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Surface Treatment and Modification of Materials, Advanced Materials (Nano/Bio/Composite/Smart Materials), Materials
Processing and Development, Corrosion/Failure Analysis

งานส อน
Advan. Phase Diagrams & Phase Transformation
Advanced Metal Processing
Alloys Engineering
Composite Materials
Corrosion
Failure Analysis and Prevention
Introduction to Materials Industry
Kinetics & Transport Phenomena Materials Eng.
Kinetics and Transport Phenomena in Materials Engineer
Materials Engineering Project
Materials Processing Laboratory
Materials Science for Engineers
Materials Sciences for Engineers
Physical Metallurgy Laboratory
Solidification & Casting
Transport Phenomena in Materials Processing
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2558-2560
มก.

หวนกนอสรขางปลอดปปญหาASRและการพลฒนาขยายฐานขขอมมล หวนกนอสรขางเชวงววศ วกรรมในภาคกลาง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนอดด หนดนววจย
ล

ปป 2559
การศศก ษาสมบลตก
ว ารปปองกลนการกลด กรนอนดขวยววธโม ฟโตแคโทดวก โดยการเคลชอบฟฟล ม
ย บางวลส ดดกงชศ ตลวนตาซวงคยออกไซดยบนผววเหลลก กลขาไรขส นวม ดขวยเทคนวค
สเปรยยไ พโรไลสวส แบบนววเมตวก สย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนอดด หนดนววจย
ล มก.
ปป 2560-2562 ผลกระทบจากการชะจากมวลรวมตนอพฤตวก รรมการขยายตลวจากASR ของมอรยต ารยและคอนกรมต และอวทธวพ ลของชนองวนางทมเช พวม
ช ขศน
ข ในเนชอ
ข โครงสรขาง
จดล ภาคตนอแนวทางจลด การปปองกลน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนอดด หนดนววจย
ล มก.
ปป 2560-2561 การศศก ษาความเปปนไปไดขของเทคนวคววเคราะหยปรอทเชวงปรวมาณสตาหรลบพลฒนาตนอยอดเปปนเครชอ
ช งมชอววเคราะหยปรอทเชวงปรวมาณในทนอสนงกกาซ ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากPTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP)
ปป 2561-2562 โครงการการศศก ษาประสวทธวภาพการปปองกลนการเกวด สนวมของเหลลก เสรวมในถลงนขาต ขนาดใหญนโดยการเคลชอบผวว การใชขส ารปอซโซลานและววธม
Sacrificiat Anode ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากการประปานครหลวง
ปป 2562-2564

การศศก ษาความเปปนไปไดขของเทคโนโลยมเทอรยไ มตยส าต หรลบการกลบปฟด ทนอถาวร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากบรวษท
ล ปตท สผ จตากลด (มหาชน)
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