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นักศึกษา ป.โท-ป.เอก

12 (9 +3) คน
นักวิจัย  4 คน

โครงการวิจัยในป 50

7 โครงการ

เงินทุนวิจัยในป 50

11,023,680 บาท

Input ในป 2550



นักวิจยัใหม

เคี้ยง

(ศุภกิจ)

โปง

(กุลนิดา)

จอรจ

(วรกติต)ิ

ดร.พูนทรัพย 



นักศึกษาปริญญาเอก 3 คน

ติ่ง 

(วัชรินทร)

กบ 

(กัลทิมา)

กอลฟ 

(วัลลภ)



นักศึกษาปริญญาโท 9 คน

โอ 

(เวชยันต)

ดล 

(นฤดล)

เฟยต 

(ณัฐพร)

ฝุก 

(นภัส)

นัท 

(ณัฐินี)

บอบ 

(วาทิตย)
ตุลย 

(กฤษรา)

ไพลิน 

(นภาลัย)

อุ 

(เสาวรส)



สัดสวน และ งบรวมทั้งหมดป 2550

11,023,680

2550

60%

40%

ทุนวิชาการ
ทุนอุตสาหกรรม

รวมงบทั้งหมด    บาท



โครงการวิจัยในป 2550

ฝายวชิาการ

375,260วช.2. การพัฒนาวัสดุผสมระหวางยาง
ธรรมชาติ และยางคลอโรพรีนที่มีเถา
ลอยเปนสารเติมแตง

งบประมาณ (บาท)แหลงทนุชื่อโครงการ

2,374,360รวม

1. การพัฒนาฐานขอมูลวารสารวิชาการ
ในประเทศ ระยะที่ 2

1,999,100สกว.



2,023,720สกว. / สยาม
ยูไนเตด็ รับ

เบอร

4. การผลิตและการใชหลังคายางรวมกับพื้น
ยางธรรมชาติในงานปศุสัตว

งบประมาณ (บาท)แหลงทนุชื่อโครงการ

8,649,320รวม

4,000,000สกว. / สสว.5. สกว.-สสว. ทุนองคความรูใหม

3. ยางเซลลูลารจากวัสดุผสมยางธรรมชาติกับ
ยางเอสบีอารสําหรับผลิตภัณฑประเก็นและ
ยางรองกันกระแทก

2. การเพิ่มสมบัติความเหนียวใหกับวัสดุบรรจุ
ภัณฑน้ํามันฯ

1. การพัฒนาสูตรยางทนน้ํามันกันรั่วสําหรับ
งานไฮโดรอริก

350,000สกว. (MPR)

1,153,600บ. ปตท. เคมิคอล

1,122,000สกอ. /

บ. คอมปาวดฯ

โครงการวิจัยในป 2550

ฝายอุตสาหกรรม



จดัสัมมนา 3 ครั้ง และ

เปนวิทยากร 12 ครั้ง

สิทธบิตัร 2 

เรื่อง

บณัฑติ 3 คน

ผลงานตีพมิพ 27 

บทความ

รางวัล   

2 รางวัล

ทุน ป.เอก 5 

ทุน

Output ในป 2550



บัณฑิตใหม 3 
คน 1/2550

โปง : นักวิจัย P-PROF มจธ. เคี้ยง : นักวิจัย P-PROF มจธ. โนต : ............

รูป

โนต



ผลงานตีพิมพ ในป พ.ศ. 2550

27รวม

-9National Conferences

--International Conferences

-5National Journals

67International Journals

Accepted papersPublished papersPublication Type



สิทธิบัตร 2 เรื่อง

มจธ. / สกว. /

บ. คอมพาวดโปร

เฟสชั่นนัล 

2. สู ต รผ ลิตภัณฑ ยางทน

น้ํามันและกรรมวิธีการผลิต 

(เลขที่คําขอ 0701004056)

มจธ. / สกว. /

บ. สยามยูไนเตด็

1. สูตรวัสดุผสมและกรรมวิธี

การผลิตผลิตภัณฑยาง

ธรรมชาติผสมขี้ เ ลื่อยไม 

(เลขที่คําขอ 0701000589)



จัดสัมมนา 3 ครั้ง

สถานที่เรื่องวัน/เดือน/ป

มรภ. สวนดุสิต1-2 พฤศจิกายน 2550

มรภ. สวนดุสิตImpact factors กับการ

ประเมนิผลทางวิชาการ 

และการใชโปรแกรม 

Endnote รุนที่ 5 และ 6 

โดยศูนย TCI

25-26 ตุลาคม 2550

สถานพักตากอากาศ

ตํารวจบางละมุง จ.ชลบุรี

จดัสัมมนาและประชุม

กลุมวจิยันอกสถานที่

24-26 สิงหาคม 2550



รางวัลผลงานวิจัย 

จากสํานักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ

นักวิจัย

ศูนย TCI



รางวัลผลงานประดิษฐคิดคนประจําป 2551

จากสํานักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ

ผลงาน ดร.ฉันททิพ คํานวณทิพย 

และคณะ

เรื่อง “แผนอะคริลิคนําแสงประหยัดพลงังาน”

ไดรับรางวัล หมวด ก.  ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวจิัย



สรุปสถานภาพ

ปจจุบัน



ความรวมมือ



แหลงทุนและพันธมิตร



ดร.กฤษณพงศ  กีรตกิร

ที่ปรึกษากลุมวิจัยฯ

ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ

หัวหนากลุมวิจัยฯ

ผศ.ดร.จันทรฉาย  ทองปน ผศ.ดร.จุฑารัตน ปรัชญาวรากร

ดร.ทิพบรรณ  ปะละไทย ดร.นเรศ  อินตะวงค ดร.ขวัญเนตร  สมบัตสิมภพ

อาจารย

ดร.ฉันทิพย  คํานวณทิพยดร.พูนทรัพย 



นักวิจยัเต็มเวลา 12 คน

ดร.นงเยาว

เปรมกมลเนตร

ปรียานุช

รัชตะหิรัญ

เอกชัย

วิมลมาลา

ธีระศึกดิ์ 

หมากผิน

วุฒิสิทธิ์

 ยอชัย

ชัชวาล

กันทะลา

บุญรัตน

บุญรัศมี

ดนุพล 

สมบัติสมภพ

อภิสิทธิ์

โฆษติชัยยงค

กุลนิดา 

เทพทิม

ศุภกิจ 

ตัง้จิตรพรกลู

วรกติต ิ

ประพฤติ



นักศึกษาในกลุม

19 คนระดับปริญญาโท

5 คนระดับปริญญาเอก

รายละเอียดนักศึกษา



การผลิตบคุลากร และ ผลงานเชิงวิชาการ

ระดับระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

34 บทความNational conferences

26 บทความInternational conferences

32 บทความNational papers

90 บทความInternational papers

ผลงานตีพิมพเชิงวิชาการ รวม 182 บทความ

41 คน

2 คน
ศิษยเกา

รายละเอียดหัวขอ



รางวัล

รางวัลผลงานวิจัย วช. (2550)รางวัลวิทยานพินธ วช. (2549)

รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน วช. (2550)

รางวัลโครงการวิจัยดีเดน งานฟนยางไทย

ใหยั่งยืน สกว. (2548)

รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน วช. (2548)

รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน วช. (2547)โครงการวิจัยเดน สกว. (2546)

รางวัลนักเทคโนโลยีรุนใหม (2545)รางวัลจากมลูนธิิโทเร (2544)

รางวัลนักวทิยาศาสตรรุนใหม (2543)รางวัลศิษยเกาดีเดน สจพ. (2543)

จํานวน 11 รางวัล



จํานวนโครงการ เงินทุนวิจัย (ชวงป 44-50)

26.6 (60%)

17.8 (40%)

ทุนวิจัย (ลาน

บาท)

44,725,820รวมเงินทุนวิจัยทั้งสิ้น

17 โครงการอุตสาหกรรม

18 โครงการวิชาการ

จํานวนประเภทการวิจัย



ทุนวิจัยที่ไดรับในแตละป (ชวงป 42-50)

11.0

7.7
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จํานวนเงิน (ลานบาท)
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60 40

75 25

47 53

28 72

0% 50% 100%

สัดสวนทั้งหมด

42-44

45-47

48-50

ทุนวิชาการ ทุนอุตสาหกรรม

การพัฒนาสัดสวนทุนที่ไดรับตั้งแตป 42-50 จาก 

ภาคอุตสาหกรรม-ภาควิชาการ



ตอบขอซักถามตางๆ ของศูนยดัชนีการ

อางอิงวารสารไทย

ใหคําปรึกษาบริษัทฯ และรับทดสอบ

มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (บวท.)

พี่เลี้ยงนักเรียนโครงการ 2B-KMUTT

คณะทํางานโครงการ JSTP (NSTDA)

กิจกรรมงานบริการสังคม


