แบบ สวพ. 8

รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจยั ในการขอขยายระยะเวลาดาเนินการวิจยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 59 ถึง 31 มีนาคม 60) 6 เดือน
-----------------------------------------

1. รายละเอียดเกีย่ วกับแผนงานวิจยั / โครงการวิจยั
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) การพัฒนาคอนกรีตกาลังสูงที่ผสมด้วยขี้เถ้าจากวัสดุชีวมวลบ่มด้วยคลื่นไมโครเวฟ
(ภาษาอังกฤษ) Development of a mechanical property of rubber wood using
microwave for outdoor construction
ชื่อผู้วิจัย ดร.รัฐศักดิ์ พรหมมาศ
หน่วยงานที่สังกัด สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-889-4585-7 ต่อ 2620 โทรสาร 02-889-4585-7 ต่อ 2621
e-mail :
ratthasak.pro@rmutr.ac.th
ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบประมาณที่ได้รับ 716,000 บาท ระยะเวลาทาการวิจัย 1 ปี
เริ่มทาการวิจัยเมื่อ(เดือน ปี) 1 ตุลาคม 2558 ถึง (เดือน ปี) 30 กันยายน 2559
2. รายละเอียดเกีย่ วกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจยั เพื่อขอขยายระยะเวลาดาเนินการวิจยั
วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย
- เพื่อพัฒนาคุณสมบัติทางกลของไม้ยางพาราให้มีคุณสมบัติเทียบเท่าไม้เนื้อแข็งเพื่อใช้งานภายนอก
อาคารด้วยกระบวนการคลื่นไมโครเวฟ
2.1 สรุปผลการดาเนินงานวิจัยที่ได้ทาไปแล้วในระหว่าง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2559
แยกตามวัตถุประสงค์ดังนี้
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อพัฒนาคุณสมบัติทางกลของไม้ยางพาราให้มีคุณสมบัติเทียบเท่าไม้เนื้อแข็งเพื่อใช้งาน
ภายนอกอาคารด้วยกระบวนการคลื่นไมโครเวฟ
- ศึกษาทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- วางแผนการวิจัย
- ปรับปรุงระบบและกระบวนการทางเคมีและการอบแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟ
- รอดาเนินการ
2.3 แสดงตารางเปรีย บเทีย บผลการดาเนิน งานตามแผนการดาเนิน งานวิจัย ที่ได้เสนอไว้กับ งานวิจัยที่ได้
ดาเนินการจริงในรูปของแผนการดาเนินงานตลอดแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย ว่ามีกิจกรรม / ขั้นตอน
ปฏิบัติตามลาดับอย่างไร

สิงหาคม 2559

การดาเนินงานวิจัย

ระยะเวลา
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
58 58 58 59 59 59 . 59 59 59 59 59 59

1.ออกแบบกระบวนการทางเคมี
และการอบไม้ ย างพาราด้ว ยคลื่ น
ไมโครเวฟ
2.เก็บข้อมูลคุณสมบัติทางกายภาพ
แล ะคุ ณ ส ม บั ติ ท างก ล ขอ งไม้
ย า งพ า รา ก่ อ น แ ล ะ ห ลั งผ่ า น
กระบวนการพัฒนาคุณสมบัติ
3.วิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ
แล ะคุ ณ ส ม บั ติ ท างก ล ขอ งไม้
ย า งพ า รา ก่ อ น แ ล ะ ห ลั งผ่ า น
กระบวนการพัฒนาคุณสมบัติ
4.ปรับ ปรุงระบบและอบแห้ งด้วย
คลื่นไมโครเวฟ
5. สรุปผลการวิจัยและจัดทา
รายงานฉบับสมบูรณ์
2.4 แสดงรายละเอียดของผลการดาเนินงาน พร้อมสรุปและวิเคราะห์ผลที่ได้ดาเนินการไปแล้ว [ทั้งนี้ ให้แนบ
บทความผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการของแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย ระหว่างที่ทาการวิจัยที่เคยพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการแล้วหรือบทความที่จะนาไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนได้ (ถ้ามี)]
- ดาเนินการรวบรวมบทความ ส่งงานประชุมวิชาการของสภาวิศวกร
2.5 ระบุรายละเอียดที่ได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน (ถ้ามี)
- ไม่ม-ี
2.6 งานตามโครงการวิจัย / แผนงานวิจัยที่จะทาต่อไป
- ไม่มี 2.7 คาชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาและหรืออุปสรรค (ถ้ามี)
- ได้รับงบประมาณล่าช้าทาให้การจัดเตรียมงบในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตาม
แผนที่กาหนดไว้ จึงจาเป็นต้องขอขยายเวลา
(ลงชื่อ) ..............................................................
(ดร.รัฐศักดิ์ พรหมมาศ)
หัวหน้าโครงการวิจัย
วันที่ ......... เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559
สิงหาคม 2559

ผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าของแผนงานวิจยั /โครงการวิจยั เพื่อขอขยายระยะเวลาดาเนินการวิจยั
ความเห็นของการประเมิน
 เห็นควรสนับสนุนให้ขยายระยะเวลาดาเนินการวิจัยต่อไป
เห็นควรให้ปรับแก้ดังนี้..........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

(ส่วนของรองคณบดี/รองผูอ้ านวยการ)

ลายเซ็น
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรฤกษ์ เชยชื่น)
รองคณบดีฝายวิจยั และบริการวิชาการ
วันที่...................................................

สรุปความเห็นของการประเมิน
 เห็นควรสนับสนุนให้ขยายระยะเวลาดาเนินการวิจัยต่อไป
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

(ส่วนของหัวหน้าหน่วยงาน)

ลายเซ็น
( ดร.รัฐศักดิ์ พรหมมาศ)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
วันที่...................................................

สิงหาคม 2559

