.วรพจน    ประชาเสรี     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  ภาระงาน  จํานวน  3    ชั่วโมง/สัปดาห 
23)  นางสาวนฤมล    จันทผล   เลขานุการสถานวิจัย เลขานุการ ภาระงาน  จํานวน  40  ชั่วโมง/สัปดาห 
24)  นางสาวจิรานันท   บัวชื่น   ผูชวยเลขานุการ  ภาระงาน  จํานวน  40  ชั่วโมง/สัปดาห 
 

คณะกรรมการอาํนวยการ 
1)  รศ.ดร.ชูศักดิ์  ล่ิมสกุล    รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิต     ที่ปรึกษา 
2)  รศ.ดร.สุรพล  อารียกุล  ท่ีปรึกษาคณบดี  คณะวิศวกรรมศาสตร    ที่ปรึกษา 
3)  รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน    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   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  กรรมการ 
9)  แพทยหญิงกันยิกา  ชํานิประศาสน   รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา  คณะแพทยศาสตร    กรรมการ 
10)  ผศ.ดร.เจริญยุทธ   เดชวายุกุล    รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา     กรรมการ 
11)  ผศ.ดร.ธวัชชัย  ปลูกผล    หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร  กรรมการ 
12)  รศ.ดร.พิษณุ  บุญนวล    ผูอํานวยการสถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ               กรรมการ และ เลขานุการ 
 

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)  ผศ.ดร.เจษฎา  วรรณสินธุ     หัวหนากลุมวิจัยวัสดุก่ึงของแข็ง   กรรมการ 
7)  ผศ.ดร.วีรวรรณ   สุทธิศรีปก     ผูแทนนักวิจัย    กรรมการ   
8)  ดร.วิษณุ   ราชเพ็ชร   ผูชวยผูอํานวยการสถานวิจัย   กรรมการ 
9)  นางสาวนฤมล   จันทผล   เลขานุการสถานวิจยั    เลขานุการ 

 
 
5.   วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือบริหารและจัดการใหเกิดการพัฒนางานวิจัยทางดานวิศวกรรมวัสดุที่มีทิศทางที่ชัดเจน และสามารถ
รองรับการวิจัยพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมและบัณฑิตศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.2  เพื่อพัฒนากําลังคนทางดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมวัสดุเพื่อเปนกําลังสําคัญของประเทศ 
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6.  ทิศทางการวิจัย  ในชวง  5  ป  ( ทิศทางการวิจัยหลัก )  
 การกําหนดแผนและทิศทางการวิจัยและ  KPIs  ของแตละกลุมมีดังนี้ 

   
 6.1  กลุมวิจัยวัสดุยางและพอลิเมอรเพ่ืองานวิศวกรรม     

   กลุมกําหนดคลัสเตอรการวิจัยหลัก  4  คลัสเตอรดังนี้   
 
 

.  
 

 1)   ดานยานยนต  งานวิจัยเกี่ยวกับการทดสอบลอยางตัน  และยางทนตะปูเรือใบ 
2)   ดานวัสดุทางการแพทย   งานวิจัยเกี่ยวกับอุปกรณหนุนสนเทาจากยางธรรมชาติและเทาเทียมจากยาง

ธรรมชาติ 
  3)    ดานวัสดุปูพ้ืนจากยาง  วิจัยเกี่ยวกับวัสดุปูพ้ืนจากยางพาราเพื่อลดการบาดเจ็บ 
 4)    ดานวัสดุตัวตรวจรู  วิจัยเกี่ยวกับตัวตรวจรูทําจากยางพาราสําหรับวัดความดัน 
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ตารางที่ 1  กลุมวจิัยวิศวกรรมยางและพลาสติก  ป  2553/2554 
ปท่ี  4 

KPIs จํานวน กิจกรรม/รายการ ผูรับดําเนินการ 
1.  จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศกึษาใหม 
     1.1  ป.  โท 
 
     1.2  ป.  เอก 

 
1 
 

1 

  
ผศ..ดร.วิริยะ  
 
ผศ.ดร.ธเนศ 

2.  จํานวนผลงานตีพิมพทางราชการ 
     2.1  วารสารวิชาการ  (ระดับชาติ) 
 
     2.2  วารสารวิชาการ  (ระดับนานาชาติ) 

 
3 
 

1 

 
ประชุมวิชาการ 
 

 
ผศ.ดร.วิริยะ  
ผศ.ดร.เจริญยุทธ  
ผศ.ดร.วิริยะ  

3.  จํานวนทุนวิจัย 
     3.1  ทุนรายได/งบประมาณ 
 
     3.2  ทุนแหลงภายนอก 

 
1 
 
- 

 
ทุนบัณฑิต ป.เอก 

  
ผศ.ดร.ธเนศ 

4.  จํานวนนักวิจัยใหมที่เขารวมโครงการ -   
5.  การใชประโยชนจากผลงานวิจัย 
     5.1  ผลติภัณฑ/สิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรม (ช้ิน)  
     5.2  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  (เร่ือง) 
     5.3  การนําไปใชประโยชนอื่น 

 
1 
 

1 

 
ยางรองสนเทา 
 
ยางรองสนเทา 

 
ผศ.ดร.วิริยะ  
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6.2 กลุมวิจัยวิศวกรรมวัสดุโลหะและวิศวกรรมวัสดุผง   
 

ตารางที่ 2  กลุมวจิัยโลหะและวัสดผุง  ป  2553/2554 
ปท่ี  4 

KPIs จํานวน กิจกรรม/รายการ ผูรับดําเนินการ 
1.  จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศกึษาใหม 
     1.1  ป.  โท 
 
 
 
 
 
 
 
     1.2  ป.  เอก 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
-  อิทธิพลของตัวแปรในกระบวนการทาง
ความรอนที่มีผลตอโครงสรางจุลภาคและ
สมบัติเชิงกลของอะลูมิเนียม 2024 ที่ไดจาก
การขึ้นรูปแบบกึ่งของแข็ง 
-  อิทธิพลของตัวแปรในกระบวนการทาง
ความรอนที่มีผลตอโครงสรางจุลภาคและ
สมบัติเชิงกลของอะลูมิเนียม 6061 ที่ไดจาก
การขึ้นรูปแบบกึ่งของแข็ง 
- 

 
ผศ.ดร.เจษฎา 
ผศ.ดร.ธวัชชัย  
 
 
 
 
 
 
- 

2.  จํานวนผลงานตีพิมพทางราชการ 
     2.1  วารสารวิชาการ  (ระดับชาติ) 
     2.2  วารสารวิชาการ  (ระดับนานาชาติ) 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

3.  จํานวนทุนวิจัย 
     3.1  ทุนรายได/งบประมาณ 
 
     3.2  ทุนแหลงภายนอก 

 
- 
 
1 

 
- 
 
-  การวิจัยบนพื้นฐานของการซอมบํารุง
ชิ้นสวนโลหะโดยการเชื่อม   

 
- 
 
ผศ.ดร.ประภาศ    

4.  จํานวนนักวิจัยใหมที่เขารวมโครงการ - - - 
5.  การใชประโยชนจากผลงานวิจัย 
     5.1  ผลิตภัณฑ/สิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรม  (ชิ้น) 
     5.2  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  (เร่ือง) 
     5.3  การนําไปใชประโยชนอื่น 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
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6.3 กลุมวิจัยวิศวกรรมวัสดุโลหะกึ่งของแข็ง 
 

ตารางที่ 3  กลุมวิจัยวิศวกรรมวัสดโุลหะกึ่งของแข็ง   ป 2553/2554 

ปท่ี 4 

KPIs จํานวน กิจกรรม/รายการ ผูรับดําเนินการ 
1.  จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศกึษาใหม 
     1.1  ป.  โท 
 
 
 
 
 
 
     1.2  ป.  เอก 

 
3 
 
 
 
 
 
 
- 

 
-  การผลิตวัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียมโดย
กระบวนการ   แทรกซึมแบบใหม 
-  กระบวนพัฒนากระบวนการผลิตเกราะกัน
กระสุน 
-  การพัฒนากระบวนการผลติชิน้สวนขา
เทียมโดยเทคโนโลยกีารทุบขึ้นรูปโลหะกึ่ง
ของแข็ง 
- 

 
 
 
 
ผศ.ดร.เจษฎา  
 
 
 
- 

2.  จํานวนผลงานตีพิมพทางราชการ 
     2.1  วารสารวิชาการ  (ระดับชาติ) 
 
 
     2.2  วารสารวิชาการ  (ระดับนานาชาติ) 

 
- 
 
 
1 
 
1 
1 

 
- 
 
 
สมบัติพ้ืนฐานของกระบวนการโลหะกึ่ง
ของแข็ง 
Rheocasting of Wrought   Ae Alloys  
เกราะกันกระสนุ   

 
- 
 
 
 
ผศ.ดร.เจษฎา  
 

3.  จํานวนทุนวิจัย 
     3.1  ทุนรายได/งบประมาณ 
 
     3.2  ทุนแหลงภายนอก 

 
1 
1 
1 
1 

 
ขาเทียม 
อุปกรณหนุนสนเทาจากยาง 
เกราะกันกระสนุ 
Aluminum Anode  

 
 
ผศ.ดร.เจษฎา  
 

4.  จํานวนนักวิจัยใหมที่เขารวมโครงการ - - - 
5.  การใชประโยชนจากผลงานวิจัย 
     5.1  ผลิตภัณฑ/สิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรม  (ชิ้น) 
     5.2  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  (เร่ือง) 
     5.3  การนําไปใชประโยชนอื่น 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
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6.4   กลุมวิจัยวัสดุนาโนทางดานวิศวกรรม    
 

ตารางที่  4  กลุมวจิัยวัสดนุาโนทางดานวศิวกรรม  ป  2553/2554 

ปท่ี  4   

ทิศทางในการทําวจิัย วตัถุประสงค 
1.  การประยุกตทอคารบอน
ระดับนาโนเพื่ องานทางด าน
วิศวกรรม   (Carbon Nanotube 
for Engineering Applications) 
 

-  เพื่อพัฒนาตัวตรวจรูทางอิเล็กทรอนิกสทําจากยางธรรมชาติผสมตัวเติมทอ  
นาโนคารบอน 
-  เพ่ือพัฒนาวัสดุผสมนาโนระหวางโลหะบัดกรีไรสารตะกั่วและทอนาโน
คารบอน 
-  เพื่อพัฒนาวัสดุผสมระหวางยางคอมปาวด  (ยางธรรมชาติ - สไตรีนบิวตาได
อีน) และทอนาโนคารบอน  
-  เพื่อพัฒนาฟลมพอลิเมอรนําไฟฟา 

2.  การประยุกตใชไทเทเนียมได
ออกไซดโฟโตแคตะลิสตเพื่องาน
ทางวิศวกรรม (Titanium dioxide 
photocatalyst for Engineering 
Application) 

-  เพื่อสังเคราะหฟลมไทเทเนียมไดออกไซด  โครงสรางระดับนาโนที่ทําความ
สะอาดตัวเองไดประยุกตใชงานดานตางๆ  
-  เพื่อสังเคราะหฟลมไทยเทเนียมไดออกไซด  โครงสรางระดับนาโนบนวัสดุ
ฐาน  เชน  เสนใยแกว  และวัสดุพรุนเพื่อทําความบริสุทธิ์นํ้าและอากาศ 
-  เพื่อพัฒนาฟลมไทเทเนียมไดออกไซดระดับนาโนสําหรับฆาเชื้อโรค 
-  เพ่ือสังเคราะหไทเทเนียมไดออกไซด  โครงสรางระดับนาโนสําหรับ  
dye – sensitizer สําหรับเซลลแสงอาทิตย 
-  การสังเคราะหเยื่อนาโนคอมพอสิตของไทเทเนียมไดออกไซด  เพื่อแยกกาช
บางชนิด 
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6.5   กลุมวิจัยวิศวกรรมวัสดุเซรามิกและคอมพอสิต   
   

ตารางที่  5  กลุมวจิัยวิศวกรรมวัสดุเซรามกิและคอมพอสิต  ป  2553/2554 

ปท่ี  4   

ทิศทางในการทําวจิัย วตัถุประสงค 
1. การใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีการสังเคราะหดวยวิธี
ปฏิกิริยากาวหนาดวยตัวเองที่
อุ ณ ห ภู มิ สู ง (Self-Propagating 
High-Temperature Synthesis) ใน
ดานตาง ๆ เชน 

 

-  กระบวนการพนเคลือบแบบเปลวไฟที่อาศัยเทคนิคปฏิกิริยากาวหนาดวย
ตัวเองท่ีอุณหภูมิสูง 
-  การสังเคราะหและศึกษาลักษณะของสารเรืองแสงแบเรียมอะลูมิเนต โดยวิธี
ปฏิกิริยากาวหนาดวยตัวเองท่ีอุณหภูมิสูง 
-  การสังเคราะหและศึกษาลักษณะของวัสดุผสมเหล็กอะลูมิไนด-ไทเทเนียมได
บอไรด-อะลูมินา สําหรับเคลือบผิวทอโลหะดวยเทคนิคแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง
โดยอาศัยปฏิกิริยากาวหนาดวยตัวเองที่อุณหภูมิสูง 
- การสังเคราะหวัสดุผสมเหล็กอะลูมิไนด-ไทเทเนียมไดบอไรด-อะลูมินาโดย
ปฏิกิริยาการกาวหนาดวยตัวเองท่ีอุณหภูมิสูงในขณะการทําใหแนนตัวดวย
กระบวนการอบผนึกโดยการปลอยประจุพลาสมา 

2.  การสังเคราะหและประยกุตใช
วัสดุเซรามกิในงานดานพลงังาน 
เชน 
 

- การสังเคราะหสารประกอบลิเทียมเหล็กฟอสเฟส โดยวิธีแยกสลายละอองดวย
ความรอนสําหรับใชเปนขั้วแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมอิออน 
- วัสดุเซรามิกออกไซดสําหรับเปนตัวคะตะลิสตในงานดานพลังงาน 
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7.  แผนการดาํเนินงานของสถานวจิยัในปงบประมาณตอไป (กรณีมกีารเปลี่ยนแปลงจากโครงการทีไ่ดรับอนุมัติ)     (ไมมี) 
8.  งบประมาณ 
 8.1  รายรับ รวมทั้งสิ้น…..2,500,000   บาท   
  ที่ไดรับจากมหาวิทยาลัย  ปที่ 1 งวดที่ 2  จํานวน  250,000  บาท    เมื่อวันที่  14/09/07 
  ที่ไดรับจากคณะวิศวกรรมศาสตร  ปที่ 1 งวดที่ 2 จํานวน  250,000   บาท   เมื่อวันที่  27/02/08 
 
  ที่ไดรับจากมหาวิทยาลัย  ปที่ 2 งวดที่ 1   จํานวน  250,000  บาท    เมื่อวันที่  28/07/08 
  ที่ไดรับจากคณะวิศวกรรมศาสตร  ปที่ 2 งวดที่1 จํานวน  250,000   บาท   เมื่อวันที่  26/12/08 
  ที่ไดรับจากมหาวิทยาลัย  ปที่ 2 งวดที่ 2  จํานวน  250,000  บาท    เมื่อวันที่  25/02/09 
  ที่ไดรับจากคณะวิศวกรรมศาสตร ปที่ 2 งวดที่ 2 จํานวน  250,000  บาท    เมื่อวันที่  11/12/09 
 
  ที่ไดรับจากมหาวิทยาลัย  ปที่ 3 งวดที่ 1  จํานวน  250,000  บาท    เมื่อวันที่  20/07/10 
  ที่ไดรับจากคณะวิศวกรรมศาสตร  ปที่ 3 งวดที่ 1 จํานวน  250,000   บาท   เมื่อวันที่  04/01/10 
  ที่ไดรับจากมหาวิทยาลัย  ปที่ 3 งวดที่ 2  จํานวน  250,000  บาท    เมื่อวันที่  15/12/10 
  ที่ไดรับจากคณะวิศวกรรมศาสตร ปที่ 3 งวดที่ 2 จํานวน  250,000  บาท    เมื่อวันที่  24/01/11 

*กรณีเปนเครอืขายในวิทยาเขตปตตานี,ตรงั,สุราษฏรธานี,ภูเก็ต 
 
 8.2  ขอใหแนบสําเนาบัญชสีมุดเงินฝากมาพรอมรายงานดวย 
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8.3  รายการใชจาย  (ผูอํานวยการสถานวิจยัเปนผูเก็บหลกัฐานการเงนิเพื่อการตรวจสอบ) 
 

ตารางที่  6  การแจกแจงงบประมาณรายจาย  ของ  6  เดือนแรก  ปท่ี  4   
 

กิจกรรม 
งบประมาณที่ไดรับท้ังป 
ตามขอเสนอโครงการ 

งบประมาณท่ีใชไป 

1.  คาครุภัณฑ 150,000.00 0.00 

2.  คาจาง 303,000.00 172,390.00 

      เลขานุการ (96,000 บาท/คน-ป) 166,700.00 77,590.00 

      จางเหมาทําเว็บไซท และ ทําฐานขอมูล 15,000.00 0.00 

      จางผูเช่ียวชาญ (29,760 บาท/คนเดือน) 0.00 0.00 

      คาจางเจาหนาท่ีเทคนิค 124,200.00 30,000.00 

      คาจางอื่นๆ 0.00 64,800.00 

3.  คาตอบแทนเจาหนาท่ีเทคนิค 0.00 0.00 

4.  คาใชจายในการเดินทางของกรรมการ  ภายนอก (10,000 บาท/คน คร้ัง) 50,000.00 0.00 

5.  คาใชจายในการจัดประชุม สัมมนา   และเสวนาทางวิชาการ 100,000.00 3,618.00 

6.  คาใชจายในการไปเยี่ยม และ เจรจาความรวมมือ  150,000.00 0.00 
     กับอุตสาหกรรม และหนวยงานตางๆ     

7.  คาใชจายในการเดินทางไปประชุมและสัมมนา 56,000.00 8,150.00 

8.  งบวัสดุ การสื่อสาร และ     สาธารณูปโภค 50,000.00 131,030.57 

9.  สํารองจาย 138,160.00 82,234.51 

10.  อ่ืนๆ 0.00 26,352.00 

รวม 1000,000.00 423,775.08 

หมายเหตุ  :   
 
สถานะการเงิน 
 ยอดยกมาจากปที่  3      = 445,712.69 บาท 
รวมงบประมาณที่ไดรับจากรอบ  6 เดือน  ปที่  4    =            0.00 บาท 
  รวม     = 445,712.69 บาท 
 รวมจายไปทั้งสิ้น    =   423,775.08 บาท 
 งบประมาณคงเหลือ    =     21,937.61 บาท 
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1.  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ใหม)ในความดูแลของสถานวิจัย  
     1.1  ระดับปริญญาโท 
รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่ 4   ระหวางเดือน..มิถุนายน..2553ถึงเดือน..ธันวาคม..2553.. 

ลําดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาหลัก สังกัด อาจารยที่ปรึกษารวม สังกัด หัวขอวิทยานิพนธ ปที่เริ่ม หมายเหตุ 

1 5310120097 นายเอกชัย  ยอนแกว ผศ.ดร.มนูญ  มาศนิยม 
 

ภาควิชาวิศวกรรม
เหมืองแรและวัสดุ 

ผศ.ดร.สุทธรัตน  สุวรรณจรัส ภาควิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล 

การสรางแบบจําลองชุดตักของรถแบ็ค
โฮเพื่อวิเคราะหความเสียหายดวย
โปรแกรมไฟไนตเอลิเมนตประยุกต 

2/2553  

2 5310120108 นายวิสวัส   หลีวิจติร รศ.ดร.พิษณุ  บุญนวล ภาควิชาวิศวกรรม
เหมืองแรและวัสดุ 

ดร.วิษณุ  ราชเพ็ชร ภาควิชาวิศวกรรม
เหมืองแรและวัสดุ 

การแยกโลหะมีคาออกจากขยะ
คอมพิวเตอร 

2/2253  

3 5310120096 
 

น.ส.บุษยมาศ  เพชรทอง รศ.ดร.พิษณุ  บุญนวล ภาควิชาวิศวกรรม
เหมืองแรและวัสดุ 

ผศ.ดร.มนูญ  มาศนิยม 
 

ภาควิชาวิศวกรรม
เหมืองแรและวัสดุ 

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการระเบิด
แบบใชและไมใช  Stem-plug 

2/2553  

 

1.  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ใหม)ในความดูแลของสถานวิจัย  
     1.2  ระดับปริญญาเอก 
รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่ 4   ระหวางเดือน..มิถุนายน..2553ถึงเดือน..ธันวาคม..2553.. 

ลําดับที่ รหัสนักศึกษา  ชื่อนักศึกษา   อาจารยที่ปรึกษาหลัก สังกัด อาจารยที่ปรึกษารวม สังกัด หัวขอวิทยานิพนธ   ปที่เริ่ม   หมายเหตุ 

- - - - - - - - - - 
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2   ผลงานตพีิมพในวารสารวิชาการจากอาจารย    
        2.1   ระดับชาติ  
รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่ 4   ระหวางเดือน..มิถุนายน..2553ถึงเดือน..ธันวาคม..2553.. 

ลําดับที่ 
ชื่อผูเขียน  

(ครบทุกคน-Authors)   
ปที่พิมพ 
(Year)  

ชื่อเรื่อง(Title)   
ชื่อวารสาร 

(ระบุชื่อเต็ม- Journai name) 
เลมที่(Volume) 

ฉบับที่พิมพ
(Nomber) 

หนาแรก-หนาสุดทาย 
( First-last page)   

ภาษาที่
ตีพิมพ

(Language) 

 % ผลงาน
ที่เปนของ 

RC นี้ 

Journal 
Impact  
factor  

หมายเหตุ 

- - - - - - - - - - - - 
 

2.    ผลงานตพีิมพในวารสารวิชาการจากอาจารย    
        2.2 ระดับนานาชาติ ในฐานขอมลู ISI  (คนจาก   http://www.isiknowledge.com) 
รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่ 4   ระหวางเดือน..มิถุนายน..2553ถึงเดือน..ธันวาคม..2553.. 

ลําดับที่ 
ชื่อผูเขียน (ครบทุก

คน-Authors) 
ปที่พิมพ 
(Year) 

ชื่อเรื่อง(Title) 
ชื่อวารสาร 

(ระบุชื่อเต็ม- Journai name) 
เลมที่

(Volume) 

ฉบับที่
พิมพ

(Nomber) 

หนาแรก-หนา
สุดทาย 

( First-last page) 

ภาษาที่
ตีพิมพ

(Language) 

% ผลงาน
ที่เปนของ 

RC นี้ 

Journal 
Impact  
factor 

หมายเหตุ 

1 Canyook,  R 
Petsut,  S 
Wisutmethangoon,  S  
Flemings,  MC 
Wannasin,  J 

2010 Evolution of microstructure in semi-solid 
slurries of  rheocast  aluminum alloy 

Transactions of nonferrous 
metals society of China 

20 9  1649-1655   Eng 100% 00.321  

2 Janudom,  S  
Rattanochaikul,  T  
Burapa,  R  
Wisutmethangoon,  S  
Wannasin,  J 

2010 Feasibility of semi-solid die casting of 
ADC12 aluminum alloy 

Transactions of nonferrous 
metals society of China 

20 9  1756-1762  Eng 100% 00.321  

3 Ubolchonlakate,  K  
Sikong,  L 
Tontai,  T 

2010 Formaldehyde Degradation by 
Photocatalytic Ag-Doped TiO2 Film of 
Glass Fiber Roving 

journal of  nanoscience and 
nanotechnology  
 

10   11 7522-7525   Eng 100% 01.929  
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2.    ผลงานตพีิมพในวารสารวิชาการจากอาจารย    
        2.2 ระดับนานาชาติ ในฐานขอมลู ISI  (คนจาก   http://www.isiknowledge.com) 
รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่ 4   ระหวางเดือน..มิถุนายน..2553ถึงเดือน..ธันวาคม..2553.. 

ลําดับที่ 
ชื่อผูเขียน (ครบทุกคน-

Authors) 
ปที่พิมพ 
(Year) 

ชื่อเรื่อง(Title) 
ชื่อวารสาร 

(ระบุชื่อเต็ม- Journai name) 
เลมที่

(Volume) 
ฉบับที่พิมพ
(Nomber) 

หนาแรก-หนา
สุดทาย 

( First-last page) 

ภาษาที่ตีพิมพ
(Language) 

% ผลงานที่
เปนของ 

RC นี้ 

Journal 
Impact  
factor 

หมาย
เหตุ 

4 Chucheep,  T  
Burapa,  R  
Janudom,  S  
Wisutmethangoon,  S 
Wannasin,  J 

2010 Semi-solid gravity sand casting using gas induced 
semi-solid process 

Transactions of nonferrous 
metals society of China 
 

20  3 981-S987 Eng 100% 00.321  

5 Sikong,  L 
Kongreong,  B  
Kantachote,  D 
Sutthisripok,  W 

2010 Inactivation of Salmonella typhi Using Fe3+ Doped 
TiO2/3SnO2 Photocatalytic Powders and Films 
 

Journal of Nano Research 12  89-97 Eng 100% 02.299  

6 Mongkolbovornkij,  P 
Champreda,  V 
Sutthisripok,  W 
Laosiripojana,  N 

2010 Esterification of industrial-grade palm fatty acid 
distillate over modified ZrO2 (with WO3-, SO4 -and 
TiO2-): Effects of co-solvent adding and water 
removal 

Fuel Processing Technology 91 11  1510-1516 Eng 100% 02.066  

7 Laosiripojana,  N 
Kiatkittipong,  W 
Sutthisripok,  W 
Assabumrungrat,  S 

2010 Synthesis of methyl esters from relevant palm 
products in near-critical methanol with modified-
zirconia catalysts 

bioresource Technology 101 21  6747-6756 Eng 100% 04.453  

8 Laosiripojana,  N 
Sutthisripok,  W 
Kim-Lohsoontorn,  P 
Assabumrungrat,  S  

2010 Reactivity of Ce-ZrO2 (doped with La-, Gd-, Nb-, and 
Sm-) toward partial oxidation of liquefied petroleum 
gas: Its application for sequential partial 
oxidation/steam reforming 

International Journal of 
Hydrogen Energy 

35 13 6747-6756   Eng 100% 00.295  
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2.    ผลงานตพีิมพในวารสารวิชาการจากอาจารย    
        2.3   ระดับนานาชาติ ไมอยูในฐานขอมูล ISI 
รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่ 4   ระหวางเดือน..มิถุนายน..2553ถึงเดือน..ธันวาคม..2553.. 

ลําดับที่ 
ชื่อผูเขียน 

(ครบทุกคน-Authors) 

ปที่
พิมพ

(Year) 
ชื่อเรื่อง(Title) 

ชื่อวารสาร  
(ระบุชื่อเต็ม- 

Journai name) 

เลมที่
(Volume) 

ฉบับที่
พิมพ

(Nomber) 

หนาแรก-หนา
สุดทาย 

( First-last page)   

ภาษาที่ 
ตีพิมพ

(Language) 

% ผลงาน
ที่เปน
ของ RC 

นี้ 

Journal 
Impact  
factor 

ชื่อ
ฐานขอมูล 

หมายเหตุ 

1 Dechwayukul,  C 
Kao-Ien,  W 
Chetpattananondh,  K 
Thongruang,  W 

2010 Measuring service life and 
evaluating the quality of solid tires 
 

Songklanakarin 
Journal of 
Science and 
Technology 

32 4 387-390   Eng 100%    
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3.    เงินทุนวิจัยจากภายนอกที่ไดรับการสนับสนุน 
รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่ 4   ระหวางเดือน..มิถุนายน..2553ถึงเดือน..ธันวาคม..2553.. 

สถานะของโครงการ 
ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูดําเนินการวจิัย แหลงทุน  

ระยะเวลาดาํเนินการ 
เริ่มตน-สิ้นสุดตาม

สัญญา 
กําลัง

ดําเนินการ 
สิ้นสุด 

งบประมาณที่
ไดรับ 

ทั้งโครงการ 

งบประมาณที่
ไดรับ 

ชวงที่รายงาน 

 % ผลงาน 
ของสถาน

วิจัย 
หมายเหตุ 

1 การศึกษาและพัฒนาสารฟอกสีชนิดใหมที่มีเมอร
แคปแทนเปนองคประกอบเพื่อใชในกระบวนการ
ผลิตยางเครฟขาว 

พรศิริ  แกวประดิษฐ 
สุกฤทธิรา  รัตนวิไล 
เจริญ  นาคะสรรค 

สกว  2552-2554 2553 2554 756,100 252,033.33 100%  

2 การศึกษาปจจัยกระบวนการลางสารเคมีใน
กระบวนการทํายางเครฟขาว 

วิริยะ  ทองเรือง 
เจริญยุทธ  เดชวายกุุล 
พรศิริ  แกวประดิษฐ 

สกว 2552-2554 2553 2554 2,309,900 769,966.66 100%  

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

เจษฎา  วรรณสินธุ Royal Golden Jubilee 
 

2552-2555 2553 2555 1,994,000 
 

398,800 100%  

4 Early Stages of Globular Grain Formation in a 
Rheocasting Process 

เจษฎา  วรรณสินธุ Thai Research Fund 2552-2553 
 

2553 2553 480,000 
 

240,000 100%  

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

เจษฎา  วรรณสินธุ 
เสวียง  เถือ่นบุญ 

MTEC Platform 
Technology 

2552-2553 2553 2553 693,000 
 

346,500 100%  

6 Fabrication of Aluminum Matrix Composites by a 
New Infiltration Process 

เจษฎา  วรรณสินธุ 
กุลจิรา  กุลโรจน 

MTEC Platform 
Technology 

2552-2553 
 

2553 2553 1,685,200 
 

842,600 100%  

7 Armor Development and Production [Project 
Participant] 

เจษฎา   วรรณสินธุ 
กุลจิรา  กุลโรจน 

NECTEC Cluster 
 

2552-2553 2553 2553 5,396,400 2,698,200 100%  

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

เจษฎา  วรรณสินธุ National Research 
Council of Thailand 

2552-2554 2553 2554 1,360,000 
 

453,333.33 100%  

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

เจษฎา  วรรณสินธุ NECTEC and 
Western Digital 

2552-2553 
 

2553 2553 
 

2,180,000 
 

1,090,000 100%  
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3.    เงินทุนวิจัยจากภายนอกที่ไดรับการสนับสนุน 
รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่ 4   ระหวางเดือน..มิถุนายน..2553ถึงเดือน..ธันวาคม..2553.. 

สถานะของโครงการ 
ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูดําเนินการวจิัย แหลงทุน  

ระยะเวลาดาํเนินการ 
เริ่มตน-สิ้นสุดตาม

สัญญา 
กําลัง

ดําเนินการ 
สิ้นสุด 

งบประมาณ
ที่ไดรับ 

ทั้งโครงการ 

งบประมาณที่
ไดรับ 

ชวงที่รายงาน 

 % ผลงาน 
ของสถาน

วิจัย 
หมายเหตุ 

10 การศึกษาเทคนิคการระเบิดแนวชั้นดินออนเหมือง
ลิกไนตแมเมาะเพื่อเพิ่มเสถียรภาพ 

พิษณุ  บุญนวล การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย 

2553- 2554 2553 2554 2,796,000 1,115,400 100%  

11 การศึกษาพารามิเตอรทองที่สําหรับการประเมิน
แรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดที่เหมืองลิกไนตแม
เมาะ 

พิษณุ  บุญนวล การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย 

2553-2554 2553 2554 2,059,000 447,700 100%  

12 ตนแบบผลิตภัณฑยางจากผลงานวิจัยสูการผลิตเชิง
พาณิชย 

วิริยะ ทองเรือง  
เจริญยุทธ  เดชวายกุุล  
สุนทร  วงษศิริ 
บุญสิน  ตั้งตระกูลวนิช  

อุทยานวิทยาศาสตร
ภาคใต 

2553- 2554 2553 2554 2,286,000 1,143,000 100%  
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4.  นักวิจัยใหมที่เขารวมสถานวิจัย 
รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่ 4   ระหวางเดือน..มิถุนายน..2553ถึงเดือน..ธันวาคม..2553.. 

ลําดับที่ ชื่อนักวิจัย คณะ/ภาควิชา ชื่อโครงการที่ทํา/คาดวาจะทํา แหลงทุนที่เสนอขอ/คาดวาจะขอ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

เริ่มตน-สิ้นสุด 

งบประมาณ
ที่เสนอ 

งบประมาณ
ที่ไดรับ 

งบประมาณที่
ไดรับ 

ชวงที่รายงาน 
หมายเหตุ 

- - - - - - - - -  

 
 
 
 
 

5.  ฐานขอมูล /website ของสถานวิจัย 

รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่ 4   ระหวางเดือน..มิถุนายน..2553ถึงเดือน..ธันวาคม..2553.. 

ลําดับที่ URL วัน เดือน ป  ที่ปรับปรุง หมายเหต ุ

1  www.merc.eng.psu.ac.th 3  กันยายน  2553  
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6.  การใชประโยชนจากผลงานวิจัย 
     6.1  จํานวนผลติภัณฑ/นวตักรรม  
รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่ 4   ระหวางเดือน..มิถุนายน..2553ถึงเดือน..ธันวาคม..2553.. 

ลําดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ /นวัตกรรม ชื่อผูประดิษฐ/สรางสรรค หลักฐาน หมายเหตุ 

1 การพัฒนายางปูพืน้เพื่อลดการแตกหกัของกระดูกสะโพกในผูสูงอาย ุ ไพลิน แซลิ้ม, ธเนศ  รัตนวิไล, วิริยะ  ทองเรือง , สุกฤทธิรา   รัตนวิไล   ดูแอกสารแนบหนา  35 - 

2 ผลิตภณัฑยางเพือ่ลดอาการปวดในสนเทา วิริยะ  ทองเรือง, เจริญยุทธ  เดชวายุกุล ดูแอกสารแนบหนา  36 - 

 
6.  การใชประโยชนจากผลงานวิจัย  
     6.2   การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่ 4   ระหวางเดือน..มิถุนายน..2553ถึงเดือน..ธันวาคม..2553.. 

ประเภทของการจด 
ลําดับที่ ชื่อผลงาน ชื่อผูประดิษฐ/สรางสรรค ประเทศที่จด   วันที่ยื่นจด   เลขที่คําขอ เลขที่สิทธิบัตร   

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 

สถานะ  
( รอประกาศ
โฆษณา,รอ
ตรวจสอบ) 

หมายเหตุ 

- - - - - - - - - - - 

 
6.  การใชประโยชนจากผลงานวิจัย 
     6.3  การนําไปใชประโยชนอยางอื่น 
รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่ 4   ระหวางเดือน..มิถุนายน..2553ถึงเดือน..ธันวาคม..2553.. 

ลําดับที่ เรื่อง ผูรับประโยชน ลักษณะการนําไปใช 
วันที่ที่นําไปใช
ประโยชน 

หลักฐาน หมายเหตุ 

- - - - - - - 
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              7.  อื่นๆ 
     7.1  รายการรางวัลที่ไดรับ 
รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่ 4   ระหวางเดือน..มิถุนายน..2553ถึงเดือน..ธันวาคม..2553.. 

ระดับรางวัล 
ลําดับที่ ชื่อผูที่ไดรับรางวัล ชื่อผลงาน หนวยงานที่ใหรางวัล  ชื่อรางวัล 

ประเภทรางวัล   
(เชน  ดีเยีย่ม  
ดีเดน  ชมเชย) 

ระดับภาค 
/มหาวิทยาลัย 

ระดับชาติ 
ระดับ 

นานาชาติ 

วัน เดือน ป 
ที่ไดรับ
รางวัล 

หมายเหตุ 

1 ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง
นายอาทิตย สวัสดิรักษา 
นายนวิฐ  แตสุวรรณ 

ตนแบบผลิตภัณฑยางจาก
ผลงานวิจัยสูการผลิตเชิง
พาณิชย 

อุทยานวิทยาศาสตรภาคใต นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ 
หรือผลงานวิจัย 
จากสถาบันการศึกษาสู
เชิงพาณิชย 

รางวัลรองชนะ 
เลิศอันดับที่2 

√ - - - ดูหนา  37 

 
 

     7.2  ความรวมมือกับหนวยงานอื่น  
รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่ 4   ระหวางเดือน..มิถุนายน..2553ถึงเดือน..ธันวาคม..2553.. 

ลําดับที่ หนวยงานที่รวมมือ ชื่อสมาชิกที่ดําเนินการ กิจกรรม/ลักษณะความรวมมือ เริ่มตน-สิ้นสุด ผลที่ได (หากมี) หมายเหตุ 

1 ภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกส และ กายภาพบําบัด  คณะแพทย
ศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ผศ.นพ.สุนทร  วงษศิริ 
รศ. นพ. บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช 

วิจัยรวม 2551-2553 ผลิตภัณฑรองสนเทาทาง
การแพทย 

- 

 
 

     7.3  อื่นๆ 
รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่ 4   ระหวางเดือน..มิถุนายน..2553ถึงเดือน..ธันวาคม..2553.. 
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RC/Report/9.2 ผลการดําเนนิงานตามแผนงานโครงการ 

9.2  ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ            

       1.   Proposal ที่เสนอขอทุน(ถามี)(ชิน้/ขอเสนอ) 

รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่ 4   ระหวางเดือน..มิถุนายน..2553ถึงเดือน..ธันวาคม..2553..   
ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ระยะเวลา คณะผูดําเนินการวิจัย (% การรับผิดชอบ) แหลงทุน  งบประมาณที่เสนอขอ หมายเหตุ 

1  การพัฒนาลางยางเครฟขาวดวยเอ็กทรูดเดอร 15 เดือน ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง 100%  สกว 1,722,200   

2 การสังเคราะหและการอัดแนนวัสดุผสมเหล็กอะลูมิไนด
เสริมแรงดวยไทเทเนียมไดบอไรดและอะลูมิเนียมออกไซดโดย
กระบวนการปฏิกิริยากาวหนาดวยตัวเองที่อุณหภูมิสูงรวมกับ
กระบวนการกระแสไฟฟาในการชวยซินเทอริง 

2  ป ผศ.ดร.สุธรรม  นิยมวาส  100% มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 638,000  

3 การเชื่อมในสถานะกึ่งของแข็งของอะลูมิเนียมผสมซึ่งไดจาก
การหลอกึ่งของแข็ง 

2  ป ผศ.ดร.ประภาศ  เมืองจันทรบุรี  100% มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 974,000  

4 การพัฒนาวัสดุผสมพอลิเมอรรีไซเคิล – ขี้เลื่อยไมยาง/ปามลม
น้ํามันเปนหมอนรองรางรถไฟ  

2  ป ผศ.ดร.ธเนศ  รัตนวิไล  50% 
ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง  25% 
ผศ.ดร.สุกฤทธิรา  รัตนวิไล  25% 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 602,800  

5 การพัฒนาสารเคลือบนาโนคอมพอสติ (Ti,Al,Si)(C,N) ดวยวิธี
พีอีซีวีดีเพื่อการยืดอายุการใชงานของแมพิมพสําหรับการหลอ   
ขึ้นรูปอะลูมิเนียม 
 

3  ป ดร.วิษณุ ราชเพ็ชร  100% มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 779,000  
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RC/Report/9.2 ผลการดําเนนิงานตามแผนงานโครงการ 

9.2  ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ     

            2.   Proposal ที่ไดรับการสนับสนนุ (ถามี)(ชิน้/ขอเสนอ) 

รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่ 4   ระหวางเดือน..มิถุนายน..2553ถึงเดือน..ธันวาคม..2553..   

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ระยะเวลา 
คณะผูดําเนินการวิจัย (% การ

รับผิดชอบ) 
แหลงทุน  

งบประมาณที่
เสนอขอ 

หมายเหตุ 

1 โครงการขอรับทุนสนับสนุนโรงงานตนแบบผลิตภัณฑ
ยางจากผลงานวิจัยสูการผลิตเชิงพาณิชย 

2553- 2554 ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง  35% 
ผศ.ดร.เจริญยุทธ  เดชวายุกุล 25% 
ผศ.นพ.สุนทร  วงษศิริ 20% 
ผศ.นพ.บุญสิน  ตั้งตระกูลวนิช 20% 

อุทยานวิทยาศาสตรภาคใต 2,286,000  

 
 

RC/Report/9.2 ผลการดําเนนิงานตามแผนงานโครงการ  

9.2  ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ           

         3.  การบริหารจัดการ (การประชุมเครือขาย/ครั้ง) 

รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่ 4   ระหวางเดือน..มิถุนายน..2553ถึงเดือน..ธันวาคม..2553..   

ลําดับที่ 
รายการ 

(ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ , คณะกรรมการ
ดําเนินการ , การสรางทีมวิจัย ฯลฯ) 

เรื่อง วัน เดือน ป สถานที่ ผลที่ได หมายเหตุ 

1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสถานวิจัย
วิศวกรรมวัสดุ 

การจัดงาน ม.อ. 
วิชาการ ประจําป  2553   

15  มิถุนายน  2553 
 

 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรฯ ขอมูลเพื่อนําไปจัดในงาน 
ม.อ. วิชาการ   

 ดูหนา 38 

 



 

 

22 

        RC/Report/9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ  

9.2  ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ    

        4. Journal Club   

รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่ 4   ระหวางเดือน..มิถุนายน..2553ถึงเดือน..ธันวาคม..2553..  

ลําดับที่ เรื่องที่จัด วันที่จดั สถานที่ รายชื่อผูเขารวม หมายเหต ุ

- - - - - - 
 

                             RC/Report/9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ  

9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 
         5.  งานเผยแพรเทคโนโลยีและพัฒนาเชิงพาณิชย (ถามี) 
รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่ 4   ระหวางเดือน..มิถุนายน..2553ถึงเดือน..ธันวาคม..2553.. 

ลําดับที่ 
ลักษณะการเผยแพร 

 (จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพิเศษ,ฯลฯ) 
วัน เดือน ป สถานที่ 

ประเภทผูเขารวมรับการเผยแพรฯ 
(เชน เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน) 

หมายเหต ุ

-  -  -  -  -  - 
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RC/Report/9.2 ผลการดําเนนิงานตามแผนงานโครงการ  

9.2  ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 

       6. การพัฒนาบุคลากร(ถามี)(ครั้ง) 

รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่ 4   ระหวางเดือน..มิถุนายน..2553ถึงเดือน..ธันวาคม..2553..   

ลําดับที่ 
ชื่อผูเขารวมพัฒนา

บุคลากร 
ลักษณะการพัฒนา  

(ดูงาน , อบรม  , สัมมนา) 
เรื่อง ระยะเวลา (เริ่มตน-สิ้นสุด) สถานที่ หมายเหตุ 

1 น.ส.นฤมล  จันทผล อบรม การสรางเว็บไซตอยางมืออาชีพดวยโปรแกรมจูมลา  รุนที่  2   ดูหนา 39 

2 น.ส.จิรานันท  บัวชื่น อบรม การสรางเว็บไซตอยางมืออาชีพดวยโปรแกรมจูมลา  รุนที่  2   ดูหนา 39 

 
 

 
                                                                                                   RC/Report/9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ  

9.2  ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 

         7.  อื่นๆ (ถามี)  (ไมมี) 

รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่ 4   ระหวางเดือน..มิถุนายน..2553ถึงเดือน..ธันวาคม..2553..  
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ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการจากอาจารย    
ระดับนานาชาติ ในฐานขอมูล ISI   
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26

 

 
 
 



 

 

27

 

 
 
 



 

 

28

 

 
 
 



 

 

29

 

 



 

 

30

 

 
 
 
 
 



 

 

31
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ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการจากอาจารย    
ระดับนานาชาติ ไมไดอยูในฐานขอมูล ISI   
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เอกสารแนบ  การใชประโยชนจากผลงานวจัิย 
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เอกสารแนบ  ผลิตภัณฑยางเพื่อลดอาการปวดในสนเทา 
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เอกสารแนบ  รายการรางวัลที่ไดรับ 
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เอกสารแนบ  วาระการประชุมคณะกรรมการดําเนนิการสถานวิจัยวิศวกรรมวัสด ุ
 

ระเบียบวาระการประชุมประชุมคณะกรรมการดําเนินการสถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ 
คร้ังท่ี  2/2553 

ในวันอังคารที ่ 15  มิถุนายน  เวลา  12.00  น. 
ณ  หองประชมุภาควชิาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ  ม.อ. 

............................................... 
เร่ิมประชุม  12.00  น. 
 
วาระท่ี  1  เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
 1.1  การสงรายงานความกาวหนารอบคร่ึงป  ประจําปงบประมาณ  2552  ระหวาง  มิถุนายน – 
ธันวาคม  2552   

1.2  การโอนเงินใหกลุมวิจัยฯ 
1.3  การจัดงาน มอ. วิชาการ ประจําป  2553   
1.4  สถานวิจัยขอชิ้นงานจากกลุมวิจัยเพื่อนนํามาเก็บไวโชวใหกับแขกที่มาเยี่ยมสถานวิจัย 
1.6  ความเปนไปไดที่จะเปลี่ยนแปลงสถานวิจัยฯ  เปน  3  สถานวิจัยฯ   
 

วาระท่ี  2  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
2.1  การแบงพื้นที่สําหรับหองวิจัยของแตละกลุมของสํานักงานใหม  
   

เอกสารแนบ  ลายเซ็นตผูเขาประชุม 
 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

1 รศ.ดร.พิษณุ  บุญนวล  ผูอํานวยการสถานวิจยัวิศวกรรมวัสดุ 
 

2 ผศ.ดร.วิริยะ  ทองเรือง กรรมการ  
3 ผศ.ดร.สุธรรม  นิยมวาส กรรมการ  
4 ผศ.ดร.เจษฎา  วรรณสินธุ กรรมการ  
5 ผศ.ดร.ประภาศ  เมืองจันทรบุรี กรรมการ  
6 รศ.ดร.เล็ก  สีคง กรรมการ  
7 ผศ.ดร.วีรวรรณ  สุทธิศรีปก กรรมการ  
8 นางสาวนฤมล  จันทผล ผูบันทึกรายงานการประชุม  
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เอกสารแนบ  การพัฒนาบุคลากร 
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9. Output ของเครือขายวิจัย ( ระบุเฉพาะผลงานที่เกิดขึน้ในชวงเวลาที่รายงานเทานั้น )                   RC/KPI.3 
 9.1 Output ตามKPIที่  

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 รวม  
ตัวชี้วัด 

เปาหมาย ผลที่ได เปาหมาย ผลที่ได เปาหมาย ผลที่ได เปาหมาย ผลที่ได เปาหมาย ผลที่ได เปาหมาย ผลที่ได 

1 จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  (รับใหม)             

 1.1 ระดับปริญญาโท 7 6 8 23 12 18 15 3 15  57 47 

 1.2 ระดับปริญญาเอก 0 0 1 7 2 3 3 0 5  11 10 

2 ผลงานตพีิมพในวารสารวิชาการจากอาจารย (ชิ้น)             

 2.1  ระดับชาติ 15 4 16 1 16 0 15 0 15  77 5 

 2.2   ระดับนานาชาติ  ในฐาน ISI 5 28 4 2 4 9 6 8 8  27 47 

 2.3   ระดับนานาชาติ  ไมอยูในฐาน ISI 5 0 4 9 5 6 6 1 7  27 16 

3 เงินทุนวิจัยจากภายนอกที่ไดรับการสนบัสนุน  (ลานบาท) 3 19.533 4 20.243 5 10.262 7 9.79 7  26 59.828 

4 จํานวนนักวิจัยใหมที่เขารวมโครงการ 1 2 2 1 5 0 4 0 1  13 3 

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

6 การใชประโยชนจากผลงานวิจัย            0 

 6.1  จํานวนผลิตภัณฑ/นวัตกรรม (ชิ้น) 1 0 2 4 2 0 2 2 4  11 6 

 6.2 การยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร(เรื่อง) 0 3 1 1 2 1 2 0 2  7 5 

 6.3  การนําไปใชประโยชนอยางอื่น (เรื่อง) (โปรดระบุรายละเอยีด) 3 0 3 1 5 0 5 0 5  21 1 

7 อื่น ๆ           0 0 

 7.1  รางวัลที่ไดรับ 0 0 0 8 1 4 1 1 1  3 13 

 7.2  ความรวมมือกับหนวยงานอื่น 0 0 0 0 1 2 1 1 1  3 3 

 7.3 อื่นๆ 0 0 0 0 0 26 0 0 0  0 26 
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      9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการและรายละเอียดของผลงาน 
      โปรดระบุขอมูลตามแบบฟอรม  DoE/KPI.3  ที่แนบ 
 

ผลที่ได   
ตัวชี้วัด 

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 รวม 

1    Proposal ที่เสนอขอทุน(ถามี) (ชิ้น/ขอเสนอ) 24 31 12 4  71 
2    Proposal ที่ไดรับการสนับสนุน (ถามี)(ขอเสนอ) 24 31 12 4  71 
3    การบริหารจดัการ (การประชุมเครือขาย/ครั้ง)  6 1 0 1  8 
4    Journal Club 0 0 0 0  0 
5   งานเผยแพรเทคโนโลยีและพัฒนาเชิงพาณิชย (ถามี) (ครั้ง) 3 5 58 2  68 
6    การพัฒนาบคุลากร (ถามี)  (ครั้ง) 0 2 0 2  4 
7   อื่นๆ (ถามี)   0 0 0 0  0 
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10.  ปญหา  อุปสรรค และ แนวทางการแกไข ( เชน  กรณีที่ KPI  ไมเปนไปตามเปาหมาย) 
11. การประเมินผลการดาํเนินงานของเครอืขายวิจัย (กรณีเปนรายงานฉบับสมบูรณ) 
12.  คํารับรอง  ขอรับรองวาผลงานที่รายงานในเอกสารชุดนี ้ เปนผลงานของสถานวจิัยและเกดิขึ้นในชวงเวลา 
ที่รายงานจริง   
13.  ลายมือชื่อ ผูอํานวยการสถานวิจัยฯ 
 
 
 
 
      (ลงชื่อ).................................................. 
       (รศ.ดร.พิษณุ  บุญนวล) 
       ผูอํานวยการสถานวิจยัฯ 
            วันที.่..28.../…มิถุนายน.../...2554... 
 
 
 
 
วิธีการจัดทําและจัดสงรายงานแกมหาวิทยาลัย  ขอใหดาํเนินการ  ดงันี้ 
  1.  การจัดทํารายงาน   
         1.1   จัดทําในรูปแบบ  Microsoft Word  ยกเวน  รายงานในขอ  9.  Output    
ของเครือขายวจิัย...........................ใหรายงานในรูปแบบ  Microsoft  Excel  ตามแบบฟอรมที่กําหนด 
  1.2   รายงานเฉพาะผลงานที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่รายงานเทานั้น 
   2.  การจัดสงรายงาน 
  จัดสงรายงานเปนเอกสาร  จาํนวน  15  ชุด  พรอม  file   ขอมูล  CD-RW    
สําหรับ   file   ขอมูล  หลังจากมหาวิทยาลยัไดบนัทึกขอมูลไวในฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยแลวจะสงคืนแผน
บันทึกขอมูลดงักลาวใหเครือขายวิจยัตอไป 

3. หลักฐานประกอบการรายงานผลการดาํเนินการ จัดสงเฉพาะรายงานประจําป 
3.1 ผลงานตีพิมพแนบสําเนาหนาแรกของบทความ 
3.2 ขอ 9.2 ขอยอย “การบริหารจดัการเครือขาย” ไดแก วาระการประชุม,ลายเซ็นตผูเขารวม

ประชุม 


