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คํานํา 

 
สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน เปนหนวยงานยอย ในคณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  จะเนนงานวิจัยหลัก 2 ดาน คือดานพลังงานทดแทน และดานอนุรักษพลังงาน
กับเทคโนโลยสีนับสนุนดานพลังงาน ซ่ึงเปนหวัใจหลักในการแกปญหาวิกฤตพลังงาน โดยทิศทางงานวิจัย
ทั้ง 2 ดานนี้ จะเนนความเชีย่วชาญของนกัวิจยัของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่ส่ังสมมากวา 30 ป และ
เปนทิศทางที่เปนที่ตองการของประเทศ  สถานวจิยัเทคโนโลยีพลังงาน ไดดาํเนินการในระบบประกัน
คุณภาพปนี้เปนปแรก  และสถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน ไดมุงเนนพฒันาในทกุ ๆ  องคประกอบ 

โดยรายงานนี ้ เปนรายงานการประเมินคุณภาพของสถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ไดจดัทําขึ้นเพื่อสรุปผลการดําเนนิการงานของสถานวิจัย
เทคโนโลยีพลังงาน ประจําปการศึกษา 2551  ไดนําเสนอขอมูลผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัว
บงชี้   3  องคประกอบ  ประกอบดวย 

องคประกอบที่ 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการ   
องคประกอบที่ 7   การบริหารและการจัดการ  
องคประกอบที่ 9   ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ  

  การดําเนนิงานที่ผานมาสําเร็จลุลวงไปดวยดี  โดยไดรับความรวมมือจากบุคลากร และนักวิจยัของ
สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน จึงขอขอบคุณทุก ๆ ทานมา ณ โอกาสนี้  และหากรายงานฉบับนี้มี
ขอบกพรองประการใด สถานวิจยัเทคโนโลยีพลังงาน ยินดีรับฟงขอเสนอแนะ  
ในการที่จะนําไปปรับปรุงตอไป ทั้งในสวนการดําเนินงาน และการจัดทํารายงานนี ้

 
  ลงชื่อ............................................................... 
                                                                                          (รองศาสตราจารย กําพล   ประทีปชัยกูร) 
                                                                                        ผูอํานวยการสถานวิจยัเทคโนโลยีพลังงาน 
                            10  กรกฏาคม 2552 
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ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน 
 
1.1 ความเปนมา 
 สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงานเปนสถานวจิยัที่พัฒนามาจาก “กลุมวิจัยพลังงานหมุนเวยีนสาํหรับ
ภาคใต” ซ่ึงไดรับทุนสนับสนุนการดําเนนิการจากคณะวิศวกรรมศาสตรเปนเวลา 3 ป ตั้งแต พ.ศ. 2547 – 
2550 โดยมีผลงานเปนทีย่อมรับตั้งแตการไดรับทุนวิจยัจากภายนอก  การผลิตบัณฑิตศึกษา  การผลิตผลงาน
ตีพิมพ และการถายทอดเทคโนโลยี  คณะวิศวกรรมศาสตรเห็นวางานวิจยัดานพลังงานเปนสิ่งสําคัญและ
เปนยุทธศาสตรของประเทศ  ของภาคใต และของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและกลุมวิจัยฯ มีศักยภาพใน
การดําเนนิการตอไป จึงเหน็สมควรผลักดันและสนับสนุนใหจัดตั้งสถานวิจยัเทคโนโลยีพลังงานขึ้น โดย ที่
ประชุมคณบด ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในคราวประชุม คร้ังที่ 8/2550 เมื่อวนัที่ 9 สิงหาคม 2550 ได
พิจารณาการจดัตั้งสถานวิจยัเทคโนโลยีพลังงาน เพื่อใหเกิดการพัฒนางานวิจยัทางดานเทคโนโลยพีลังงานที่
มทีิศทางที่ชัดเจน และสามารถรองรับการวิจยัพฒันาของภาคอุตสาหกรรมและบัณฑิตศึกษาของคณะ
วิศวกรรมศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ แลวมีมติเห็นชอบการจัดตั้งสถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน โดยม ี
รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร เปนผูอํานวยการสถานวิจัย นั้น 
 คณะวิศวกรรมศาสตร ไดพิจารณาใหจดัตั้งสถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร
ไปพลางกอน จนกวามหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการจดัตั้งสถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงานอยางเปนทางการ เมื่อ
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2550 
 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2550 ทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในการประชุมครั้งที่ 302(9/2550) 
มีมติเห็นชอบการจัดตั้งสถานวิจยัเทคโนโลยีพลังงาน เพื่อใหเกิดการประสานความรวมมอืและสงเสริม
ความเขมแขงของสถานวิจัย 

 
1.2 วัตถุประสงคและ/หรือภารกิจหลัก 

1. สรางความเขมแข็งในงานวิจัยดานพลังงานโดยเนนพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน 
2. สรางงานวิจัยเพื่อตอบสนองความตองการของประเทศ และชุมชนภาคใต 
3. สรางบุคลากรที่มีความรูความสามารถในงานวิจยัดานพลังงานใหอยูในระดับแนวหนาของ

ประเทศ 
4. ถายทอดผลงานวิจยัสูผูใชอยางเปนระบบ 
5. จัดทําฐานขอมลูงานวิจยัเชื่อมโยงกับหนวยงานที่จะนําไปใชประโยชน 
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1.3 วิสัยทัศน 
สนับสนุนการวิจัยและการศึกษารวมกันกบัภาครัฐ มหาวิทยาลัยและอตุสาหกรรมเพือ่เปนสถานวิจยั
ที่มีความเปนเลิศที่มีช่ือเสียงระดับประเทศภายในป 2555 

 

1.4 พันธกิจ 
1.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการ โดยเฉพาะสาขาพลังงาน 
2.  สรางองคความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาประเทศ และเชื่อมโยงสูสากล 
3.   พัฒนาองคความรูและนวัตกรรมสูภาคปฏิบัติเพื่อรวมมือและถายทอดใหแก องคกรของรัฐ 

ภาคเอกชนและสังคมทองถ่ิน 
 

1.5 โครงสรางสวนราชการและการบริหาร 
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ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับหนวยงาน 
 1. ชื่อสถานวิจัย 
  ภาษาไทย สถานวิจยัเทคโนโลยีพลังงาน 
  ภาษาอังกฤษ Energy Technology Research Center (ETRC) 

2. คณะ/หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
1.2.1 ภาควิชา คณะ/หนวยงานหลัก 

 คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   วทิยาเขตหาดใหญ 
1.2.2 ภาควิชา คณะ/หนวยงานรวม (ระบุทุกคณะ/หนวยงาน) 

 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   วิทยาเขตหาดใหญ 
 3. ชื่อหัวหนาสถานวิจัย (ภาควิชา/คณะ/หนวยงาน) 

นายกําพล  ประทีปชัยกูร 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   วิทยาเขตหาดใหญ 

4. นักวิจัยหลัก 
 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ (สาขา) ตําแหนงทาง
วิชาการ 

สังกัด 

1.  นายกําพล  ประทีปชัยกูร M.Eng.Sc.  (Mechanical 
Engineering) 

รองศาสตราจารย วิศวกรรมศาสตร 

2.  นายสมาน  เสนงาม M.Eng.Sc.  (Mechanical 
Engineering) 

รองศาสตราจารย วิศวกรรมศาสตร 

3.  นายพีระพงศ  ทีฆสกุล Ph.D.  (Mechanical Engineering) รองศาสตราจารย วิศวกรรมศาสตร 
4.  นายชูเกยีรติ  คุปตานนท Dr.Inr.  (Mechanical Engineering) รองศาสตราจารย วิศวกรรมศาสตร 
5.  นายไพโรจน  คีรีรัตน วศ.ม.  (วิศวกรรมเครื่องกล) รองศาสตราจารย วิศวกรรมศาสตร 
6.  นายวรวุธ  วิสุทธิ์เมธางกูร Ph.D.  (Mechanical Engineering) รองศาสตราจารย วิศวกรรมศาสตร 
7.  นายฐานนัดรศักดิ์  เทพญา Ph.D.  (Energy Technology) อาจารย วิศวกรรมศาสตร 
8.  นายพุทธิพงศ  แสนสบาย Ph.D.  (Energy Technology) อาจารย วิศวกรรมศาสตร 
9.  นายธีระยุทธ หลีวิจิตร Ph.D.  (Energy Technology) อาจารย วิศวกรรมศาสตร 
10.  นายจรัญ  บุญกาญจน Ph.D.  (วิศวกรรมเคมี) รองศาสตราจารย วิศวกรรมศาสตร 
11.  นางสุภวรรณ  ฏิระวณิชยกุล Ph.D.  (Energy Technology) รองศาสตราจารย วิศวกรรมศาสตร 



 

 “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดบัสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2550/ปงบประมาณ 2551 

4-4 

12.  นางจันทมิา  ช่ังสิริพร Ph.D.  (Environmental 
Technology) 

ผูชวยศาสตราจารย วิศวกรรมศาสตร 

13.  นางสุกฤทธิรา  รัตนวิไล Ph.D. (Chemical and Petroleum-
Refining Engineering) 

ผูชวยศาสตราจารย วิศวกรรมศาสตร 

14.  นายดนุพล  ตันนโยภาส D.lng.  (geologic Appliquee) รองศาสตราจารย วิศวกรรมศาสตร 
15.  นายปญญรักษ  งามศรีตระกูล M.Eng. (Marine Engineering) รองศาสตราจารย วิศวกรรมศาสตร 
16.  นายชยุต  นันทดุสิต Ph.D.  (Mechanical Engineering) อาจารย วิศวกรรมศาสตร 
17.  นายกิตตนิันท  มลิวรรณ D.lng.  (Mechanical Engineering) อาจารย วิศวกรรมศาสตร 
18.  นายยุทธนา  ฏิระวณิชยกุล Ph.D.  (Energy Technology) ผูชวยศาสตราจารย วิทยาศาสตร 
19.  นายสุเมธ ไชยประพัทธ Ph.D.  (Biological and 

Agricultural Engineering) 
ผูชวยศาสตราจารย วิศวกรรมศาสตร 

20.  นายสมชาย  แซอ้ึง Ph.D.  (Energy Technology) อาจารย วิศวกรรมศาสตร 
 

5. หลักการและเหตุผล  
ในปจจุบันปญหาดานพลังงานของประเทศอยูในสภาวะวิกฤติ  สงผลกระทบทั้งดานความมั่นคง  

เศรษฐกิจ และสังคม  ประเทศไทยเปนประเทศที่ตองพึ่งพาการนําเขาพลังงานจากตางประเทศเปนหลัก โดยในป พ.ศ. 
2548 ประเทศไทยนําเขาน้ํามันปโตรเลียมรวมทั้งสิ้นถึง 2,165 ลานลิตร เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2547 ถึง 26% และมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  เนื่องจากอัตราการบริโภคพลังงานมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นอยางตอเนื่อง (สํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน  กระทรวงพลังงาน)  เมื่อวันที่  2  กันยายน  2546  คณะรัฐมนตรีไดรับทราบและเห็นชอบ  
“ยุทธศาสตรพลังงานเพื่อการแขงขัน”  ตามที่กระทรวงพลังงานไดเสนอยุทธศาสตรการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพและยุทธศาสตรการพัฒนาพลังงานทดแทน  โดยกําหนดเปาหมายในชวง  8  ป ตั้งแต  
พ.ศ.2546 - 2554  จะตองมีการควบคุมสัดสวนความตองการใชพลังงานตอรายไดประชาชาติ  (GDP)   ให
ลดลง จาก  1.4 : 1  เหลือ  1 : 1   ภายใน  5  ป  และยุทธศาสตรการพัฒนาพลังงานทดแทน ที่เพิ่มขึ้นจาก  
0.5%  ของการใชพลังงานทั้งหมดในปจจุบัน เปน  8%  ใน 8 ปขางหนา 

การที่จะบรรลุเปาตามยุทธศาสตรของกระทรวงพลังงานนั้นทุกภาคฝาย ทั้งสถาบันการศึกษา  
หน ว ย ง านขอ ง รั ฐ   เ อ กชน  และประช าชนจะต อ ง ต ร ะหนั ก และมี ส ว น ร ว มอย า ง จ ริ ง จั ง  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนําของภาคใต มีคณาจารยและนักวิจัยดาน
พลังงานอยูจํานวนหนึ่ง  การรวมตัวของนักวิจัยเหลานี้จะเปนกลยุทธสําคัญของมหาวิทยาลัยในการเปนผูนํา
ดานนโยบายและการวิจัยดานพลังงาน เพื่อสนองตอบตอความตองการของประเทศตามยุทธศาสตรขางตน 
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คณะวิศวกรรมศาสตรเปนคณะหลักที่มีนักวิจัยสาขาพลังงานและไดทําการวิจัยเปนเวลานาน 
โดยจะเห็นไดจากผลงานวิจัยที่หลากหลายทางดานพลังงานในชวงหลายสิบปที่ผานมา คณะฯ ไดเล็งเห็น
ความสําคัญในการรวมกลุมของนักวิจัยเหลานี้เพื่อดําเนินการวิจัยในสาขาพลังงานที่มีทิศทางชัดเจน และ
สามารถตอบสนองความตองการของประเทศและภาคใตได โดยการรวมกลุมในรูปแบบสถานวิจัยจะทําให
สามารถดําเนินภารกิจ คือ การกําหนดทิศทางการวิจัย  การทําวิจัย  การใชทรัพยากรรวมกันในการทําวิจัย 
รวมท้ังการเผยแพรผลงานไปใชประโยชน มีทิศทางที่ ชัดเจนและเปนระบบมากขึ้น ในการนี ้คณะ
วิศวกรรมศาสตรจึงขอจัดสงขอมูลสถานภาพบุคลากร การวิจัยและบัณฑิตศึกษาในชวงสามปที่ผานมา
จนถึงปจจุบัน  พรอมเสนอแผนการเตรียมความพรอมในการจัดตั้งสถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน โดยขอรับ
การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในดานงบประมาณ และคาใชจายในการดําเนินการ พรอมแสดงแนวทางการ
ดําเนินงาน   ดัชนีวัดผลการดําเนินงานและเปาหมาย  ตามเอกสารที่ไดแนบมาดวยนี้  

 
6. ทิศทางการวิจัย (Roadmap) ในชวง 5 ป  

สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงานเปนหนวยงานวิจยัช้ันนําของประเทศซึ่งจะเนนงานวิจยัหลัก 2 ดาน 
คือดานพลังงานทดแทน และดานอนุรักษพลังงานและเทคโนโลยีสนับสนุนดานพลงังาน ซ่ึงเปนหัวใจหลัก
ในการแกปญหาวิกฤตพลังงาน โดยทิศทางงานวิจยัทัง้ 2 ดานนี้จะเนนความเชี่ยวชาญของนักวจิัยของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่ส่ังสมมากวา 30 ป และเปนทศิทางที่เปนที่ตองการของประเทศ โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี ้

6.1  ทิศทางการวิจัยดานพลังงานทดแทน 
1. พลังงานลม การศึกษาศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรลมเฉพาะพืน้ที่รอบชายฝงทะเล

ภาคใต การผลติกระแสไฟฟาพลังงานลม 
2.  กาซชีวภาพ พลังงานจากน้ําเสียโรงงานน้ํายางขน การทําความสะอาดกาซชีวภาพ 
3.  เชื้อเพลิงชีวภาพ กระบวนการ pyrolysis เชื้อเพลิงแข็ง กาซชีวภาพ (gasifier) การผลิต

ถาน 
4.  ไบโอดีเซล ระบบผลิตเมทิลเอสเตอรแบบตอเนื่อง   ระบบผลิตและควบคุมการ

ผลิตไบโอดีเซล  ไบโอดีเซลจากน้ํามันเมล็ดยาง การทดสอบการใชน้ํามันดีเซลผสมน้ํามันปาลมชนิดตางๆ 
ในเครื่องยนตน้ํามันไบโอดีเซล 
ผสมเอธานอล 

5.  เทคโนโลยีอบแหง การอบ/รมควันยางแผน การอบยางเครพขาว การอบแหงยางแทง 
การอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบผสมผสานไมฟน การอบแหงดวยพลังงานชีวมวล Heat Pipe Heat 
Pumps การอบแหงไมยางพารา การพัฒนาสมรรถนะการใชพลังงานในโรงงานไมยางพารา การอบแหง
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พลังงานความรอนแบบ Impinging เพื่อผลิตผานเมมเบรนความหนาแนนสูง Optimization of an Energy 
Efficient Brick Kiln 

6. เทคโนโลยีการเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวล การเผาไหมไมยางพารา การเผาไหมไขจากไบ
โอดีเซลการเผาไหมเสนใยและทะลายปาลม การเผาไหมกาซชีวภาพ 

7. พลังงานจากคลื่นและพลังงานน้ํา  การศกึษาศักยภาพพลังงานจากมหาสมุทร Pico 
Turbine แผนที่ศักยภาพพลงังานน้ํา 

6.2  ทิศทางวิจัยดานอนุรักษพลังงานและเทคโนโลยีสนับสนนุดานพลังงาน  
1.   วัสดุสําหรับการประหยดัพลังงาน (Clay brick, Cement block, Clay tile, Ceramic tile, 

and Cement panel for energy saving) 
2. การเก็บและการคายพลังงานความรอนของสารเปลี่ยนสถานะ โดยการออกแบบถัง

เกบ็พลังงานความรอนและการประยุกตใชสารกักเก็บพลังงานในหองรมยาง 
3. การพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการ การพัฒนาเครื่องอบแหง การพฒันาการสกัด

น้ํามันจากหินน้ํามันดวยเทคโนโลยีสะอาด 
4.    การพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ โดยการพัฒนาเครือ่งมือวัดและระบบควบคุม 
5.  การพัฒนาฐานขอมูล Software และระบบชวยการตัดสินใจ ฐานขอมูลและการวาง

แผนการใชพลังงาน โปรแกรมทํานายการแหงของผลิตภัณฑ 
6.  การถายทอดเทคโนโลยกีาวหนา โครงการฝกครูทําวิจัยดานสังคม โครงการแนะนํา

ผลิตภัณฑใหม เชน เครื่องควบคุมการอบแหงไม 
ทั้งนี้ในทิศทางการวิจยัดังกลาวจะครอบคลุมทั้งการวิจัยเชิงลึกและการวิเคราะหความคุมทุน 
หนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการ คือ กําหนดนโยบายและใหขอเสนอแนะในการดําเนินงาน

ของสถานวิจัย มีการประชุมอยางนอยปละ 1 คร้ัง/ป คณะกรรมการอํานวยการประกอบดวย 
1.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ประธาน 
2.  รองคณบดีฝายวิจยัและบัณฑิตศึกษา  กรรมการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
3.  รศ.ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ กรรมการ 
 ผูอํานวยการฝายอุตสาหกรรม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
4.  ดร.บุญรอด  สัจจกุลนกุจิ กรรมการ 
 นักวิทยาศาสตร 8 ว.จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 
5.  คุณพีระพล  สาครินทร กรรมการ 
 ผูตรวจราชการกระทรวงพลงังาน 
6.  ผูอํานวยการสํานักพลังงานภมูิภาคที่ 11 (สุราษฎรธานี) กรรมการ 



 

 “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดบัสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2550/ปงบประมาณ 2551 

4-7 

7.  ผูอํานวยการสถานวิจยัเทคโนโลยีพลังงาน กรรมการและเลขานุการ 
8.  รองผูอํานวยการสถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
คณะกรรมการบริหาร ทําหนาที่ดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายทีก่าํหนดโดยคณะกรรมการ

อํานวยการ โดยมผูีอํานวยการสถานวิจยัเปนผูกํากับใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด ทั้งนี้
คณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมอยางนอยปละ 3 คร้ัง คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย 

1.  รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร ผูอํานวยการสถานวิจยั 
2.  รศ.ดร.พีระพงศ  ทีฆสกุล รองผูอํานวยการสถานวิจัย 
3.  ผศ.ไพโรจน  คีรีรัตน กรรมการ 
4.  รศ. สมาน  เสนงาม กรรมการ 
5.  ดร.พุทธิพงศ  แสนสบาย กรรมการ 
6.  ผศ.ดร. สุกฤทธิรา  รัตนวิไล กรรมการ 
7.  รศ.ดร. จรัญ  บุญกาญจน กรรมการ 
8.  ดร.ฐานันดรศกัดิ์  เทพญา กรรมการและเลขานุการ 
9.  ผศ.ดร.ชญานุช  แสงวิเชยีร ทะนนท กรรมการ 
10. นางสาวนยิดา  ผองใส           เลขานุการ 
 

7. แผนการดาํเนินงาน 5 ป (เพื่อใหบรรลุดัชนีชี้วัด โดยใหรายละเอียดเชิงบรรยาย) 
7.1 แผนงานบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการเพื่อใหไดมาตามเปาหมายของสถานวจิัย จะสามารถแบงการบริหารตามสาขา
การวิจยัเปน 2 สาขา ประกอบดวย 

1. เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
2. เทคโนโลยีสําหรับการอนุรักษและเทคโนโลยีสนับสนุนดานพลงังาน 
 

7.2 แผนการดําเนนิงานวจิัย 
จํานวนโครงการวิจัย ทีมงานวิจัย 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 รวม 
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน* 3 5 8 8 * 30 
เทคโนโลยีสําหรับการอนุรักษและ 
สนับสนุนดานพลังงาน* 

2 2 2 1 * 17 

รวม 5 7 10 9 * 31 
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  หมายเหตุ จํานวนโครงการวิจัยหมายถึงจํานวนโครงการวิจัยใหมที่ไดรับในปนัน้ๆ  จํานวน
โครงการวิจัยในปที่ 4 และ 5 จะมีการปรับอีกครั้งหลังการดําเนนิการครบ 2 ป โดยยังไมไดกําหนด
จํานวนโครงการวิจัยในปที่ 5 ไว 

 
7.3 แผนบัณฑติศกึษา 
 

จํานวนนักศึกษา แผนบัณฑติศกึษา 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 รวม 
 ระดับปริญญาโท* 4 5 7 7 10 33 
 ระดับปริญญาเอก*,** 1 1 1 2 2 7 

รวม 5 6 8 9 12 40 
 
* เปนนักศกึษารับใหมในหลักสูตรที่นักวจิัยสังกัดอยูและหลักสูตร JGSEE 
** เนื่องจากใน 3 ปแรกอาจประสบความลําบากในการหานักศกึษาระดับ ป.เอก จึงวางเปาไวเพียง 1 คนตอป 
แตจะชดเชยดวย นศ.ระดับ ป.โท (นศ.ป.โท 2 คน = นศ.ป.เอก 1 คน) 
 

7.4 แผนงานเผยแพรเทคโนโลยีและการพัฒนาเชิงพาณิชย 
การเผยแพรเทคโนโลยีและการพัฒนาเชิงพาณิชยของสถานวิจัยจะจัดทําในรูปของการจัด

ประชุมสัมมนาวิชาการ จัดถายทอดเทคโนโลยี มีการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และมีการนําเสนอผลงานใน
ที่ประชุมวิชาการ โดยมีแผนงานตามตารางดังนี้ 

 
กิจกรรมเผยแพรผลงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 รวม 

-  จัดประชุมสมัมนาวิชาการ - 1 - 1 - 2 
-  จัดถายทอดเทคโนโลยี - 1 2 2 2 7 
-  จํานวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร - 1 1 2 3 7 

รวม - 3 3 5 5 16 
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7.5 แผนพัฒนาบุคลากร 
มีการสรางความเขมแข็งใหนักวจิัยในสถานวิจยั โดยจัดใหนักวจิัยเขารวมในกจิกรรมตาม

จํานวนครั้งของกิจกรรมพัฒนาดังตอไปนี ้
 

จํานวนครั้ง (คน-คร้ัง) กิจกรรม 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
-  เขารวมการอบรมสัมมนาในหวัขอที่เกีย่วของกับ
พลังงาน* 

1 1 1 1 1 

-  การเสนอผลงานวิจยั* 1 1 1 1 1 

-  ดูงานในภาคอุตสาหกรรมเพื่อหาโจทยวิจัย 2 2 2 2 2 
-  ประชุมกลุมยอยระหวางนกัวิจยักับผูชวยวิจัยและ
นักศึกษา 

12 12 12 12 12 

  * เปนการสนบัสนุนเพิ่มเตมิจากการสนับสนุนปกต ิ
 

7.6 แผนพัฒนาสถานวิจยั 
สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงานเปนสถานวิจัยที่พัฒนามาจาก “กลุมวิจัยพลังงานหมุนเวียนสําหรับ

ภาคใต” ซ่ึงไดรับทุนสนับสนุนการดําเนินการจากคณะวิศวกรรมศาสตรเปนเวลา 3 ป ตั้งแต พ.ศ. 2547 – 
2550 โดยมีผลงานเปนที่ยอมรับตั้งแตการไดรับทุนวิจัยจากภายนอก  การผลิตบัณฑิตศึกษา  การผลิตผลงาน
ตีพิมพ และการถายทอดเทคโนโลยี  คณะวิศวกรรมศาสตรเห็นวางานวิจัยดานพลังงานเปนสิ่งสําคัญและ
เปนยุทธศาสตรของประเทศ  ของภาคใต และของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและกลุมวิจัยฯ มีศักยภาพใน
การดําเนินการตอไป จึงเห็นสมควรผลักดันและสนับสนุนใหจัดตั้งสถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงานขึ้น โดย
เพิ่มขอบเขตครอบคลุมทิศทางงานวิจัยระดับประเทศ และรวมงานวิจัยดานอนุรักษพลังงานและเทคโนโลยี
สนับสนุนเขาดวยกัน  ในชวง 3 ปแรกของสถานวิจัยฯ จะดําเนินการวิจัยตามทิศทางที่กําหนดไว โดยจะมุง
แสวงหาความเปนเลิศเฉพาะดานอันเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ และจะทําการปรับ
ทิศทางใน 2 ปสุดทาย และจะผลักดันใหเปนสถานวิจัยความเปนเลิศหรือสาขาความเปนเลิศในอนาคต 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนดาํเนินการ 

สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงานไดบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน 100% ซ่ึงบรรลุตาม
แผนที่กําหนดไว 

 
องคประกอบท่ี 7    การบริหารและการจัดการ 

สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน มีงบประมาณในการบริการจัดการ จากเงินรายไดคณะวิศวกรรม
ศาสต และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยไดวางแผนการจัดสรรเงินเพื่อพัฒนากิจกรรมดานตาง ๆ ให
ครบทุกดาน คอื มีนโยบายสงเสริมใหนักวจิัยและนักศกึษาไปนําเสนอผลงานวิชาการ  ประกอบกบัคณะฯ มี
นโยบายสงเสริมและกระตุนใหเกิดการทําวิจยัที่ไดผล ทําใหนักวจิัยที่เขารวมประชุม วิชาการและ/หรือ
นําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและตางประเทศจึงมีจํานวนเพิม่เรื่อย ๆ   โดยมีทุนสนับสนุนในการ
เดินทางไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ    

สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน ไดพัฒนาระบบฐานขอมูลทางบัญชีเพื่อเปนขอมูลในการตัดสนิใจ
การบริหารงบประมาณใหสอดคลองกับแผนงบประมาณ  และพัฒนาระบบฐานขอมูลในการบริหารสถาน
วิจัยฯ 

การบริหารจัดการงบประมาณสถานวิจยัเทคโนโลยีพลังงานดานงบประมาณมีดังนี ้
- เปดบัญชีธนาคารในชื่อสถานวิจยัฯ  
- การใชจายเงิน ใชจายตามเกณฑการสนับสนุนที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยสถานวิจยัไดเก็บ

หลักฐานคาใชจายไวเพื่อการตรวจสอบ  
- ผูมีอํานาจอนมุัติงบประมาณคาใชจาย 
 ผูอํานวยการสถานวิจยัมีอํานาจอนุมัติงบประมาณคาใชจายของสถานวจิัย คร้ังละไมเกิน 
 50,000 บาท กรณีเกิน 50,000 บาท ใหเปนอํานาจของคณบดีคณะที่สถานวิจยัสังกัด  
- งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจยัใชแนวปฏิบัติตามระเบียบและประกาศฯเรื่องเงนิ

อุดหนุนโครงการวิจยั โดยหวัหนาโครงการวิจยัรับผิดชอบเก็บหลักฐานคาใชจายไวเพื่อ
การตรวจสอบ 

  สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงานไดมีการรายงานผลการดําเนินงานและผลการใชจายเงนิพรอมสําเนา
บัญชีสมุดเงินฝาก ทุกรอบ 6 เดือน ใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและคณะที่วจิัยสังกัดอยู 
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องคประกอบท่ี 9    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน     มีการดําเนินการในระบบประกันคณุภาพป 2551 เปนปแรก  และ

บุคลากรยังขาดความเขาใจเรื่องความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพอยูบาง 
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ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินรายองคประกอบ 
สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน 

 
ลําดับ
ท่ี ชื่อองคประกอบ น้ําหนัก  

คะแนนที่
ได 

ผลการ
ประเมิน 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (1) 20 5.00 ดีมาก 

2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต (12)       

3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศกึษา (2)       

4 การวิจยั (9)       

5 การบริการวิชาการแกสังคม (2)       

6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (3)       

7 การบริหารและการจัดการ (8) 20 3.67 ดี 

8 การเงินและงบประมาณ (6)       

9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (4)       

  คาเฉล่ียถวงน้าํหนัก 9 องคประกอบ 40     

10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต* (2)       

11 วิเทศสัมพันธ* (1)       

  คาเฉล่ียถวงน้าํหนัก 11 องคประกอบ 40     

  ผลการประเมินระดับหนวยงาน   4.33 ดี 
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ตารางแสดงผลการดําเนินงาน และผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้ (SAR-7) ปการศึกษา 2551/ปงบประมาณ 2551 ของสถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตนเอง 

องคประกอบและตวับงชี้ 

คา
น้ํา
หน

ัก 

ตั้ง 
2549 

หาร 
2549 

ป 
2549 

ตั้ง 
2550 

หาร 
2550 

ป 
2550 

ตั้ง 
2551 

หาร 
2551 

ป 
2551 เป

าห
มา
ย 2

55
1 

ตา
มเ
กณ

ฑ 
(1,

2,3
) 

เที
ยบ

แผ
น 

(1,
0) 

พัฒ
นา
กา
ร (

1,0
) 

รว
ม 

5 ค
ะแ
นน

 

คะ
แน

นถ
วง
น้ํา
หน

ัก 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (3) 20                             5 

    1.2รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด (รอยละ) 20                100 80 3 1 0 5 5 

7. การบริหารและการจัดการ  (14) 20                             3.667 
    7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (ระดับ) 10                 3 3 2 1 0 3.667 1.834 

    7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารง  รักษาไว
ใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (ระดับ) 

10                3 3 2 1 0 3.667 1.834 

    7.12 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะ
ในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ (รอยละ) 

                 66.67            

    7.13 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ (ระดับ)                               

    7.14 จํานวนครั้งความไมปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิน (ภายในมหาวิทยาลัย) 
(ครั้ง) 

                              

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  (5)  0                               

    9.4มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองและทันเวลา 
(ระดับ) 

                  3             

อธิบายสัญลักษณ                 
* หมายถึง องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัย 
** หมายถึง ตัวบงชี้ที่สอดคลองกันระหวาง สกอ. และสมศ. 
*** หมายถึง ตัวบงชี้ที่กําหนดโดย สกอ. 
**** หมายถึง ตัวบงชี้ของ สมศ. 
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ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2551 (SAR-8) 
 

องคประกอบท่ี 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

ชื่อตัวบงชี้: 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด (รอยละ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
             สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน  ไดดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนดไว พบวาผล
การดําเนินงานทําได 100 % ของแผนงาน และมีตัวช้ีวัดที่ทําไดมากกวาแผนงานโดยเฉพาะที่โดดเดนคือ การนําเสนอ
ผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สถานวิจัยใหการสนับสนุน  การถายทอด
เทคโนโลยี และเงินทุนวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก นอกจากนี้ยังมีผลงานที่ไมไดต้ังเปาหมายไว
เกิดขึ้น เชน รางวัลและขอเสนอโครงการวิจัยฯ  ซึ่งในสวนนี้เปนผลงานที่นาพอใจ 
             อยางไรก็ตามผลการดําเนินงานของสถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน ระหวาง เมษายน 2551 – มีนาคม 2552 นั้น ยัง
ไมบรรลุเปาหมายบางตัวช้ีวัด  คือ productivity ในสวนของตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติและระดับชาติ และ
สิทธิบัตรยังตํ่ากวาเปาหมาย ดังนั้นคงตองเนนไปที่การตีพิมพเผยแพรใหมากกวานี้ อาจจะพิจารณาปรับแผนใหมีการ
เผยแพรเพื่อใชประโยชนไดจริง เนื่องจากโครงการเปนโครงการประเภท applicability ไมใช pure scientific ซึ่งอาจไม
เหมาะสมกับการตีพิมพในวารสารที่มีคุณภาพสูง ๆ 
 

เอกสารอางอิง :   
1. รายงานผลการดําเนินการสถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน ระหวาง เมษายน 2551 – มีนาคม 2552 (ปที่ 2) 
2. ผลการพิจารณารายงานผลการดําเนินงานของสถานวิจัย รอบ 6 เดือน ประจําป 2551 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 

1. จุดออน 
       1. นักวิจัยมีภาระสอนมากและขาดบุคลากรฝายสนับสนุน 
       2. งานวิจัยสวนใหญขาดการเชื่อมโยงที่เปนระบบทําใหผลกระทบจํากัดอยูในวงแคบ 
       3. ขาดทักษะในการบริหารจัดการงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ 
       4.ขาดแคลนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความรูความสามารถในการชวยงานวิจัย 

2. จุดแข็ง   
      1. มีบุคลากรและพื้นฐานประสบการณการวิจัยดานพลังงานอยางตอเนื่องมากกวา 30 ป 
      2. มีความรวมมือกับบุคลากรทั้งภายในและภาคนอกคณะฯ รวมทั้งหนวยงานตางประเทศดวย 
      3. มีงานวิจัยที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติทําใหสามารถดึงดูดนักศึกษาตางชาติได 
      4. มีแหลงทุนสนับสนุนจากภายในและภายนอกอยางตอเนื่อง 
      5. มีหนวยงานราชการติดตอและใหการสนับสนุนงานวิจัยอยางตอเนื่อง 
      6. มีความเช่ียวชาญระดับแนวหนาในบางสาขา เชนไบโอดีเซล 
      7. เปนแหลงความรูและถายทอดเทคโนโลยีใหแกชุมชน 
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3. โอกาส 
      1.ปจจุบันราคาน้ํามันสูงขึ้นอยางตอเนื่องจึงเปนโอกาสที่ดีในการสรางงานวิจัยที่มีผลกระทบในวงกวาง 
      2. มีความตองการงานวิจัยในระดับทองถิ่น และภูมิภาคสูง 
      3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยที่เนนดานพลังงานหลายแหลง เชน สกว. สนพ. วช. 
      4. มีนักวิจัยจากหลายสาขาที่มีความเช่ียวชาญและพรอมจะรวมกลุมทําวิจัย 
      5.เปนหนึ่งในยุทธศาสตรงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยใหความสนับสนุน  

 
4. อุปสรรค 
      1. มีสถาบันการศึกษาหลายแหงที่เช่ียวชาญงานวิจัยในสาขานี้ทําใหเกิดการแขงขันสูงในการจัดหาทรัพยากร 
      2. รัฐไมมีแนวทาง/ทิศทางที่ชัดเจนในการสนับสนุนงานวิจัย 

 

5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 
1. ระดมสมองจากกลุมเพื่อกําหนดวัตถุประสงค และแผนที่ชัดเจน  
2. สนับสนุนใหเพิ่มงานวิจัยในลักษณะชุดโครงการใหญ 
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องคประกอบท่ี 7.  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้: 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (ระดับ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน มีผูบริหารที่มีความเขมแข็ง  มีเกณฑและระเบียบการสรรหาและประเมิน

ผูบริหารอยางเปนระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมีคณะกรรมการคัดเลือกผูบริหารจากสํานักวิจัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และไดมีการเปดโอกาสใหผูบริหารสถานวิจัย ไดแสดงวิสัยทัศนการนําองคกรกอนการ
จัดตั้งสถานวิจัย แผนกลยุทธ และโครงสรางระบบบริหารที่ทําใหสามารถปฏิบัติการ ตามวัตถุประสงคและพันธกิจ และ
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบตามภาระที่ไดรับมอบหมาย มีการแบงสวนการจัดการงานดานตาง ๆ อยางชัดเจน มี
โครงสรางและกําหนดหนาที่ของผูบริหารในดานตาง ๆ  ทั้งในระดับกรรมการการสถานวิจัยและกําหนดหนาที่ของ
บุคลากรและนักวิจัยในดานตางๆ อยางชัดเจน รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร โดยตองทําแบบ
ขอตกลงภาระงานมหาวิทยาลัยสาขาการบริหาร 

 

เอกสารอางอิง :  
1. คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ 197/2550 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารสถานวิจัย

เทคโนโลยีพลังงาน 
2. แบบขอเสนอขอรับการสนับสนุนจัดตั้งสถานวิจัย 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 

1. จุดออน 
             เปนชวงเริ่มตนของหนวยงาน การดําเนินการหลายดานยังไมมีความชัดเจน 
2. จุดแข็ง   
             มีการบริหารงานในรูปคณะกรรมการทําใหการตัดสินเปนไปดวยความรอบคอบ 
3. โอกาส 
             มีความอาวุโส และมีความนาเชื่อถือ รวมกับความสดของนักวิจัยในทีมจึงนาจะผลักดันโครงการวิจัยเดน ๆ 
ทั้งระบบเดี่ยวและแบบที่รวมมือกันระหวางกลุมวิจัยตาง ๆ 
4. อุปสรรค 
              การจัดประชุมหลายกลุมพรอมกันยังทําไดยาก เนื่องจากตางก็มีภาระอื่น ๆ มากทําใหมีเวลาวางไมตรงกัน 
และมีนักวิจัยหลายทานซึ่งรับหนาที่ผูอํานวยการทีมวิจัย/สถานวิจัยอื่น รวมอยูดวย ทําใหไมมีผลงานรวมกับสถาน
วิจัยเทคโนโลยีพลังงาน  
5.  กลยุทธ/แผนพัฒนา  

        พยายามโจทยวิจัยในดานพลังงาน  เพื่อผลักดันใหเกิดโครงการวิจัย 
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องคประกอบท่ี 7.  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้: 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ (ระดับ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน  มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบโปรงใส โดยประกาศรับสมัคร

เจาหนาที่และผูชวยวิจัย ผาน web คณะวิศวกรรมศาสตร  และมีการทดสอบ สัมภาษณ โดยนักวิจัยของสถานวิจัยฯ 
รวมถึงใหเจาหนาที่และผูชวยวิจัย จัดทําแบบขอตกลงภาระงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาเลื่อน
ขั้นคาจาง โดยมีคณะกรรมการประเมินอยางเปนระบบ 

สถานวิจัยฯ มีแผนพัฒนาบุคลากรมีการสรางความเขมแข็งใหนักวิจัยในสถานวิจัย โดยจัดใหนักวิจัย เขา
รวมการอบรมสัมมนาในหัวขอท่ีเกี่ยวของกับพลังงาน เสนอผลงานวิจยั  ดูงานในภาคอุตสาหกรรมเพือ่หาโจทย
วิจัย ประชุมกลุมยอยระหวางนกัวิจัยกับผูชวยวิจัยและนักศึกษา จากงบประมาณของหนวยงานเอง  

สถานวิจัยฯ มีสวัสดิการและสรางสุขภาพที่ดี โดยจัดทําประกันสังคมใหเจาหนาที่และผูชวยวิจัยของสถานวิจัย
สายสนับสนุนทั้งหมด 

เอกสารอางอิง :  
1. คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ 197/2550 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารสถานวิจัย

เทคโนโลยีพลังงาน 
2. แบบขอเสนอขอรับการสนับสนุนจัดตั้งสถานวิจัย (ไดกําหนดแผนพัฒนาบุคคล) 
3. เอกสารสงเงินสมทบประกันสังคม 
4. บันทึกขออนุมัติเดินทางเขารวมแสดงผลงานและประชุมวิชาการของนักวิจัย 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 

1. จุดออน 
             1. นักวิจัยหลักคืออาจารย ดังนั้นการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพยังขึ้นอยูกับหนวยงานตนสังกัด 
              2. มีเจาหนาที่ธุรการเพียงคนเดียวซึ่งตองเรียนรูงานทุกระบบงาน 
              3. ตัวบงช้ีของสถานวิจัย ไมใชเปาหมายหลักขององคกร 
2. จุดแข็ง   
             1. สามารถสนับสนนุใหนักวิจัยไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ 
              2. บุคลากรทุกระดับมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
3. โอกาส 
              มีความรวมมือกับสถาบันตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ 
4. อุปสรรค 
              การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพยังขึ้นอยู
กับหนวยงานตนสังกัด น้ําหนักในงานวิจัยยังมีผลนอยในการพจิารณาผลงาน 
 

  8/7-2 



 

 “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดบัสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551/ปงบประมาณ 2551 

5-1 

 

องคประกอบท่ี 9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ชื่อตัวบงชี้: 9.4 มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองและทันเวลา (ระดับ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ไมมีการดําเนินงานที่ชัดเจน แตมีการรวบรวมขอมูลผลงานวิจัย จากนักวิจัย โดยเลขานุการสถานวิจัย 
 
 

เอกสารอางอิง :  - 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 

       เปนหนวยงานใหม เปนปแรกที่สถานวิจัยทํารายงานประเมินคุณภาพ 

2. จุดแข็ง 
        - 
3. โอกาส 

       - 
4. อุปสรรค 

ยังขาดความเขาใจในระบบคุณภาพ 
5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 
       พยายามจัดระบบการเก็บหลักฐาน ผานนักวิจัย และทําความเขาใจกับระบบคุณภาพ 

 

 

5.กลยุทธ/แผนพัฒนา  
1. สนับสนุนใหบุคลากรมีโอกาสเขารวมและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น  
2.สงเสริมและกระตุนใหบุคลากรประจําสายสนับสนุนมีความกระตือรือรนในการพัฒนาความรูและทักษา
ในวิชาชีพ 
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ขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินภายในสถาบัน สถานวจัิยเทคโนโลยีพลังงาน 

 
  

2549 2550 2551 ขอมูล 

ผล ผล ผล 
1 จํานวนกลุมสาขาวิชาที่เปดสอนในสถาบัน   

(โปรดระบุรายละเอียด)       

2 จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอน       

  2.1 จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาตรี       

   2.2 จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาโท       

  2.3 จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาเอก       

  2.4 จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามเกณฑ สกอ.       

3 จํานวนอาจารยประจํา       

  3.1 อาจารยขาราชการ        

  3.2 อาจารยพนักงาน       

  3.3 อาจารยสัญญาจาง (ต้ังแต 9 เดือนขึ้นไป)       

4 วุฒิการศึกษาของอาจารยประจํา       

  4.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา   16 16 

  4.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา   4 4 

  4.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา       

5 ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา       

  5.1 ศาสตราจารย       

  5.2 รองศาสตราจารย   9 10 

  5.3 ผูชวยศาสตราจารย   4 4 

  5.4 อาจารย   6 6 
6 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด       

  6.1 ระดับปริญญาตรี       

        6.1.1 ภาคปกติ       
        6.1.2 ภาคพิเศษ 
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ขอมูล ผล ผล ผล 
  6.2 ระดับปริญญาโท       

        6.2.1 ภาคปกติ   16 6 

        6.2.2 ภาคพิเศษ       

  6.3 ระดับปริญญาเอก       

       6.3.1 ภาคปกติ   3 4 

       6.3.2 ภาคพิเศษ         

7 บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด       

  7.1 ระดับปริญญาตรี       

        7.1.1 ภาคปกติ       

        7.1.2 ภาคพิเศษ       

  7.2 ระดับปริญญาโท       

       7.2.1 ภาคปกติ       

       7.2.2 ภาคพิเศษ       

  7.3 ระดับปริญญาเอก       

       7.3.1 ภาคปกติ       

       7.3.2 ภาคพิเศษ       

8 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการ
ประ กอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

      

  8.1 จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม (ปริญญา
ตรี) (ไมรวมศึกษาตอ) 

      

  8.2 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและ
การประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป (ไมรวม
ศึกษาตอ) 

      

9 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรง
สาขาที่สําเร็จการศึกษา 

      

  9.1 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรง
สาขาที่สําเร็จการศึกษา 

      

  9.2 จํานวนบัณฑิตที่ทํางานแลวระบุสาขา 
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ผล ผล ผล 
10 จํานวนบัณฑิตที่ไดเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตาม

เกณฑ กพ.   

    

  10.1 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไป
ตามเกณฑ กพ.   

    

  10.2 จํานวนบัณฑิตที่กรอกแบบฟอรมระบุ
เงินเดือน   

    

11 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่จบการศึกษา ที่
ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรอืรางวัลทาง
วิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิต
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

      

12 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษา
ที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ       

13 จํานวนวิทยานิพนธทั้งหมด       

  13.1 วิทยานิพนธระดับปริญญาโท       

  13.2 วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก       

14 จํานวนจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร       

  14.1 บทความจากวิทยานิพนธระดับ ปริญญาโทที่
ตีพิมพเผยแพร       

  14.2 บทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกที่
ตีพิมพเผยแพร        

15 จํานวนงานวิจัย  และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชน       

  15.1 จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ 
เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนของอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

      

          15.1.1 จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติ   

5 
- 
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ผล ผล ผล 
          15.1.2 จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสาร

ระดับนานาชาติ   6 1 

  15.2 จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ 
เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนของบุคลากร
สายสนับสนุน 

      

          15.2.1 จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติ       

          15.2.2 จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสาร
ระดับนานาชาติ       

16 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรค
ภายในสถาบัน       

  16.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงาน
สรางสรรคภายในสถาบันของอาจารยประจําและ
นักวิจัย 

  
                    

1.505  
                    

3.3838  

  16.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงาน
สรางสรรคภายในสถาบันของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

      

17 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบัน       

  17.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงาน
สรางสรรคภายนอกสถาบันของอาจารยประจํา
และนักวิจัย 

  
                    

11.635  
                    

11.3915  

  17.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงาน
สรางสรรคภายนอกสถาบันของบุคลากรสาย
สนับสนุน 
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18 จํานวนผูที่รับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรค       

  18.1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่รับทุนทํา
วิจัยและงานสรางสรรค   5 12 

  18.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่รับทุนทําวิจัย
และงานสรางสรรค   1 1 

19 จํานวนผูที่ไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรค
จากภายในสถาบัน       

  19.1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่รับทุนทํา
วิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบัน   3 9 

  19.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่รับทุนทําวิจัย
และงานสรางสรรคภายในสถาบัน   1 1 

20 จํานวนผูที่ไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรค
จากภายนอกสถาบัน       

  20.1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่รับทุนทํา
วิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน   2 4 

  20.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่รับทุนทําวิจัย
และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน       

21 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) 
ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ  

      

  21.1 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงของ
อาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด   11 4 

  21.2 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงของ
บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด       

22 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที ่ไดรับ  
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  (สิทธิบัตร/ 
อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์) ในรอบ 5 ปที่ผานมา 
(ช้ินงาน) 
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23 จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและ

วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ  

  4 6 

24 จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ
วิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ 

  2 - 

25 คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการ
วิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม       

26 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับ
การยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ   

    

27 รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการ และ
วิชาชีพในนามสถาบัน   

    

28 จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสราง
เสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม       

29 คาใชจาย และมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนา  
และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม   

    

30 สินทรัพยถาวร        

31 คาใชจายทั้งหมด (เฉพาะดานการเรียนการสอน)       

32 งบดําเนินการที่ใชจายไปทั้งหมด   166,578.75 750,707.34 

33 เงินเหลือจายสุทธิ   333,421.25 284,265.76 

34 เงินรายรับทั้งหมด(งบดําเนินการที่รับมาทั้งหมด)       

35 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ       

36 จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 
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37 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการ

พัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศ
และตางประ เทศ 

      

38 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน       

  38.1 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด   3 3 

  38.2 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่
ปฏิบัติงานจริง   3 3 

39 จํานวนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขารวม
กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา        

40 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด 
คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา       

41 คา FTES ระดับปริญญาตรี (ปการศึกษา)       

42 คา FTES ระดับปริญญาโทและเอก(หลังจากที่
ปรับคาแลว) (ปการศึกษา)       

43 จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง       

44 คา FTES ระดับปริญญาตรี (ปงบประมาณ)       

45 คา FTES ระดับปริญญาโทและเอก (หลังจากที่
ปรับคาแลว) (ปงบประมาณ)       

46 จํานวนนักวิจัย       

  46.1 จํานวนนักวิจัยทั้งหมด   19 20 

  46.2 จํานวนนักวิจัยปฏิบัติงานจริง   19 13 

47 จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
(ภายในมหาวิทยาลัย) 

      

48 จํานวนนักศึกษาที่ปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม
และวินัยนักศึกษา 

      

49 จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร 
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50 จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนใน

ช้ันปที่ 1 (รหัสเดียวกับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
ในขอ 49) 

      

51 จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่มีภูมิลําเนาใน 14 
จังหวัด 
ภาคใตที่มหาวิทยาลัยเปดโอกาสทางการศึกษาให 
เปนพิเศษเฉพาะแกสังคมและชุมชนภาคใต 

      

52 จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทั้งหมด       
53 รายวิชาที่เปดสอนเปนภาษาอังกฤษหรือ

ภาษาตางประเทศอื่นๆ       
  53.1 รายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด       
  53.2 รายวิชาที่เปดสอนเปนภาษาอังกฤษหรือ

ภาษาตางประเทศอื่น ๆ       
54 จํานวน Joint-degree Programs       
55 จํานวนชาวตางประเทศที่มาเยือนหรือปฏิบัติงาน

ที่มหาวิทยาลัย       
56 จํานวนนักศึกษาชาวตางประเทศที่มาฝกงานทํา

วิจัยหรือศึกษาที่มหาวิทยาลัยในทุกลักษณะ       
57 จํานวน Co-advisors ที่เปนชาวตางประเทศ       
58 จํานวนบุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไป

ตางประเทศ       
59 จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เปน 

Advisors/Co-advisors ใหสถาบันในตางประเทศ       
60 จํานวนโครงการวิจัยที่ทํารวมกับชาวตางประเทศ 

(Joint Research)       
61 จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่ทํารวมกับ

ตางประเทศ       
62 จํานวนโครงการและผูเขารวมโครงการพัฒนา

สมรรถนะสากลของนักศึกษาและบุคลากร     
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2549 2550 2551 ขอมูล 

ผล ผล ผล 
63 จํานวน Joint Publication       
64  จํานวนนักศึกษาที่ไปทําวิทยานิพนธ (Thesis) 

ตางประเทศ       
65 จํานวนโครงการของคณะ/หนวยงานรวมมือกับ

หนวยงานตาง ๆ หรือกับสังคมและชุมชนเพื่อ
พัฒนาชุมชนและสังคมภาคใต       
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รายงานผลการดําเนินการ 
 6 เดือน ระหวาง.... ...................... ถึง..................................................ปท่ี......... 

    ป    ระหวาง........เมษายน.....2551.. ถึง.....มีนาคม..2552...ปท่ี...... 2.... 
( เร่ิมรับทุนในปงบประมาณ  2550 ) 

   
1.  ชื่อสถานวิจัย 
     ภาษาไทย   สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน 
     ภาษาอังกฤษ  Energy Technology Research Center (ETRC) 
2.  คณะ/หนวยงานที่สนับสนุนสถานวิจัย 
     2.1  ภาควิชา  คณะ/หนวยงานหลัก 
         คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ 
   2.2  ภาควิชา  คณะ/หนวยงานรวม ( ระบุทุกคณะ/หนวยงาน ) 
         คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ 
3.  ชื่อหัวหนาสถานวิจัย  ( ภาควิชา/คณะ/หนวยงาน )  
   นายกําพล  ประทีปชัยกูร 
      ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร 
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ 
4.   ชื่อบุคลากรในสถานวิจัย  ( โปรดระบุใหครบทุกคน )  ภาควิชา/คณะ/หนวยงาน 

4.1  นักวิจัยหลัก 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ (สาขา) ตําแหนงทางวิชาการ สังกัด 
1.  นายกําพล  ประทีปชัยกูร M.Eng.Sc.  (Mechanical Engineering) รองศาสตราจารย วิศวกรรมศาสตร 
2.  นายสมาน  เสนงาม M.Eng.Sc.  (Mechanical Engineering) รองศาสตราจารย วิศวกรรมศาสตร 
3.  นายพีระพงศ  ทีฆสกุล Ph.D.  (Mechanical Engineering) รองศาสตราจารย วิศวกรรมศาสตร 
4.  นายชูเกียรติ  คุปตานนท Dr.Inr.  (Mechanical Engineering) รองศาสตราจารย วิศวกรรมศาสตร 
5.  นายไพโรจน  คีรีรัตน วศ.ม.  (วิศวกรรมเครื่องกล) รองศาสตราจารย วิศวกรรมศาสตร 
6.  นายวรวุธ  วิสุทธิ์เมธางกูร Ph.D.  (Mechanical Engineering) รองศาสตราจารย วิศวกรรมศาสตร 
7.  นายฐานันดรศักดิ์  เทพญา Ph.D.  (Energy Technology) อาจารย วิศวกรรมศาสตร 
8.  นายพุทธิพงศ  แสนสบาย Ph.D.  (Energy Technology) อาจารย วิศวกรรมศาสตร 
9.  นายธีระยุทธ หลีวิจิตร Ph.D.  (Energy Technology) อาจารย วิศวกรรมศาสตร 
10.  นายจรัญ  บุญกาญจน Ph.D.  (วิศวกรรมเคมี) รองศาสตราจารย วิศวกรรมศาสตร 
11.  นางสุภวรรณ  ฏิระวณิชยกุล Ph.D.  (Energy Technology) รองศาสตราจารย วิศวกรรมศาสตร 
12.  นางจันทิมา  ช่ังสิริพร Ph.D.  (Environmental Technology) ผูชวยศาสตราจารย วิศวกรรมศาสตร 

13.  นางสุกฤทธิรา  รัตนวิไล Ph.D. (Chemical and Petroleum-Refining 
Engineering) 

ผูชวยศาสตราจารย วิศวกรรมศาสตร 
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14.  นายดนุพล  ตันนโยภาส D.lng.  (geologic Appliquee) รองศาสตราจารย วิศวกรรมศาสตร 
15.  นายปญญรักษ  งามศรีตระกูล M.Eng. (Marine Engineering) รองศาสตราจารย วิศวกรรมศาสตร 
16.  นายชยุต  นันทดุสิต Ph.D.  (Mechanical Engineering) อาจารย วิศวกรรมศาสตร 
17.  นายกิตตินันท  มลิวรรณ D.lng.  (Mechanical Engineering) อาจารย วิศวกรรมศาสตร 
18.  นายยุทธนา  ฏิระวณิชยกุล Ph.D.  (Energy Technology) ผูชวยศาสตราจารย วิทยาศาสตร 
19.  นายสุเมธ ไชยประพัทธ Ph.D.  (Biological and Agricultural 

Engineering) 
ผูชวยศาสตราจารย วิศวกรรมศาสตร

20.  นายสมชาย  แซอึ้ง Ph.D.  (Energy Technology) อาจารย วิศวกรรมศาสตร 

 
5.   วัตถุประสงค 

1. สรางความเขมแข็งในงานวิจัยดานพลังงานโดยเนนพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน 
2. สรางงานวิจัยเพื่อตอบสนองความตองการของประเทศ และชุมชนภาคใต 
3. สรางบุคลากรที่มีความรูความสามารถในงานวิจัยดานพลังงานใหอยูในระดับแนวหนาของประเทศ 
4.  ถายทอดผลงานวิจัยสูผูใชอยางเปนระบบ 
5.  จัดทําฐานขอมูลงานวิจัยเช่ือมโยงกับหนวยงานที่จะนําไปใชประโยชน 

 
6.  ทิศทางการวิจัย  ในชวง  5  ป  ( ทิศทางการวิจัยหลัก ) 

สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงานเปนหนวยงานวิจัยช้ันนําของประเทศซึ่งจะเนนงานวิจัยหลัก 2 ดาน คือดานพลังงาน
ทดแทน และดานอนุรักษพลังงานและเทคโนโลยีสนับสนุนดานพลังงาน ซึ่งเปนหัวใจหลักในการแกปญหาวิกฤตพลังงาน 
โดยทิศทางงานวิจัยทั้ง 2 ดานนี้จะเนนความเชี่ยวชาญของนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่สั่งสมมากวา 30 ป และ
เปนทิศทางที่เปนที่ตองการของประเทศ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

6.1  ทิศทางการวิจัยดานพลังงานทดแทน 
1. พลังงานลม การศึกษาศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรลมเฉพาะพื้นที่รอบชายฝงทะเลภาคใต การ

ผลิตกระแสไฟฟาพลังงานลม 

2.  กาซชีวภาพ พลังงานจากน้ําเสียโรงงานน้ํายางขน การทําความสะอาดกาซชีวภาพ 

3.  เชื้อเพลิงชีวภาพ กระบวนการ pyrolysis เชื้อเพลิงแข็ง กาซชีวภาพ (gasifier)  การผลิตถาน 

4.  ไบโอดีเซล ระบบผลิตเมทิลเอสเตอรแบบตอเนื่อง ระบบผลิตและควบคุมการผลิตไบโอดีเซล   

ไบโอดีเซลจากน้ํามันเมล็ดยาง การทดสอบการใชน้ํามันดีเซลผสมน้ํามันปาลมชนิดตางๆ ในเครื่องยนตน้ํามันไบโอดีเซล 

ผสมเอธานอล 

5.  เทคโนโลยีอบแหง การอบ/รมควันยางแผน การอบยางเครพขาว การอบแหงยางแทง การอบแหง

พลังงานแสงอาทิตยแบบผสมผสานไมฟน การอบแหงดวยพลังงานชีวมวล Heat Pipe Heat Pumps การอบแหงไมยางพารา 

การพัฒนาสมรรถนะการใชพลังงานในโรงงานไมยางพารา การอบแหงพลังงานความรอนแบบ Impinging เพื่อผลิตผาน 

เมมเบรนความหนาแนนสูง Optimization of an Energy Efficient Brick Kiln 
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6. เทคโนโลยีการเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวล การเผาไหมไมยางพารา การเผาไหมไขจากไบโอดีเซล  

การเผาไหมเสนใยและทะลายปาลม การเผาไหมกาซชีวภาพ 

7. พลังงานจากคลื่นและพลังงานน้ํา  การศึกษาศักยภาพพลังงานจากมหาสมุทร Pico Turbine แผน
ที่ศักยภาพพลังงานน้ํา 

 
6.2  ทิศทางวิจัยดานอนุรักษพลังงานและเทคโนโลยีสนับสนุนดานพลังงาน  

1.   วัสดุสําหรับการประหยัดพลังงาน (Clay brick, Cement block, Clay tile, Ceramic tile, and 
Cement panel for energy saving) 

2. การเก็บและการคายพลังงานความรอนของสารเปลี่ยนสถานะ โดยการออกแบบถังเก็บพลังงาน 
ความรอนและการประยุกตใชสารกักเกบ็พลังงานในหองรมยาง 

3. การพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการ การพัฒนาเครื่องอบแหง การพัฒนาการสกัดน้ํามันจาก
หินน้ํามันดวยเทคโนโลยีสะอาด 

4.    การพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ โดยการพัฒนาเครื่องมือวัดและระบบควบคุม 
5.  การพัฒนาฐานขอมูล Software และระบบชวยการตัดสินใจ ฐานขอมูลและการวางแผนการใช

พลังงาน โปรแกรมทํานายการแหงของผลิตภัณฑ 
6.  การถายทอดเทคโนโลยีกาวหนา โครงการฝกครูทําวิจัยดานสังคม โครงการแนะนําผลิตภัณฑใหม 

เชน เครื่องควบคุมการอบแหงไม 
ทั้งนี้ในทิศทางการวิจัยดังกลาวจะครอบคลุมทั้งการวิจัยเชิงลึกและการวิเคราะหความคุมทุน 
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7.  ผลการดําเนินงานของสถานวิจัย  ( ชวงที่รายงาน ) 
       7.1     ผลการดําเนินงาน 
            7.1.1   งานวิจัย (โปรดระบุช่ือโครงการวิจัย คณะผูดําเนินการวิจัย แหลงทุนงบประมาณทั้งโครงการ ปที่เริ่ม
และปที่แลวเสร็จ)  

   
  ขอเสนอโครงการที่สงแลวและอยูระหวางการพิจารณา 

 
ลําดับ ช่ือโครงการ แหลงทุน ระยะเวลา 

(เริ่ม-จบ) 
งบ 

ประมาณ 

1 คุณลักษณะของอนุภาคนาโนและโพลีไซ
คลิกอะโรแมติกไฮโดรคารบอนจาก
เครื่องยนตที่ใชน้ํามันปาลมและไบโอดีเซล
เปนเชื้อเพลิง (โครงการตอเนื่อง) 
โดย รศ.ดร.พีระพงศ  ทีฆสกุล 
(งบประมาณป 53) 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ 

ต.ค. 52  
– 

 ก.ย. 53 

366,560 

2 ช่ือแผนงานวิจัย “พลังงานทดแทนจาก
เช้ือเพลิงชีวภาพ” 
โดย รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร  
ดร.ธีระยุทธ  หลีวิจิตร  
Mr.Michael L Allen    
นายสุชัย จันทรศรี   
นายอโนทัย สุธีรยงประเสริฐ 
1.1“การออกแบบเครื่องปฏิกรณแบบตอเนื่อง
สองขั้นตอนเพื่อผลิตเมทิลเอสเทอรจากน้ํามัน
ปาลมดิบชนิด หีบรวมชนิดกรดสูง” 
(โครงการตอเนื่อง งบประมาณป 53) 
1.2“การศึกษาเปรียบเทียบระบบทําความ
สะอาดไบโอดเีซลแบบตอเนื่อง”  

 
 

งบประมาณแผนดิน ป 2553 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(2.5 ป) 
ต.ค.52 

- 
มี.ค.55 

 
1.5 ป 

 

 
 
 
 
 
 

 
643,200 

 
 
 

  845,000  
 

3 การศึกษาวิจัยพลังงานคลื่นเพื่อผลิตไฟฟา 
โดย ดร.สมชาย  แซอึ้ง (หัวหนาโครงการ) 
รศ.สมาน  เสนงาม และ 
รศ.วรวุธ  วิสุทธิ์เมธางกูร (ผูรวมวิจัย 
 

กฟภ. 2 ป 4,416,100 
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ลําดับ ช่ือโครงการ แหลงทุน ระยะเวลา 
(เริ่ม-จบ) 

งบ 
ประมาณ 

4 ระบบผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมดิบหีบ
รวมกรดสูงแบบสองขั้นตอนสําหรับชุมชน 
หัวหนาโครงการ  รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร 
ดร.พุทธิพงศ  แสนสบาย 
ผศ.ดร.สุกฤทธิรา  รัตนวิไล 
 

สวทช. 2 ป 2,004,120 

  
ขอเสนอโครงการที่ไดรับอนุมัติแลว 
 

ลําดับ ช่ือโครงการ แหลงทุน ระยะเวลา 
(เริ่ม-จบ) 

งบ 
ประมาณ 

1 
 

การลดความชื้นยางแผนโดยใชเจ็ทอากาศ
รอนพุงชน   โดย ดร.ชยุต นันทดุสิต 

สกว. 

(9 เดือน) 
ก.ค. 51 

- 
เม.ย.52 

98,000 

2 การพัฒนาเซนเซอรวัดอุณหภูมิโดยใชสาร
เทอรโมกราฟกฟอสฟอรแบบเคลือบผิว 
โดย ดร.ชยุต  นันทดุสิต, ดร.ประภาศ  เมือง
จันทรบุรี, รศ. ดร. เล็ก   สีคง 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ 

(1 ป) 
ก.ย. 51 – 
ส.ค. 52 

437,000 

3 
 

การอบไมยางพาราดวยคล่ืนไมโครเวฟและ
ลมรอน   โดย ผศ.ดร. ธเนศ  รัตนวิไล, 
ดร.ชยุต  นันทดุสิต  

คณะวิศวกรรมศาสตร  
ม.สงขลานครินทร 

(2 ป) 
ก.ค.51-
มิ.ย. 53 

200,000 

4 การใชเจ็ตหมุนควงในการเพิ่มอัตราการ
ถายเทความรอนบนพื้นผิว  
โดย ดร. ชยุต  นันทดุสิต 
 

สกว. และ สกอ. 
ก.ค.49 

 - 
 มิ.ย.51 

240,000 

5 คุณลักษณะของอนุภาคนาโนและโพลีไซ
คลิกอะโรแมติกไฮโดรคารบอนจาก
เครื่องยนตที่ใชน้ํามันปาลมและไบโอดีเซล
เปนเชื้อเพลิง (โครงการตอเนื่อง) 
โดย รศ.ดร.พีระพงศ  ทีฆสกุล 
(งบประมาณป 52) 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ 

ต.ค. 51  
– 

 มิ.ย. 53  

371,500 
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ลําดับ ช่ือโครงการ แหลงทุน ระยะเวลา 
(เริ่ม-จบ) 

งบ 
ประมาณ 

6 การพัฒนาหองรมยางแผนใหมดวยวิธีการ
คํานวณเชิงพลศาสตรของไหล  
(เปนโครงการตอเนื่อง) 
โดย รศ.ดร.พีระพงศ  ทีฆสกุล 
(งบประมาณป 2550-2552)  

งบประมาณแผนดิน ป 2552 
 
 

ต.ค. 51 
- 

ก.ย. 52  
 

 
500,000 

 

7 
 

“การศึกษาศักยภาพพลังงานลมเฉพาะแหลง: 
ลําตะคอง, อาวไผ, และแหลมพรหมเทพ” 

รศ.สมาน เสนงาม และ  
รศ.ดร.เกริกชัย ทองหนู 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย 

ม.ค.  51 
- 

ส.ค. 51 
478,000 

8 ช่ือแผนงานวิจัย “พลังงานทดแทนจาก
เช้ือเพลิงชีวภาพ” 
โดย รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร  
ดร.ธีระยุทธ  หลีวิจิตร  
Mr.Michael L Allen    
นายสุชัย จันทรศรี   
1.1“การออกแบบเครื่องปฏิกรณ
แบบตอเนื่องสองขั้นตอนเพื่อผลิตเมทิลเอส
เทอรจากน้ํามันปาลมดิบชนิด หีบรวมชนิด
กรดสูง” (โครงการตอเนื่อง) 
ระยะเวลา ต.ค. 51 – มี.ค. 54 (2 ป 6 เดือน) 

 
 
 
 
 
 

งบประมาณแผนดิน ป 2552  
 

 
 
 
 
 
 

ต.ค. 51  
–  

ก.ย.52 

 
 
 
 
 
 

788,700 

9 การศึกษาความเปนไปไดในการผลิต
พลังงานจากซากมูลฝอยเกาจากหลุมฝงกลบ
มูลฝอยเทศบาลนครสงขลา 
โดย ผศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ 
และ  รศ.ไพโรจน  คีรีรัตน ผูรวมวิจัย 

งบประมาณแผนดิน ป 2552 
 

ต.ค.51 
- 

ก.ย.52 

257,800 
 

10 การพัฒนาระบบอบแหงที่เหมาะสมสําหรับ
อุตสาหกรรมผลิตยางแทง เอส ที อาร ระดับ
วิสาหกิจชุมชนขนาดกลาง  
(โครงการตอเนื่อง)  
โดย ผศ.ดร.ยุทธนา  ฏิระวณิชยกุล  

งบประมาณแผนดิน ป 2552  
 

ต.ค.51 
- 

ก.ย.54 

450,000 

11 การพัฒนาเครื่องอบแหงกุงดวยรังสี
อินฟราเรดรวมกับลมรอน  
โดย รศ.ดร.สุภวรรณ  ฏิระวณิชยกุล  

งบประมาณแผนดิน ป 2552  
 

ต.ค.51 
- 

มี.ค.53 

  387,300 
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ลําดับ ช่ือโครงการ แหลงทุน ระยะเวลา 
(เริ่ม-จบ) 

งบ 
ประมาณ 

12 การพัฒนาเครื่องอบหมากโดยใชพลังงาน
รวมแสงอาทิตย-ชีวมวล  
โดย รศ.ดร. ชูเกียรติ คุปตานนท 
รศ.ปญญรักษ งามศรีตระกูล 
ผศ. ดร.จันทกานต ทวีกุล 
(งบประมาณป 2550)  

รายไดคณะวิศวกรรมศาสตร 
 

มิ.ย. 50  
– 

พ.ค. 51 
 

100,000  
 

13 การทดสอบน้ํามันปาลมแบบตางๆ ผสมกับ
น้ํามันดีเซลในเครื่องยนตดีเซลสําหรับ
การเกษตร และไบโอดีเซลผสมกับน้ํามัน
ดีเซลในเครื่องยนตดีเซลสมัยใหมสําหรับ
ยานพาหนะ 
โดย รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร และคณะ 
(งบประมาณป ก.ค. 2549- มิ.ย. 2552)  

มูลนิธิชัยพัฒนา  
 

16 พ.ค.49 
 –  

19 พ.ค.52  
 

9,692,000 
 

14 การพัฒนาหองรมยางแผนใหมดวยวิธีการ
คํานวณเชิงพลศาสตรของไหล 
โดย รศ.ดร.พีระพงศ  ทีฆสกุล 
 

งบประมาณแผนดิน ป 2552 ต.ค.50 
 - 

ก.ย.52 

500,000 

15 
 

การออกแบบและสรางชุดควบแนนเมทา
นอลสําหรับระบบผลิตไบโอดีเซล   ชุมชน 
โดย นายนิโอะ ปูซู 
รศ.กําพล   ประทีปชัยกูร      
ดร.พุทธิพงศ   แสนสบาย 

กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน (สนพ.) 
ปงบประมาณ 2551 

 

เม.ย. 51  
 -  

มี.ค. 52 75,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    12-9 



 

 “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดบัสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2550/ปงบประมาณ 2551 

9-8 

 7.1.2 ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ (จําแนกระดับชาติและระดับนานาชาติหรือเทียบเทา)  และนําเสนอ
ตามรูปแบบของวารสารสงขลานครินทรฉบับใหม 
   

  บทความวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ 
1. Tekasakul, P. and Promtong, M. “Energy efficiency enhancement of natural rubber smoking process by flow 

improvement using a CFD technique, ”Appl. Energy, 85(9), 878-895, 2008. (September): JIF = 1.006 
 
 7.1.3 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ (จําแนกระดับชาติและระดับนานาชาติหรือเทียบเทา)นําเสนอ
ตาม รูปแบบของวารสารสงขลานครินทรฉบับใหม 
 
  บทความจากที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  
 
1. กฤช  สมนึก , กําพล  ประทีปชัยกูร , สุกฤทธิรา รัตนวิไล และ  วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร,     “ การออกแบบเครื่องปฏิกรณ
แบบตอเนื่องของกระบวนการเอสเทอรริฟเคชันเพื่อลดกรดไขมันอิสระจากน้ํามันปาลมดิบชนิดหีบรวม”, การประชุม
วิชาการทางวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 6 สงขลา, 8-9 พฤษภาคม 2551. 
 
2. กําพล  ประทีปชัยกูร และ ธีระยุทธ หลีวิจิตร, “การใชน้ํามันปาลมลดกัมลดกรดผสมกับดีเซลในเครื่องยนตการเกษตร: 
สวน I-สมรรถนะเครื่องยนต”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 6 สงขลา, 8-9 
พฤษภาคม 2551. 
 
3. กําพล ประทีปชัยกูร และ ธีระยุทธ หลีวิจิตร, “การใชน้ํามันปาลมลดกัมลดกรดผสมกับดีเซลในเครื่องยนตการเกษตร: 
สวน II-การสึกหรอของชิ้นสวนเครื่องยนต”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 6 
สงขลา, 8-9 พฤษภาคม 2551 . 
 
4. กําพล  ประทีปชัยกุร และ สุรชัย จันทรศรี, “การลดกรดไขมันอิสระในน้ํามันปาลมดิบชนิดหีบรวมดวยวิธีการเอสเทอริ
ฟเคชัน”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 6 สงขลา, 8-9 พฤกษภาคม 2551 . 
 
5. วรางคณา ณ พัทลุง, สุภวรรณ ฏิระวณิชยกุล และยุทธนา  ฏิระวณิชยกุล, “แนวทางการอบแหงกุงดวยลมรอนและลมรอน
รวมกับรังสีอินฟราเรด”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 6 สงขลา, 8-9 
พฤษภาคม 2551. 
 
6. สุภวรรณ ฏิระวณิชยกุล,     จุฑารัตน  พรปุญญพัฒน      และยุทธนา  ฏิระวณิชยกุล,    “ผลกระทบของการอบแหงดวยลม
รอนและรังสีอินฟราเรดที่มีตอจลนศาสตรการอบแหงและคุณภาพของขาวนึ่ง”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 6 สงขลา, 8-9 พฤษภาคม 2551 . 
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7. มักตาร  แวหะยี  และ ชยุต  นันทดุสิต, “การศึกษาพฤติกรรมการไหลและการถายเทความรอนบนพื้นผิวที่เจ็ทพุงชน”,  
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 6 สงขลา, 8-9 พฤษภาคม 2551 . 
 
8. ธีระยุทธ หลีวิจิตร กําพล ประทีปชัยกูร และ ถนัด ฉิมพลี, “สมรรถนะและการปลดปลอยไอเสียของการใชน้ํามันปาลม
ชนิดลดกัมและลดกรดผสมกับดีเซลในเครื่อยนตยานพาหนะแบบ IDI”, การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกล
แหงประเทศไทยครั้งที่ 22 ปทุมธานี ,15-17 ตุลาคม 2551,รวมบทความวิชาการเลมที่ 1 หนาที่ 99-105. 
 
9. อโนทัย สุธีรยงประเสริฐ กําพล ประทีปชัยกูร และ ธีระยุทธ หลีวิจิตร, “ปริมาณการใชน้ําในการทําความสะอาดไบโอ
ดีเซลในแบบกะโดยการสเปรยน้ํารวมกับการผสมดวยฟองอากาศ”.  ,การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหง
ประเทศไทยครั้งที่ 22 ปทุมธานี, 15-17 ตุลาคม 2551 , รวมบทความวิชาการเลมที่ 3 หนาที่ 145-149. 
 
10.  นิโอะ ปูซู   กําพล  ประทีปชัยกูร  และ พุทธิพงศ   แสนสบาย, “การออกแบบ และวิเคราะหตนทุนในการควบแนนเมทา
นอลจากไบโอดีเซลดิบ”, การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติครั้งที่ 12  , 12-13 กุมภาพันธ 2552 เลข
หนา 602-611. 
 

11. ชยุต  นันทดุสิต และ ธนิต  เฉลิมยานนท, “การเพิ่มการถายเทความรอนบนพื้นผิวโดยใชกลุมเจ็ทหมุนควงพุงชน ”, การ
ประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 22 ปทุมธานี ,15-17 ตุลาคม 2551. 

 

12. จุฑารัตน  ทะสะระ   สุภวรรณ  ฏิระวณิชยกุล  และ ยุทธนา  ฏิระวณิชยกุล, “ปจจัยของลักษณะเฉพาะทางไฟฟาและ
อุณหภูมิอบแหงตอคุณภาพขาวและความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 18, 20-21 ตุลาคม 2551.   

 

13. พีระพงศ  ทีฆสกุล  ฐานันดรศักดิ์  เทพญา ธนาวุฒิ  สาเหล  และ วีระศักดิ์  พรสมิทธิกุล, “การตากยางแหงแผนดิบดวย
พลังงานแสงอาทิตยเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงในการรมควัน”, การประชุมวิชาการงานเกษตรอีสานใตประจําป 2552  
มหาวิทยาลัยอบลราชธานี, 20-22 กุมภาพันธ 2552.  

 

14. สมชาย  แซอึ้ง, “การศึกษาเชิงตัวแปรของสมรรถนะของเครื่องทําความเย็นแบบดูดซับที่เช่ือมกับ 4 แหลงความรอน ”, 
การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 22 ปทุมธานี ,15-17 ตุลาคม 2551. 

 

 

 
 

  12-11 



 

 “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดบัสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2550/ปงบประมาณ 2551 

9-10 

            7.1.5 ผลงานที่ไดรับการอางอิงในวงวิชาการ ช่ือฐานขอมูลที่ไดรับการอางอิง Scopus 

 
 

นักวิจัย/เจาของผลงาน ชื่อบทความ ชื่อวารสาร วดป.  
ปท่ี(vol) 

เลมท่ี(No.) :เลขหนา 

ชื่อบทความ 
ท่ีนําไปอางอิง 

Authors 

Leevijit T., Tongurai C., 
Prateepchaikul G., 
Wisutmethangoon W. 

Performance test of a 6-stag
continuous reactor for palm
methyl ester production 

(2008) Bioresource 
Technology, 99 (1), pp.
 214-221. 

Catalytic processes 
towards the 
production of 
biofuels in a palm 
oil and oil palm 
biomass-based 
biorefinery  

Chew, T.L., Bhatia, S. 
2008 Bioresource Technology 99 
(17), pp. 7911-7922 

Leevijit T., Tongurai C., 
Prateepchaikul G., 
Wisutmethangoon W. 

Performance test of a 6-stag
continuous reactor for palm
methyl ester production 

(2008) Bioresource 
Technology, 99 (1), pp.
 214-221. 

Scale-up synthesis 
of lipase-catalyzed 
palm esters in 
stirred-tank reactor 

Keng, P.S., Basri, M., Ariff, A.B.,
Abdul Rahman, M.B., Abdul 
Rahman, R.N.Z., Salleh, A.B. 
2008 Bioresource Technology 99 
(14), pp. 6097-6104 

Leevijit T., 
Wisutmethangoon W., 
Prateepchaikul G., Tongura
C., Allen M. 
 

Design and test of a 
continuous reactor for 
palm oil 
transesterification 

(2006) Songklanakarin 
Journal of Science and 
Technology, 28 (4), pp. 7
-802. 

Performance test of a 
6-stage continuous 
reactor for palm meth
ester production 

Leevijit T., Tongurai C., 
Prateepchaikul G., 
Wisutmethangoon W. 
(2008) Bioresource 
Technology, 99 (1), pp. 214-221. 

Tarigan, E., 
Prateepchaikul, G., 
Yamsaengsung, R., 
Sirichote, A., Tekasakul, 
P. 

Drying characteristics of 
unshelled kernels of 
candle nuts 

Journal of Food 
Engineering  
Volume 79, Issue 3, 
April 2007, Pages 828-
833   

Influence of drying 
conditions on the 
effective moisture 
diffusivity, energy 
of activation and 
energy 
consumption 
during the thin-
layer drying of 
berberis fruit 
(Berberidaceae)  

Aghbashlo, M., kianmehr, M.H., 
Samimi-Akhijahani, H. 
(2008) Energy Conversion and 
Management 49 (10), pp. 2865-
2871 
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 7.1.6  ผลงานที่เปนประโยชนตอภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาคการผลิตและการบริการ/ผลงานที่ถูกนําไปใช
ในภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาคการผลิตและบริการ 

  7.1.6.1     ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบชุมชนชนิดเคลื่อนยายไดจากน้ํามันทอดใชแลว 
  7.1.6.2     ระบบผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมดิบชนิดกรดสูงแบบเคลื่อนยายได 
  7.1.6.3     เตาเผาอิฐประหยัดพลังงาน (โครงการถายทอดเทคโนโลยีรวมกับ Enerteam Vietnam) 
 
            7.1.7       การจดสิทธิบัตร/สิ่งประดิษฐ/รางวัล (ถามี) 

7.1.7.1 รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร ไดรับรางวัลผลงานวิจัยเดนประจําป 2550 จาก กรมวิชาการเกษตร 
และจะเขารับรางวัลในงาน การประชุมวิชาการประจําป 2551 ระหวางวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2551 
ณ หองมิราเคิล แกรนด บอลลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยงานประชุม
ดังกลาวไดรวบรวมงานวิจัยที่ไดรับรางวัลดีเดนประจําป 2550 มามอบและนําเสนอภายในงาน ซึ่งมี
หัวขอหลักการประชุม คือ "ผลงานวิจยัใชไดจริงจากหิ้งสูหาง ครั้งที่ 1" รางวัลในครั้งนี้คือ การวิจัย
และพัฒนาเครื่องจักรและโรงงานตนแบบสําหรับผลิตไบโอดีเซลแบบแบทซ โดยใชกระบวนการ
เอสเทอรริฟเคชั่นและทรานสเอสเทอรริฟเคชั่น ซึ่งเปนงานวิจัยที่รวมกับ สํานักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 8 โดยมีผูรวมวิจัยดังนี้ นายประสพโชค ตันไทย   นางศรินณา ชูธรรมธัช   นายสุนันท ถี
ราวุฒิ   นางสาวสุพร ฆังคมณี   นายสุรพล จันทรเรือง นางสาวอาริยา จูดคง  
 
7.1.7.2 สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดจัดงานวันนักวิจัย ม.อ. เปนครั้งที่ 2 
ขึ้น ในวันที่ 16 มิถุนายน 2551 ณ หองประชุมทองจันทร ซึ่งมีวัตถุประสงคในการจัดเพื่อเชิดชูเกียรติ
นักวิจัยที่นําช่ือเสียง ความนาเชื่อถือมาสูมหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้ไดมีการมอบเกียรติบัตรใหกับ
นักวิจัยที่มีผลงานในประเภทตาง 13 ประเภท และนักวิจัยของสถานวิจัยไดรับรางวัลดังตอไปนี้ 
- รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร  
ไดรับรางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชนตอชุมชน ประจําป 2550 
- รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูล  
ไดรับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยไดรับรางวัลจากหนวยงานระดับชาติหรือระดับนานาชาติประจําป
2550 
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 7.1.8   งานวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในความดูแลของสถานวิจัย (โปรดระบุช่ือหัวขอ
 วิทยานิพนธ   ช่ือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   อาจารย  ที่ปรึกษาหลัก  ที่ปรึกษารวม  ปที่เริ่ม  ปที่เสร็จสิ้น   

 ทั้งที่อยู ระหวางดําเนินการและที่แลวเสร็จ โดยจําแนกระดับการศึกษา) 

มหาบัณฑิต   
ช่ือนักศึกษา หัวขอวิทยานิพนธ 

1.นายมักตาร แวหะยี รหัส นศ. 5010120058 
อ.ที่ปรึกษาหลัก ดร.ชยุต นันทดุสิต 
เริ่มเขาศึกษา 2550  คาดวาจะจบ   พ.ค. 2552 

การใชเจ็ทหมุนควงในการเพิ่มอัตราการถายเทความรอนบน
พ้ืนผิว 

2.นางสาวนุชธิดา   พรหมทอง รหัส นศ. 5010120042 
อ.ที่ปรึกษาหลัก  ผศ.ดร. ธเนศ  รัตนวิไล 
อ.ที่ปรึกษารวม ดร.ชยุต  นันทดุสิต 
เริ่มเขาศึกษา 2550  คาดวาจะจบ  2553 

การอบไมยางพาราดวยคล่ืนไมโครเวฟและการพุงชนของ
ลมรอน 

3.นายทวีศักดิ์ ขัตติยวรรณ 
รหัส นศ.  5010120015 
อ.ที่ปรึกษาหลัก รศ. กําพล ประทีปชัยกูร 
อ.ที่ปรึกษารวม ดร. ธีระยุทธ หลีวิจิตร 
เริ่มเขาศึกษา  2/2551 คาดวาจะจบ  1/2553 

Testing of Degummed Deacidified Crude Palm Oil 
Blended with Diesel Oil in Automotive Diesel Engines 

4. นางสาววรางคณา  ณ พัทลุง  
รหัส นศ. 5010120112 
อ.ที่ปรึกษาหลัก รศ.ดร.สุภวรรณ  ฏิระวณิชยกุล 
อ.ที่ปรึกษารวม ผศ.ดร.ยุทธนา  ฏิระวณิชยกุล 
เริ่มเขาศึกษา 2550  คาดวาจะจบ 2552 

ปจจัยของรังสีอินฟราเรดและอุณหภูมิลมรอนตอคุณภาพ
ของกุงแหง 

5. นายนิโอะ ปูซู  
รหัส น.ศ.5010120041 
อ.ที่ปรึกษา รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร  
อ.ปรึกษารวม ดร.พุทธิพงศ  แสนสบาย 
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
เริ่มเขาศึกษา 2550  คาดวาจะจบ พ.ค. 2552 

การออกแบบและสรางชุดควบแนนเมทานอลสําหรับระบบ
ผลิตไบโอดีเซลชุมชน 

6. นายอโนทัย สุธีรยงประเสริฐ  รหัส น.ศ. 910120091 
อ.ปรึกษา รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร 
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
เริ่มเขาศึกษา 2550  คาดวาจะจบ  2552 

การศึกษาเปรียบเทียบระบบทําความสะอาดไบโอดีเซล
แบบตอเนื่อง 
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ดุษฎีบัณฑิต 
ช่ือนักศึกษา หัวขอวิทยานิพนธ 

1. นายบัญญัติ นิยมวาส  รหัส นศ. 4813005 
อ.ที่ปรึกษา รศ.พีระพงศ  ทีฆสกุล 
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
เริ่มเขาศึกษา 2548  คาดวาจะจบ 2552 

การพัฒนาสมรรถนะทอวอรเท็กซ 

2. นางสาวจุฑารัตน  ทะสะระ รหัส นศ. 5010130017 
อ.ที่ปรึกษาหลัก รศ.ดร.สุภวรรณ  ฏิระวณิชยกุล 
อ.ที่ปรึกษารวม ผศ.ดร.ยุทธนา  ฏิระวณิชยกุล  
สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
เริ่มเขาศึกษา 2550  คาดวาจะจบ 2553 

ปจจัยของการอบแหงขาวเปลือกช้ืนดวยเทคนิคสนามไฟฟา
สถิตยแรงสูงรวมกบัลมรอนตอการเก็บรักษาคุณภาพขาว 
 

3. น.ส.จุฑารัตน  พรปุญญพัฒน รหัส นศ. 5010130013 
อ.ที่ปรึกษาหลัก รศ.ดร.สุภวรรณ  ฏิระวณิชยกุล 
อ.ที่ปรึกษารวม ผศ.ดร.ยุทธนา  ฏิระวณิชยกุล 
สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
เริ่มเขาศึกษา 2550  คาดวาจะจบ 2554 

การอบแหงขาวนึ่งดวยลมรอนแบบกระแสชน 
 

4. นายสุรชัย  จันทรศรี  
อ.ที่ปรึกษาหลัก รศ.กําพล   ประทีปชัยกูร 
อ.ที่ปรึกษารวม  ผศ.ดร. สุกฤทธิรา  รัตนวิไล 
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
เริ่มเขาศึกษา 2551 คาดวาจะจบ 2553 

การออกแบบเครื่องปฏิกรณแบบตอเนื่องสองขั้นตอนเพื่อ
ผลิตเมทิลเอสเทอรจากน้ํามันปาลมดิบชนิด หีบรวมชนิด
กรดสูง 
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7.1.9 การเผยแพรความรู  การจัดฝกอบรม  การจัดประชุมวิชาการ 
  7.1.9.1 โครงการ “ครุวิจัย-พลังงาน” โดย รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร  และ คณะ   

 สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงานรวมกับสกว. มีความสนใจจะฝกทักษะครู ที่สนใจการทําวิจัยในดานที่
เกี่ยวของกับพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน ในทุกมิติที่สามารถใชวิธีทางวิทยาศาสตรอธิบาย 
ภายใตการดูแลอยางใกลชิดจากพี่เลี้ยงเพื่อใหครูสามารถขยายผลกับนักเรียนโรงเรียน 

 วัตถุประสงค 
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูดวยกระบวนการวิจัยจากประสบการณ นอกหองเรียน 
- เพื่อเพิ่มความรูความเขาใจในหลักการทางวิทยาศาสตรอยางเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต 
- เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูที่สามารถสรางแรงบันดาลใจการเรียนรูของ

นักเรียน 
 
  7.1.9.2  การแสดงผลงานและรวมอภิปรายในงาน Thailand Research Expo 2008  
  - ในระหวางวันที่ 12-16  กันยายน  2551 ณ เซ็นทรัลเวอรล กทม. โดยเสนอนทิรรศการเรื่อง เมืองปาลม (Plam  
  City) โดยไดสง นายสุรชัย  จันทรศรี และ นายอโนทัย  สุรีรยงประเสริฐ     
  - อภิปรายเรื่อง ปาลมน้ํามัน น้ํามันปาลม : การวิจัยครบวงจร ในวันที่ 12 กันยายน 2551 ระหวางเวลา 13.00-16.00 
  น.  โดย ดร.ธีรยุทธ  หลีวิจิตร  (ขอมูลการบรรยายเผยแพรในเว็บไซตของ วช.) 
 
    7.1.9.3 ใหความอนุเคราะหปรึกษาในการผลิตไบโอดีเซล แกบริษัท คิงฟชเชอร โอลดิ้งส จํากัด สาขา 
  สงขลา  ต้ังอยูเลขที่ 24,26 ถ.ราษฎรอุทิศ 1 ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา เปนโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเล 
  แซเยือกแข็ง ไดสรางเครื่องผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชที่ไดหลังจากการทอด เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551  
 

7.1.9.4 รวมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาวิชาการดานสิ่งแวดลอมภาคใต ครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 18 
มีนาคม 2552 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช รีสอรท จัดโดยคณะการจัดการสิ่งแวดลอม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมกับศูนยความเปนเลิศแหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย 
เครือขายภาคใต, เครือขายวิชาการดานสิ่งแวดลอมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, เครือขายวิชาการดาน
สิ่งแวดลอมภาคใต, เครือขายวิชาการดานสิ่งแวดลอมลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  

 
7.1.10    อื่น ๆ (ถามี) 
 7.1.10.1 เขารวมประชุมพิจารณารายงานตรวจรับโครงการความรวมมือดานพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงานระหวางไทยและประเทศเพื่อนบาน (คาวาจางที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการดําเนิน
โครงการ) ในวันศุกรที่ 3 ตุลาคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม 603 อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทอแทน
และอนุรักษพลังงาน  
โดย รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร 
 
 7.1.10.2 เขารวมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Focused Group) เกี่ยวกับตัวช้ีวัดและการประเมิน
ยุทธศาสตรดานพลังงาน ซึ่ง ไดรับเชิญจากบริษัท คอนซัลแทนท  ออฟเทคโนโลยี จํากัด ผูเขารวมประชุมสัมนา
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คือ รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมทวินทาวเวอร มีผูเขารวมประชุมสัมมนา
ทั้งสิ้น 41 ทาน โดยมีวัตถุประสงคหลัก 3 ประการ คือ 
1.รวมพิจารณาตัวช้ีวัดดานพลังงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 
2.รวมพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ/มาตรการเชิงนโยบายเพื่อเปนตัวอยางสํารวจขอมูล
และประเมินผล 
3.รับฟงขอเสนอแนะสําหรับการกําหนดยุทธศาสตรดานพลังงาน 
 
 7.1.10.3 รางหลักสูตรปริญญาโทดานพลังงาน 
จัดทําโครงการ dual degree program ดาน renewable energy กับทาง UNIMAP 
 
  7.1.10.4 ใหขอมูลงานวิจัยเรื่องพลังงานทดแทน เพื่อเผยแพรในเว็บไซด สสว.ซึ่งลงขาวตางประเทศ ซึ่ง
ไดขอขอมูลมาวันที่  25 ก.ค. 2551โดย สงไป 5 บทความงานวิจัย ดังนี้  

  - A Second Order Kinetics of Palm Oil Transesterfication 
  - Design and test of a continuous reactor for palm oil transesterification 
  - Transesterification of Palm oil in Series of Continuous Stirred Tank Reactors 
  - Methyl ester production from high free fatty acid mixed crude palm oil 
  - Performance test of a 6-stage continuouse reactor for Palm methyl ester production 
 
         7.1.10.5 นําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร  ในงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2 งาน คือ 
  - งานวันนักวิจัย ม.อ. วันที่ 16 มิถุนายน 2551 ณ หองประชุมทองจันทรหงสลดารมภ คณะแพทยศาสตร 

- งาน ม.อ. วิชาการ จัดงานระหวางวันที่ 17-20 สิงหาคม 2551 ที่วิทยาเขตหาดใหญ และนําไปจัดแสดงในทุกวิทยาเขต 
 

7.1.10.6สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินมายัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2552  โดย  รศ.กําพล ประทีปชัยกูล ถวายเครื่องผลิตไบโอ
ดีเซลจากน้ํามันปาลมดิบหรือน้ํามันที่ผานการใชแลว      ขนาด    100 ลิตร    ตอครั้ง      ออกแบบและ เพื่อ
พระราชทานใหแกกลุมชาวประมง จ.พังงา   ซึ่งเปนเครื่องตนแบบในการผลิตไบโอดีเซลแกชุมชนขนาดเล็ก
ตอไป 

 
  7.1.10.7 บริษัท คอนซัลแทนท ออฟ เทคโนโลยี จํากัด เชิญ รศ.กําพล ประทีปชัยกูร ดงูานโครงการ
ความรวมมือดานพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานระหวางไทยและประเทศเพื่อนบาน   ซึ่งมีโครงการยอย คือ 
โครงการสาธิตการผลิตไบโอดีเซลชุมชนโดยจัดทําตนแบบผลิตไบโอดีเซลในประเทศเวียตนาม ซึ่งจะมีการสาธิต
และติดตั้งเครื่องไบโอดีเซลในประเทศเวียตนาม ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ 2552  
 
  7.1.10.8 เขารับการอบรมวิธีการใชงานเครื่อง GC for Bildiesel รุน GC 7890A ยี่หอ Agilent 
Technologies ระหวางวันที่ 4-5 กุมภาพันธ 2552 ณ หอง 104 ช้ัน 1 ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร อาคารบริหาร
วิชาการรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ผูเขาอบรม นายสุรชัย  จันทรศรี ผูชวยนักวิจัยสถานวิจัยเทคโนโลยี
พลังงาน 
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  7.1.10.9 ดร.ฐานันดรศักดิ์  เทพญา นักวิจัยสถานวิจัยฯไดเขารวมประชุมสัมมนาผลการดําเนินงาน
โครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาและสงเสริมพลังงานลม จัดโดย บริษัท เอเบิล คอนซัลแตนท 
จํากัด เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2551 ณ หองกษัตริยศึก 2 ช้ัน 4 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร กรุงเทพฯ  
เพื่อใหไดมาพบประแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เปนประโยชนรวมกัน รวมทั้งรวมกันแสดงความคิดเห็นถึงผลการ
ดําเนินโครงการพัฒนาสงเสริมพลังงานลมของประเทศไทย  
 
  7.1.10.10 รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร เขารวมเดินทางไปดูงานดานวิศวกรรมพลังงานสะอาดและ
พลังงานทางเลือก ณ ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศสวิตเซอรแลนด และประเทศฝรั่งเศส ระหวาง
วันที่ 5-13 ตุลาคม 2551 โดยมีวัตถุประสงคดูงานการผลิตบุคลากรดานวิศวกรรมพลังงานสะอาดและพลังงาน
ทางเลือก ในระดับตางๆ ทั้งระดับวิศวกร ชางเทคนิคและแรงงานฝมือ รวมถึงดูงานดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ
เรียนการสอนสาขาวิศวกรรมศาสตรในยุคใหม ตลอดจนแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น และเกิดความรวมมือทางวิชาการที่
จะมีรวมกันระหวางกันระหวางสถาบันตอไปในอนาคต 
 

 7.2 แหลงทุนที่ใหการสนับสนุน (โปรดระบุช่ือแหลงทุน โครงการวิจัย คณะผูดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ 
และจํานวนเงินทุน) 

  7.2.1 ทุนเงินรายได / ทุนงบประมาณ หรือแหลงทุนภายในอื่นๆ 
1. การอบไมยางพาราดวยคล่ืนไมโครเวฟและลมรอน    
โดย ผศ.ดร. ธเนศ  รัตนวิไล, ดร.ชยุต  นันทดุสิต แหลงทุน คณะวิศวกรรมศาสตร ม.สงขลานครินทร  
ระยะเวลา (2 ป) ก.ค.51 - มิ.ย. 53 งบประมาณ  200,000  บาท 

 
  2. การพัฒนาหองรมยางแผนใหมดวยวิธีการคํานวณเชิงพลศาสตรของไหล (เปนโครงการตอเนื่อง) 

โดย รศ.ดร.พีระพงศ  ทีฆสกุล  
ระยะเวลา ต.ค. 51-ก.ย. 52  (งบประมาณป 2552) 500,000 บาท 
 
3. ช่ือแผนงานวิจัย “พลังงานทดแทนจากเชื้อเพลิงชีวภาพ” 
โดย รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร  
ดร.ธีระยุทธ  หลีวิจิตร  
Mr.Michael L Allen    
นายสุชัย จันทรศรี   
1.1“การออกแบบเครื่องปฏิกรณแบบตอเนื่องสองขั้นตอนเพื่อผลิตเมทิลเอสเทอรจากน้ํามันปาลมดิบชนิด หีบรวม
ชนิดกรดสูง” (โครงการตอเนื่อง) ระยะเวลา ต.ค. 51 – มี.ค. 54 (งบประมาณแผนดิน ป 52) 788,700 บาท 
 
4. การศึกษาความเปนไปไดในการผลิตพลังงานจากซากมูลฝอยเกาจากหลุมฝงกลบมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา 
โดย ผศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ และ  รศ.ไพโรจน  คีรีรัตน ผูรวมวิจัย  
ระยะเวลา ต.ค.51-ก.ย.52 (งบประมาณแผนดิน ป 2552) 257,800  บาท 
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5.การพัฒนาระบบอบแหงที่เหมาะสมสําหรับอุตสาหกรรมผลิตยางแทง เอส ที อาร ระดับวิสาหกิจชุมชนขนาด 

  กลาง (โครงการตอเนื่อง) โดย ผศ.ดร.ยุทธนา  ฏิระวณิชยกุล  
ระยะเวลา ต.ค.51-ก.ย 54 (งบประมาณแผนดิน ป 2552)  450,000 บาท 
 
6. การพัฒนาเครื่องอบแหงกุงดวยรังสีอินฟราเรดรวมกับลมรอน โดย รศ.ดร.สุภวรรณ  ฏิระวณชิยกุล  
ระยะเวลา ต.ค.51-มี.ค 53 (งบประมาณแผนดิน ป 2552)  387,300 บาท 
 
7. การพัฒนาหองรมยางแผนใหมดวยวิธีการคํานวนเชิงพลศาสตรของไหล 
โดย รศ.ดร.พีระพงศ  ทีฆสกุล ระยะเวลา ต.ค.50 –ก.ย.52 (งบประมาณแผนดิน ป 2552) 500,000 บาท 
 
8. การอบไมยางพาราดวยคล่ืนไมโครเวฟและลมรอน   โดย ผศ.ดร. ธเนศ  รัตนวิไล,ดร.ชยุต  นันทดุสิต 

   ระยะเวลา (2 ป) ก.ค.51-มิ.ย. 53 (งบประมาณ คณะวิศวกรรมศาสตร และม.สงขลานครินทร) 200,000  บาท 
 
9. การพัฒนาเครื่องอบหมากโดยใชพลังงานรวมแสงอาทิตย-ชีวมวล  
โดย รศ.ดร. ชูเกียรติ คุปตานนท 
รศ.ปญญารักษ งามศรีตระกูล 
 ผศ.ดร.จันทกานต ทวีกุล 
ระยะเวลา มิ.ย. 50 –พ.ค. 51  (งบประมาณป 2550) รายไดคณะวิศวกรรมศาสตร100,000  บาท 

 
 7.2.2 ทุนจากแหลงภายนอก 

  1. การลดความชื้นยางแผนโดยใชเจ็ทอากาศรอนพุงชน    
โดย ดร.ชยุต นันทดุสิต แหลงทุน  สกว. ระยะเวลา  (9 เดือน) ก.ค. 51-เม.ย.52 งบประมาณ 98,000 บาท 
 
2. การพัฒนาเซนเซอรวัดอุณหภูมิโดยใชสารเทอรโมกราฟกฟอสฟอรแบบเคลือบผิว 
โดย ดร.ชยุต  นันทดุสิต, ดร.ประภาศ  เมืองจันทรบุรี, รศ. ดร. เล็ก   สีคง  
แหลงทุน  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ระยะเวลา  (9 เดือน) (1 ป) ก.ย. 51 – ส.ค. 52  
งบประมาณ 437,000 บาท 
 
3. การใชเจ็ตหมุนควงในการเพิ่มอัตราการถายเทความรอนบนพื้นผิว โดย ดร.ชยุต  นันทดุสิต 
แหลงทุน  สกว.  และ สกอ. ระยะเวลา ก.ค.49 -  มิ.ย.51 งบประมาณ 240,000 บาท 
 
4. คุณลักษณะของอนุภาคนาโนและโพลีไซคลิกอะโรแมติกไฮโดรคารบอนจากเครื่องยนตที่ใชน้ํามันปาลม
และไบโอดีเซลเปนเชื้อเพลิง (โครงการตอเนื่อง)โดย รศ.ดร.พีระพงศ  ทีฆสกุล แหลงทุน  สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ระยะเวลา ต.ค. 51 – มิ.ย. 53 งบประมาณ 371,500 บาท 
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5. “การศึกษาศักยภาพพลังงานลมเฉพาะแหลง: ลําตะคอง, อาวไผ, และแหลมพรหมเทพ” 
รศ.สมาน เสนงาม และ  
รศ.ดร.เกริกชัย ทองหนู 
แหลงทุน  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ระยะเวลา ม.ค.  51-ส.ค. 51 งบประมาณ 478,000 บาท 
 
6. การทดสอบน้ํามันปาลมแบบตางๆ ผสมกับน้ํามันดีเซลในเครื่องยนตดีเซลสําหรับการเกษตร และไบโอดีเซล
ผสมกับน้ํามันดีเซลในเครื่องยนตดีเซลสมัยใหมสําหรับยานพาหนะ 
โดย รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร และคณะ แหลงทุน  มูลนิธิชัยพัฒนา ระยะเวลา 16 พ.ค.49 – 19 พ.ค.52  
(งบประมาณป ก.ค. 2549- มิ.ย. 2552) งบประมาณ 9,692,000 
 
7. โครงการการออกแบบและสรางชุดควบแนนเมทานอลสําหรับระบบผลิตไบโอดีเซลชุมชน 
โดย นายนิโอะ ปูซู  รศ.กําพล   ประทีปชัยกูร   ดร.พุทธิพงศ   แสนสบาย 
แหลงทุนกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (สนพ.) ปงบประมาณ 2551 ระยะเวลา เม.ย. 51  - มี.ค. 52 
งบประมาณ 75,000 บาท 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  12-20 



 

 “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดบัสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2550/ปงบประมาณ 2551 

9-1 

เปาหมาย  ผลผลิต  ตัวชี้วัด  และผลการดําเนินงานสถานวิจัย          
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 รวม 

 ตัวชี้วัด 
Baselineป
ปจจุบนั เปาหมาย ผลที่

ได 
เปาหมาย ผลที่

ได 
เปาหมาย ผลที่

ได 
เปาหมาย ผลที่

ได 
เปาหมาย ผลที่

ได 
เปาหมาย ผลที่

ได 

1 ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ไดรบัการ
เผยแพร 

             

 1. จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพใน
วารสารวิชาการ 

             

 - ระดบัชาต ิ  3 5 4 - 4  4  4  19 5 

 - ระดบันานาชาต ิ  3 6 3 1 3  4  4  17 7 

 2. การนําเสนอผลงานในที่ประชุมวชิาการ              

 - ระดบัชาติ (peer review)  5 3 5 14 5  5  5  25 17 

 - ระดบันานาชาติ (peer review)  3 13 5 - 8  3  5  24 13 

 3. การเผยแพรในลักษณะอืน่ๆ              

 - หนังสือพิมพ  1 - - - 1  -  1  3 - 

 - โทรทศัน  - - - - 1  -  1  2 - 
 - อืน่ ๆ (โปรดระบุ) หนังสือครุวิจัย

พลังงาน , 
จุลสารพลังงานของสถานวจิัย 

 1 - 1 1 1  1  1  5 1 

2 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาที่
สถานวิจัยให 

             

 การสนับสนุน              

 - มหาบัญฑิต  4 16 5 6 7  7  10  33 22 

 - ดุษฏีบัณฑิต  1 3 1 4 1  2  2  7 7 
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ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 รวม 
 ตัวชี้วัด 

Baseline
ปปจจบุัน เปาห

มาย 
ผลทีไ่ด เปาหมาย ผลทีไ่ด เปาหมาย ผลที่

ได 
เปาหมาย ผลที่

ได 
เปาหมาย ผลที่

ได 
เปาหมาย ผลทีไ่ด 

3 จํานวนสิทธิบตัรหรือผลงานทีน่ําไปใช
ประโยชนเชิงพาณิชยหรือชุมชน 

             

 1. สิทธิบตัร/อนุสิทธิบัตร  - - 1 - 1  2  3  7 - 

 2. การถายทอดเทคโนโลยี อบรมใหความรู 
สูภาคอุตสาหกรรมและชุมชน 

 2 3 2 4 3  3  3  13 7 

4 เงินทุนวิจัยที่ไดรบัการสนบัสนุน(ลาน
บาท) 

             

 1. ทนุเงินรายได/ทุนงบประมาณ  
หรือแหลงทนุภายในอื่นๆ 

 - 1.505 - 3.3838 -  -  -  - 4.8888 

 2. ทุนจากแหลงภายนอก(ลานบาท) 
(จากเอกชน) 

 5 
(.5) 

11.635 
- 

5 
(.5) 

11.3915 
- 

5 
(.5) 

 5 
(.5) 

 5 
(.5) 

 25 
(2.5) 

25.33683 
- 

5 ศักยภาพการพัฒนานักวิจัยรุนใหม* 
จํานวนผูทีเ่ริ่มเปนหัวหนาโครงการวิจัย 

 1 2 - - 1  -  1  3 2 

6 ฐานขอมูล /website ของสถานวิจัย ( มี / 
ไมมี ) 

 มี กําลัง
ดําเนินการ 

ปรับ 
ปรุง 

ปรับ 
ปรุง 

ปรับ 
ปรุง 

 ปรับ 
ปรุง 

 ปรับ 
ปรุง 

  ปรับ 
ปรุง 

7 อื่น ๆ                

 1. รางวลั  - 1 - 2 -  -  -  - 3 

 2. งานวิจัย 
- ขอเสนอโครงการที่สงแลวและอยู
ระหวางการพิจารณา 

  
- 
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- 

 
4 

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 
 

 
13 

 - ขอเสนอโครงการที่ไดรับอนุมัติแลว  - 7 - 15 -  -  -  - 24 
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