
 

 1 

                                                                                                                              RC/report.3 

 
     รายงานผลการดาํเนินการ 

   รายงาน   6  เดือนแรก  ปท่ี ............ระหวางเดอืน/ป............ถึงเดือน/ป.................. 
   รายงาน   12  เดือน    ปท่ี 4   ระหวาง    เมษายน/2553   ถึง    มีนาคม 2554 

   รายงานฉบับสมบรูณ (5 ป) ระหวางเดือน/ป.....................ถึงเดือน/ป.................. 
( เริ่มรับทุนในปงบประมาณ2550 ) 

 
1.  ช่ือสถานวิจัย 
     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 มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร  วิทยาเขตหาดใหญ 
 
3.  ช่ือผูอํานวยการสถานวิจัย   ภาควชิา/คณะ/หนวยงาน   
 นายกําพล  ประทีปชัยกูร 
         ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร 
         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ 
 
4. ช่ือบุคลากรในสถานวิจัย  ( โปรดระบุใหครบทุกคน )   

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล(ระบุตําแหนงทางวิชาการ,
ดร.ถามี) 

ภาควิชา/คณะ ภาระงานใน
เครือขายวิจัยนี้ 

(ชั่วโมง/สปัดาห) 

ภาระงานในเครือขายวิจัยอ่ืนๆโดยระบุชื่อ
เครือขายและภาระงาน(ชั่วโมง/สปัดาห)ระบุ
ทุกเครือขาย  กรณีไมสังกัดเครือขายอื่นใหระบุ

วา“ไมม”ี 
1 รศ.กาํพล  ประทีปชัยกูร วิศวกรรมเครื่องกล 20 ไมมี 
2 รศ.ดร.พีระพงศ  ทีฆสกุล วิศวกรรมเครื่องกล 4 ไมมี 
3 รศ.ดร.ชูเกียรติ  คุปตานนท วิศวกรรมเครื่องกล 1 ไมมี 
4 รศ.ไพโรจน  คีรีรัตน วิศวกรรมเครื่องกล 10 ทีมวิจัยวิศวกรรมศาสตรศึกษา (10 ชั่วโมง/

สัปดาห) 
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5 ดร.ฐานันดรศกัดิ์  เทพญา วิศวกรรมเครื่องกล 20 ไมมี 
6 ดร.นันทพันธ  นภัทรานันทน วิศวกรรมเครื่องกล 20 ไมมี 
7 ดร.ธีระยุทธ หลีวิจิตร วิศวกรรมเคม ี 20 ไมมี 
8 รศ.ดร.จรัญ  บุญกาญจน วิศวกรรมเคม ี 4 หนวยวิจัยเทคโนโลยีการบาํบัดมลพิษ

สิ่งแวดลอม (10 ชั่วโมง/สัปดาห) 
9 รศ.ดร.สุภวรรณ  ฏิระวณิชยกุล วิศวกรรมเคม ี 20 -หนวยวิจัยเทคโนโลยีการบาํบัดมลพิษ

สิ่งแวดลอม (5 ชั่วโมง/สัปดาห)                           
- กลุมวิจัย SMEs-OTOP(5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

10 ผศ.ดร.จันทิมา  ชั่งสิริพร วิศวกรรมเคม ี 4 หนวยวิจัยเทคโนโลยีการบาํบัดมลพิษ
สิ่งแวดลอม (15 ชั่วโมง/สัปดาห) 

11 รศ.ปญญรักษ  งามศรีตระกูล รองศาสตราจารย 4 ทีมวิจัยวิศวกรรมศาสตรศึกษา (4 ชั่วโมง/
สัปดาห) 

12 ผศ.ดร.ชยตุ  นันทดุสติ ผูชวยศาสตราจารย 20 ไมมี 
13 ดร.กิตตินันท  มลิวรรณ อาจารย 20 ไมมี 
14 รศ.ดร.ยุทธนา  ฏิระวณิชยกุล รองศาสตราจารย 10 -สถานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมม

เบรน(10 ชั่วโมง/สัปดาห) 
- หนวยวิจัยเทคโนโลยีการบาํบดัมลพิษ
สิ่งแวดลอม (5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

15 ผศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ รองศาสตราจารย 4 หนวยวิจัยเทคโนโลยีสีเขียว(10 ชั่วโมง/
สัปดาห) 

16 ดร.สมชาย  แซอ้ึง อาจารย 10 ไมมี 
17 อาจารยกฤช  สมนึก อาจารย 20 ไมมี 

 
5.   วัตถุประสงค 

1. สรางความเขมแข็งในงานวิจัยดานพลังงานโดยเนนพลังงานทดแทนและการอนุรกัษพลังงาน 
2. สรางงานวิจัยเพื่อตอบสนองความตองการของประเทศ และชุมชนภาคใต 
3. สรางบุคลากรทีม่ีความรูความสามารถในงานวิจัยดานพลังงานใหอยูในระดับแนวหนาของประเทศ 
4. ถายทอดผลงานวิจัยสูผูใชอยางเปนระบบ 
5. จัดทําฐานขอมูลงานวิจัยเชื่อมโยงกับหนวยงานที่จะนําไปใชประโยชน 

6.  ทิศทางการวิจัย  ในชวง  5  ป  ( ทิศทางการวิจัยหลัก )  
สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงานเปนหนวยงานวิจัยชั้นนําของประเทศซึ่งจะเนนงานวิจัยหลัก 2 ดาน คือดานพลังงาน

ทดแทน และดานอนุรักษพลังงานและเทคโนโลยีสนับสนุนดานพลังงาน ซึ่งเปนหัวใจหลักในการแกปญหาวิกฤตพลังงาน โดย
ทิศทางงานวิจัยทั้ง 2 ดานนี้จะเนนความเชี่ยวชาญของนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทีส่ั่งสมมากวา 30 ป และเปนทิศทาง
ที่เปนที่ตองการของประเทศ โดยมีรายละเอียดดงัตอไปนี้ 
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6.1  ทิศทางการวิจัยดานพลังงานทดแทน 
1. พลังงานลม การศกึษาศกัยภาพและพัฒนาทรัพยากรลมเฉพาะพืน้ที่รอบชายฝงทะเลภาคใต และอาวไทย 

การผลิตกระแสไฟฟาพลังงานลม 
2.  กาซชีวภาพ พลงังานจากน้ําเสียโรงงานน้ํายางขน น้ําเสียโรงงานผลติน้ํามันปาลม การทาํความสะอาดกาซ

ชีวภาพ 
3.  เชื้อเพลิงชีวภาพ กระบวนการ pyrolysis & gasification เชื้อเพลิงแข็ง กาซชีวภาพ (gasified)  การผลิตถาน 
4.  ไบโอดีเซล ระบบผลิตเมทลิเอสเตอรแบบตอเนื่อง ระบบผลิตและควบคุมการผลิตไบโอดเีซล  ไบโอ

ดีเซลจากน้ํามันเมลด็ยาง การทดสอบการใชน้ํามนัดีเซลผสมน้าํมนัปาลมชนิดตางๆ ในเครื่องยนตน้ํามันไบโอดีเซลผสมเอธานอล 
5.  เทคโนโลยีอบแหง การอบ/รมควันยางแผน การอบยางเครพขาว การอบแหงยางแทง การอบแหงพลังงาน

แสงอาทิตยแบบผสมผสานไมฟน การอบแหงดวยพลังงานชีวมวล  การอบแหงไมยางพารา การอบแหงพลังงานความรอนแบบ
Impinging  เพื่อผลิตผานเมมเบรนความหนาแนนสูง  

6. เทคโนโลยีการเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวล การเผาไหมไมยางพารา การเผาไหมไขจากไบโอดีเซล การเผา
ไหมเสนใยและทะลายปาลม การเผาไหมกาซชีวภาพ 

6.2  ทิศทางวิจัยดานอนุรักษพลังงานและเทคโนโลยีสนับสนุนดานพลังงาน  
1. การเก็บและการคายพลังงานความรอนของสารเปลี่ยนสถานะ โดยการออกแบบถังเก็บพลังงานความ

รอนและการประยุกตใชสารกกัเก็บพลังงานในกระบวนการใหความรอน เชน ในเครื่องอบแหง 
2.    การพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ โดยการพฒันาเครื่องมือวัดและระบบควบคุม 
3.  การพัฒนาฐานขอมูล Software และระบบชวยการตดัสินใจ ฐานขอมูลและการวางแผนการใชพลังงาน 

โปรแกรมทาํนายการแหงของผลิตภัณฑ 
4. การถายทอดเทคโนโลยกีาวหนา โครงการฝกครูทําวิจัยดานสงัคม โครงการแนะนําผลิตภัณฑใหม  

ทั้งนี้ในทิศทางการวิจัยดังกลาวจะครอบคลุมทั้งการวิจัยเชิงลกึและการวิเคราะหความคุมทุน 
7.  แผนการดําเนินงานของสถานวิจัยในปงบประมาณตอไป (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจากโครงการที่ไดรับอนุมัติ) 
        7.1  ช่ือบุคลากรในสถานวิจัย  ท่ีขอคัดช่ือออก  เนื่องจากโอนยายไปหนวยงานอื่นและไมไดดําเนินงานวิจัยภายใตสถานวิจัย  

ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ (สาขา) ตําแหนงทางวิชาการ สังกัด จํานวนชั่วโมง/
สัปดาห 

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

รองศาสตราจารย วิศวกรรมศาสตร 0 

2.  นายวรวุธ  วิสุทธ์ิเมธางกูร Ph.D.  (Mechanical 
Engineering) 

รองศาสตราจารย วิศวกรรมศาสตร 0 

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

ผูชวยศาสตราจารย วิศวกรรมศาสตร 0 

4.  นายดนุพล  ตันนโยภาส D.lng.  (Geologic Appliquee) รองศาสตราจารย วิศวกรรมศาสตร 0 
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7.2 งบประมาณสถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงานที่ปรับใหม อางถึง มอ 243.4/058 ซึ่งไดรับการอนุมัติแลว 
 - แสดงรายการงบประมาณ โดยแยกเปนหมวดรายจาย  และแยกงบประมาณเปนรายปตามปงบประมาณ 
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8.  งบประมาณ 
 8.1  รายรับ รวมทั้งสิ้น 2,500,000 บาท   

    *กรณีเปนเครือขายในวิทยาเขตปตตานี,ตรัง,สุราษฏรธานี,ภูเกต็ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ปที่ งวดที่ มหาวิทยาลัย รับวันท่ี วิทยาเขต* รับวันท่ี คณะ/หนวยงาน รับวันท่ี รวมรับท้ังสิ้น 
1 250,000 14 ก.พ. 51 - - 250,000 8 ส.ค. 50 1 
2 250,000 20 ก.พ. 51 - - 250,000 4 มิ.ย. 51 

1,000,000 

1 250,000 16 ก.ย. 52 - - 250,000 3 ส.ค. 52 2 
2 250,000 2 ก.ย. 53 - - 250,000 24 ธ.ค. 52 

1,000,000 

1 250,000 22 ต.ค. 53 - - 250,000 12 ม.ค. 54 3 
       

500,000 

       4 
       

 

       5 
       

 

รวม 1,250,000    1,250,000  2,500,000 



 

 6 

8.2  ขอใหแนบสําเนาบัญชีสมดุเงินฝากมาพรอมรายงานดวย 
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ชื่อบัญชี สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เลขที่บัญชี 565-414976-9 
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สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ชื่อบัญชี สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เลขที่บัญชี 565-414976-9 
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สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ชื่อบัญชี สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เลขที่บัญชี 565-414976-9 
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สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ชื่อบัญชี สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เลขที่บัญชี 565-414976-9 
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สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ชื่อบัญชี สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เลขที่บัญชี 565-414976-9 
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สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ชื่อบัญชี สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เลขที่บัญชี 565-414976-9 
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8.3 รายการใชจาย  (ผูอํานวยการสถานวิจัยเปนผูเก็บหลักฐานการเงินเพื่อการตรวจสอบ) 
 

งบประมาณ  
รายการ ตามแผน ใชจายจริงชวงท่ี

รายงาน 
หมายเหต ุ

1 คาจางผูชวยวิจัย 222,000 217,959  
2 คาจางธุรการ 140,000 137,715  
3 คาใชจายเปนทุนสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 180,000 64,000  
4 คาใชจายสบทบทุนวิจัย 120,000 15,000  
5 คาจัดประชุมวิชาการถายทอดเทคโนโลย ี 30,000 431.86  
6 คาสรางเครือขายความรวมมือพบประผูใช

ประโยชน 30,000 32,980 
 

7 คาใชจายในการสรางความเข็มแข็ง 130,000 48,959  
8 คาซอมบาํรุงรักษาเครื่องมือ 10,000 13,584  
9 คาสาธารณูปโภค 7,000 2,226  

10 วัสดุสํานกังาน 70,000 74,708.5  
11 คาใชจายอ่ืนๆ 10,000 24,818  
12 ครุภัณฑ 51,000 124,500 ติดตั้งแอร 3 ตัว 

 รวมงบประมาณ 1,000,000 756,881.36  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9.  Output ของเครือขายวิจัย ( ระบุเฉพาะผลงานที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่รายงานเทานั้น )      
        9.1 Output ตามKPIที่ Commit และรายละเอียดของผลงาน 

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 4 16 5 2 7 5 7 8 10  33 31 

 1.2 ระดับปริญญาเอก 1 3 1 4 1 1 2 2 2  7 10 

2 ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการจาก
อาจารย (ชิ้น) 

            

 2.1  ระดับชาต ิ 3 5 4 1 4 2 4 2 4  19 10 

 2.2   ระดับนานาชาต ิ ในฐาน ISI 3 3 3 4 3 3 2 3 3  14 13 

 2.3   ระดับนานาชาต ิ ไมอยูในฐาน ISI - 2 - - - - 2 1 1  3 3 

3 เงินทุนวิจัยจากภายนอกที่ไดรับการ
สนับสนุน  (ลานบาท) 

5 7.98 5 6.34 5 2.7873 5 7.3321 5  25 24.4394 

4 จํานวนนักวิจัยใหมที่เขารวมโครงการ 1 2 - - 1 - - 1 1  3 3 

5 ฐานขอมูล /website ของสถานวิจัย 
(มี/ปรับปรุง) 

มี กําลัง
ดําเนนิ
การ 

ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง  ปรับปรุง ปรับปรุง 
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ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 รวม 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลที่ได เปาหมาย ผลที่ได เปาหมาย ผลที่ได เปาหมาย ผลที่ได เปาหมาย ผลที่ได เปาหมาย ผลที่ได 

6 การใชประโยชนจากผลงานวิจัย             

  6.1  จํานวนผลติภัณฑ/นวัตกรรม (ชิ้น) - 3 - - - - 1 - 3  4 3 

  6.2 การยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสทิธิบัตร
(เรื่อง) 

- - 1 - 1 - 2 - 3  7 - 

  6.3  การนําไปใชประโยชนอยางอื่น 
(เรื่อง) 

1 1 2 7 2 8 1 4 2  8 20 

7 อื่น ๆ             

  7.1  รางวัลที่ไดรบั - 1 - 2 - 2 1 2 1  2 7 

   7.2  ความรวมมือกับหนวยงานอื่น  - 1 - 1 - 2 2 4 2  4 8 

   7.3 อื่นๆ  9  10  35  20    74 
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9.1.1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ใหม)ในความดูแลของสถานวิจัย      
ระดับปริญญาโท        

ลําดับ
ที่ 

รหัส
นักศกึษา 

ชื่อนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาหลัก สังกัด 
อาจารยที่ปรึกษา

รวม 
สังกัด หัวขอวิทยานิพนธ ปที่เริ่ม 

1 5310120034 นายสุหด ี นิเซ็ง รศ.กาํพล  ประทีปชัยกูร ภาควิชาวศิวกรรม 
เครื่องกล  

    ระบบผลติไบโอดีเซลแบบสองขัน้ตอน
จากน้าํมันปาลมดิบชนดิกรดสูงขนาด 
100 ลติร 

2553 

2 5310120030 นายสนทวิ  สนธิกุล รศ.ดร.พีระพงศ  ทีฑสกลุ ภาควิชาวศิวกรรม 
เครื่องกล  

    การออกแบบหองอบยางแผนที่เหมาะสม
สําหรับแตละภูมภิาคดวยวิธีการคํานวณ
เชิงพลศาสตรของไหล 

2553 

3 5210120128 นายณัฐภูมิ  สุวรรณมาลา ผศ.ดร.ชยุต  นันทดุสติ ภาควิชาวศิวกรรม 
เครื่องกล  

ดร.สมชาย   
แซอึ้ง 

ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล  

ผลของสัดสวนการผสมกาซและการ
ปรับแตงการไหลของเปลวไฟที่มีผลตอ
คุณภาพรอยตดัที่ถูกไฟเจ็ทพุงชนโดยตรง 

2552 

4 5310120044 นายเอกพจน  วิเชียรโชต ิ ผศ.ดร.ชยุต  นันทดุสติ ภาควิชาวศิวกรรม 
เครื่องกล  

ดร.กิตตินันท   
มลิวรรณ 

ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล  

ยังไมเลือกหัวขอวิทยานิพนธ 2553 

5 5310120030 นายสนทวิ  สนธิกุล รศ.ดร.พีระพงศ  ทีฑสกลุ ภาควิชาวศิวกรรม 
เครื่องกล  

    การออกแบบหองอบยางแผนที่เหมาะสม
สําหรับแตละภูมภิาคดวยวิธีการคํานวณ
เชิงพลศาสตรของไหล 

2553 

6 5310120045 นายกฤตพจน  เทพษร ดร.ธีระยุทธ  หลวีิจิตร ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล  

    ยังไมเลือกหัวขอวิทยานิพนธ 2553 

7 5310120042 นายอิบรอเฮ็ง  ปยา ผศ.ดร.ชยุต  นันทดุสติ ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล  

  ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล  

การพัฒนาระบบใหความรอนสําหรับการ
อบแหงและรมควันยางแผน 
 

2553 
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ลําดับ
ที่ 

รหัส
นักศกึษา 

ชื่อนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาหลัก สังกัด 
อาจารยที่ปรึกษา

รวม 
สังกัด หัวขอวิทยานิพนธ ปที่เริ่ม 

8 5210120133 นายปริญญา หมอมพิบูลย ดร.ธีระยุทธ  หลวีิจิตร ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล  

รศ.กาํพล   
ประทีปชัยกูร 

ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล  

คุณลั กษณะการ เปนของ เหลวของ
เชื้อเพลิงที่ผลิตจากน้ํามันปาลมดิบหีบ
รวมผสมกับดีเซล  

2552 

     
  ระดับปริญญาเอก 

ลําดับ
ที่ 

รหัส
นักศกึษา 

 ชื่อนักศกึษา   อาจารยที่ปรึกษาหลัก สังกัด 
อาจารยที่ปรึกษา

รวม 
สังกัด หัวขอวิทยานิพนธ   ปที่เริ่ม   

1 5210130026 นายกฤช  สมนึก รศ.กาํพล  ประทีปชัยกูร ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 

ผศ.ดร.พฤทธิกร  
สมิตไมตร ี

ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 

การผลิตไบโอดีเซลแบบตอเนื่องจาก
น้ํามันปาลมดิบดวยคลื่นอันตราโซนิค 

26 ต.ค. 52 

2 5310130032 นางสาวระชา  
เดชชาญชัยวงศ 

รศ.ดร.สุภวรรณ  
ฏิระวนิชยกุล 

ภาควิชา 
วิศวกรรมเคม ี

รศ.ดร.พีระพงศ  
ทีฆสกลุ 

ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 

การพัฒนาระบบผลิตยางแผนรมควัน
ประสิทธิภาพสูงดวยพลังงานทดแทน 

2/2553 
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9.1.2 ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการจากอาจารย    
ระดับชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อผูเขียน  
(ครบทุกคน-

Authors) 

ปที่
พิมพ

(Year) 
ชื่อเรื่อง(Title) 

ชื่อวารสาร (ระบุชื่อ
เต็ม- Journal name) 

เลมที่
(Volume) 

ฉบับที่
พิมพ

(Number) 

หนาแรก-หนา
สุดทาย( First-

last page) 

ภาษาที่
ตีพิมพ

(Language) 

% 
ผลงาน
ที่เปน
ของ RC 

นี้ 

Journal 
Impact  
factor 

หมาย
เหตุ 

1  Supawan 
Tirawanichakul and 
Yutthana 
Tirawanichakul  

2010 Drying Model and Quality of Infrared 
(IR) Radiation and Hot Air (HA) 
Convection for Parboiled Paddy 

Thai Journal of 
Physics, Series 6  

 -  -  - English 100 -  

2 Yutthana 
Tirawanichakul and 
Supawan 
Tirawanichakul 

2011 Case Study of Disinfection of 
Microorganism for Frozen Sea Food 
Factory by Non-Thermal Plasma  
Discharges 

Thai Journal of Physics  -  -  - English 100  -  
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ระดับนานาชาติ ในฐานขอมูล ISI  (คนจาก   http://www.isiknowledge.com) 

ลําดับที ่
ชื่อผูเขียน (ครบทุก

คน-Authors) 

ปที่
พิมพ

(Year) 
ชื่อเรื่อง(Title) 

ชื่อวารสาร (ระบุ
ชื่อเต็ม- Journal 

name) 

เลมที่
(Volume) 

ฉบับที่
พิมพ

(Number) 

หนาแรก-
หนา
สุดทาย 
( First-

last page) 

ภาษาที่
ตีพิมพ

(Language) 

% ผลงาน
ที่เปนของ 

RC นี้ 

Journal 
Impact  
factor 

หมาย
เหตุ 

1 Theerayut Leevijit, 
Gumpon  
Prateepchaikul 

2011 Comparative performance and emissions of IDI-
turbo automobile diesel engine operated using 
degummed, deacidified mixed crude palm oil-
diesel blends 

Fuel 90 4 1487-
1491 

English 100% 3.179  

2 Chayasak 
Ruttanachot, 
Yutthana 
Tirawanichakul, 
Perapong Tekasakul 

2011 Application of Electrostatic Precipitator in 
Collection of Smoke Aerosol Particles 
from Wood Combustion 

Aerosol and Air 
Quality 
Research 

1 11 90–98 English 100% 2.529  

3 Duangporn 
Kantachote, Nastee 
Kornochalert1 and 
Sumate Chaiprapat 

2010 The use of the purple non sulfur bacterium 
isolate P1 and fermented pineapple extract to 
treat latex rubber sheet wastewater for possible 
use as irrigation water 

African Journal 
of Microbiology 
Research 

4 23 2604-
2616 

English 100% 0.407  



ระดับนานาชาติ ไมอยูในฐานขอมูล ISI (ไมมีขอมูล ) 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อผูเขียน (ครบทุกคน-
Authors) 

ปที่
พิมพ

(Year) 

ชื่อเรื่อง(Title) ชื่อวารสาร (ระบุ
ชื่อเต็ม- Journal 

name) 

เลมที่
(Volume) 

ฉบับที่
พิมพ

(Number) 

หนาแรก-หนา
สุดทาย 

( First-last 
page) 

ภาษาที่
ตีพิมพ

(Language) 

% 
ผลงาน
ที่เปน
ของ 

RC นี้ 

Journal 
Impact  
factor 

ชื่อ
ฐานขอมูล 

หมาย
เหตุ 

1 Surachai Jansri, 
Gumpon 
Prateepchaikul 

- Comparison of Biodiesel 
Production from High 
Free Fatty Acid Crude 
Coconut Oil via 
Saponification followed 
by Transesterification  
and the Two-Stage 
Process 

Kasetsart Journal 
(Natural Science) 

45 - 110-119 English 100% 0.097 Scopus  
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9.1.3 เงินทุนวิจัยจากภายนอกที่ไดรับการสนับสนุน 
สถานะของ
โครงการ 

ลําดั
บที่ 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูดําเนินการวิจัย แหลงทุน  

ระยะเวลา
ดําเนินการ 
เริ่มตน-

สิ้นสุดตาม
สัญญา 

กําลัง
ดําเนิน
การ 

สิ้นสุด 

 งบประมาณที่
ไดรับ 

ทั้งโครงการ  

 งบประมาณ
ที่ไดรับ 

ชวงที่รายงาน  

 % 
ผลงาน 
ของ
สถาน
วิจัย 

หมาย
เหตุ 

1 การอบแหงยางสําหรับผลิตยางแทงดวย
คลื่นไมโครเวฟและระบบลมรอน 

ดร.ชยุต นันทดุสิต, 
ผศ.ดร.ธเนศ  รัตนวิไล 

สกว. ก.ย. 52 - 
ก.พ. 54 

  389,000.00  237,722.22  100   

2 การเพิ่มความสามารถถายเทความรอน
บนพื้นผิวที่เจ็ทพุงชนโดยลดผลกระทบ
จากกระแสไหลตัด 

ดร.ชยุต นันทดสุิต  กองทุนเพื่อสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน ประจําป 
2552 

18 เดือน 
เริ่ม พ.ย.
2552 - 
เม.ย. 54 

  180,000.00  120,000.00  100   

3 การเพิ่มความสามารถการถายเทความ
รอนบนพื้นผิวดวยตัวขวางการไหลแบบ
เจาะรู 

ดร.ชยุต นันทดสุิต  กองทุนเพื่อสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน ประจําป 
2552 

18 เดือน 
เริ่ม พ.ย.
2552 - 
เม.ย. 54 

   80,000.00  53,333.33  100   

4 การเพิ่มศักยภาพการผลิตกาซชีวภาพ
ของน้ําเสียอุตสาหกรรมน้ํายางขนดวย
การหมักรวมเพื่อเพิ่มความเปนไปไดใน
การประยุกตใชระบบผลิตกาซชีวภาพ 

ผศ.ดร.สุเมธ ไชย
ประพัทธ 

สนพ. 1 ก.ย. 53-
30 พ.ย. 54 

   3,082,500 1,438,500.00  100   

5 การกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟดในกาซ
ชีวภาพและระบบผลิตกาซชีวภาพจาก
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ํายางขนดวย
การออกซิเดชั่นและไลดวยกาซ 

ผศ.ดร.สุเมธ ไชย
ประพัทธ  

สวทช. 1 ก.ย. 52 - 
30 ก.ย. 53 

      100,000.00  46,153.85  100   
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สถานะของ
โครงการ 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูดําเนินการวิจัย แหลงทุน  

ระยะเวลา
ดําเนินการ 
เริ่มตน-

สิ้นสุดตาม
สัญญา 

กําลัง
ดําเนิ
นการ 

สิ้นสุ
ด 

 งบประมาณ
ที่ไดรับ 

ทั้งโครงการ  

 งบประมาณ
ที่ไดรับ 

ชวงที่รายงาน  

 % 
ผลงาน 
ของ
สถาน
วิจัย 

หมายเหต ุ

6 ชุดโครงการพลังงานทดแทนจาก
น้ํามันปาลมเพื่อชุมชน 

รศ.กาํพล  ประทีปชัยกูร               

  6.1 ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบตอเนื่อง
จากน้ํามันปาลมดิบชนิดกรดไขมัน
อิสระสูงดวยคลื่นอัลตราโซนิค 

รศ.กาํพล  ประทีปชัยกูร 
รศ.ดร.พฤทธิกร  สมิตไมตร ี  
นายกฤช  สมนึก   

สํานักงานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา 

1 ต.ค. 53 - 
30 ก.ย. 54 

  918,667 .00 459,333.50  100  

  6.2 ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบสอง
ขั้นตอนจากน้ํามันปาลมดิบชนิดกรด
สูงขนาด 100 ลิตร 

รศ.กาํพล  ประทีปชัยกูร 
นายสุหด ี   นิเซ็ง  

สํานักงานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา 

1 ต.ค. 53 - 
30 ก.ย. 54 

  648,000.00  324,000.00  100  

7 ชุดโครงการการพัฒนาระบบทําแหง
ยางธรรมชาติดวยพลังงานทดแทน
สําหรับเกษตรกรในทุกภูมิภาค  

รศ.ดร.ยุทธนา  ฏิระวณิชยกุล              

  7.1 การพัฒนาระบบใหความรอน
สําหรับการอบแหงและรมควันยาง
แผน  

รศ.ไพโรจน  คีรรีัตน   
รศ.ดร.พีระพงศ  ทีฆสกุล 
รศ.กาํพล  ประทีปชัยกูร 
รศ.ดร.สุภวรรณ  ฏิระวณิชยกุล 
รศ.ดร.ยุทธนา  ฏิระวณิชยกุล 

สํานักงานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา 

1 ต.ค. 53 - 
30 ก.ย. 54 

  491,000.00 245,500.00  100   

  7.2 การพัฒนาระบบผลิตยางแผน
รมควันประสิทธิภาพสูงดวยพลังงาน
ทดแทนสํ าหรับ เกษตรกรในทุ ก
ภูมิภาค  

รศ.ดร.พีระพงศ  ทีฆสกุล 
รศ.ไพโรจน  คีรรีัตน   
รศ.กาํพล  ประทีปชัยกูร 
รศ.ดร.สุภวรรณ  ฏิระวณิชยกุล 
รศ.ดร.ยุทธนา  ฏิระวณิชยกุล 

สํานักงานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา 

1 ต.ค. 53 - 
30 ก.ย. 54 

  728,000  364,000.00  100   
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สถานะของ
โครงการ 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูดําเนินการวิจัย แหลงทุน  

ระยะเวลา
ดําเนินการ 
เริ่มตน-

สิ้นสุดตาม
สัญญา 

กําลัง
ดําเนิน
การ 

สิ้น
สุด 

 งบประมาณที่
ไดรับ 

ทั้งโครงการ  

 งบประมาณ
ที่ไดรับ 

ชวงที่รายงาน  

 % 
ผลงาน 
ของ
สถาน
วิจัย 

หมาย
เหตุ 

  7.3 การพัฒนาระบบอบแหงสําหรับยาง
แผนผึ่งแหงดวยพลังงานทดแทนความ
รอนรวม  

รศ.ดร.สุภวรรณ  ฏิระวณิชยกุล 
รศ.ดร.ยุทธนา  ฏิระวณิชยกุล 
รศ.ไพโรจน  คีรรีัตน   
รศ.กาํพล  ประทีปชัยกูร 
รศ.ดร.พีระพงศ  ทีฆสกุล  

สํานักงานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา 

1 ต.ค. 53 - 
30 ก.ย. 54 

  500,000 .00 250,000.00  100   

  7.4 การพัฒนาสาธิตระบบอบแหงยาง
เอส ที อาร และยางสกิมเพื่อผลิตยาง
แทงคุณภาพ  

รศ.ดร.สุภวรรณ  ฏิระวณิชยกุล 
รศ.ดร.ยุทธนา  ฏิระวณิชยกุล 
รศ.ไพโรจน  คีรรีัตน  
รศ.กาํพล  ประทีปชัยกูร   
รศ.ดร.พีระพงศ  ทีฆสกุล 

สํานักงานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา 

1 ต.ค. 53 - 
30 ก.ย. 54 

  600,000.00 300,000.00 100   

8 การศึกษากระบวนการอบแห งไม
ยางพาราแบบตอเนื่องโดยวิธีการทดลอง 

รศ.ดร.ชูเกียรต ิ คุปตานนท           
รศ.ปญญารักษ  งามศรตีระกลู 

สํานักงานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา 

1 ต.ค. 53 - 
30 ก.ย. 54 

  325,000.00  162,500.00  100  

9 การผลิตไฮโดรเจนและมีเทน (ไบโอ
ไฮเทน) จากน้ําทิ้งโรงงานสกัดน้ํามัน
ปาลมโดยใชกระบวนการหมักไรอากาศ
แบบสองขั้นตอนที่อุณหภูมิสูงและการ
ประยุกตใชไบโอไฮเทน 

รศ. ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ  
ดร.สมพงศ โอทอง  
ดร.ฐานันดรศกัดิ์ เทพญา  
รศ.ดร.สุธีระ   ประเสริฐสรรพ  
ดร.กิตตินันท  มลิวรรณ  
ผศ.ดร.ปยะรัตน บุญแสวง  
ผศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ  
รศ.ดร.ภาวิณี ชัยประเสริฐ  

สํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องคการ
มหาชน) 

14 ต.ค. 53 
- 13 ต.ค.56 

  19,986,550.00  3,331,091.67  50  
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สถานะของ
โครงการ ลําดับ

ที่ 
ชื่อโครงการวิจัย 

คณะ
ผูดาํเนินการ

วิจัย 

แหลง
ทุน  

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

เริ่มตน-สิ้นสุด
ตามสัญญา 

กําลัง
ดําเนินการ 

สิ้น
สุด 

 
งบประมาณ
ที่ไดรับ 

ทั้งโครงการ  

 งบประมาณ
ที่ไดรับ 
ชวงที่
รายงาน  

 % ผลงาน 
ของสถาน

วิจัย 

หมาย
เหตุ 

 โครงการวิจัยยอย  1:  การผลิตไฮโดรเจนแบบอัตราสูงจากน้ําทิ้งโรงงาน
สกั ดน้ํ า มั นป าล มที่ อุณหภู มิ สู ง ด ว ย เ ชื้ อThermoanaerobacterium  
thermosaccharolyticum PSU-2 และเชื้อผสมธรรมชาติโดยใชถังปฏิกรณ 
ASBR และศึกษาการควบคุมระบบแบบตอเนื่อง 

         

 โครงการวิจัยยอย 2:  การพัฒนากระบวนการผลิตมีเทนจากน้ําหมักหลัง
การผลิตไฮโดรเจนโดยกลุมจุลินทรียแบบไรอากาศที่อุณหภูมิสูงและ
อุณหภูมิหอง 

         

 โครงการวิจัยยอย 3:  การบูรณาการกระบวนการผลิตและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตไฮโดรเจนและมีเทนใหเปนระบบตอเนื่องขนาด 
5-25  ลิตร  

         

 โครงการวิจัยยอยที่ 4 การพัฒนาระบบตนแบบผลิตไฮโดรเจนและมีเทน
แบบตอเนื่อง 

         

 โครงการวิจัยยอยที่ 5 การพัฒนาการใชไฮโดรเจนและมีเทนในรูปไฮเทน
เปนแหลงพลังงาน 

         

 โครงการวิจัยยอย 6 การเพิ่มผลผลิตกาซชีวภาพจากน้ําหมักหลังการผลิต
ไฮโดรเจนโดยการหมักรวมกับ  ทะลายเปลาและการเติมเชื้อเขาในระบบ 
(bio-augmentation) 

         

  โครงการวิจัยยอยที่ 7 การเพิ่มผลผลิตกาซมีเทนโดยใชการยอยสลาย
รวมแบบไรอากาศของน้ําเสียกับ กากตะกอนดีแคนเตอรจากโรงงาน
สกัดน้ํามันปาลม 

         

 โครงการยอยที่ 8  การบําบัดและผลิตกาซชีวภาพจากน้ําเสียโรงงานผลิต
น้ํามันปาลมดวยระบบ ไมใชอากาศแบบลูกผสมที่อุณหภูมิสูง 

         



9.1.4 นักวิจัยใหมที่เขารวมสถานวิจัย   

 
9.1.5 ฐานขอมูล /website ของสถานวิจัย 
ลําดับ
ที่ 

URL วัน เดือน ป  ที่ปรับปรุง หมายเหต ุ

1 http://etrc.me.psu.ac.th/ กันยายน 2553  
 

9.1.6 การใชประโยชนจากผลงานวิจัย 
จํานวนผลิตภัณฑ/นวัตกรรม (ไมมีขอมูล) 

 
 

การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (ไมมีขอมูล) 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อนักวิจัย คณะ/ภาควิชา ชื่อโครงการที่ทาํ/
คาดวาจะทํา 

แหลงทุนที่เสนอ
ขอ/คาดวาจะขอ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 
เริ่มตน-สิ้นสุด 

งบประมาณที่
เสนอ 

งบประมาณ
ที่ไดรับ 

งบประมาณที่ไดรับ 
ชวงที่รายงาน 

หมายเหต ุ

1 นายกฤช  สมนึก ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 

ก า ร ผ ลิ ต ไ บ โ อ
ดีเซลแบบตอเนื่อง
จากน้ํ ามันปาลม
ดิบดวยคลื่นอัตรา
โซนิค 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

ต.ค. 53 - ก.ย. 54 918,667  918,667  459,333.50   

ลําดับที ่ ชื่อผลติภัณฑ /นวัตกรรม ชื่อผูประดิษฐ/สรางสรรค หลักฐาน หมายเหต ุ
     

ประเภทของการจด ลําดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อผูประดิษฐ/
สรางสรรค 

ประเทศที่จด วันที่ยื่นจด เลขที่คําขอ เลขที่
สิทธิบัตร สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 

สถานะ  
( รอประกาศโฆษณา

,รอตรวจสอบ) 

หมาย
เหต ุ

           

24 
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การนําไปใชประโยชนอยางอื่น 

ลําดั
บที่ 

เรื่อง ผูรับประโยชน ลักษณะการนําไปใช 
วันที่ 

ที่นําไปใช
ประโยชน 

หลักฐาน หมายเหต ุ

1 เตาเผาอิฐประหยัด
พลังงาน 

คุณสุริยา  มัติยภักดี 
บานเลขที่ 87 ม.10  
ต.หนองภัยศูนย  
อ.เมือง จ.หนองบัวลําพู 
 39000 ติดตอ  
089-192170 

นําไปใชกับชุมชนตําบลหนองภัยศูนย และเผยแพร
ใหกับชุมชน 

2 ก.ค. 53 ติดตอทางโทรศพัท 
กับ รศ.กาํพล 
ประทีปชัยกูร 

  

2 โรงผลติกาซชีวภาพ ผูประกอบการ และ
องคการปกครองสวน
ทองถิ่น การเรียนการ
สอน การวิจัยของ
นักศกึษา 

ผูประกอบการในทองถิ่นไดมาศึกษาดูงาน และนําไป
ปรับใชตามความเหมาะสม  พรอมทั้งจัดอบรม
ถายทอดสูชุมชน โดยไดเชิญองคการปกครองสวน
ทองถิ่นมาเขารับการอบรมและดูงาน “โครงการ
สงเสริมเทคโนโลยีกาซชีวภาพ เพื่อจัดการของเสีย
เศษอาหาร” ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ
เพื่ อการ เรี ยนการสอน  การ วิจั ยของนักศึกษา 
รวมทั้งการศึกษาวิจัยเพื่อแยกกาซมีเทนซึ่งเปนกาซที่
ติดไฟ ออกมาจากกาซชีวภาพที่ไดจากการหมักเพื่อ
นํามาใชประโยชนอยางเต็มที่ตอไป 

11 มิ.ย 53 ถึง 
ปจจุบัน 

หนังสือแตงตั้ง
คณะทํางานโรงผลิต
กาซชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยสงขลาน
ครินทร 

ผศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ ได
ออกแบบบอหมักกาซ  ,รศ .กําพล 
ประทีปชัยกูร  ออกแบบระบบอัด
กาซ การควบคุมความดัน และการ
กวน,ผศ.พยอม รัตนมณี ออกแบบ
โครงสรางถึงซีเมนต 

3 การสรางเครื่องนึ่งกอน
เชื้อเห็ด  

นายนัด พรหมรัตน ซึ่ง
เปนผูใหญบาน ม.9 
ตําบลทาแค อําเภอเมือง 
จังหวัด พัทลุง 

เพื่อใหทางหมูบานสามารถนําเครื่องนึ่งกอนเชื้อเห็ด
ดังกลาวไปใชใหเกิดประโยชน โดยใชในการจัดทํา
ผลิตภัณฑกอนเห็ดจําหนาย ซึ่งสามารถชวยสงเสริม
อาชีพของคนในชุมชนไดเปนอยางดี 

7 มิ.ย. 53 ภาพถาย  ผศ.สมเกียรติ นาคกุล  รศ.กําพล 
ประทีปชัยกูร   และ ผศ.ดร.จันทิมา 
ชั่งสิริพร  เปนผูสงมอบ 
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ลําดั
บที่ 

เรื่อง ผูรับประโยชน ลักษณะการนําไปใช 
วันที่ 

ที่นําไปใช
ประโยชน 

หลักฐาน หมายเหต ุ

4 เตาเผาอิฐประหยัด
พลังงาน 

นางสาวภูวษา  อุตระ
ไชย และคุณไพศาล 
จังหวัดมุกดาหาร 

นํ า ไ ป ใ ช กั บ กิ จ ก า ร ข อ ง ท า ง บ า น ซึ่ ง ไ ด ทํ า
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับอิฐมอญ และไดทําแบบโบราณ 
ซึ่งตองใชฟนและแกรบจํานวนมาก จึงตองการนํา
ความรูเกี่ยวกับเตาเผาอิฐประหยัดพลังงานเพื่อมาใช
ในกิจการของตน 

20 ธ.ค. 53 ติดตอทางโทรศัพท
และ E-mail กับ รศ.
กําพล ประทีปชัยกูร 
และ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 27 

9.1.7  อื่นๆ 
รายการรางวัลที่ไดรับ 

ระดับรางวัล 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อผูที่ไดรับรางวัล ชื่อผลงาน หนวยงานที่ใหรางวัล  ชื่อรางวัล 

ประเภท
รางวัล   

(เชน  ดีเยี่ยม  
ดีเดน  ชมเชย) 

ระดับภาค 
/มหาวิทยาลัย 

ระดับ
ชาต ิ

ระดับ 
นานาชาต ิ

วัน เดือน 
ป 

ที่ไดรับ
รางวัล 

หมาย
เหตุ 

1 วิสิทธิ์ เอกวานิช 
จันทกานต ทวีกลุ 
ชูเกียรติ คุปตานนท 
ปญญารักษ งามศรี
ตระกูล 

การประยุกตใชสารดูด
ค ว า ม ชื้ น เ พื่ อ ล ด
ความชื้นของอากาศ
กอนเขาสูระบบปรับ
อากาศของอาคารที่อยู
อาศัย 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลาน
ครินทร 

บทความวิจัยดี เดนสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล 

ดีเดนประเภท
ประยุกต 

     22 - 23 
เม.ย. 53  

  

2 มักตาร แวหะยี 
บุญญวิทย จริงจิตร 
พฤทธิกร สมิตไมตร ี
ชยุต นันทดุสิต 

การศึกษาลักษณะการ
ถายเทความรอนบน
พื้นผิวของพัดลมเพีย
โซอิเล็กทริก 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลาน
ครินทร 

บทความวิจัยดี เดนสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล 

ดีเดนประเภท
พื้นฐาน 

    22 - 23 
เม.ย. 53  
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ความรวมมือกับหนวยงานอื่น 

ลําดับ
ที่ 

หนวยงานที่รวมมือ ชื่อสมาชกิที่ดาํเนินการ กิจกรรม/ลักษณะความรวมมือ เริ่มตน-สิ้นสุด 
ผลที่ได  
(หากมี) 

หมาย
เหตุ 

1 Otto-von-Guericke University 
Magdeburg (OVG) และ Martin 
Luther University Halle สหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี  

รศ.กาํพล  ประทีปชัยกูร 
 

เดินทางไปเจรจาความรวมมือทางวิชาการดานการ
พัฒนาหลักสูตรและการวิจัยรวมดาน Logistics, 
Wind Energy, Biomass, Border tourist, Law, Public 
Administration and laws, และ Environment  

19 - 30 เม.ย.  53     

2 VTT Technical Researh Cntre of 
Findland ลงนามใน MOU รวมกันกับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

รศ.กาํพล  ประทีปชัยกูร 
รศ.ดร.พีระพงศ  ทีฆสกุล 

พลังชีวมวล พลังงานลม 26 ส.ค. 53     

3 มหาวิทยาลัย Kanazawa ประเทศญี่ปุน Dr. Mitsuhiko Hata อาจารยจาก
มหาวิทยาลัย Kanazawa ประเทศญี่ปุน 
Mr. Masahiko Miyake นักศกึษา
ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยKanazawa 
ประเทศญี่ปุน   
รศ.ดร.พีระพงศ  ทีฆสกุล 

ศึกษาและตรวจวัดมลพิษในอากาศของอํ า เภอ
หาดใหญ และ ดําเนินโครงการวิจัยเรื่องมลภาวะ
สิ่งแวดลอมจากการผลิตยางแผนรมควันฯ 

4 ส.ค. -5 ต.ค. 53     

4 Energy and Environment Partnership 
with the Mekong Region (EEP) 

ผศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพันธ และ ดร.
กิตตินันท  มลิวรรณ 

เดินทางไปเจรจา"การสรางความรวมมือในการนํา
พลังงานหมุนเ วียนและประสิทธิภาพพลังงาน
โครงการในภูมิภาคลุมแมน้ําโขง"ซึ่งจะจัดขึ้นที่ 26-
27 ตุลาคม 2010 เวลา DonChan Palace Hotel 
Convention Center, Vientiane, LaoPDR  

26-27 ต.ค. 54     
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อื่นๆ 
ลําดับ รายการ 

1 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 รศ.ดร.พีระพงศ  ทีฆสกลุ ไดเปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณา "ราง" รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง "การสรางแบบจาํลองเชิงตัวเลขเพื่อปรับปรุงคาการนําความ
รอนในวัสดุพรุนของระบบปรับอากาศแบบดูดซับ โดยใชซลิิกาเจล-น้ําเปนคูสารทํางาน" โดยม ีดร.สมชายแซอึ้ง เปนหัวหนาโครงการวิจัย ซึ่งรับทุนสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยคณะ
วิศวกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2552 ประเภทพัฒนานักวิจัย  

2 เมื่อวันที่  9 สิงหาคม 2553 ไดอนุญาตใหสํานักงานทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เผยแพรผลงานวิจัย โครงการครุวิจัยพลังงาน ในฐานขอมูลเนื้อหาเต็ม (FULL-
TEXT) ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร และใหบรกิารสืบคนขอมลูผาน OPAC ของสํานักทรัพยากรเรียนรูคุณหญิงหลงฯ 

3 เขารวมจัดนิทรรศการใน "งานวันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ." ระหวางวันที่ 17-18  พฤษภาคม 2553   หอประชุมนานาชาตฉิลองสิริราชสมบัตคิรบ 60 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
ซึ่งไดนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร เรื่อง  "เครื่องผลติไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมดิบชนิดหีบรวมแบบตอเนื่องสองขั้นตอน" ,ผลงานดานไบโอดีเซล และนําเสนอชิ้นงาน เปน
ภาพสามมิต ิเครือ่งผลติไบโอดีเซลจากน้าํมันปาลมดิบชนิดหีบรวมแบบตอเนื่องสองขั้นตอน โดยมีผูประจําบอรด นายสุรชัย  จันทรศร ีผูชวยวิจัย 

4 รศ.ดร.ยุทธนา ฏิระวณิชยกุล ไดรับเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิอาน paper ของวารสารตางประเทศ  วารสารวศิวกรรมอาหาร เปนวารสารทางวิทยาศาสตรอยางเปนทางการของ สมาคม
ระหวางประเทศของสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (ISFE) 

5 รศ.กาํพล ประทีปชัยกร ู ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการบริหารคลัสเตอรการพัฒนาเทคโนโลยีปาลมน้าํมัน และ น้ํามันปาลม โครงการมหาวิทยาลัยวิจยัแหงชาต ิ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

6 ผศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ รวมงานเวทีวิชาการ เรื่อง การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพสําหรับประเทศไทย ในวันอังคารที่ 17 สิงหาคม  2553 ณ หองกมลทิพย โรงแรมสยามซิตี ้ 
ถนนศรีอยุทยา เขตพญาไท กรุงเทพฯ 

7 รศ.กาํพล  ประทีปชัยกูรไดรับการแตงตั้งเปนคณะทํางาน ,นายสุรชัย  จันทรศรี และ นายฉลาด ยืนยาว ผูชวยวิจัย ไดเขารวมประชุม "IMT-GT Symposium on Energy Saving and 
Biofuel Utilization" ในระหวางวันที่ 1-2 กันยายน 2553 ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมกับ 
Economic research institute for ASEAN and East Asia (CIMT) ไดจัดการประชมุขึ้น 

8 รศ.กาํพล  ประทีปชัยกูร ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการจดัประชุมวิชาการนานาชาติรวมกบั Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad สาธารณรัฐเซอรเบีย ครั้งที่ 5 
(PSU-UNS) และ การจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร ครั้งที่ 9 (PEC 9) ระหวางวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2554  คําสั่งเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 

9 รศ.กาํพล  ประทีปชัยกูร และ รศ.สมาน เสนงาม ไดเขารวมเปนอนุกรรมการพลังงานจังหวัดภูเก็ต  เพื่อใหคําปรึกษาเสนอแนะและพิจารณาแผนงาน โครงการดานพลังงานของจังหวัด
ภูเก็ต (อางถึงหนังสือคําสั่งจังหวัดภูเก็ต ที ่94/2553 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพลังงานจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2553) 
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10 ใหเงินอุดหนุนการผลติบัณฑิต เพื่อเปนการสงเสริมการศึกษาระดับปริญญา โทและปริญญาเอกของสถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ในการไดมาซึ่งนักศกึษาที่มีคุณภาพ และสนับสนุนการพัฒนาบัณฑิตตอเนื่อง โดยมีผูที่ไดรับทุนดังรายชื่อตอไปนี้ 
- นายชัยวัฒน  พรหมเพชร ตั้งแตเดือนธันวาคม 2552 ถึง ปจจุบัน 
- นายกฤช สมนกึ ประจํามีนาคม 2553 ถึง  พฤษภาคม  2553 

11 
ใหความอนุเคราะหนักศึกษาปรญิญาโท นางสาวจิราพร  ยินดี สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ภาควิชาวศิวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มอ. ใชเครื่องวิเคราะหแกส ของสถานวิจัย 
ระหวางวันที่ 23 พฤศจิกายน -31 ธันวาคม 2553 เพื่อทดลองตัวอยางที่จะนํามาใชในการทาํวิทยานิพนธ เรื่อง "การนํามลูฝอยประเภทพลาสติกกลับมาใชประโยชนใหมในรูปแบบของ
เชื้อเพลิงขยะโดยผสมรวมกับทางปาลม กรณีศึกษา : ระบบกําจดัมูลฝอยของหาดใหญ" โดยมี ผศ.ดร.ธนิยา เกาศล เปนอาจารยที่ปรกึษาวิทยานิพนธ 

12 
รศ.กาํพล  ประทีปชัยกูร  ไดเปนผูทรงคุณวุฒิประเมินขอเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผนดนิ พ.ศ. 2555ใหกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตพัทลุง ดงันี้ - การ
ประเมินศักยภาพพลังงานหมุนเวียนภายใตสภาวการณปจจุบันของทรัพยากรในภาคใต - ระบบการทําความเย็นแบบดูดกลีนโดยใชแกสชีวภาพเปนแหลงพลังงาน 

13 
ดร.ฐานันดรศกัดิ์  เทพญา  เขารวมประชุมโครงการ "รวมพลครวุิจัย: ถอดบทเรียนแลกความรู" ซึ่งเปนเวทีถอดบทเรียนครูที่เขาโครงการครุวิจัยในป 2553 เพื่อหาตัวอยางความสําเร็จของ
การประยุกตใชความรู ไวเปนแบบอยางของครูคนอื่น ๆ ในวันที่ 20-21 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมรัชดาซติี้ หวยขวาง กรุงเทพฯ 

14 
รศ.กาํพล  ประทีปชัยกูร ไดใหความอนุเคราะหแกมลูนิธิชัยพัฒนา โดยใหคําแนะนําเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐเครื่องทดแทนพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งจะไดรับบริจาคสิ่งประดิษฐ
ดังกลาวใหแกมลูนิธิชัยพัฒนา เพื่อดําเนินการจดสิทธิบัตร 

15 
รศ.กาํพล  ประทีปชัยกูร และ ดร.นันทพันธ  นภัทรานันท ประชุม เรื่อง "งานทางวิศวกรรมกับการตอยอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับงาน biogas" ในวันจันทรที่ 7 มีนาคม 2554 ณ หองประชุม
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาลัยสงขลานครินทร 

16 
ธีระยุทธ หลีวิจิตร และ กําพล  ประทีปชัยกูร.2553.น้ํามันปาลมใชกับเครื่องยนตดีเซลไดหรือไม? ผลการทดสอบของนักวิจัย ม.อ. หนังสือ 6 คําถามงานวิจัยปาลมน้ํามันใน ม.อ. ชุด
ความรู ม.อ. เลมที่ 1/2553 หนาที่ 59-73. 

17 
ดร.ธีระยุทธ  หลีวิจิตร ไดเขารวมประชุมทางวิชาการ (TRF Forum) เรื่อง "การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกภาคขนสง"เพื่อนําเสนอขอมูลทางวิชาการอภฺปรายแลกเปลี่ยน
ขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกในภาคขนสงเพื่อนําไปใชเปนขอมูลในการเสนอรอบนโยบายดานพลังงานทางเลือกภาคขนสงใหแก
รัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ ในวันศุกรที่ 18 มีนาคม 2554 ณ หองอยุธยา ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค ถนนราชปรารถ กรุงเทพฯ 

18 ประชุมระดับชาติ 

 
มักตาร  แวหะยี และ ชยุต  นันทดุสติ, "การใชสารเทอรโมโครมกิลิควิดครสิตอลในการวัดสัมประสิทธิ์การพาความรอนบนพื้นผิวดวยวิธีสภาวะไมคงตัว", CD-Rom การประชมุวิชาการ
ทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ครั้งที่ 8, 22-23 พฤษภาคม 2553,สงขลา. 
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มักตาร  แวหะยี,บุญญวิทย  จริงจิตร, พฤทธิกร  สมิตไมตรี และ ชยุต  นันทดุสิต, "การศึกษาลักษณะการถายเทความรอนบนพื้นผิวของพัดลมเพียโซอิเลก็ทริค", CD-Rom การประชุม
วิชาการทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 8, 22-23 พฤษภาคม 2553,สงขลา. 

 
วันวิสาข  กาญจนาภรณ, กิตตนิันท  มลิวรรณ และ พฤทธิกร  สมิตไมตร,ี "ผลของการสัน่สะเทือนเชิงกลตอความเร็วต่ําสุดของการเกิดฟลูอิดไดเซชัน",  การประชุมวชิาการทาง
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 8, 22-23 พฤษภาคม 2553,สงขลา,หนา 769-773. 

 
ธีระยุทธ หลีวิจิตร สมชาย แซอึง้, "ดีเซลมะพราว: อีกโอกาสสําหรับชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง", CD-Rom การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 8, 
22-23 พฤษภาคม 2553,สงขลา. 

 
ปริญญา หมอมพิบูรณ ธีระยุทธ หลีวิจิตร กําพล ประทีปชัยกูร และ จีระศักดิ์ เพียรเจริญ ,"ความหนืดของเชื้อเพลิงชนิดตางๆ ที่ผลิตจากน้าํมันปาลมดิบหีบรวม", CD-Rom การประชุม
วิชาการทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 8, 22-23 พฤษภาคม 2553,สงขลา. 

 
 ฐานวิทย แนมใส, สมชาย แซอึ้งและ จีระภา สขุแกว, "ศกึษาแบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบทําความเย็นแบบดูดซบั: พิสูจนการใชสมมตุิฐานการสมดลุทางความรอนในคูสาร
ทํางานซิลกิาเจลและน้ํา",  CD-Rom การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 8, 22-23 พฤษภาคม 2553 ,สงขลา. 

 
ยุทธนา  ฏิระวณิชยกุล, จุฑารัตน  ทะสะระ และ สุภวรรณ ฏิระวณิชยกุล, "แนวทางการอบแหงขาวกลองนึ่งโดยใชพลังงานความรอนรวมจากรบัสีอินฟราเรดและพลังงานไฟฟา", การ
ประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทย ครั้งที่ 6, 5-7 พฤษภาคม 2553,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 
จุฑารัตน  ทะสะระ, สุภวรรณ  ฏิระวณิชยกุล และ ยุทธนา ฏิระวณิชยกุล, "สมบัติเชิงฟสิกส-ความรอน และปจจยัของสนามไฟฟาแรงสูงตอขบวนการอบแหงขาวเปลือก และคณุภาพที่
ยอมรับได", การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทย ครั้งที่ 6, 5-7 พฤษภาคม 2553,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 
นาถพงศ เสนียรัตนประยูร,จันทกานต  ทวีกุล,ชูเกียรต ิ  คุปตานนท และ ปญญารักษ งามศรตีระกูล,"การศกึษาประสิทธิภาพแผงรับรังสีแสงอาทติยสําหรับผลติน้ํารอน",CD-Rom การ
ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ครั้งที่ 8, 22-23 พฤษภาคม 2553,สงขลา. 

 
วิสิทธิ์ เอกวานิช,จันทกานต  ทวีกุล,ชูเกียรต ิ  คุปตานนท และ ปญญารักษ งามศรีตระกูล,"การประยุกตใชสารดดูความชื้นเพื่อลดความชื้นของอากาศกอนเขาสูระบบปรับอากาศของ
อาคารทีอ่ยูอาศัย",CD-Rom การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ครั้งที่ 8, 22-23 พฤษภาคม 2553,สงขลา. 

 
สุภวรรณ  ฏิระวณิชยกุล"สมบตัิเชิงฟสิกสความรอน และปจจัยของสนามไฟฟาตอขบวนการอบแหงและคุณภาพของขาวเปลือกเมลด็สั้น", โครงการประชุมวชิาการเครอืขายพลังงาน
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 6 (Conference on Energy Technology Network of Thailand; E-NETT) , 5 พฤษภาคม 2553,ณ ฮอลิเดีย อินน รีสอรท รีเจนทบีช ชะอํา,เพชรบุรี. 

 
ปริญญา หมอมพิบูรณ, ธีระยุทธ  หลีวิจิตร, กําพล ประทีปชัยกรู, จีระศกัดิ์ เพียรเจริญ, กฤตพจน เทพษร,"กระบวนการและตนทุนในการผลิตเชื้อเพลิงชนิดตาง ๆ จากน้ํามันปาลมหีบ
รวม",การประชมุวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครือ่งกลแหงประเทศไทยครั้งที ่24, 20-22 ตุลาคม 2553, จ.อุบลราชธานี. 

 
เอกพจน วิเชียรโชต,ิธเนศ  รัตนวิไล,ชยุต  นันทดุสติ, "การอบแหงยางธรรมชาติสําหรับผลติยางแทงดวยคลื่นไมโครเวฟ",การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศ
ไทยครั้งที่ 24, 20-22 ตุลาคม 2553, จ.อุบลราชธานี. 
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มักตาร แวฮะยี, พฤทธิกร สมิตไมตร,ี ชยุต นันทดุสิต, "การไหลและการถายเทความรอนบนพื้นผิวของลําอากาศจากพดัลมเพียโซฮิเลก็ทริก คู",การประชุมวิชาการเครอืขาย
วิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 24, 20-22 ตุลาคม 2553, จ.อุบลราชธานี. 

 
ณัฐภูมิ  สุวรรณมาลา, มักตาร แวฮะยี, สมชาย แซอึ้ง, ชยุต นันทดุสติ, "การศกึษาการถายเทความรอนของพื้นผิวที่เจ็ทเปลวไฟพุงชน",การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกล
แหงประเทศไทยครั้งที่ 24, 20-22 ตลุาคม 2553, จ.อุบลราชธานี. 

 มักตาร แวฮะยี,ชยุต นันทดุสิต, "การถายเทความรอนของเจ็ทพุงชนในกระแสไหลตดั : ผลของสัดสวนระหวางควาเร็วกระแสไหลตดัและความเร็วเจ็ท",การประชุมวิชาการเครือขาย
วิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 24, 20-22 ตุลาคม 2553, จ.อุบลราชธานี. 

 ปริญญา พานิชย, มักตาร แวฮะยี, สุทธิรัตน  สุวรรณจรัส, พีระพงศ ทีฆสกุล, ชยุต นันทดุสิต, "ลักษณะการถายเทความรอนบนพื้นผิวเรียบที่ติดตั้งตัวขวางการไหลแบบเจาะรู : ผลของ
ระยะหางระหวางแถวของตัวขวางการไหล",การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 24, 20-22 ตุลาคม 2553, จ.อุบลราชธานี. 

 มักตาร แวหะยี และ ชยุต นันทดุสติ, "การใชสารเทอรโมโครมกิลคิวิดคริสตอลในการวัด     สัมประสิทธิ์การพาความรอนบนพื้นผิวดวยวิธีสภาวะไมคงตัว" , CD-Rom การประชุม
วิชาการทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 8, 22-23 พฤษภาคม 2553, จ.สงขลา. 

 มักตาร แวหะยี, บุญญวิทย จริงจิตร, พฤทธิกร สมิตไมตรี และ ชยุต นันทดุสิต, "การศึกษาลักษณะการถายเทความรอนบนพื้นผิวของพัดลมเพียโซอิเลก็ทริค" , CD-Rom การประชุม
วิชาการทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 8, 22-23 พฤษภาคม 2553 จ.สงขลา. 

19 ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
 Surachai Jansri, Gumpon Prateepchaikul,"The Comparison between the Biodiesel Productions from Crude Coconut Oil by Saponification followed by Transesterification and the 

Two-Stage Process", International Conference on Applied Energy (ICAE 2010)  , Singapore, 21-23 April , 2010. 
 Surachai Jansri, Gumpon Prateepchaikul,"The Investigation of Simulation for Verification the Design of Continuous Reactor for Reducing High Free Fatty Acid Mixed Crude Palm 

Oil via Esterification", Renewable Energy 2010, Yokohama, Japan, 27 June - 2 July , 2010. 
 Chayut Nuntadusit, Makatar Waehahyee, Asi Bunyajitradulya and Toshihiko Shakouchi, "Heat transfer enhancement for a swirling jet impingement", 14 th International Symposium 

on Flow Visualization, June 21-24, 2010, EXCO, Daegu, Korea. 
 M. Wae-hayee, C. Nuntadusit, P. Tekasakul. 2011. Heat Transfer Enhancement on a Surface Under Arrays of Impinging Jets: Effect of Jet Flow Arrangement. The 5th PSU-UNS 

International Conference on Engineering and Technolocy (ICET-2011), May 2-3, 2011, Phuket 
 M. Wae-hayee, C. Nuntadusit, P. Tekasakul. 2011. Effect of Velocity Ratio on Flow and Heat Transfer Characteristics of An Impinging Jet in Crossflow. The 5th PSU-UNS 

International Conference on Engineering and Technolocy (ICET-2011), May 2-3, 2011, Phuket 
 Jutarut Tasara, Supawan Tirawanichakul and Yutthana Tirawanichakul. Water Sorption Isotherm and Thermo-Physical Properties for the Analysis of Crumb Rubber Drying. 
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International Conference on Agriculture and Agro-Industy (ICAAI2010). Food, Health and Trade 19-20 November 2010. 
 Supawan Tirawanichakul and Yutthana Tirawanichakul. One and Two Stages Drying of Shrimp using Hot Air and Infrared : Energy Consumption and Quality Aspect. International 

Conference on Agriculture and Agro-Industy (ICAAI2010). Food, Health and Trade 19-20 November 2010. 
 

20 แหลงทุนภายในที่กําลังดาํเนินการอยู 
 โครงการผลของสัดสวนการผสมกาซและการปรบัแตงการไหลของเปลวไฟที่มีตอคุณภาพรอยตดัที่ถูกเปลวไฟเจ็ทพุงชนโดยตรงโดย ผศ.ดร.ชยุต  นันทดุสิต งบประมาณแผนดนิป 54 

จํานวนเงิน 400,000 บาท 
 คุณลักษณะของอนุภาคนาโนและโพลีไซคลกิอะโรแมตกิไฮโดรคารบอนจากเครือ่งยนตที่ใชน้ํามันปาลมและไบโอดีเซลเปนเชื้อเพลิง โดย รศ.ดร.พีระพงศ  ทีฆสกุลงบประมาณแผนดิน

ป 53 จํานวนเงิน 237,500 บาท 
 การเพิ่มการถายเทความรอนของกลุมเจ็ทพุงชนโดยลดอิทธิพลจากกระแสไหลตดัดวยวิธีปรับปรุงแบบปากทางออกเจ็ท         โดย ผศ.ชยุต นันทดุสิต, มักตาร  แวหะยี รายไดคณะฯ 54 

จํานวนเงิน 200,000 บาท 
 การพัฒนาวัสดกุนักระแทกจากเสนใยปาลมน้ํามนัและน้ํายางพารา โดย รศ.ไพโรจน คีรีรัตน, วรัญู ศรีเดช, ศภุชัย ภิสัชเพ็ญ, พรชัย ศรีไพบลูย  งบประมาณแผนดินป 53 จํานวนเงิน 

195,670 บาท 
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      9.2 ผลการดาํเนินงานตามแผนงานโครงการและรายละเอียดของผลงาน 
      โปรดระบุขอมูลตามแบบฟอรม  RC/KPI.3  ที่แนบ 
9.2.1 แผนงานดานการวิจัย 

ลําดับที ่ ชื่อโครงการวิจัย ระยะเวลา 
คณะผูดําเนินการวิจัย (% การ

รับผดิชอบ) 
แหลงทุน  

งบประมาณที่
เสนอขอ 

หมายเหต ุ

1 พอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคารบอนจากกาซที่เกิด
จากการเผาไหมน้ํามันไบโอดีเซล 

ต.ค. 54 - 
ก.ย. 55 

ผศ.ดร.สุจติร  ทีฆสกลุ  50% 
รศ.ดร.พีระพงศ  ทีฆสกุล   25% 
รศ.กาํพล  ประทีปชัยกูร   25% 

งบประมาณแผนดิน ป 
2555 

  496,400  รอผลการอนุมัต ิ

2 การศึกษาลักษณะการไหลและการถายเทความรอนของ
เจ็ทอากาศรอนที่สรางจากหองเผาไหมแบบพัลส 
 

ต.ค. 54 - 
ก.ย. 55 

ผศ.ดร.ชยุต  นันทดุสติ 60% 
ดร.กิตตินันท  มลิวรรณ  40% 

งบประมาณแผนดิน ป 
2555 

460,000 รอผลการอนุมัต ิ

3 การปรับสภาพขั้นตน (pretreatment) ของวัสดุเศษเหลือ
อุตสาหกรรมปาลม cellulosic fiber ดวยวิธีการทาง
กายภาพ (physical pretreatment) ทางเคมี (chemical 
pretreatment) และ ทางชีวภาพ (biological pretreatment) 
เพื่อการยอยสลายแบบไรอากาศ  
 
 
 

24 เดือน ผศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ  และ 
ผศ.ดร.วีรชัย  อาจหาญ 

เ อ ก ส า ร เ ชิ ง ห ลั ก ก า ร 
(Concept Paper) ที่เสนอ
ข อ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น
ทุนอุดหนุนการวิ จัย  จาก 
วช. 

   1,500,000  รอผลการอนุมัต ิ
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ลําดับที ่ ชื่อโครงการวิจัย ระยะเวลา 
คณะผูดําเนินการวิจัย (% การ

รับผดิชอบ) 
แหลงทุน  

งบประมาณที่
เสนอขอ 

หมายเหต ุ

4 การผลิตกาซชีวภาพจากระบบการหมักแบบแหง (dry 
fermentation) ของวัสดุเศษเหลืออุตสาหกรรมปาลม
น้ํามัน 

24 เดือน ผศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ เ อ ก ส า ร เ ชิ ง ห ลั ก ก า ร 
(Concept Paper) ที่เสนอ
ข อ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น
ทุนอุดหนุนการวิ จัย  จาก 
วช. 

450,000 รอผลการอนุมัต ิ

5 6.1Multi fuel policy development for solid biomass 
utilization and capacity building plan for EEP Mekong 
Countries 

1 ปครึ่ง ระหวางสถานวิจัยเทคโนโลยี
พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร 
และ สถาบันคนควาวิจัยทางดาน
เทคโนโลยี VTT ในประเทศ
ฟนแลนด 

ประเทศฟนแลนด   อนุมัติแลอยู
ระหวางการ
ลายเซ็นสัญญา 

6 โครงการผลิตสวนผสมดีเซลตนทุนต่ําจากน้ํามันปาลม
ดิบหีบรวมดวยปฏิกิริยาเอสเทอรฟเคชั่นและการเลือกทํา
ปฏิกิริยารานเอสเทอรริฟเคชั่น 

2 ป ดร.ธีระยุทธ  หลวีิจิต, 
ดร.กิตตินันท  มะลิวรรณ,  
ดร.สมชาย  แซอึ้ง 

รายไดมหาลัยฯ ประเภททุน
ทั่วไป ประจําป 2554 

200,000 รอประกาศทุน 

7 การเพิ่มความสามารถายเทความรอนและการผสมของลํา
เจ็ทโดยวิธีปรับแตงปากทางออกเจ็ท  

2 ป ผศ.ดร.ชยุต  นันทดุสติ  รายไดมหาลัยฯ ประเภททุน
ทั่วไป ประจําป 2554 

397,000  รอประกาศทุน 
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9.2.2  แผนงานบริหารจัดการ   

ลําดับที ่

รายการ 
( ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ 
, คณะกรรมการดําเนินการ , การ

สรางทีมวิจัย ฯลฯ) 

เรื่อง วัน เดือน ป สถานที่ ผลที่ได หมายเหต ุ

1 ทีมวิจัย ความรวมมือกับ VTT และ 
มหาวิทยาลัย Javaskula ประเทศฟน
แลนด 

31 พ.ค. 53 หองประชุมภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 

ที่ประชุมไดเสนอใหนักวิจัยดังตอไปนี้  
- Hydro Battery ดร.สมชาย   
- Combustion modeling ดร.กิตตินันท และให
นักวิจัยเขียนโครงการคราว ๆ หรือแจงหัวขอ
วิจัยที่สนใจมายงั รศ. กําพล ประทีปชัยกูร เพื่อ
นําเขาประชุมกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
ในวันที่ 2 พ.ค. 53 ตอไป   

2 ทีมวิจัย 15 มิ.ย. 53 หองประชุมภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 

ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อสงเสริมการปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจและสังคม ประจําป 2554 

  

    

รั บทุ นสนั บสนุ น ก า ร วิ จั ย เ พื่ อ
ส ง เ ส ริ ม ก า ร ป รั บ โ ค ร ง ส ร า ง
เศรษฐกิจและสังคม ประจําป 54 

    

ซึ่งสวนใหญเปนเรื่องพลังงานเขามาเกี่ยวของ
ในแผนยุทธศาสตรสนับสนุน ซึ่งสามารถผูก
กับโครงการของ ป.โท ป. เอก ได ซึ่งทุนวช. 
สงผานคณะ 8 ก.ค. 53 วช. กําหนดสงภายใน
วันที่  12 ก.ค. 53 งบอนุมัติเดือน ต.ค. ในป 54  
ซึ่งมีโครงการที่สนใจดังนี้   

          
- อ.สุภวรรณ ทําการอบแหงกลวยเล็บมือนาง
กับ อ.ไพโรจน   
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ลําดับที ่

รายการ 
( ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ 
, คณะกรรมการดําเนินการ , การ

สรางทีมวิจัย ฯลฯ) 

เรื่อง วัน เดือน ป สถานที่ ผลที่ได หมายเหต ุ

          
- อ.สุเมธทําโปรเจคเกี่ยวกับโรงงานผลิตของ
เลนวามีผลกระทบอะไรบาง   

          

- อ.กําพล มีหัวขอเรื่องปาลม (ระบบหีบเพื่อ
พลังงานไมใชเพื่อบริโภค ให อ.กิตตินันท/
อ.นันทพันธเขียนสง)   

3 ทีมวิจัย ความร วมมื อกับบริ ษั ทห า เ สื อ
วิศวกรรม จํากัด 

14 ก.ค. 53 หองประชุมภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 

ทางบริษัทหาเสือวิศวกรรม จํากัด ขอความ
รวมมือกับทางสถานวิจัยมาชวยออกแบบและ
พัฒนา โดยมีโครงการที่ดําเนินการดังนี้  

  

          
-  CNG CO-Generation projects ในธุรกิจผลิต
อาหารทะเล   

          
-  Gasified จาก Palm waste (EPB) ขนาด 5-6 
MW ในธุรกิจผลิตน้ํามันปาลม   

          

 
 
 
 
   



 

 38 

ลําดับที ่

รายการ 
( ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ 
, คณะกรรมการดําเนินการ , การ

สรางทีมวิจัย ฯลฯ) 

เรื่อง วัน เดือน ป สถานที่ ผลที่ได หมายเหต ุ

4 ทีมวิจัยพลังงานลม ความรวมมือทําวิจัย โครงการผลิต
พลังงานไฟฟาจากชุดกังหันลม 

23 ก.ย. 53 หองประชุมไมตรีจิต เปาหมายคือสามารถสรางระบบผลิตไฟฟา
ดวยกังหันลมขนาดประมาณ  1 KW และ
สามารถนําระบบมาใชงานไดจริงซึ่งไดแบง
หนาที่ความรับผิดชอบดังตอไปนี้   อ.พีระ
พงศ    รับติดตอสถานที่สําหรับติดตั้งชุด
กังหันลมทดสอบ,อ.กําพล  อํานวยการความ
รวมมือโดยใหการสนับสนุนงบประมาณสวน
ต า ง แ ก โ ค ร ง ง า น นั ก ศึ ก ษ า ภ า ค วิ ช า
วิศวกรรมไฟฟาที่ เกี่ยวของกับการพัฒนา
เครื่องกําเนิดไฟฟาดวยกังหันลม, อ.ฐานันดร
ศักดิ์ เปนหัวหนา,อ.กิตตินันท รับในสวนของ
การคํานวณคาพารามิเตอรที่เกี่ยวของ รวมถึง
การจําลองระบบเพื่อหาเงื่อนไขที่เหมาะสม 
ในการผลิตกังหันลมและอาจารยภาคไฟฟา 
ดําเนินการทดสอบในสวนของเครื่องกําเนิด 
ใหพรอมสําหรับการทดสอบรวม 

มี อ า จ า ร ย
ภาคไฟฟา
ร ว ม
ประชุมดวย 
3 ทาน 
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ลําดับที ่

รายการ 
( ประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการ , คณะกรรมการ
ดําเนินการ , การสรางทีมวิจัย 

ฯลฯ) 

เรื่อง 
วัน เดือน 

ป 
สถานที่ ผลที่ได 

หมาย
เหตุ 

5 ทีมวิ จัยชุดโครงการการพัฒนา
ระบบทําแหงยางธรรมชาติดวย
พลังงานทดแทนสําหรับเกษตรกร
ในทุกภูมิภาค ซึ่งประกอบดวย 4 
โครงการยอย 

วางแผนการดําเนินงานวิจัยชุด
โครงการการพัฒนาระบบทําแหง
ยางธรรมชาติดวยพลังงานทดแทน
สําหรับเกษตรกรในทุกภูมิภาค 

1 พ.ย. 53 ห อ ง ไ ม ต รี จิ ต 
ภ า ค วิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกล 

การดําเนินงานชุดโครงการการพัฒนาระบบทําแหงยาง
ธรรมชาติดวยพลังงานทดแทนสําหรับเกษตรกรในทุก
ภูมิภาคเปนไปในทิศทางเดียวกัน ไดรวมวางแผนการ
ดําเนินงานวิจัยและงบประมาณที่ไดรับการอนุมัติ ซึ่งทั้ง 4 
โครงการยอยจะตองทํางานรวมกันและขอมูลอาจจะมีการ
ซ้ําซอนกันได จึงไดวางแผนการวิจัยวาใครมีขอมูลและ
เครื่องมือวิจัยใดบางที่ใชรวมกัน 

 

6 ทีมวิ จัยชุดโครงการการพัฒนา
ระบบทําแหงยางธรรมชาติดวย
พลังงานทดแทนสําหรับเกษตรกร
ในทุกภูมิภาค ซึ่งประกอบดวย 4 
โครงการยอย 

แผนก า ร ดํ า เ นิ น ง า นวิ จั ย ชุ ด
โครงการการพัฒนาระบบทําแหง
ยางธรรมชาติดวยพลังงานทดแทน
สําหรับเกษตรกรในทุกภูมิภาค 

1 ธ.ค. 53 ห อ ง ไ ม ต รี จิ ต 
ภ า ค วิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกล 

จากการประชุมวางแผนการดําเนินงานของชุดโครงการ
ดังกลาว ไดใหนักวิจัยแตละโครงการดําเนินการดังตอไปนี้ 
1. ใหแตละโครงการยอยสงขอเสนอโครงการที่ปรับแก
งบประมาณและขอมูลลาสุดที่ไดสงมหาวิทยาลัยฯ แลว 
สําเนาใหสถานวิจัย 1 ชุด 
2. ดําเนินการนัดนักวิจัยทุกทานประชุมความคืบหนาของ
โครงการทุกเดือน  
3. อาจารยพีระพงศจะเดินทางไปเก็บขอมูลที่ สกย. จังหวัด 
พิษณุโลก อุบลฯ ระยอง ตราด หากนักวิจัยทานใดตองการ
เก็บขอมูลจาก สกย. สามารถแจงใหเก็บขอมูลใหได ซึ่ง
เดินทางระหวาง 15-23 ม.ค. 54 

 



 

 40 

ลําดับที ่

รายการ 
( ประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการ , คณะกรรมการ
ดําเนินการ , การสรางทีมวิจัย 

ฯลฯ) 

เรื่อง 
วัน เดือน 

ป 
สถานที่ ผลที่ได 

หมาย
เหตุ 

7 คณะกรรมการบริหารสถานวิจัยฯ การดําเนินงานของสถานวิจัยให
เปนไปตามนโยบายที่กําหนด 

27 ธ.ค. 
2553 

ห อ ง ป ร ะ ชุ ม
ภ า ค วิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกล 

จากการประชุมประธานไดรายงานผลการดําเนินงานสถาน
วิจัย เม.ย. 53-ก.ย. 53 วาแกไขตรงไหนบางเพื่อรายงานตอ
สํานักวิจัยตอไป  ,รายงานสถานะรายรับรายจายของสถาน
วิจัยฯ ,ทําการปรับ Roadmap ของสถานวิจัย และมีการ
ทบทวนเรื่องทุนสนับสนุนบัณฑิตศกึษาใหมโดยให  
อ.นันทพันธ เปนผูรับผดิชอบ ,ที่ประชุมเสนอใหมีการจดั
กิจกรรม Journal club ใหมีการสํารวจนักวิจัยวาใครมีหัวขอ
สิทธิบตัรที่จะไดจัด Work shop เชิญวิทยาการมาพูดซึ่งเปน 
KPI ได,เสนอการกระตุนการมีสวนรวมของนักวิจัย 

 

8 ทีมวิ จัยชุดโครงการการพัฒนา
ระบบทําแหงยางธรรมชาติดวย
พลังงานทดแทนสําหรับเกษตรกร
ในทุกภูมิภาค ซึ่งประกอบดวย 4 
โครงการยอย 

ร า ย ง านคว ามก า วหน า  แล ะ
วางแผนการเก็บขอมูล 

10 ม.ค. 
54 

หองประชุมสถาน
วิ จั ย เ ทคโนโล ยี
พลังงาน ชั้น 5 ตึก
วิจัยสิรินธร  คณะ
วิศวกรรมศาสตร 

เปาหมายของชดุโครงการนี้คือไดเตาที่มีประสิทธิภาพทั้ง 4 
ภาค จากการประชุมไดวางแผนการเดินทางการเก็บขอมลู  
และมอบหมายใหเก็บตัวอยางเพื่อมาวิจัยตางๆ และมองหา
วัสดุเศษเหลือใชเพื่อเปนพลังงานทดแทนดวย ในการ
เดินทางไปเก็บขอมูลระหวาง 15-23 ม.ค. 54 และให 
คุณนิยดา สอบถามเรื่องครุภัณฑวาไดรับการอนมุัติหรือยัง 
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ลําดับที ่

รายการ 
( ประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการ , คณะกรรมการ
ดําเนินการ , การสรางทีมวิจัย 

ฯลฯ) 

เรื่อง 
วัน เดือน 

ป 
สถานที่ ผลที่ได 

หมาย
เหตุ 

9 รศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ 
ผศ.ดร. ธนิยา  เกาศล 
ผศ.ดร. จรงคพันธ 
ผศ.ดร. จันทิมา  ชั่งสิริพร 
อ.ณัฐวรรณ กลัดแกว 
ดร.สุรัสวดี  กังสนันท 
ดร.กิตตินันท   มลิวรรณ 
รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร 

หารือเพื่อรวบรวมและสงเสริม
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับไบโอแกส
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

16 ก.พ. 
54 

หองประชุมสถาน
วิ จั ย เ ทคโนโล ยี
พลังงาน ชั้น 5 ตึก
วิจัยสิรินธร  คณะ
วิศวกรรมศาสตร 

นักวิจัยแตละทานไดเลาประสบการณงานวิจัยวาแตละคนทํา
วิจัยในดานใดอยูบางในปจจุบันนี้ และมีความรวมมือกับ
หนวยงานใดบาง เพื่อประมวลสถานภาพการวิจัยรวมถึง
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับไบโอแกส และสอบถามวาแตละทานมี
หนังสืออะไรบางเกี่ยวกับไบโอแกสเพื่อแลกกันอานเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรูกัน 

 

10 คณะกรรมการบริหารสถานวิจัยฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อ
พิจารณาผลการดําเนินงานและ
วาระอื่นๆ 

2 มี.ค. 54 ห อ ง ป ร ะ ชุ ม
ภ า ค วิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกล 

ประธานไดแจงรายชื่อคณะกรรมการอํานวยการชุดใหมที่
แตงตั้งเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 54 , ไดแจงผลการอนุมัติจาก
คณะกรรมการผังแมบทอนุมัติใหใชพื้นที่ลานอบแหงเดิมได
ตอไป, แจงเรื่องหลักสูตรพลังงานสามารถเปดสอนไดทั้ง ป.
ตรี และ ป.โท และเอก อาจจะทําเปนโครงการพิเศษใหอยู
ภายใต COE ที่ทางสถานวิจัยพิจารณาหรืออยูภายใตการ
บริหารของภาควิชา คลาย MIM หรือ MIT ,เตรียมขอมูลเพื่อ
จัดทําโครงการเพื่อจัดตั้งสถานวิจัยในอีก 5 ปขางหนา  
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ลําดับที ่

รายการ 
( ประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการ , คณะกรรมการ
ดําเนินการ , การสรางทีมวิจัย 

ฯลฯ) 

เรื่อง 
วัน เดือน 

ป 
สถานที่ ผลที่ได 

หมาย
เหตุ 

11 ทีมวิจัยชุดโครงการการพัฒนา
ระบบทําแหงยางธรรมชาติดวย
พลังงานทดแทนสําหรับเกษตรกร
ในทุกภูมิภาค ซึ่งประกอบดวย 4 
โครงการยอย 

สรุปการเดินทางเกบ็ขอมูลวิจัยฯ 14 มี.ค. 
54 

หองประชุมสถาน
วิ จั ย เ ทคโนโล ยี
พลังงาน ชั้น 5 ตึก
วิจัยสิรินธร  คณะ
วิศวกรรมศาสตร 

นักศึกษาที่ไดรวมเดินทางไปเก็บขอมูลในระหวางวันที่15-
23 ม .ค . 54 ทั้ง 4 โครงการไดรายงานและนําเสนอเปน 
Power point ในสวนที่แตละคนไปเก็บขอมูลจาก สกย. และ
ตัวอยางงานวิจัย ไดในแตละจังหวัดที่ไดไปมา วาแตละแหง
แปรรูปยางในรูปแบบใด และใชเวลานานแคไหนในแตละ
กระบวนการผลิต และพบปญหาอะไรบาง มีเศษวัสดุใดบาง
ที่ใชทดแทนเชื้อเพลิงในแตละจังหวัด และนําเสนอการ
ออกแบบเตา และเสนอใหมีการรายงานความกาวหนาทุกวัน
จันทรเพื่อที่จะไดทราบความกาวหนาของโครงการวิจัยฯ 
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9.2.3 แผนงานเผยแพรเทคโนโลยีและการพัฒนาเชิงพาณิชย 

ลําดับ
ที่ 

ลักษณะการเผยแพร 
 (จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพิเศษ,ฯลฯ) 

วัน เดือน ป สถานที่ 
ประเภทผูเขารวมรับการเผยแพรฯ 

(จํานวน) 
หมายเหต ุ

1 เขารวมจัดนิทรรศการใน "งานวันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ."  ซึ่งได
นําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร เรื่อง  "เครื่องผลิตไบโอดีเซล
จากน้ํามันปาลมดิบชนิดหีบรวมแบบตอเนื่องสองขั้นตอน" และ
นําเสนอชิ้นงาน เปนภาพสามมิติ เครื่องผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามัน
ปาลมดบิชนิดหีบรวมแบบตอเนื่องสองขั้นตอน  

17-18  พ.ค. 53 หอประชุมนานาชาติฉลองสิริ
ราชสมบัติครบ 60 ป 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

นักวิจัยและประชาชนทั่วไป โดยมีผูประจํา
บ อ ร ด  น า ย
สุรชัย  จันทร
ศรี ผูชวยวิจัย 

2 จัดนิทรรศการในงาน ม.อ. วิชาการบรรยายโปสเตอร และนําเสนอ
ตัวอยางชิ้นงานและ การสาธิตผลงาน  ซึ่งมี ผลงานวิจัยที่นําเสนอ
ดังตอไปนี้ 1)ผลงานดานไบโอดีเซลของสถานวิจัยฯ 2)เครื่องผลิตไบ
โอดีเซลจากน้ํามันปาลมดิบชนิดหีบรวมแบบตอเนื่องสองขั้นตอน 3) 
ภาพสามมิติเครื่องผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมดิบชนิดหีบรวม
แบบตอเนื่องสองขั้นตอน 

17-20 ส.ค. 53 ศูนยประชุมนานานาชาติ
ฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ป 

นักวิจัยและประชาชนทั่วไป   

3 โรงผลิตกาซชีวภาพ 11 มิ.ย 53 ถึง 
ปจจุบัน 

ดานหลังตึก 
คณะเศรษฐศาสตร  
บริเวณสนามกีฬาลาง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

ผูประกอบการในทองถิ่นไดมา
ศกึษาดูงาน องคการปกครองสวน
ทองถิ่นมาเขารับการอบรมและดู
งาน “โครงการสงเสริมเทคโนโลยี
กาซชีวภาพ เพื่อจัดการของเสียเศษ
อาหารของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ
เพื่อการเรียนการสอน การวิจัยของ
นักศกึษา 
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ลําดับ
ที่ 

ลักษณะการเผยแพร 
 (จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพิเศษ,ฯลฯ) 

วัน เดือน ป สถานที่ ประเภทผูเขารวมรับการเผยแพรฯ 
(จํานวน) 

หมายเหต ุ

4 โครงการ ครุวิจัยพลังงาน (ครูทั่วประเทศ) ครุวิจัยพลังงานในพื้นที่ 5 
จังหวัด(ครูในพื้นที่ จ.สงขลา พัทลุง สตลู ตรัง นครศรีธรรมราช) 
            สถานวิจัยเทคโนโลยีพลงังาน จะจัดใหมีการฝกทักษะการทํา
วิจัยใหแกครูที่เขารวมโครงการรุนละ 60 คน โดยใชสถานที่ฝกและทํา
วิจัย ในคณะวิศวกรรมศาสตร ผูเขารวมโครงการทุกคนจะเขาพักใน
หอพักนักศึกษา มอ. ซึ่งอยูหางจาก การฝกทักษะการทาํวิจัยมีระยะเวลา 
1 เดือน คือ เดือนเมษายน 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ครู - ไดเรียนรูการทําวิจัยพลังงาน 1 เรื่อง เพื่อนําไปประยุกตใชกับการ
เรียน 
         การสอนในโรงเรียน 
     - ไดผลงานวิจัย 1 บทความ ที่สามารถนาํไปใชสรางความกาวหนา
ในวิชาชีพ 
 -  ไดแผนการเรยีนการสอน/สาระการเรียนรู 1 เรื่อง  
-  ไดประสบการณนอกโรงเรียน และเรียนรูวัฒนธรรมของภาคใต 
โรงเรียน - ไดครูที่มีความสามารถและเขาใจกระบวนการเรียนรูดวย
การทาํวิจัย 
               - ไดเครื่องมือ/อุปกรณที่ครูสรางเอง 

1 เม.ย. 53 –  
30 เม.ย. 53  

คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

ครูมัธยมสายวิทย จากทั่วประเทศ 26 
คน จากพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต 20 
คน รวมทั้งหมด 46 คน 

ตลอดเดือน
เมษายน 
คุณครูมาทํา
วิจัยอยูใน มอ.   

5 แสดงผลงานดานไบโอดีเซลและพลังงาน รวมถึงมอบรางวัลที่ไดรับ
จากผลงานดานไบโอดีเซล ใหแกศูนยการเรียนรูชมุชน คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

7 ก.ค. 53 ศูนยการเรียนรูชมุชน คณะ
วิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ประชาชนทั่วไป และผูประกอบการ 
นักศกึษา นักเรียน 
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ลําดับ
ที่ 

ลักษณะการเผยแพร 
 (จัดอบรมสัมมนา

,บรรยายพิเศษ,ฯลฯ) 

วัน เดือน ป สถานที่ ประเภทผูเขารวมรับการ
เผยแพรฯ (จํานวน) 

หมายเหต ุ

6 โครงการ การศกึษาเพื่อหา
โจทยวิจัยจาก
ภาคอุตสาหกรรม 

1-2 มิ.ย.  53  ณ โรงแรมวังใต จังหวัดสุ
ราษฎรธาน ี

กลุมธุรกิจอุตสาหกรรม
ปาลมน้าํมันและเกษตรกรที่
ปลูกปาลม 

ทั้งนี้เพื่อ เยี่ยมชมกระบวนการอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม 
และหาโจทยวิจัยจากภาคอตุสาหกรรม อีกทั้งรวมกันหารือ
เพื่อขยายผลงานวิจัยของสถานวิจัยออกสูการใชงานระดับ
อุตสาหกรรม โดยมีนักวิจัยและนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเขารวมโครงการทั้งสิ้นจํานวน 25 คน ซึ่ง
โครงการนี้นอกจากนกัวิจัยและนักศกึษาจะไดมหีัวขอ
วิทยานิพนธแลว ยังกอใหเกิดโครงการวิจัยรวมกนัระหวาง
นักวิจัยในกลุมธุรกิจอุตสาหกรรมปาลมน้าํมันอีกดวย 

7 ความรวมมือดานระบบ
ผลิตพลังงานรวม(Co-
generation) 
ระหวางสถานวิจัย 
เทคโนโลยีพลังงาน กับ
บริษัท หาเสือวิศวกรรม 

25 มิ.ย.  53 หองประชุมภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 

นักธุรกิจ บริษัท หาเสือ
วิศวกรรม 

บ.หาเสือฯ ขอความรวมมือมายังสถานวิจัยเทคโนโลยี
พลังงานเขามาชวยออกแบบและพัฒนาทาง บ.หาเสือฯ จะ
รับผดิชอบ 

8 บรรยายเรื่องไบโอดีเซล 21 เม.ย. 2554 หองประชุมภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 

ชาวตางชาติ 30 คน  
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ลําดับที ่
ลักษณะการเผยแพร 

 (จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพิเศษ
,ฯลฯ) 

วัน เดือน ป สถานที่ 
ประเภทผูเขารวมรับการ
เผยแพรฯ (จํานวน) 

หมายเหต ุ

9 บรรยายใหความรูและดูงาน 
เรื่อง การจัดการสภาพอากาศใน
โรงงานรมควันยาง  

13 ต.ค. 2553   สํานักงานกองทุนสงเคราะหการ
ทําสวนยางทรายขาว ตําบลทุง
หวัง  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 

กลุม Clean Air Initiatives Asia 
Partnership (CAI Asia) จํานวน 
5 คน  

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมความพรอม และ
พัฒนาศักยภาพของผูเขารวมอบรมในการใช
ชีวิตและทํางานในกลุมประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เชน พมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา อินเดีย 
เนปาล และบังกลาเทศ (รศ.ดร.พีระพงศ  
ทีฆสกุล เปนผูบรรยาย) 

10 บรรยายใหความรูและดูงาน 
เรื่อง การผลิตไบโอดีเซล 

13 ต.ค. 2553   LAB ไบโอดีเซล ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล  คณะ
วิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

กลุม Sunlabob: Renewable 
energy จํานวน 4 คน 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมความพรอม และ
พัฒนาศักยภาพของผูเขารวมอบรมในการใช
ชีวิตและทํางานในกลุมประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เชน พมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา อินเดีย 
เนปาล และบังกลาเทศ (รศ.กําพล  ประทีปชัย
กูร  เปนผูบรรยาย) 
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9.2.4 แผนพัฒนาบุคลากร   

ลําดับ
ที่ 

ชื่อผูเขารวมพัฒนาบุคลากร 

ลักษณะการ
พัฒนา (ดูงาน 

, อบรม  , 
สัมมนา) 

เรื่อง 
ระยะเวลา 

(เริ่มตน-สิ้นสุด) 
สถานที่ 

งบประมา
ณที่ใช 

หมายเหต ุ

1 กลุมพลังงานแสงอาทิตย สถาน
วิจัยเทคโนโลยีพลังงาน จัด 
work shop เขียน paper มีจํานวน
นักศกึษาเขารวม  5 คน 
รศ.ดร.พีระพงศ  ทีฆสกุล  
นางสาวณัฐฌา แปนแกว  ผูชวย 

สัมมนา  work shop เขียน paper พรอม
สงใหวารสารระดับนานาชาติ
พิจารณา จํานวน 3 บทความ 
ของนักศกึษาบณัฑิตศึกษาใน
สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน 

8-10 พ.ค. 53 ณ หนวยพิทกัษ
อุทยาน ฯ น้ําตก
กรุงชิง อุทยาน
แหงชาติเขาหลวง 
จ.นครศรีธรรมราช 

สถานวิจัยฯ  นักศกึษาไดเขียนผลงานวิจัยของ
ตนเองและสงไปตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติอยาง
รวดเร็ว และคาดวาจะไดบทความ
พรอมสงไปตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
อยางนอย 3 บทความ หลังจาก
เสร็จสิ้นกิจกรรมนี้ 

2 ดร.กิตตินันท  มลิวรรณ ,  
ดร.สมชาย แซอึ้ง, 
 ผศ.ดร.ชยุต  นันทดุสิต, 
นางสาวนิยดา  ผองใส 

ดูงาน หาโจทยวิจัยจาก
ภาคอตุสาหกรรม 

1-2  มิ.ย. 53 โรงงานทักษิณ
ปาลม และสัมมนา
ระหวางนักวิจัย
จากสถานวิจัย ฯ 
กับนักธุรกิจ
อุตสาหกรรมปาลม 

สถานวิจัยฯ 
,ภาควิชา
วิศวกรรม 
เครื่องกล 

อาจารย นักวิจัยสถานวิจัย 
นักศกึษาภาคเครือ่งกล และ
นักศกึษาคณะอุตสาหกรรม
การเกษตร 

3 รศ.กาํพล  ประทีปชัยกูร และ 
รศ.พีระพงศ  ทีฆสกลุ 

สัมมนา FP7 National Contact Point 
Training in Southeast Asia 
และ  Information day  

1-4 ส.ค. 53 โรงแรมสยามซติี้ 
จังหวัดกรุงเทพฯ 

สถานวิจัยฯ  ความรวมมือดานวิจัยกับทาง EU 



 

 48 

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อผูเขารวมพัฒนาบุคลากร 

ลักษณะการ
พัฒนา (ดูงาน 

, อบรม  , 
สัมมนา) 

เรื่อง 
ระยะเวลา 
(เริ่มตน-
สิ้นสุด) 

สถานที่ งบประมาณที่ใช หมายเหต ุ

4 นางสาวนิยดา  ผองใส อบรม การสรางเว็บไซตอยางมือ
อาชีพดวยโปรแกรมจูมลา 

18-20 ส.ค. 53 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ทางวิศวกรรม 1 ชั้น 3 อาคาร
วิจัยวิศวกรรมประยุกตสิรินธร 
คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

สถานวิจัยฯ    

5 นางสาวนิยดา  ผองใส อบรม หลักสูตร "คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ
ภายในประเทศ" 

30 ส.ค. 53 หองมงคลสุข  คณะ
วิศวกรรมศาสตร 

จัดโดยกลุมการเงินและพัสดุ 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

  

6 นางสาวนิยดา  ผองใส อบรม LEAN : กาวถดัไปของ ๕ ส. 
(หลักสูตรระบบการผลิตแบบ
ลีน) 

24-25 ส.ค. 53 หองประชุมมงคลสุข AB             
คณะวิศวกรรมศาสตร  

จัดโดยกลุมแผนงานและพัฒนา
คุณภาพ  
คณะวิศวกรรมศาสตร 

  

7 นายฉลาด   ยืนยาว สัมมนา สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
ความตองการวทิยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใน
เขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต 

5 ส.ค. 53 หองตะลุง โรงแรมหาดใหญ
เซ็นทรัล 

จัดโดยสถาบันทรัพยากรทะเล
และชายฝง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อผูเขารวมพัฒนาบุคลากร 

ลักษณะการ
พัฒนา (ดูงาน 

, อบรม  , 
สัมมนา) 

เรื่อง 
ระยะเวลา 
(เริ่มตน-
สิ้นสุด) 

สถานที่ งบประมาณที่ใช หมายเหต ุ

8 นางสาวนิยดา  ผองใส อบรม อบรมการใชระบบ E-
Document Version 2 

27  ก.ย. 53 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ทางวิศวกรรม 1 ชั้น 3 อาคาร
วิจัยวิศวกรรมประยุกตสิรินธร 
คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

  

9 นางสาวนิยดา  ผองใส อบรม การสงขาวประชาสัมพันธ
ผานเว็บไซตคณะ
วิศวกรรมศาสตร 

18 ต.ค. 53 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ทางวิศวกรรม 1 ชั้น 3 อาคาร
วิจัยวิศวกรรมประยุกตสิรินธร 
คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

10 นายกิตตินันท  มลิวรรณ ดูงาน EEP MEKONG REGIONAL 
FORUM VIENTIANE,LAO 
PDR 

25-28 ต.ค. 53 ประเทศลาว สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน  

11 นายฉลาด  ยืนยาว อบรม การใชเครื่องแยกแกสดวยพอ
ลิเมอรเมมเบรน 

29 ต.ค. 53 หอง P 409 ภาควิชาฟสิกส 
คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อผูเขารวมพัฒนาบุคลากร 

ลักษณะการ
พัฒนา (ดูงาน 

, อบรม  , 
สัมมนา) 

เรื่อง 
ระยะเวลา 
(เริ่มตน-
สิ้นสุด) 

สถานที่ งบประมาณที่ใช หมายเหต ุ

12 รศ.ดร.พีระพงศ  ทีฆสกุล,นาย
สนทวิ  สนธิกุล,นายอิบรอเฮง  
ปยา,นายไวยรัตน สุชลพานิช 

ดูงาน เก็บขอมูลเพื่อทาํงานวิจัยชุด
โครงการวิจัยการพัฒนาระบบ
ทําแหงยางธรรมชาตดิวย
พลังงานทดแทนสําหรับ
เกษตรกรในทุกภูมิภาค 

14-23 ม.ค.54 -สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทํา
สวนยาง จ.พิษณุโลก 
-ประธานกลุมพัฒนาเจาของสวน
ยางชมพูวังนกแอน จ.พิษณุโลก 
-สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทํา
สวนยาง อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย   
-สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทํา
สวนยาง จ.อุบลราชธานี   
-สหกรณกองทนุสวนยางนิคมสราง
ตนเองลําโดมใหญ จ. อุบลราชธานี   
-สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทํา
สวนยาง จ.จันทบุรี 
-สหกรณกองทนุสวนยางวังแซม  
จ.จันทบุร ี
-สหกรณกองทนุสวนยางวังพรหม 
จ.จันทบุร ี
-สหกรณกองทนุสวนยางบานสรีะ
มัน จ.ระยอง   

สถานวิจัยเทคโนโลยี
พลังงานและงบประมาณ
โครงการ NRU 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อผูเขารวมพัฒนาบุคลากร 

ลักษณะการ
พัฒนา (ดูงาน 

, อบรม  , 
สัมมนา) 

เรื่อง 
ระยะเวลา 
(เริ่มตน-
สิ้นสุด) 

สถานที่ งบประมาณที่ใช หมายเหต ุ

13 นายอรรถ อาคาสุวรรณ ,นายสน
ทวิ สนธิกุล(นักศกึษาปริญญา
โท) 

อบรม ฝกอบรมปฏิบัตกิารเรื่อง “การ
อบแหงเมล็ดพืชโดย
เทคโนโลยีการอบแหงขั้นสูง” 

 26 -28 ม.ค.54   หองปฏิบัติการวจิัยเทคโนโลยี
อบแหง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี 

สถานวิจัย
เทคโนโลยีพลังงาน 

จัดโดย
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกลา
ธนบุรี 
สนับสนุนโดย 
สวทช. 

14 นางสาวนิยดา  ผองใส ดูงาน ศกึษาดูงานกิจกรรม 5 ส.+ 
ภายนอกคณะประจําป 2553 

26 พ.ย. 53 บริษัทแปรซิฟคแปรรูปสัตวน้ํา 
จํากดั 

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร 

  

15 ดร.กิตตินันท  มลิวรรณ , ผศ.
ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ 

ดูงาน ดูงานดานเทคโนโลยีและหา
โจทยวิจัยดานไบโอแกส 

9 ก.พ. 54 บริษัทตรังน้ํามันปาลม จํากดั สถานวิจัย
เทคโนโลยีพลังงาน 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อผูเขารวมพัฒนาบุคลากร 

ลักษณะการ
พัฒนา (ดูงาน 

, อบรม  , 
สัมมนา) 

เรื่อง 
ระยะเวลา 
(เริ่มตน-
สิ้นสุด) 

สถานที่ งบประมาณที่ใช หมายเหต ุ

16 รศ.ดร.พีระพงศ  ทีฆสกุล    ดูงาน ลงพื้นบนเกาะบุโหลนดอน 
และแนวปะการังบริเวณหนา
เกาะ   ปญหาดานสิ่งแวดลอม 
การจดัการขยะ  การทองเที่ยว 
ปญหาเรื่องน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค  ปญหาเรื่อง
ไฟฟา  ปญหาดานสุขภาพ
อนามัย  และปญหา
กรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งปญหา
เหลานี้ทางคณะสํารวจไดนํา
กลับมาเปนโจทยวิจัยเพื่อหา
แนวทางแกปญหาตอไป    

25 ก.พ. 54    บนเกาะบุโหลนดอน และแนว
ปะการังบริเวณหนาเกาะ   

มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร  

รศ.ดร.พีระ
พงศ  ทีฆสกลุ    

17 รศ.ดร.พีระพงศ  ทีฆสกุล    ดูงาน ดูงานและประชมุคณะทํางาน
ศกึษาโครงการผลิตไฟฟาจาก
การหมกัตนหญายักษรวมกับ
น้ําเสียจากฟารมสุกร 

7 เม.ย. 54 หองประชุม บรษิัท เอส พี เอ็ม 
อาหารสัตว 

สถานวิจัย
เทคโนโลยีพลังงาน 

รศ.ดร.พีระ
พงศ  ทีฆสกลุ    

 
 
 



11.  ปญหา  อุปสรรค และ แนวทางการแกไข ( เชน  กรณีที่ KPI  ไมเปนไปตามเปาหมาย) 
 
12.  คํารับรอง  ขอรับรองวาผลงานที่รายงานในเอกสารชดุนี ้ เปนผลงานของสถานวิจัยและเกิดขึน้ในชวงเวลา 
ที่รายงานจริง    
 
14.  ลายมือช่ือ ผูอํานวยการสถานวิจัย  และบุคลากรทุกคนในสถานวิจัย   
 
  ( ลงชื่อ ) ......... .........................................  ( ลงชื่อ ) ......... ......................................... 
  ( รศ.ดร.พีระพงศ  ทีฆสกลุ)   ( ดร.ธีระยุทธ  หลีวิจิตร ) 
 
  ( ลงชื่อ ) ......... .........................................  ( ลงชื่อ ) .................................................. 
                  (ดร.นันทพันธ  นภัทรานันทร)   ( รศ.ดร.จรัญ  บุญกาญจน ) 
 
  ( ลงชื่อ ) ..................................................  ( ลงชื่อ ) ..................................................... 
  ( รศ.ไพโรจน  คีรีรัตน )    ( รศ.ปญญรักษ  งามศรตีระกลู) 
 
 ( ลงชื่อ ) .................................................    ( ลงชื่อ ) ......... ......................................... 
                    ( ดร.กิตตินันท  มลิวรรณ)     (ผศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ)   
 
  ( ลงชื่อ ) ......... .........................................  ( ลงชื่อ ) ......... ......................................... 
  (ดร.ฐานันดรศักดิ์  เทพญา)   (ดร.สมชาย  แซอ้ึง)   
 
  ( ลงชื่อ ) ......... .........................................  ( ลงชื่อ ) ......... ......................................... 
  (ผศ.ดร.ชยุต  นันทดุสิต)                   ( ผศ.ดร.จันทิมา  ชั่งสิริพร ) 
 
  ( ลงชื่อ ) ......... .........................................  ( ลงชื่อ ) ......... ......................................... 
           ( รศ.ดร.สุภวรรณ  ฎิระวณิชยกุล)                 (รศ.ดร.ยุทธนา  ฎิระวณิชยกุล) 
 
 ( ลงชื่อ ) ......... ......................................... 
                   (อาจารยกฤช  สมนึก)    
 
      ( ลงชื่อ ) ......... ......................................... 
       ( รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร ) 
                         ผูอํานวยการสถานวิจัย 
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15.  คํารับรองและความเห็นของหัวหนาภาควิชาและคณบดีตนสังกัด  กรณีไดรับการสนับสนุนจากหลายคณะ/หนวยงาน  ขอใหสถาน
วิจัยจัดสงรายงานผลการดาํเนินการไปยังทุกคณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของดวย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
       ( ลงชื่อ ) ........................................................... 
                                         (ดร. ฐานันดรศกัดิ์ เทพญา) 
                                รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฝายบริหาร 
                                                                              วันที่ 
 
..........................................................................................................................................................................................   
..........................................................................................................................................................................................  
                         
 
         ( ลงชื่อ ) ................................................. 

                        (ผศ.ดร. เจริญยุทธ เดชวายุกุล) 
                      รองคณบดีฝายวจิัยและนวัตกรรม 

    วันที่  
        หมายเหตุ    การรายงานผลการดาํเนินการขอใหจัดสง  ดังนี้ 

1. รายงานเปนเอกสาร  จํานวน  15  ชุด 
2. สง   file   ขอมูล CD-RW   โดยหลังจากมหาวิทยาลัยไดรับขอมลูแลวจะสงคืนแผนบันทึก     
ขอมูลดังกลาวใหแกสถานวิจัย 
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อื่น ๆ 
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โรงผลิตกาซชีวภาพ “โครงการสงเสริมเทคโนโลยีกาซชีวภาพ เพื่อจัดการของเสียเศษอาหาร” 
       * ผศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ ไดออกแบบบอหมักกาซ  

       * รศ.กําพล ประทีปชัยกูร   ออกแบบระบบอัดกาซ การควบคุมความดัน  
       *ผศ.พยอม รัตนมณี ออกแบบโครงสรางถึงซเีมน 

 

 
 
 

สงมอบเคร่ืองนึ่งกอนเช้ือเห็ดใหแก  เมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน 2553  ใหทางหมูบานตําบลทาแค อําเภอเมือง จังหวัด พัทลุง  
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รายการรางวัลท่ีไดรับ (จํานวน 2 รางวัล) 
1. รางวัลบทความวิจัยดีเดนสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  

  จาก คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
       ชื่อผลงาน การประยุกตใชสารดดูความชื้นเพื่อลดความชื้นของอากาศกอนเขาสู 
  ระบบปรับอากาศของอาคารที่อยูอาศัย 

 
 
 
 2.    บทความวิจัยดีเดนสาขาวิศวกรรมเครื่องกล      
           จาก คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
           ชื่อผลงาน การศึกษาลักษณะการถายเทความรอนบนพื้นผิวของพัดลมเพียโซอิเลก็ทริก 
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โครงการ การศึกษาเพื่อหาโจทยวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม 
ระหวางวัน ที่ 1-2 มิถุนายน 2553 
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แผนพัฒนาบุคลากร 
ดูงานและเก็บขอมูลเพื่อทํางานวิจัยชุดโครงการวิจัยการพัฒนาระบบทําแหงยางธรรมชาตดิวยพลังงานทดแทนสําหรับเกษตรกร

ในทุกภูมิภาค ระหวางวันที่ 14-23 มกราคม 2554 
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โครงการ ครุวิจัยพลังงาน สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน 
 

 
  
 จัดใหมีการฝกทกัษะการทําวิจัยใหแกครูที่เขารวมโครงการรุนละ 60 คน โดยใชสถานที่ฝกและทําวิจัย ในคณะ
วิศวกรรมศาสตร ผูเขารวมโครงการทกุคนจะเขาพักในหอพักนักศกึษา มอ. ซึ่งอยูหางจาก การฝกทักษะการทาํวิจัยมีระยะเวลา 1 
เดือน คือ เดือนเมษายน 2553 
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ฝกประสบการณงานวิจัยดานไบโอดีเซล 
ใหนักเรียนท่ีเขาฝกอบรมจากโรงเรียนกิตติวิทยบานพรุ จํานวน 6 คน ระหวางวันท่ี 28 มีนาคม 2554 - 1 เมษายน 2554 
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ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการจากอาจารย 
ระดับชาติ 
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ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการจากอาจารย 
ระดับชาติ 
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ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการจากอาจารย 
ระดับนานาชาติในฐานขอมูล ISI (คนจาก http://www.isiknowledge.com) 
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ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการจากอาจารย 
ระดับนานาชาติในฐานขอมูล ISI (คนจาก http://www.isiknowledge.com) 
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ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการจากอาจารย 
ระดับนานาชาติในฐานขอมูล ISI (คนจาก http://www.isiknowledge.com) 
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ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการจากอาจารย 
ระดับนานาชาติไมอยูในฐานขอมูล ISI  
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