
  

                                                                                                       RC/report.3 
 

         รายงานผลการดําเนินการ                                        
                  รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่  5  ระหวางเดือน/ป  มิถุนายน  2554  ถึงเดือน/ป  ธันวาคม  2554                                                 

              รายงาน   12  เดือน  ปท่ี  5  ระหวางเดือน/ป  มกราคม  2555  ถึงเดือน/ป  มิถุนายน  2555    
( เร่ิมรับทุนในปงบประมาณ  2550) 

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

           2.1 คณะ/หนวยงานหลัก ไดรับทุนจาก  คณะวิศวกรรมศาสตร และ  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป  2550-2555 

   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)  รศ..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)  นางสาวนฤมล    จันทผล   เลขานุการสถานวิจัย เลขานุการ ภาระงาน  จํานวน  40  ชั่วโมง/สัปดาห 
23)  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)  รศ.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 เพื่อบริหารและจัดการใหเกิดการพัฒนางานวิจัยทางดานวิศวกรรมวัสดุท่ีมีทิศทางที่ชัดเจน และ
สามารถรองรับการวิจัยพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมและบัณฑิตศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

5.2  เพื่อพัฒนากําลังคนทางดานเทคโนโลยแีละวิศวกรรมวัสดุเพื่อเปนกําลงัสําคัญของประเทศ 
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6.  ทิศทางการวจิัย  ในชวง  5  ป  ( ทิศทางการวจิัยหลกั )  
 การกําหนดแผนและทิศทางการวิจัยและ  KPIs  ของแตละกลุมมีดังนี้ 

   
 6.1  กลุมวิจัยวัสดุยางและพอลิเมอรเพื่องานวิศวกรรม     

   กลุมกําหนดคลัสเตอรการวิจัยหลัก  4  คลัสเตอรดังนี้   
 
 

.  
 

 1)   ดานยานยนต  งานวิจัยเกี่ยวกับการทดสอบลอยางตัน  และยางทนตะปูเรือใบ 
2)   ดานวัสดุทางการแพทย   งานวิจัยเกี่ยวกับอุปกรณหนุนสนเทาจากยางธรรมชาติและเทา

เทียมจากยางธรรมชาติ 
  3)    ดานวัสดุปูพ้ืนจากยาง  วิจัยเกี่ยวกับวัสดุปูพ้ืนจากยางพาราเพื่อลดการบาดเจ็บ 
 4)    ดานวัสดุตัวตรวจรู  วิจัยเกี่ยวกับตัวตรวจรูทําจากยางพาราสําหรับวัดความดัน 
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ตารางที่ 1  กลุมวจิัยวิศวกรรมยางและพลาสติก  ป  2554/2555 
 

ปท่ี  5 

KPIs จํานวน กจิกรรม/รายการ ผูรับดําเนินการ 
1.  จํานวนนักศึกษาบณัฑิตศกึษาใหม 
     1.1  ป.  โท 
 
     1.2  ป.  เอก 

 
1 
 
1 

  
ผศ..ดร.วริยิะ  
 
ผศ.ดร.ธเนศ 

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

 
3 
 
1 

 
ประชุมวิชาการ 
 

 
ผศ.ดร.วริยิะ  
ผศ.ดร.เจรญิยทุธ  
ผศ.ดร.วริยิะ  

3.  จํานวนทุนวิจัย 
     3.1  ทุนรายได/งบประมาณ 
 
     3.2  ทุนแหลงภายนอก 

 
1 
 
- 

 
ทุนบัณฑิต ป.เอก 

  
ผศ.ดร.ธเนศ 

4.  จํานวนนักวิจัยใหมท่ีเขารวมโครงการ -   
5.  การใชประโยชนจากผลงานวิจยั 
     5.1  ผลิตภณัฑ/สิ่งประดษิฐหรือนวัตกรรม 
(ช้ิน)  
     5.2  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบตัร  (เรื่อง) 
     5.3  การนําไปใชประโยชนอ่ืน 

 
1 
 
1 

 
ยางรองสนเทา 
 
ยางรองสนเทา 

 
ผศ.ดร.วริยิะ  
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6.2 กลุมวิจัยวิศวกรรมวัสดุโลหะและวิศวกรรมวัสดุผง   
 

ตารางที่ 2  กลุมวจิัยโลหะและวัสดผุง  ป  2554/2555 
 

ปท่ี  5 

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

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
1 

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

 
รศ.ดร.ศิรกิลุ 
ผศ.ดร.ธวัชชัย  
รศ.ดร.เจษฎา 
 
 
 
 
 
ผศ.ดร.ธวัชชัย  
รศ.ดร.ศิรกิลุ 

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

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

3.  จํานวนทุนวิจัย 
     3.1  ทุนรายได/งบประมาณ 
 
 
 
     3.2  ทุนแหลงภายนอก 

 
1 
 
 

 
1 

 
-  การออกแบบและพัฒนาเครื่องผลิตผง
โลหะดวยวิธีอะตอมไมเซชัน   โดยอาศัย
หลักการหมุนเหวี่ยงเพื่อใชในการผลิตผง
โลหะบัดกรีไรสารตะกั่ว 
-  การวิจัยบนพื้นฐานของการซอมบํารุง
ชิ้นสวนโลหะโดยการเชื่อม   

 
ผศ.ดร.ธวัชชัย  
รศ.ดร.ศิรกิลุ 
 
 
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  กลุมวจิัยวิศวกรรมวัสดุโลหะกึ่งของแข็ง   ป 2554/2555 
 

ปท่ี 5 

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

 
3 
 
 
 
 
 
 
- 

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

 
 
 
 
รศ.ดร.เจษฎา 
 
 
 
- 

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

 
- 
 
 
1 
 
1 
1 

 
- 
 
 
สมบัติพ้ืนฐานของกระบวนการโลหะกึ่ง
ของแข็ง 
Rheocasting of Wrought   Ae Alloys  
เกราะกันกระสนุ   

 
- 
 
 
 
รศ.ดร.เจษฎา 
 

3.  จํานวนทุนวิจัย 
     3.1  ทุนรายได/งบประมาณ 
 
     3.2  ทุนแหลงภายนอก 

 
1 
1 
1 
1 

 
ขาเทียม 
อุปกรณหนุนสนเทาจากยาง 
เกราะกันกระสนุ 
Aluminum Anode  

 
 
รศ.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  2554/2555 
 

ปท่ี  5   

ทิศทางในการทําวจิัย วตัถุประสงค 
1.  การประยุกตทอคารบอนระดับนาโนเพื่อ
งานทางดานวิศวกรรม   (Carbon Nanotube 
for Engineering Applications) 
 

-  เพื่อพัฒนาตัวตรวจรูทางอิเล็กทรอนิกสทําจากยางธรรมชาติผสมตัว
เติมทอ     นาโนคารบอน 
-  เพ่ือพัฒนาวัสดุผสมนาโนระหวางโลหะบัดกรีไรสารตะกั่วและทอ
นาโนคารบอน 
-  เพื่อพัฒนาวัสดุผสมระหวางยางคอมปาวด  (ยางธรรมชาติ - สไตรีน
บิวตาไดอีน) และทอนาโนคารบอน  
-  เพื่อพัฒนาฟลมพอลิเมอรนําไฟฟา 

2. การประยุกตใชไทเทเนียมไดออกไซดโฟ
โตแคตะลิสต เ พ่ื อ ง านทางวิ ศวกรรม 
(Titanium dioxide photocatalyst for 
Engineering Application) 

-  เพื่อสังเคราะหฟลมไทเทเนียมไดออกไซด  โครงสรางระดับนาโนที่
ทําความสะอาดตัวเองไดประยุกตใชงานดานตางๆ  
-  เพ่ือสังเคราะหฟลมไทเทเนียมไดออกไซด  โครงสรางระดับนาโน
บนวัสดุฐาน  เชน  เสนใยแกว  และวัสดุพรุนเพื่อทําความบริสุทธิ์นํ้า
และอากาศ 
-  เพื่อพัฒนาฟลมไทเทเนียมไดออกไซดระดับนาโนสําหรับฆาเชื้อโรค 
-  เพื่อสังเคราะหไทเทเนียมไดออกไซด  โครงสรางระดับนาโน
สําหรับ          dye – sensitizer สําหรับเซลลแสงอาทิตย 
-  การสังเคราะหเยื่อนาโนคอมพอสิตของไทเทเนียมไดออกไซด  เพื่อ
แยกกาชบางชนิด 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

8

6.5   กลุมวิจัยวิศวกรรมวัสดุเซรามิกและคอมพอสิต   
   

ตารางที่  5  กลุมวจิัยวิศวกรรมวัสดุเซรามกิและคอมพอสิต  ป  2554/2555 
 

ปท่ี  5   

ทิศทางในการทําวจิัย วตัถุประสงค 
1. การใชประโยชนจากเทคโนโลยีการ
สังเคราะหดวยวิธีปฏิกิริยากาวหนาดวย
ตัวเองที่อุณหภูมิสูง(Self-Propagating 
High-Temperature Synthesis) ในดาน
ตาง ๆ เชน 

 

- กระบวนการพนเคลือบแบบเปลวไฟที่อาศัยเทคนิคปฏิกิริยากาวหนาดวย
ตัวเองที่อุณหภูมิสูง 
-  การสังเคราะหและศึกษาลักษณะของสารเรืองแสงแบเรียมอะลูมิเนต โดย
วิธีปฏิกิริยากาวหนาดวยตัวเองที่อุณหภูมิสูง 
-  การสังเคราะหและศึกษาลักษณะของวัสดุผสมเหล็กอะลูมิไนด-
ไทเทเนียมไดบอไรด-อะลูมินา สําหรับเคลือบผิวทอโลหะดวยเทคนิคแรง
เหวี่ยงหนีศูนยกลางโดยอาศัยปฏิกิริยากาวหนาดวยตัวเองท่ีอุณหภูมิสูง 
- การสังเคราะหวัสดุผสมเหล็กอะลูมิไนด-ไทเทเนียมไดบอไรด-อะลูมินา
โดยปฏิกิริยาการกาวหนาดวยตัวเองที่อุณหภูมิสูงในขณะการทําใหแนนตัว
ดวยกระบวนการอบผนึกโดยการปลอยประจุพลาสมา 

2.  การสังเคราะหและประยุกตใชวัสดุ
เซรามิกในงานดานพลังงาน เชน 
 

- การสังเคราะหสารประกอบลิเทียมเหล็กฟอสเฟส โดยวิธีแยกสลายละออง
ดวยความรอนสําหรับใชเปนขั้วแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมอิออน 
- วัสดุเซรามิกออกไซดสําหรับเปนตัวคะตะลิสตในงานดานพลังงาน 
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7.  แผนการดาํเนินงานของสถานวจิยัในปงบประมาณตอไป (กรณีมกีารเปลี่ยนแปลงจากโครงการทีไ่ดรับอนุมัติ)     (ไมมี) 
8.  งบประมาณ 
 8.1  รายรับ รวมทั้งสิ้น…..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 
 
  ที่ไดรับจากมหาวิทยาลัย  ปที่ 4 งวดที่ 1  จํานวน  250,000  บาท    เมื่อวันที่  29/04/11 
  ที่ไดรับจากคณะวิศวกรรมศาสตร ปที่ 4 งวดที่ 1 จํานวน  250,000  บาท    เมื่อวันที่  27/05/11 
  ที่ไดรับจากมหาวิทยาลัย  ปที่ 4 งวดที่ 2  จํานวน  250,000  บาท    เมื่อวันที่  4/10/11 
  ที่ไดรับจากคณะวิศวกรรมศาสตร ปที่ 4 งวดที่ 1 จํานวน  250,000  บาท    เมื่อวันที่  27/05/11 
 
  ที่ไดรับจากมหาวิทยาลัย  ปที่ 5 งวดที่ 1  จํานวน  250,000  บาท    เมื่อวันที่  11/11/11 
  ที่ไดรับจากคณะวิศวกรรมศาสตร ปที่ 5 งวดที่ 1 จํานวน  250,000  บาท    เมื่อวันที่  27/12/11 
   
 
 
 
 
 

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

ตารางที่  6  การแจกแจงงบประมาณรายจาย  ของ  6  เดือนแรก  ปท่ี  5   
 

กิจกรรม 
งบประมาณที่ไดรับท้ังป
ตามขอเสนอโครงการ 

งบประมาณที่ใชไป 

1.  คาครุภัณฑ 150,000.00 48,283.00 

2.  คาจาง 303,000.00 200,740.00 

      เลขานุการ (96,000 บาท/คน-ป) 175,000.00 111,300.00 

      จางเหมาทําเว็บไซท และ ทําฐานขอมูล 15,000.00 0.00 

      จางผูเช่ียวชาญ (29,760 บาท/คนเดือน) 0.00 59,000.00 

      คาจางเจาหนาท่ีเทคนิค 124,200.00 30,440.00 

      คาจางอื่นๆ 0.00 0.00 

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 3,680.00 

6.  คาใชจายในการไปเยี่ยม และ เจรจาความรวมมือ  150,000.00 6,210.00 
     กับอุตสาหกรรม และหนวยงานตางๆ     

7.  คาใชจายในการเดินทางไปประชุมและสัมมนา 64,000.00 10,120.00 

8.  งบวัสดุ การสื่อสาร และ     สาธารณูปโภค 50,000.00 119,728.84 

9.  สํารองจาย 121,800.00 1,126.00 

10.  อ่ืนๆ 0.00 23,918.00 

รวม 1,000,000.00 413,805.84 

หมายเหตุ  :   
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1.  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ใหม)ในความดูแลของสถานวิจัย  
     1.1  ระดับปริญญาโท 
รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่ 5   ระหวางเดือน..มิถุนายน..2554ถึงเดือน..ธันวาคม..2554.. 

ลําดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาหลัก สังกัด อาจารยที่ปรึกษารวม สังกัด หัวขอวิทยานิพนธ ปที่เริ่ม หมายเหตุ 

1 5410120108 นายสราวุฒิ  ทองคาํ 
 
 

ผศ.ดร.ธวัชชัย ปลูกผล ภาควิชาวิศวกรรม
เหมืองแรและวัสดุ 

รศ.ดร.ศิริกุล  วิสุทธิ์เมธางกูร 
 

ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 

ก า รศึ กษ าสมบั ติ ก า รคื บ ขอ ง
อะลูมิเนียมผสม 2024 และ 7075 
กึ่งของแข็งที่ผลิตโดยวิธี GISS 

2/2554  

2 5410120013 
 

น.ส.นิศาชล  ขุนบรรเทิง 
 

รศ.ดร.ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร 
 

ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 

ผศ.ดร.ธวัชชัย  ปลูกผล  
ผศ.ดร.เจษฎา  วรรณสินธุ 

ภาควิชาวิศวกรรม
เหมืองแรและวัสดุ 

อิทธิพลของธาตุเตมิที่มีผลตอ
โครงสรางจุลภาคและสมบัติของ
อะลูมิเนียม 2024 หลัง
กระบวนการทางความรอน 

2/2554  

3 5410120039 น.ส.เบ็ญจทศ  หนูพุม รศ.ดร.เล็ก  สีคง ภาควิชาวิศวกรรม
เหมืองแรและวัสดุ 

รศ.กัลยาณี  คุปตานนท ภาควิชาวิศวกรรม
เหมืองแรและวัสดุ 

To2- Ag thin film for cleaning  
drinking water 

2/2554  

 

1.  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ใหม)ในความดูแลของสถานวิจัย  
     1.1  ระดับปริญญาโท 
รายงาน   6  เดือนหลัง ปที่ 5   ระหวางเดือน..มกราคม..2555ถึงเดอืน....มิถุนายน..2555.. 

ลําดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาหลัก สังกัด อาจารยที่ปรึกษารวม สังกัด หัวขอวิทยานิพนธ ปที่เริ่ม หมายเหตุ 

- - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 



 

 

13 

1.  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ใหม)ในความดูแลของสถานวิจัย  
     1.2  ระดับปริญญาเอก 
รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่ 5   ระหวางเดือน..มิถุนายน..2554ถึงเดือน..ธันวาคม..2554.. 

ลําดับที่ รหัสนักศึกษา  ชื่อนักศึกษา   อาจารยที่ปรึกษาหลัก สังกัด อาจารยที่ปรึกษารวม สังกัด หัวขอวิทยานิพนธ   ปที่เริ่ม   หมายเหตุ 

1 5410130025 นายภูริวัฒน  จิตติอาภรณ รศ.ดร.เล็ก  สีคง ภาควิชาวิศวกรรม
เหมืองแรและวัสดุ 

รศ.กัลยาณี  คุปตานนท ภาควิชาวิศวกรรม
เหมืองแรและวัสดุ 

color ohanged polymer film with 
nanothwmochronic particles  

2/2554 - 

 
  
1.  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ใหม)ในความดูแลของสถานวิจัย  
     1.2  ระดับปริญญาเอก 
รายงาน   6  เดือนหลัง ปที่ 5   ระหวางเดือน..มกราคม..2555ถึงเดอืน....มิถุนายน..2555.. 

ลําดับที่ รหัสนักศึกษา  ชื่อนักศึกษา   อาจารยที่ปรึกษาหลัก สังกัด อาจารยที่ปรึกษารวม สังกัด หัวขอวิทยานิพนธ   ปที่เริ่ม   หมายเหตุ 

1 - - - - - - -  - 
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2   ผลงานตพีิมพในวารสารวิชาการจากอาจารย    
        2.1   ระดับชาติ  
รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่ 5   ระหวางเดือน..มิถุนายน..2554ถึงเดือน..ธันวาคม..2554.. 

ลําดับที่ 
ชื่อผูเขียน  

(ครบทุกคน-Authors)   
ปที่พิมพ 
(Year)  

ชื่อเรื่อง(Title)   
ชื่อวารสาร 

(ระบุชื่อเต็ม- Journai name) 
เลมที่

(Volume) 

ฉบับที่
พิมพ

(Nomber) 

หนาแรก-หนา
สุดทาย 

( First-last page)   

ภาษาที่
ตีพิมพ

(Language) 

 % ผลงานที่เปน
ของ RC นี้ 

Journal 
Impact  
factor  

หมายเหตุ 

1 วรพงศ  บุญชวยแทน 
ธเนศ  รัตนวิไล 
ประภาศ  เมืองจันทร
บุรี  
กนิษฐ  ตะปะสา 

2554 การตรวจหารอยบกพรอง
โดยวิธีอุลตราโซนิคแบบ
การเรียงเฟสในการเชื่อม
อะลูมิเนียมผสม 356 หลอ
กึ่งของแข็งโดยกรรมวิธีการ
เชื่อมเสียดทานแบบกวนใน
สภาพของกระบวนการทาง
ความรอน T6 

วิศวกรรมสาร มข - - - - 100% - - 

2   ผลงานตพีิมพในวารสารวิชาการจากอาจารย    
        2.1   ระดับชาติ  
รายงาน   6  เดือนหลัง ปที่ 5   ระหวางเดือน..มกราคม..2555ถึงเดอืน....มิถุนายน..2555.. 

ลําดับที่ 
ชื่อผูเขียน  

(ครบทุกคน-Authors)   
ปที่พิมพ 
(Year)  

ชื่อเรื่อง(Title)   
ชื่อวารสาร 

(ระบุชื่อเต็ม- Journai name) 
เลมที่

(Volume) 

ฉบับที่
พิมพ

(Nomber) 

หนาแรก-หนา
สุดทาย 

( First-last page)   

ภาษาที่
ตีพิมพ

(Language) 

 % ผลงานที่เปน
ของ RC นี้ 

Journal 
Impact  
factor  

หมายเหตุ 

- - - - - - - - - - - - 
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2.    ผลงานตพีิมพในวารสารวิชาการจากอาจารย    
        2.2 ระดับนานาชาติ ในฐานขอมลู ISI  (คนจาก   http://www.isiknowledge.com) 
รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่ 5   ระหวางเดือน..มิถุนายน..2554ถึงเดือน..ธันวาคม..2554.. 

ลําดับที่ 
ชื่อผูเขียน  

(ครบทุกคน-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 Plookphol,T 
Wisutmethangoon, S 
Gonsrang, S 

2011 Influence of process parameters on 
SAC305 lead-free solder powder 
produced by centrifugal atomization  

Powder Technology   214 3 506-512 Eng 80% 01.766  

2 Kanchanatip, E  
Grisdanurak, N  
Thongruang, R  
Neramittagapong, A   

2011 Degradation of paraquat under visible light 
over fullerene modified V-TiO(2) 

Beaction Kinetics 
Mechanisms and Catalysis 

103 1 227-237 Eng 100%   

3 Jansri, S 
Ratanawilai, S.B 
Allen, M.L 
Prateepchaikul, G 

2011 Kinetics of methyl ester production from 
mixed crude palm oil by using acid-alkali 
catalyst 

Fuel Processing 
Technology  

92 8 1543-1548   Eng 100% 02.066  

 

2.    ผลงานตพีิมพในวารสารวิชาการจากอาจารย    
        2.2 ระดับนานาชาติ ในฐานขอมลู ISI  (คนจาก   http://www.isiknowledge.com) 
รายงาน   6  เดือนหลัง ปที่ 4   ระหวางเดือน..มกราคม..2554ถึงเดอืน....มิถุนายน..2554.. 

ลําดับที่ 
ชื่อผูเขียน  

(ครบทุกคน-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 

- - - - - - - - - - - - 
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2.    ผลงานตพีิมพในวารสารวิชาการจากอาจารย    
        2.3   ระดับนานาชาติ ไมอยูในฐานขอมูล ISI Materials Research  
รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่ 5   ระหวางเดือน..มิถุนายน..2554ถึงเดือน..ธันวาคม..2554..    

ลําดับที่ 
ชื่อผูเขียน 

(ครบทุกคน-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 

ชื่อ
ฐานขอมูล 

หมายเหตุ 

1 Pannaray, S 
Wisutmethangoon, S 
Plookphol, T 
Wannasin, J 

2011 Microstructure evolution during 
solution heat treatment of 
semisolid cast 2024 aluminum 
alloy 

Advanced Materials 
Research 

339 1 714-717   Eng 100% 08.191   

2 Mahathaninwong, N  
Wisutmethangoon, S 
Plookphol, T 
Wannasin, J 

2011 Influence of solution heat 
treatment on microstructures of 
semisolid cast 7075 aluminium 
alloy 

Advanced Materials 
Research 
 

339 1 371-374   Eng 100% 08.191   

3 Chucheep, T 
Canyook, R 
Rattanochaikul, T 
Janudom, S 
Wisutmethangoon, S 
Wannasin, J 

2011 A fluidity study of semi-solid 
rheo-slurry of AC4C aluminum 
alloy in gravity sand casting 
 

Advanced Materials 
Research 
 

337  439-442   Eng 100% 08.191   

4 Niyomwas,S 2011 Synthesis of Alumina-
Tungsten Carbide Composites 
by Self-Propagating High 
Temperature Synthesis 
Process 

Advanced Materials 
Research 
 

415 – 417 
 

 226-231 Eng 100% 08.191   
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2.    ผลงานตพีิมพในวารสารวิชาการจากอาจารย    
        2.3   ระดับนานาชาติ ไมอยูในฐานขอมูล ISI Materials Research  
รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่ 5   ระหวางเดือน..มิถุนายน..2554ถึงเดือน..ธันวาคม..2554..    

ลําดับที่ 
ชื่อผูเขียน 

(ครบทุกคน-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 

ชื่อ
ฐานขอมูล 

หมายเหตุ 

5 Singrathai, S 
Rachpech, V 
Niyomwas, S 

2011 A Thermal Coating Process Using Self-

Propagating High-Temperature Synthesis 

Assisted Flame Spray Coating Process 

Energy Procedia 9  398–403 Eng 100% 2.59   

6 Srimuangmak, K 
Niyomwas, S 

2011 Effects of Voltage and Addition of 

Water on Photocatalytic Activity of 

TiO2 Nanotubes Prepared by 

Anodization Method 

Energy Procedia 9  435–439 Eng 100% 2.59   

7 Niyomwas, S 2011 Synthesis and Characterization of TiC 

and TiC-Al2O3Composite from Wood 

Dust by Self-Propagating High 

Temperature Synthesis 

Energy Procedia 9  522–531 Eng 100% 2.59   

8 Sathaporn, T 
Niyomwas, S 

2011 Synthesis and Characterization of 

MAl2O4 (M= Ba, Ca, Sr) Phosphor by 

Self-propagating High Temperature 

Synthesis 

Energy Procedia 9  410–417 Eng 100% 2.59   

9 Chainarong, S 
Sikong, L 
Pavasupree, S 
Niyomwas, S 

2011 Synthesis and Characterization of 

Nitrogen-doped TiO2Nanomaterials for 

Photocatalytic Activities under Visible 

Light 

Energy Procedia 9  418–427 Eng 100% 2.59   
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2.    ผลงานตพีิมพในวารสารวิชาการจากอาจารย    
        2.3   ระดับนานาชาติ ไมอยูในฐานขอมูล ISI Materials Research  
รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่ 5   ระหวางเดือน..มิถุนายน..2554ถึงเดือน..ธันวาคม..2554..    

ลําดับที่ 
ชื่อผูเขียน 

(ครบทุกคน-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 

ชื่อ
ฐานขอมูล 

หมายเหตุ 

10 Suppalakpanya, K 
Ratanawilai, S 
Nikhom, R 
Tongurai, C 

2011 Production of ethyl ester from crude palm 
oil by two-step reaction using continuous 
microwave system 

 

Songklanakarin 
Journal of 
Science and 
Technology 

33 1 79-86   Eng 100%    

11 Kalnaowakun, P. 
Niyomwas, S. 

 Low temperature fabrication of 
platinum/carbon black powder coating 

Advanced 
Materials 
Research  

415-417  178-183   Eng 100% 08.191   

 
 

2.    ผลงานตพีิมพในวารสารวิชาการจากอาจารย    
        2.3   ระดับนานาชาติ ไมอยูในฐานขอมูล ISI Materials Research 
รายงาน   6  เดือนหลัง ปที่ 5   ระหวางเดือน..มกราคม..2555ถึงเดอืน....มิถุนายน..2555.. 

ลําดับที่ 
ชื่อผูเขียน 

(ครบทุกคน-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 

ชื่อ
ฐานขอมูล 

หมายเหตุ 

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

งบประมาณ
ที่ไดรับ 

ชวงที่รายงาน 

 % ผลงาน 
ของสถานวิจัย 

หมายเหตุ 

1 การศึกษาและพัฒนาสารฟอกสีชนิดใหมที่
มีเมอรแคปแทนเปนองคประกอบเพื่อใช
ในกระบวนการผลิตยางเครฟขาว 

พรศิริ  แกวประดิษฐ 
สุกฤทธิรา  รัตนวิไล 
เจริญ  นาคะสรรค 

สกว  2552-2554 2553 2554 756,100 252,033.33 70%  

2 การศึกษาปจจัยกระบวนการลางสารเคมี
ในกระบวนการทํายางเครฟขาว 

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 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%  

5 ตนแบบผลิตภัณฑยางจากผลงานวิจัยสู
การผลิตเชิงพาณิชย 

วิริยะ ทองเรือง  
เจริญยุทธ  เดชวายกุุล  
สุนทร  วงษศิริ 
บุญสิน  ตั้งตระกูลวนิช  

อุทยานวิทยาศาสตร
ภาคใต 

2553- 2554 2553 2554 2,286,000 1,143,000 100%  

 

3.    เงินทุนวิจัยจากภายนอกที่ไดรับการสนับสนุน 
รายงาน   6  เดือนหลัง ปที่ 5   ระหวางเดือน..มกราคม..2555ถึงเดอืน....มิถุนายน..2555.. 

สถานะของโครงการ 
ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูดําเนินการวจิัย แหลงทุน  

ระยะเวลาดาํเนินการ 
เริ่มตน-สิ้นสุดตาม

สัญญา 
กําลัง

ดําเนินการ 
สิ้นสุด 

งบประมาณ
ที่ไดรับ 

ทั้งโครงการ 

งบประมาณ
ที่ไดรับ 

ชวงที่รายงาน 

 % ผลงาน 
ของสถานวิจัย 

หมายเหตุ 

- - - - - - - - - -  
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4.  นักวิจัยใหมที่เขารวมสถานวิจัย 
รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่ 5   ระหวางเดือน..มิถุนายน..2554ถึงเดือน..ธันวาคม..2554.. 

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

เริ่มตน-สิ้นสุด 

งบประมาณ
ที่เสนอ 

งบประมา
ณที่ไดรับ 

งบประมาณที่ไดรับ 
ชวงที่รายงาน 

หมายเหตุ 

- - - - - - - - -  

รายงาน   6  เดือนหลัง ปที่ 5   ระหวางเดือน..มกราคม..2555ถึงเดอืน....มิถุนายน..25545.. 

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

เริ่มตน-สิ้นสุด 

งบประมาณที่
เสนอ 

งบประมา
ณที่ไดรับ 

งบประมาณที่ไดรับ 
ชวงที่รายงาน 

หมายเหตุ 

- - - - - - - - -  

 

 

 
 
 
 
 

5.  ฐานขอมูล /website ของสถานวิจัย 

รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่ 5   ระหวางเดือน..มิถุนายน..2554ถึงเดือน..ธันวาคม..2554.. 
ลําดับที่ URL วัน เดือน ป  ที่ปรับปรุง หมายเหต ุ

1  www.merc.eng.psu.ac.th 3  สิงหาคม  2554  

รายงาน   6  เดือนหลัง ปที่ 5   ระหวางเดือน..มกราคม..2555ถึงเดือน....มิถุนายน..2555.. 
ลําดับที่ URL วัน เดือน ป  ที่ปรับปรุง หมายเหต ุ

- - - - 
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6.  การใชประโยชนจากผลงานวิจัย 
     6.1  จํานวนผลติภัณฑ/นวตักรรม  
รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่ 5   ระหวางเดือน..มิถุนายน..2554ถึงเดือน..ธันวาคม..2554.. 
ลําดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ /นวัตกรรม ชื่อผูประดิษฐ/สรางสรรค หลักฐาน หมายเหตุ 

- - - - - 

รายงาน   6  เดือนหลัง ปที่ 5   ระหวางเดือน..มกราคม..2555ถึงเดอืน....มิถุนายน..2555.. 
ลําดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ /นวัตกรรม ชื่อผูประดิษฐ/สรางสรรค หลักฐาน หมายเหตุ 

- - - - - 

 
6.  การใชประโยชนจากผลงานวิจัย  
     6.2   การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่ 5   ระหวางเดือน..มิถุนายน..2554ถึงเดือน..ธันวาคม..2554.. 

ประเภทของการจด 
ลําดับที่ ชื่อผลงาน ชื่อผูประดิษฐ/สรางสรรค ประเทศที่จด   วันที่ยื่นจด   เลขที่คําขอ 

เลขที่
สิทธิบัตร   สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 

สถานะ  
( รอประกาศโฆษณา

,รอตรวจสอบ) 
หมายเหตุ 

1 การประดิษฐ เรื่อง เครื่องบําบัดน้ําดื่ม เล็ก  สีคง,  
วิษณุ ราชเพ็ชร  
พีรวัส คงสง  

 - 1101001545 1101001545 สิทธิบัตร    

 
6.  การใชประโยชนจากผลงานวิจัย  
     6.2   การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
รายงาน   6  เดือนหลัง ปที่ 5   ระหวางเดือน..มกราคม..2555ถึงเดอืน....มิถุนายน..2555.. 

ประเภทของการจด 
ลําดับที่ ชื่อผลงาน 

ชื่อผูประดิษฐ/
สรางสรรค 

ประเทศที่จด   วันที่ยื่นจด   เลขที่คําขอ เลขที่สิทธิบัตร   
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 

สถานะ  
( รอประกาศโฆษณา

,รอตรวจสอบ) 
หมายเหตุ 

- - - - - - - - - - - 
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              7.  อื่นๆ 

     7.1  รายการรางวัลที่ไดรับ 
รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่ 5   ระหวางเดือน..มิถุนายน..2554ถึงเดือน..ธันวาคม..2554.. 

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 อุปกรณรองชวยลดความดัน
ในสนเทาทําจากยางธรรมชาติ 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
ม.สงขลานครินทร 

ผลงานดีเดนสาขาการ
ประดิษฐ 

ดีเดน /   6 กรกฎาคม 
2554 

 

รายงาน   6  เดือนหลัง ปที่ 5   ระหวางเดือน..มกราคม..2555ถึงเดอืน....มิถุนายน..2555.. 

ระดับรางวัล 
ลําดับที่ ชื่อผูที่ไดรับรางวัล ชื่อผลงาน หนวยงานที่ใหรางวัล  ชื่อรางวัล 

ประเภทรางวัล   
(เชน  ดีเยีย่ม  ดีเดน  

ชมเชย) 
ระดับภาค 

/มหาวิทยาลัย 
ระดับชาติ 

ระดับ 
นานาชาติ 

วัน เดือน ป 
ที่ไดรับ
รางวัล 

หมายเหตุ 

- - - - - - - - - - - 
 

6.  การใชประโยชนจากผลงานวิจัย 
     6.3  การนําไปใชประโยชนอยางอื่น 
รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่ 5   ระหวางเดือน..มิถุนายน..2554ถึงเดือน..ธันวาคม..2554.. 
ลําดับที่ เรื่อง ผูรับประโยชน ลักษณะการนําไปใช วันที่ที่นําไปใชประโยชน หลักฐาน หมายเหตุ 

1. เขารวมโครงการR2M 2 นักศึกษา นําผลงานเขารวมเพื่อใหนักศึกษาทําแผนธุรกิจ 14-16 ต.ค 2554   
2 นําหัวขอเรื่อง แผนรองสําหรับสนสูง เขารวมในการทําแผนธุรกิจ และ

เปนที่ปรึกษาประจํากลุม 
นักศึกษา เปนที่ปรึกษาประจํากลุมและทําแผนธุรกิจ 6 มิ.ย 54-29 ต.ค 54   

รายงาน   6  เดือนหลัง ปที่ 5   ระหวางเดือน..มกราคม..2555ถึงเดอืน....มิถุนายน..2555.. 
ลําดับที่ เรื่อง ผูรับประโยชน ลักษณะการนําไปใช วันที่ที่นําไปใชประโยชน หลักฐาน หมายเหตุ 

- - - - - - - 
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              7.  อื่นๆ      
          7.2  ความรวมมือกับหนวยงานอื่น  
รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่ 5   ระหวางเดือน..มิถุนายน..2554ถึงเดือน..ธันวาคม..2554.. 

ลําดับที่ หนวยงานที่รวมมือ ชื่อสมาชิกที่ดําเนินการ 
กิจกรรม/ลักษณะความ

รวมมือ 
เริ่มตน-สิ้นสุด ผลที่ได (หากมี) หมายเหตุ 

- - - - - - - 

รายงาน   6  เดือนหลัง ปที่ 5   ระหวางเดือน..มกราคม..2555ถึงเดอืน....มิถุนายน..25555.. 

ลําดับที่ หนวยงานที่รวมมือ ชื่อสมาชิกที่ดําเนินการ 
กิจกรรม/ลักษณะความ

รวมมือ 
เริ่มตน-สิ้นสุด ผลที่ได (หากมี) หมายเหตุ 

- - - - - - - 
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     7.3  อื่นๆ  

รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่ 5   ระหวางเดือน..มิถุนายน..2554ถึงเดือน..ธันวาคม..2554..    

การประชุมวิชาการ 
1.  Pannaray S.,  Wisutmethangoon S.,  Plookphol T.,  Wannasin J., “Microstructure evolution during solution heat treatment of semisolid cast 2024 aluminum alloy” 
Advanced Materials Research Volume 339, Issue 1, 2011, Pages 714-717 
2.  Mahathaninwong N., Wisutmethangoon S., Plookphol T., Wannasin J.  “Influence of solution heat treatment on microstructures of semisolid cast 7075 aluminium 
alloy” Advanced Materials Research Volume 339, Issue 1, 2011, Pages 371-374 
3.  Chucheep T., Canyook R., Rattanochaikul T., Janudom S., Wisutmethangoon S., Wannasin J. “A fluidity study of semi-solid rheo-slurry of AC4C aluminum alloy in 
gravity sand casting” Advanced Materials Research Volume 337, 2011, Pages 439-442 
4.  Masae M., Sikong L., Kooptarnond K., Taweepreda W., Saito F.  “Photoactivity and hydrophilicity of B and Ni Co-doped TiO2 films” Advanced Materials Research  
Volume 148-149, 2011, Pages 1473-1479 
5.  Sikong L., Kongsong P., Rachpech V.  “Water disinfection using Fe3+ and N-doped 3SnO 2/TiO2 thin films coated on glass fibers” Advanced Materials Research 
Volume 148-149, 2011, Pages 1501-1506 
6.  Ubonchonlakate K., Sikong L., Tontai T., Saito F. “P. aeruginosa inactivation with silver and nickel doped TiO2 films coated on glass fiber roving” Advanced Materials 
Research Volume 148-149, 2011, Pages 1501-1506 
รายงาน   6  เดือนหลัง ปที่ 5   ระหวางเดือน..มกราคม..2555ถึงเดือน....มิถุนายน..2555.. 
- 
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RC/Report/9.2 ผลการดําเนนิงานตามแผนงานโครงการ 
9.2  ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ            
       1.   Proposal ที่เสนอขอทุน(ถามี)(ชิน้/ขอเสนอ) 
รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่ 5   ระหวางเดือน..มิถุนายน..2554ถึงเดือน..ธันวาคม..2554..   
ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ระยะเวลา คณะผูดําเนินการวิจัย (% การรับผิดชอบ) แหลงทุน  งบประมาณที่เสนอขอ หมายเหตุ 

1 เทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นสวนโลหะดวยกระบวนการโลหะ
กึ่งของแข็งโดยวิธี GISS 

2554-2556 ผศ.ดร.เจษฎา  วรรณสินธุ  100% มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 3,137,510  

2 การขึ้นรูปแบบกึ่งของแข็งโดยใชแรงดันสูงของโลหะนอก
กลุมเหล็ก 

2554-2556 ผศ.ดร. เจษฎา วรรณสินธุ  (60%) 
รศ.ดร. ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร (20%)  
ผศ.ดร. ธวัชชัย ปลูกผล (20%)  

มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 1,874,000  

3 การขึ้นรูปแบบกึ่งของแข็งโดยใชแรงดันต่ําของโลหะนอก
กลุมเหล็ก 

2554-2556 ผศ.ดร.เจษฎา  วรรณสินธุ  100% มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 2,466,000  

4 กระบวนการปรับปรุงสมบัติของโลหะนอกกลุมเหล็กที่ขึ้น
รูปโดยวิธีการหลอกึ่งของแข็งแบบ GISS ดวยความรอน 

2554-2556 ผศ.ดร.เจษฎา  วรรณสินธุ  100% มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 2750,000  

5 การศึกษาสมบัติการคืบของโลหะกึ่งของแข็งที่ผลิตโดยวิธี 
GISS 

2554-2556 ผศ.ดร. ธวัชชัย  ปลูกผล 100% 
 

มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 2,238,000  

6 การเชื่อมในสถานะกึ่งของแข็งของอะลูมิเนียมผสมซึ่งได
จากการหลอกึ่งของแข็ง 

2554-2555 ดร.ประภาศ  เมืองจันทรบุรี  100% มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 983,500  

7 การศึกษาโครงสรางทางจุลภาคและสมบัติทางกลของการ
เชื่อมอะลูมิเนียมผสม ซึ่งหลอโดยเทคโนโลยีการหลอกึ่ง
ของแข็ง ดวยกรรมวิธีการเชื่อมเสียดทานแบบกวน 

2554-2555 ดร.ประภาศ  เมืองจันทรบุรี  100% มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 700,000  

8 การพัฒนาสารเคลือบนาโนคอมโพสิต (Ti, Al, Si)(C, N) 
ดวยวิธ ีพ ีอ ีซีว ีด ี เพื ่อการยืดอายุการใชงานของแมพิมพ
สําหรับการหลอขึ้นรูปอลูมิเนียม 

2554-2556 ดร. วิษณุ  ราชเพ็ชร  100% มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 779,000  

9 การพ ัฒนาโม เ ดลต นท ุนก า รผล ิตชิ ้นส วนโลหะด ว ย
กระบวนการโลหะกึ่งของแข็ง 

2554-2555 ผศ.ดร.นภิสพร  มีมงคล 100% มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 507,000  
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RC/Report/9.2 ผลการดําเนนิงานตามแผนงานโครงการ 
9.2  ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ            
       1.   Proposal ที่เสนอขอทุน(ถามี)(ชิน้/ขอเสนอ) 
รายงาน   6  เดือนหลัง ปที่ 5   ระหวางเดือน..มกราคม..2555ถึงเดือน....มิถุนายน..2555..   
ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ระยะเวลา คณะผูดําเนินการวิจัย (% การรับผิดชอบ) แหลงทุน  งบประมาณที่เสนอขอ หมายเหตุ 

- - - - - - - 
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RC/Report/9.2 ผลการดําเนนิงานตามแผนงานโครงการ 
9.2  ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ     
            2.   Proposal ที่ไดรับการสนับสนนุ (ถามี)(ชิน้/ขอเสนอ) 
รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่ 5   ระหวางเดือน..มิถุนายน..2554ถึงเดือน..ธันวาคม..2554..   
ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ระยะเวลา คณะผูดําเนินการวิจัย (% การรับผิดชอบ) แหลงทุน  งบประมาณที่เสนอขอ หมายเหตุ 

1 เทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นสวนโลหะดวยกระบวนการโลหะกึ่ง
ของแข็งโดยวิธี GISS 

2554-2556 ผศ.ดร.เจษฎา  วรรณสินธุ  100% มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 3,137,510  

2 การขึ้นรูปแบบกึ่งของแข็งโดยใชแรงดันสูงของโลหะนอกกลุม
เหล็ก 

2554-2556 ผศ.ดร. เจษฎา วรรณสินธุ  (60%) 
รศ.ดร. ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร (20%)  
ผศ.ดร. ธวัชชัย ปลูกผล (20%)  

มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 1,874,000  

3 การขึ้นรูปแบบกึ่งของแข็งโดยใชแรงดันต่ําของโลหะนอกกลุม
เหล็ก 

2554-2556 ผศ.ดร.เจษฎา  วรรณสินธุ  100% มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 2,466,000  

4 กระบวนการปรับปรุงสมบัติของโลหะนอกกลุมเหล็กที่ขึ ้นรูป
โดยวิธีการหลอกึ่งของแข็งแบบ GISS ดวยความรอน 

2554-2556 ผศ.ดร.เจษฎา  วรรณสินธุ  100% มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 2750,000  

5 การศึกษาสมบัติการคืบของโลหะกึ ่งของแข็งที ่ผลิตโดยวิธี 
GISS 

2554-2556 ผศ.ดร. ธวัชชัย  ปลูกผล 100% 
 

มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 2,238,000  

6 การเชื่อมในสถานะกึ่งของแข็งของอะลูมิเนียมผสมซึ่งไดจาก
การหลอกึ่งของแข็ง 

2554-2555 ดร.ประภาศ  เมืองจันทรบุรี  100% มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 983,500  

7 การศึกษาโครงสรางทางจุลภาคและสมบัติทางกลของการเชื่อม
อะลูมิเนียมผสม  ซึ่งหลอโดยเทคโนโลยีการหลอกึ่งของแข็ง 
ดวยกรรมวิธีการเชื่อมเสียดทานแบบกวน 

2554-2555 ดร.ประภาศ  เมืองจันทรบุรี  100% มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 700,000  

8 การพัฒนาสารเคลือบนาโนคอมโพสิต (Ti, Al, Si)(C, N) ดวย
วิธีพีอีซีวีดี เพื่อการยืดอายุการใชงานของแมพิมพสําหรับการ
หลอขึ้นรูปอลูมิเนียม 

2554-2556 ดร. วิษณุ  ราชเพ็ชร  100% มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 779,000  

9 การพัฒนาโมเดลตนทุนการผลิตชิ้นสวนโลหะดวยกระบวนการ
โลหะกึ่งของแข็ง 

2554-2555 ผศ.ดร.นภิสพร  มีมงคล 100% มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 507,000  
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รายงาน   6  เดือนหลัง ปที่ 5   ระหวางเดือน..มกราคม..2555ถึงเดือน....มิถุนายน..2555.. 
ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ระยะเวลา คณะผูดําเนินการวิจัย (% การรับผิดชอบ) แหลงทุน  งบประมาณที่เสนอขอ หมายเหตุ 

- - - - - - - 
 

RC/Report/9.2 ผลการดําเนนิงานตามแผนงานโครงการ 
9.2  ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ     
            2.   Proposal ที่ไดรับการสนับสนนุ (ถามี)(ชิน้/ขอเสนอ) 
รายงาน   6  เดือนหลัง ปที่ 5   ระหวางเดือน..มกราคม..2555ถึงเดือน....มิถุนายน..2555..   
ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ระยะเวลา คณะผูดําเนินการวิจัย (% การรับผิดชอบ) แหลงทุน  งบประมาณที่เสนอขอ หมายเหตุ 

- - - - - - - 
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RC/Report/9.2 ผลการดําเนนิงานตามแผนงานโครงการ  
9.2  ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ           
         3.  การบริหารจัดการ (การประชุมเครือขาย/ครั้ง) 
รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่ 5   ระหวางเดือน..มิถุนายน..2554ถึงเดือน..ธันวาคม..2554..   

ลําดับที่ 
รายการ 

(ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ , คณะกรรมการ
ดําเนินการ , การสรางทีมวิจัย ฯลฯ) 

เรื่อง วัน เดือน ป สถานที่ ผลที่ได หมายเหตุ 

- - - - - - - 

รายงาน   6  เดือนหลัง ปที่ 5   ระหวางเดือน..มกราคม..2555ถึงเดือน....มิถุนายน..2555.. 

ลําดับที่ 
รายการ 

(ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ , คณะกรรมการ
ดําเนินการ , การสรางทีมวิจัย ฯลฯ) 

เรื่อง วัน เดือน ป สถานที่ ผลที่ได หมายเหตุ 

- - - - - - - 
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        RC/Report/9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ  
9.2  ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ    
        4. Journal Club   
รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่ 5   ระหวางเดือน..มิถุนายน..2554ถึงเดือน..ธันวาคม..2554..  
ลําดับที่ เรื่องที่จัด วันที่จดั สถานที่ รายชื่อผูเขารวม หมายเหต ุ

- - - - - - 

รายงาน   6  เดือนหลัง ปที่ 5   ระหวางเดือน..มกราคม..2555ถึงเดือน....มิถุนายน..2555.. 
ลําดับที่ เรื่องที่จัด วันที่จดั สถานที่ รายชื่อผูเขารวม หมายเหต ุ

- - - - - - 
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                             RC/Report/9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ  
9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 
         5.  งานเผยแพรเทคโนโลยีและพัฒนาเชิงพาณิชย (ถามี) 
รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่ 5  ระหวางเดือน..มิถุนายน..2554ถึงเดือน..ธันวาคม..2554.. 

ลําดับที่ 
ลักษณะการเผยแพร 

 (จัดอบรมสัมมนา,บรรยาย
พิเศษ,ฯลฯ) 

วัน เดือน ป สถานที่ 
ประเภทผูเขารวมรับการเผยแพรฯ 

(เชน เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน) 
หมายเหต ุ

1 แสดงนิทรรศการ ในงาน 
ม.อ. วิชาการ 

15-17  ส.ค. 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร  และ  ณ ลาน
หนาหองConventionหอประชุม
นานาชาติฯ 

 นักเรียน นักศกึษา และบุคคลทั่วไป - 

รายงาน   6  เดือนหลัง ปที่ 5  ระหวางเดือน..มกราคม..2555ถึงเดือน....มิถุนายน..2555.. 

ลําดับที่ 
ลักษณะการเผยแพร 

 (จัดอบรมสัมมนา,บรรยาย
พิเศษ,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 5  ระหวางเดือน..มิถุนายน..2554ถึงเดือน..ธันวาคม..2554..   

ลําดับที่ 
ชื่อผูเขารวมพัฒนา

บุคลากร 
ลักษณะการพัฒนา  

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

- - - - - - - 

รายงาน   6  เดือนหลัง ปที่ 5   ระหวางเดือน..มกราคม..2555ถึงเดือน....มิถุนายน..2555.. 

ลําดับที่ 
ชื่อผูเขารวมพัฒนา

บุคลากร 
ลักษณะการพัฒนา  

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

- - - - - - - 

                                                                                                   RC/Report/9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ  
9.2  ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 
         7.  อื่นๆ (ถามี)  (ไมมี) 
รายงาน   6  เดือนแรก  ปที่ 5   ระหวางเดือน..มิถุนายน..2554ถึงเดือน..ธันวาคม..2554..  

  รายงาน   6  เดือนหลัง ปที่ 5   ระหวางเดือน..มกราคม..2555ถึงเดือน....มิถุนายน..2555..
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ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการจากอาจารย    
ระดับนานาชาติ ในฐานขอมูล ISI 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

37

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

38

 
 



 

 

39

 
 
 
 
 
 



 

 

40

 
 
 

 
 
 
 
 

ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการจากอาจารย    
ระดับนานาชาติ ไมไดอยูในฐานขอมูล ISI   
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อื่นๆ 
การประชุมวิชาการ 
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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 9 15 3 57 59 

 1.2 ระดับปริญญาเอก 0 0 1 7 2 3 3 4 5 1 11 15 

2 ผลงานตพีิมพในวารสารวิชาการจากอาจารย (ชิ้น)              

 2.1  ระดับชาติ 15 4 16 1 16 0 15 0 15 1 77 6 

 2.2   ระดับนานาชาติ  ในฐาน ISI 5 28 4 2 4 9 6 19 8 3 27 59 

 2.3   ระดับนานาชาติ  ไมอยูในฐาน ISI 5 0 4 9 5 6 6 1 7 11 27 27 

3 เงินทุนวิจัยจากภายนอกที่ไดรับการสนบัสนุน  (ลานบาท) 3 19.533 4 20.243 5 10.262 7 9.79 7 3.01 26 62.838 

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

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

6 การใชประโยชนจากผลงานวิจัย              

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

 6.2 การยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร(เรื่อง) 0 3 1 1 2 1 2 5 2 1 7 11 

 6.3  การนําไปใชประโยชนอยางอื่น (เรื่อง) (โปรดระบุรายละเอยีด) 3 0 3 1 5 0 5 0 5 2 21 3 

7 อื่น ๆ              

 7.1  รางวัลที่ไดรับ 0 0 0 8 1 4 1 1 1 1 3 14 

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

 7.3 อื่นๆ 0 0 0 0 0 26 0 8 0 6 0 39 
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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 5 9 81 
2    Proposal ที่ไดรับการสนับสนุน (ถามี)(ขอเสนอ) 24 31 12 0 9 76 
3    การบริหารจดัการ (การประชุมเครือขาย/ครั้ง)  6 1 0 1 0 8 
4    Journal Club 0 0 0 0 0 0 
5   งานเผยแพรเทคโนโลยีและพัฒนาเชิงพาณิชย (ถามี) (ครั้ง) 3 5 58 0 1 67 
6    การพัฒนาบคุลากร (ถามี)  (ครั้ง) 0 2 0 2 0 4 
7   อื่นๆ (ถามี)   0 0 26 8 0 33 
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10.  ปญหา  อุปสรรค และ แนวทางการแกไข ( เชน  กรณีที่ KPI  ไมเปนไปตามเปาหมาย) 
11. การประเมินผลการดาํเนินงานของเครอืขายวิจัย (กรณีเปนรายงานฉบับสมบูรณ) 
12.  คํารับรอง  ขอรับรองวาผลงานที่รายงานในเอกสารชุดนี ้ เปนผลงานของสถานวจิัยและเกดิขึ้นในชวงเวลา 
ที่รายงานจริง   
13.  ลายมือชื่อ ผูบริหารสาขาความเปนเลิศ  และบุคลากรทุกคนในสาขาความเปนเลิศ  
 
 
       
     (ลงชื่อ).................................................. 
      (รศ.ดร.พษิณุ  บุญนวล) 
      ผูอํานวยการสถานวิจยัฯ 
                 วันที…่...../…........../.......... 
            
 ลงชื่อ.......................................... 
 (รศ.ดร.เล็ก    สีคง) 
 วันที…่...../…........../.......... 
 
 ลงชื่อ.......................................... 
 (รศ.ดร.ดนุพล    ตันนโยภาส) 
 วันที…่...../…........../.......... 
 
 ลงชื่อ..........................................  
 (รศ.กัลยาณี    คุปตานนท)  
 วันที…่...../…........../.......... 
 
 ลงชื่อ.......................................... 
 (ผศ.ดร.ธวัชชัย    ปลูกผล ) 
 วันที…่...../…........../.......... 
 
 ลงชื่อ.......................................... 
 (ผศ.ดร.วีรวรรณ    สุทธิศรีปก) 
 วันที…่...../…........../.......... 
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 ลงชื่อ.......................................... 
 (ผศ.ดร.ประภาศ   เมืองจันทรบุรี) 
 วันที…่...../…........../.......... 
 
 ลงชื่อ.......................................... 
 (ผศ.ดร.เจษฎา    วรรณสินธุ) 
 วันที…่...../…........../.......... 
 
 ลงชื่อ.......................................... 
 (นายสุชาติ    จันทรมณยี) 
 วันที…่...../…........../.......... 
 
 ลงชื่อ.......................................... 
 (ดร.วษิณุ  ราชเพ็ชร) 
 วันที…่...../…........../.......... 
 
 ลงชื่อ.......................................... 
 (รศ.ดร.ศิริกุล    วิสุทธิ์เมธางกูร) 
 วันที…่...../…........../.......... 
  
 ลงชื่อ.......................................... 
 (ผศ.ดร.วิริยะ    ทองเรือง) 
 วนัที…่...../…........../.......... 
 
 ลงชื่อ.......................................... 
 (ผศ.ดร.สุธรรม    นิยมวาส) 
 วันที…่...../…........../.......... 
 
 ลงชื่อ.......................................... 
 (รศ.ดร.วรวุธ    วิสุทธิ์เมธางกูร) 
 วันที…่...../…........../.......... 
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 ลงชื่อ.......................................... 
 (ผศ.ดร.สุกฤทธิรา    รัตนวิไล) 
 วันที…่...../…........../.......... 
 
 ลงชื่อ.......................................... 
 (ผศ.ดร.ชญานุช    แสงวิเชียร) 
 วันที…่...../…........../.......... 
 
 ลงชื่อ.......................................... 
 (ผศ.ดร.ธเนศ    รัตนวิไล) 
 วันที…่...../…........../.......... 
 
 ลงชื่อ.......................................... 
 (ผศ.ดร.นภิสพร   มีมงคล) 
 วันที…่...../…........../.......... 
 
 ลงชื่อ.......................................... 
 (ผศ.คณดิถ    เจษพัฒนานนท) 
 วันที…่...../…........../.......... 
 
 ลงชื่อ.......................................... 
 (ผศ.ดร.เจริญยทุธ     เดชวายกุุล) 
                  วันที…่...../…........../.......... 
 
 ลงชื่อ.......................................... 
 (ผศ.ดร.พฤทธิกร    สมิตไมตรี) 
      วันที…่...../…........../.......... 
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14.  คํารับรองและความเห็นของหัวหนาภาควิชาและคณบดีตนสังกัด  (กรณีไดรับการสนับสนุนจากหลายคณะ/
หนวยงาน  ขอใหสาขาความเปนเลิศจัดสงรายงานผลการดําเนินการไปยังทุกคณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของดวย) 
 
 
  

ลงชื่อ........................................................... 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย    ปลูกผล) 
หัวหนาภาควชิาวิศวกรรมเหมืองแรและวสัดุ 

วันที…่...../…........../.......... 
 
  
 

ลงชื่อ..................................................... 
(ผศ.ดร.วิริยะ    ทองเรือง) 

รองคณบดีฝายวิจยั  นวัตกรรมและกิจการพิเศษ 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

วันที…่...../…........../.......... 
 
  
 
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 


