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รายงานผลการดําเนนิการ 
ประจําปงบประมาณ 2553  

 
1.  ชื่อสถานวิจัย 
     ภาษาไทย    สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้าํมนัปาลมและพืชน้ํามนั 
      ภาษาอังกฤษ   Specialized Research and Development Center for Alternative Energy from Palm Oil  

       and Oil Crops 
 

2.  คณะ/หนวยงานทีส่นบัสนนุสถานวิจัย 
2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร   
2.2 มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร   

 

3.  ชื่อผูอํานวยการสถานวิจัย   ภาควชิา/คณะ/หนวยงาน   
รศ. ดร.ชาคริต  ทองอุไร  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

4.  ชื่อบุคลากรในสถานวจิัย   
การบริหารงานของสถานวิจัยสามารถจัดเปนแผนภูมิบริหารจัดการไดดังนี้ 
 
 
 
 

         แผนภูมบิรหิารจัดการ 
        
 
 
 
 
 
 

    
 

         วิศวกรรมเครื่องกล                    วิศวกรรมเคม ี                โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

       (รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร)                  (รศ. ดร.ชาคริต ทองอุไร)                  (รศ. ดร.สัณหชัย กลิ่นพกิุล)  
 

   
 
 

   คณะกรรมการอํานวยการ

ึ

คณะกรรมการดําเนนิการ

กลุมวิจัยที่ 1 กลุมวิจัยที่ 2 กลุมวิจัยที่ 3 
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คณะกรรมการอํานวยการ 
 ทําหนาทีก่ําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของสถานวิจยัและพฒันาพลังงานทดแทน
จากน้ํามนัปาลมและพืชน้ํามัน  มีการประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง คณะกรรมการประกอบดวย 
 

1. ผูอํานวยการสํานักบริหารโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา ที่ปรึกษา 
2. ผูอํานวยการกองประสานงานโครงการ 4 สํานักงาน กปร. ที่ปรึกษา 

3. ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ปรึกษา 

4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ประธานกรรมการ 
5. รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
6. ผูอํานวยการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร กรรมการ 
7. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
8. กรรมการผูจัดการ บริษัท ทักษิณปาลม 2521 จํากัด กรรมการ 
9. รองกรรมการผูจัดการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด ( มหาชน ) กรรมการ 
10. ผูอํานวยการสถานวิจัย กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการดําเนนิการ 
 ทําหนาทีป่ฏิบัติงานตามแผนงานและกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทศัน แผนกลยุทธและนโยบายที่
กําหนดโดยคณะกรรมการอํานวยการ  โดยมีการประชุมรวมกนัอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง คณะกรรมการ
ดําเนินงานประกอบดวย 

 1. รศ. ดร.ชาคริต  ทองอุไร   ประธานกรรมการ 
2. รศ. ดร.สัณหชัย กลิ่นพิกุล  กรรมการ 
3. รศ. ดร.วรวธุ  วิสุทธิ์เมธางกรู  กรรมการ 
4. ดร.สุธรรม  สุขมณ ี   กรรมการ 
5. นายเสถียร  วาณิชวิริยะ  เลขานุการ 

 

 
ทีมนกัวิจัย 

ชื่อ-สกุล                            หนวยงาน 
1.  รศ.ดร.สัณหชัย  กลิ่นพิกลุ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร 
2.  รศ.ดร.ชาคริต  ทองอุไร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร 
3.  รศ.ดร.วรวธุ  วิสุทธิ์เมธางกูร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร 
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ชื่อ-สกุล                            หนวยงาน 
4.  รศ. กําพล  ประทีปชัยกูร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร 
5.  รศ.ดร.ชูเกียรติ  คุปตานนท ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร 
6.  ผศ.สมเกียรติ  นาคกุล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร 
7.  ดร.ชยุตม  นันทดุสิต ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร 
8.  นายประยูร   ดวงศิริ     ภาควิชาวศิวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร 
9.  นายถนัด   ฉิมพลี        ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร 
10.  นายนิยม พรหมรัตน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร 
11.  นายมนัส  จาวัง  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร 
12.  ดร.สุธรรม  สุขมณี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร 
13.  ผศ. ดร. ราม แยมแสงสงัข ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร 
14.  ผศ.ดร.ผกามาศ เจษฎพัฒนานนท ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร 
15.  ผศ.ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร 
16.  ผศ.ดร. กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร 
17.  ผศ. ดร. ลือพงศ แกวศรีจันทร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร 
18.  ผศ. ดร. ชญานุช แสงวิเชียร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร 
19.  นางจรรยา อินทรมณี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร 
20.  ผศ.  ดร. นภิสพร มีมงคล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร 
21.  ผศ.ดร.นกิร ศิริวงศไพศาล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร 
22.  ดร.มณเทพ  เกียรติวีระสกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา  คณะวิศวกรรมศาสตร 
23.  ผศ.อนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา  คณะวิศวกรรมศาสตร 
24. รศ. ดร. อุดมผล พืชนไพบลูย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร 
25.  Michael Leslie Allen คณะวิศวกรรมศาสตร 
26.  ดร. อุตสาห จันทรอาํไพ ภาควิชาชวีเคมี  คณะวิทยาศาสตร 
27.  รศ.ดร. ดํารงศักดิ์ ฟารุงสาง ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร 
28.  ผศ.ดร. เจษฎี แกวศรีจันทร ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร 
29.  รศ. ดร.พูนสุข  ประเสริฐสรรพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม   คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
30.  รศ. ดร. อรัญ หันพงศกิตติกูล ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม   คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
31.  ผศ. เสาวลักษณ จิตรบรรเจิดกุล ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 
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ชื่อ-สกุล                            หนวยงาน 
32.  นายอทุัย  ไทยเจริญ ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร 
33.  นายสัตยา  บุญรัตนชู ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร 
34.  นายฮัมดนั  มะเซ็ง ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร 
35.  นายเวียงชัย จงศรีรัตนกุล ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร 
36.  นางสาววชิราภรณ   ทองบุญ ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร 
37.  นางสาวสาธิดา  มะล ี ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร 
38.  นางสาวพิมพพิมล เพ็ญจํารัส ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร 
39.  นางสาวทรงสุดา พรหมทอง ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร 
40.  นายกองเกียรติ  รักษวงศ ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร 
41.  นางสาววราภรณ รัศมีผะกาย ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร 
42.  นายเสถียร  วาณิชวิริยะ สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชนํ้ามนั 

43.  นายชิต  ล่ิมวรพันธ สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชนํ้ามนั 

44.  นายวิศิษฐ  เรืองธนศักดิ์ คณะทํางานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ม.อ. 
 

บุคลากรประจําในสถานวจิัย 
 

ชื่อ- สกุล ภาควิชา/คณะ/หนวยงาน ตําแหนง จํานวน ชม./
สัปดาห 

รศ.ดร.ชาคริต   ทองอุไร สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน
จากน้ํามนัปาลมและพืชน้ํามัน 

ผูอํานวยการ 40 

นายเสถียร  วาณิชวิริยะ สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน
จากน้ํามนัปาลมและพืชน้ํามัน 

เจาหนาทีว่ิจัย 6 40 

นายธเนศ   วัยสุวรรณ สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน
จากน้ํามนัปาลมและพืชน้ํามัน 

วิศวกรอาวุโส 40 

นายทรงธรรม   โพธิ์ถาวร สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน
จากน้ํามนัปาลมและพืชน้ํามัน 

วิศวกร 40 

นางสาวรวมพร   นิคม สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน
จากน้ํามนัปาลมและพืชน้ํามัน 

นักวจัิย 40 
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ชื่อ- สกุล ภาควิชา/คณะ/หนวยงาน ตําแหนง จํานวน ชม./
สัปดาห 

นายวรุตย   คงกําเนิด สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน
จากน้ํามนัปาลมและพืชน้ํามัน 

ผูชวยนักวจิัย 40 

นางสุทธิณี   เกียรติวีระสกุล สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน
จากน้ํามนัปาลมและพืชน้ํามัน 

เจาหนาที่ประจํา
โครงการ 

40 

นายสมหมาย   โอชาพันธุ สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน
จากน้ํามนัปาลมและพืชน้ํามัน 

เจาหนาที่ประจํา
โครงการ 

40 

นางสาวสราน ี  เฉี้ยนเงิน สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน
จากน้ํามนัปาลมและพืชน้ํามัน 

เจาหนาที่ประจํา
โครงการ 

40 

นางสโรชา  ศรีวิทยากูล สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน
จากน้ํามนัปาลมและพืชน้ํามัน 

นักวชิาการอุดมศึกษา 40 

นายธนา  แซหล ี สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน
จากน้ํามนัปาลมและพืชน้ํามัน 

ลูกจางโรงงาน 40 

 
 
 

5.   วัตถปุระสงค 
5.1 เพื่อทําการวิจัยและพัฒนาการนําน้ํามันปาลมมาผลิตเปนไบโอดีเซลที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน  พรอมทั้ง

การแปรรูปผลิตผลพลอยได  เพื่อลดตนทุนหรือเพิ่มมูลคาใหสามารถดําเนินการไดเชิงพาณิชย และสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันใหกับประเทศดานไบโอดีเซลอยางยั่งยืน 

5.2 เพื่อนําผลงานวิจัยและพฒันาในขอ 5.1  และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  มาทาํการเผยแพร 
ประชาสัมพันธและถายทอดเทคโนโลยีสูกลุมเปาหมาย ทั้งเกษตรกร วิสาหกจิชุมชนและ  

 ภาคอุตสาหกรรม  เพื่อใหเกิดผลกระทบเชิงบวกดานเศรษฐกิจและสังคมตอกลุมเปาหมายเหลานัน้ 
 

6.  ทิศทางการวิจยั  ในชวง  5  ป  ( ทศิทางการวิจยัหลัก )  
 สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้าํมนัและโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ไดกําหนดวิสัยทัศน กลยทุธและทิศทางการวิจัย ดังตอไปนี ้
 วิสัยทัศน 
 เปนแหลงความรูที่สมบูรณและทนัสมัยที่สุดของประเทศดานการวิจัยไบโอดีเซลและผลิตภัณฑ
ตอเนื่องครบวงจรแบบยั่งยืนภายในป พ.ศ. 2555 
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 แผนกลยทุธ 
1. ทําการวิจยัและพัฒนาองคความรูดานไบโอดีเซลอยางครบวงจรรวมกับสถาบนัอ่ืนๆ เพื่อสราง

ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศอยางยั่งยนื 

2. ทําการวิจยัและพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลและผลิตภัณฑตอเนื่องขนาดเล็กสําหรับกลุม
เกษตรกรรายยอยและวิสาหกิจชุมชนสนองพระราชดําริ 

3. ทําการประชาสัมพันธ เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยสูีกลุมเปาหมายทกุระดับ โดยกอใหเกิด
ผลกระทบทางบวกเชิงเศรษฐกิจ และสังคม และเกิดการใชไบโอดีเซลเปนพลังงานทดแทนอยาง
มีประสิทธิภาพ 

 

 ทิศทางการวจิัยตามแผนยทุธศาสตร 
 กลยทุธที ่1   ทําการวิจัยและพัฒนาองคความรูดานไบโอดีเซลอยางครบวงจรรวมกับสถาบัน
 อ่ืนๆ เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศอยางยั่งยนื 
 ประกอบดวยทิศทางการวิจัยดังตอไปนี ้

1. ทําการวิจยัเพื่อใหไดขอมูลอยางถองแทเกี่ยวกับการผลิตไบโอดีเซลจากน้าํมนัปาลม รวมทั้ง
วัตถุดิบอื่นๆ ทีม่ีอยูในประเทศ 

2. ศึกษาวจัิยกรรมวิธีการผลิตไบโอดีเซลแบบตางๆ รวมทัง้ผลิตผลพลอยไดเพื่อเพิ่มมูลคาหรือนาํ
กลับมาใชใหม รวมทั้งผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

3. ศึกษาวจัิยดานคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพใหไดตามเกณฑมาตรฐานสากลและวิธีการ
ควบคุมการผลิตไบโอดีเซลอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ศึกษาวจัิยดานการผลิต การขนสงและการตลาด(Logistic) และการทดสอบไบโอดีเซล 
ใหเปนที่ยอมรับของประชาชน 

 

       กลยทุธที ่2   ทําการวิจัยและพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลและผลิตภัณฑอยางตอเนื่องขนาดเล็ก
สําหรับกลุมเกษตรกรรายยอยและวิสาหกจิชุมชนสนองพระราชดําริ 

 ประกอบดวยทิศทางการวิจัยดังตอไปนี ้
1. ทําการวิจยัการผลิตไบโอดีเซลดวยอุปกรณขนาดเล็กทีใ่ชเงินลงทุนต่ํา เพื่อใหเกษตรกรรายยอย

สามารถรวมกลุมกันลงทนุในระดับสหกรณและวิสาหกจิชุมชนได 
2. ทําการวิจยัการแปรรูปผลิตผลพลอยไดตางๆ จากการสกัดน้ํามันปาลมและการผลติไบโอดีเซล 

เชน การนํากากปาลมไปผลิตเปนปุยชีวภาพ การนํากรดไขมนัอิสระจากกระบวนการลดกรดมา
ผลิตเปนไบโอดีเซล เปนตน 
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     กลยทุธที ่3 ทําการประชาสัมพันธ เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยสูีกลุมเปาหมายทกุระดับ  
โดยกอใหเกิดผลกระทบทางบวกเชิงเศรษฐกิจ และสังคม และเกิดการใชไบโอดีเซลเปนพลังงาน
ทดแทนอยางมีประสิทธิภาพ 

 ประกอบดวยทิศทางการวิจัยดังตอไปนี ้
1. จัดสรางโรงงานสาธิตและโรงงานตนแบบขึ้น เปนตัวอยางใหกลุมเปาหมายไดเขามาศึกษา 

หาความรู และเก็บขอมูลอยางสะดวก ซ่ึงอาจจะเชื่อมโยงกับโครงการอุทยานวิทยาศาสตร
ภาคใต และจัดสรางที่ศูนยการศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส 

2. ทําการจัดสัมมนา ฝกอบรม เผยแพรเอกสาร ใหกับกลุมเปาหมาย โดยอาจจะใชโรงงานสาธิต
เปนเครื่องมือในการถายทอดเทคโนโลย ี

3. ทําการประชาสัมพันธงานวจัิยที่คิดคนขึ้น โดยผานทางสื่อตางๆ หรือรวมกับหนวยงานตางๆ 
อยางทั่วถึงและตอเนื่อง 

 

7.  แผนการดําเนนิงานของสถานวิจัยในปงบประมาณตอไป (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจากโครงการที่ไดรับอนุมัติ) 
      7.1.1 งานวิจัยและงานบรกิารวิชาการ 
    1. โครงการวิจัย     การทดสอบน้าํมนัปาลมแบบตางๆ ผสมกับน้าํมนัดีเซลในเครือ่งยนต 
    ดีเซลสําหรบัการเกษตรและไบโอดีเซลในเครื่องยนตใหมสําหรับพาหนะ 
    คณะผูดําเนินการวิจัย รศ. กําพล          ประทีปชัยกูร หัวหนาโครงการ 
    รศ. ดร.วรวุธ           วิสุทธิ์เมธางกูร ผูรวมโครงการ 
    รศ. สมาน            เสนงาน  ผูรวมโครงการ 
    ผศ.สมเกียรติ            นาคกุล  ผูรวมโครงการ 
    ดร.ชยุตม           นันทดุสติ  ผูรวมโครงการ 
    นายธีระยทุธ          หลีวิจิตร  ผูรวมโครงการ 
    นายประยูร            ดวงศิริ  ผูรวมโครงการ 
    นายถนัด          ฉิมพลี  ผูรวมโครงการ 
    นายนิยม            พรหมรัตน  ผูรวมโครงการ 
    นายมนัส            จาวัง  ผูรวมโครงการ 
    นางสาวปริญญาภรณ  บุญเตโช เจาหนาที่การเงิน 
    แหลงทนุ  มูลนิธิชัยพัฒนา 

    งบประมาณ  9,692,000  บาท 

    ระยะเวลาดําเนินโครงการ พฤษภาคม 2549-(อยูระหวางดําเนินโครงการ) 
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    2. โครงการวิจัย     การพัฒนากรรมวธิีวิเคราะหคณุภาพไบโอดีเซล 
   คณะผูดําเนินการวิจัย รศ. ดร. ดํารงศักดิ์  ฟารุงสาง   หัวหนาโครงการ   

ผศ.ดร. ลือพงศ    แกวศรีจันทร ผูรวมโครงการ 
ผศ. ดร. ชญานุช   แสงวิเชียร ผูรวมโครงการ 
ผศ. ดร.เจษฎี   แกวศรีจันทร ผูรวมโครงการ 
นายสรวิศ   จิตรบรรเจิดกุล ผูรวมโครงการ 
นางสาวพิมพพิมล   เพ็ญจํารัส ผูรวมโครงการ 
นางสาววราภรณ  รัศมีผะกาย ผูรวมโครงการ 
นางสาวปฏิมา   ไพนุพงศ ผูรวมโครงการ 
นางสาวทรงสดุา   พรหมทอง ผูรวมโครงการ 
นางสาวสาธิดา   มะล ี  ผูรวมโครงการ 
นางสาววชิราภรณ  ทองบุญ  ผูรวมโครงการ 
นายเวียงชยั    จงศรีรัตนกุล ผูรวมโครงการ 
ดร.อุตสาห   จันทรอําไพ ผูรวมโครงการ 

    แหลงทุน  มูลนิธิชัยพัฒนา 

    งบประมาณ  2,016,000  บาท 

    ระยะเวลาดําเนินโครงการ พฤษภาคม 2549-(อยูระหวางดําเนินโครงการ) 
 

   3. โครงการวิจัย     การผลิตไบโอดีเซลโดยใชตัวเรงปฏิกริิยาที่เปนกรด 
   คณะผูดําเนินการวิจัย ดร. สุธรรม   สุขมณี  หัวหนาโครงการ  

รศ. ดร. ชาคริต    ทองอุไร  ผูรวมโครงการ 
ผศ. ดร.สุกฤทธิรา   รัตนวิไล  ผูรวมโครงการ 
ผศ. ดร. ผกามาศ  เจษฎพัฒนานนทผูรวมโครงการ 
ดร.กุญชนาฐ   ประเสริฐสิทธิ์ ผูรวมโครงการ 
นางจรรยา   อินทมณ ี ผูรวมโครงการ 
นายสรวิศ   จิตรบรรเจิดกุล ผูรวมโครงการ 

     แหลงทุน  มูลนิธิชัยพัฒนา 

    งบประมาณ  3,149,000  บาท 

    ระยะเวลาดาํเนินโครงการ พฤษภาคม 2549-(อยูระหวางดําเนินโครงการ) 
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        4. โครงการวิจัย     กระบวนการแปรรปูกลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
    ใหเปนผลผลิตที่มีมูลคาดวยกระบวนการทางชีวภาพ 
    คณะผูดําเนินการวิจัย รศ.ดร.ชาคริต         ทองอุไร 
    ผศ. ดร.สุกฤทธิรา   รัตนวิไล  
    ดร.พิมพรรณ          มายเออร 
    นางสาวรวมพร      นิคม 
    นางสาวจุฬาลกัษณ       โรจนานุกูล 
    นักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 

   แหลงทุน งบประมาณแผนดิน (วช.) 
    งบประมาณ  416,000 บาท 

    ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2551 – กันยายน 2553 
 

   5. โครงการวิจัย     การศึกษาเสถียรภาพและการจัดเกบ็น้าํมนัไบโอดีเซลในระยะเวลานาน 
    คณะผูดําเนินการวิจัย รศ.ดร.ชาคริต  ทองอุไร 
    นางสาววชิราภรณ ทองบุญ 
    นางสาววราภรณ รัศมีผะกาย  
    นายอุทัย                     ไทยเจริญ 
    นายสัตยา                   บุญรัตนชู 
    นางสาวทรงสดุา         พรหมทอง 

   แหลงทุน งบประมาณแผนดิน (วช.) 
    งบประมาณ  960,000 บาท 

    ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2551 – กันยายน 2554 
 

    6. โครงการวิจัย     กระบวนการลางไบโอดีเซลโดยกระบวนการลางดวยน้ํารวมกบัสาร
ดูดซับระบบตอเนื่อง 

    คณะผูดําเนินการวิจัย รศ. ดร.ชาคริต      ทองอุไร  หัวหนาโครงการ 
    นายธเนศ  วัยสุวรรณ ผูรวมโครงการ 
    นายทรงธรรม  โพธิ์ถาวร ผูรวมโครงการ 

   แหลงทุน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

    งบประมาณ  451,000 บาท 

    ระยะเวลาดําเนินโครงการ มีนาคม 2552 -30 เมษายน 2554 
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    7. โครงการวิจัย     การผลิตเอทลิเอสเตอรเชิงอุตสาหกรรมจากน้าํมันปาลมดิบ 

    คณะผูดําเนินการวิจัย รศ. ดร.ชาคริต      ทองอุไร  หัวหนาโครงการ 
    ดร.พิมพรรณ  มายเออร ผูรวมโครงการ 
    นางสาวรวมพร  นิคม  ผูรวมโครงการ 
    นายทรงธรรม  โพธิ์ถาวร ผูรวมโครงการ 
    นักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา  ผูรวมโครงการ 

   แหลงทุน งบประมาณแผนดิน (วช.)  
   งบประมาณ 876,000 บาท 

    ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2552  - 30 กนัยายน 2554 (รวมเวลาขยายเปน 2 ป) 
 

   8. โครงการวิจัย     การผลิตเอทลิเอสเตอรจากน้ํามนัปาลมดิบระบบตอเนื่อง ขนาด
สาธิต 1,000 ลิตรตอวัน 

    คณะผูดําเนินการวิจัย รศ. ดร.ชาคริต      ทองอุไร  หัวหนาโครงการ 
    ดร.สุธรรม   สุขมณี  ผูรวมโครงการ 
    ผศ. ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไล  ผูรวมโครงการ 
    รศ. ดร.สัณหชัย   กลิ่นพิกุล ผูรวมโครงการ 

ผศ. ดร. ผกามาศ  เจษฎพัฒนานนทผูรวมโครงการ 
ดร.กุญชนาฐ   กปลกาญจน ผูรวมโครงการ 
ดร.สินินาฎ  จงคง  ผูรวมโครงการ 
ดร.มณเทพ  เกียรติวีระสกุล ผูรวมโครงการ 
นายอุทัย  ไทยเจริญ ผูรวมโครงการ 

    นายธเนศ  วัยสุวรรณ ผูรวมโครงการ 
    นางสาวรวมพร  นิคม  ผูรวมโครงการ 
    นายทรงธรรม  โพธิ์ถาวร ผูรวมโครงการ 

   แหลงทุน บัณฑิตวทิยาลัยรวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม (JGSEE) 
   งบประมาณ 4,000,000 บาท 

    ระยะเวลาดําเนินโครงการ 24 มีนาคม 2553  - 24 มีนาคม 2555 (ระยะเวลา 2 ป ) 
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    9. โครงการวิจัย     การบูรณาการแบบยั่งยนืของกระบวนการผลิตไบโอดีเซลระดับชุมชน 

    คณะผูดําเนินการวิจัย รศ. ดร.ชาคริต      ทองอุไร  หัวหนาโครงการ 
    นายทรงธรรม  โพธิ์ถาวร ผูรวมโครงการ 
    นางสาวรวมพร  นิคม  ผูรวมโครงการ 
    นายวรุตย  คงกําเนิด ผูรวมโครงการ 
    นายสมหมาย  โอชาพันธุ ผูรวมโครงการ 

ด.ต.มนัส  จันทรณรงค ผูรวมโครงการ 
ด.ต.ประสิทธิ์  ยอดสุวรรณ ผูรวมโครงการ 
นายเอกชัย  ขันทอง  ผูรวมโครงการ 
นางสาวณัชชา  แกวนพรัตน ผูรวมโครงการ 
นายสุเมธ  สาดีน  ผูรวมโครงการ 
นายอิสมาแอน  แดงงาม  ผูรวมโครงการ 
นายรอซี  ทองหมนั ผูรวมโครงการ 
นายฮาสนั  นายหน ู ผูรวมโครงการ 

   แหลงทุน  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
   งบประมาณ 490,900 บาท 

    ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 สิงหาคม 2553  - 31 สิงหาคม 2554  
 

   10. โครงการบริการวิชาการ    ความรวมมือในการกอสรางโรงงานผลิตไบโอดีเซล ขนาด 

10,000ลิตร/กะ ในประเทศพมา ระหวางมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร
และ Namhung Construction Co.,Ltd 

    คณะผูดําเนินการวิจัย รศ. ดร.ชาคริต    ทองอุไร  ผูจัดการโครงการ 
    รศ. ดร.สัณหชัย   กลิ่นพิกุล รองผูจัดการโครงการ 
    ดร.สุธรรม    สุขมณี  ผูรวมโครงการ 
    ผศ. ดร.ราม   แยมแสงสังข ผูรวมโครงการ 
    ดร.พิมพรรณ  เกียรติซิมกุล ผูรวมโครงการ 
    นางสุทธิณี    เกียรติวีระสกุล เลขานุการโครงการ 

   แหลงทุน Namhung Construction Co.,Ltd 

    งบประมาณ  930,000  บาท 

    ระยะเวลาดําเนินโครงการ กุมภาพันธ 2550-(อยูระหวางดําเนินโครงการ) 
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   11. โครงการบริการวิชาการ    ความรวมมือโครงการพฒันาเทคโนโลยีและกอสราง
โรงงานผลิตไบโอดีเซล ขนาด 50,000 ลิตร/วัน ระหวาง
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรและ บริษทั ฟเทค จํากัด 

    คณะผูดําเนินการวิจัย รศ. ดร.ชาคริต    ทองอุไร  หัวหนาโครงการ 
    รศ. ดร.สัณหชัย   กลิ่นพิกุล รองหัวหนาโครงการ 
    ดร.สุธรรม    สุขมณี  ผูรวมโครงการ 
    ดร.พิมพรรณ  มายเออร ผูรวมโครงการ 
    ดร.มณเทพ  เกียรติวีระสกุล ผูรวมโครงการ 
    นางสุทธิณี  เกียรติวีระสกุล เลขานุการโครงการ 

   แหลงทุน บริษทั ฟเทค จํากัด 

    งบประมาณ  4,590,000  บาท 

    ระยะเวลาดําเนินโครงการ กรกฎาคม 2551-(อยูระหวางดําเนินโครงการ) 
   12. โครงการบริการวิชาการ    โครงการพฒันาการผลิตไบโอดีเซลสูมาตรฐาน เฟส 1 และ 3  
  จ.กระบี ่

    คณะผูดําเนินการวิจัย รศ. ดร.ชาคริต      ทองอุไร  หัวหนาโครงการ 
    รศ. ดร.สัณหชัย   กลิ่นพิกุล รองหัวหนาโครงการ 
    ดร.สุธรรม    สุขมณี  ผูรวมโครงการ 
    นางสุทธิณี  เกียรติวีระสกุล เลขานุการโครงการ 

   แหลงทุน จังหวัดกระบี ่
    งบประมาณ  4,760,000 บาท 

    ระยะเวลาดําเนินโครงการ 9 มีนาคม 2552 - 31 มนีาคม 2553 
  13.  โครงการบริการวิชาการ    โครงการศึกษาวิจยัและพัฒนาโรงงานตนแบบผลิตไบโอดีเซล 

    คณะผูดําเนินการวิจัย รศ. ดร.ชาคริต      ทองอุไร  หัวหนาโครงการ 
    รศ. ดร.สัณหชัย   กลิ่นพิกุล รองหัวหนาโครงการ 

ดร.มณเทพ  เกียรติวีระสกุล ผูรวมโครงการ 
นายอุทัย  ไทยเจริญ ผูรวมโครงการ 

    นางสโรชา  ศรีวิทยากูล เลขานุการโครงการ 
   แหลงทุน องคการบริหารสวนจังหวัดระนอง 
   งบประมาณ 5,200,000 บาท 

    ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 เมษายน 2553  - 31 มนีาคม 2554  
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 7.1.2  ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ 
1. Suppalukpanya, K., Ratanawilai, S.B. and Tongurai, C.  2010. Production of Ethyl Ester from 

Crude Palm Oil by Two-Step Reaction with a Microwave System. Fuel, 89(8): 2140-2144. 
2. Suppalukpanya, K., Ratanawilai, S.B., and Tongurai, C.  2010. Production of Ethyl Ester from 

Esterified Crude Palm Oil by Microwave with Dry Washing by Bleaching Earth. Applied Energy, 87(7): 
2356-2359. 

3. Mueanmas, C., Prasertsit, K. and Tongurai, C.  2010. Feasibility Study of Reactive Distillation  
Column for Transesterification of Palm Oils. International Journal of Chemical Engineering and 
Applications, 1(1): 77-83. 

4. Mueanmas, C., Prasertsit, K. and Tongurai, C.  2010.Transesterification of Triolein with  
Methanol in Reactive Distillation Column : Simulations Studies. International Journal of Chemical Reactor 
Engineering, 8. Available at : http://www.bepress.com/ijcre/vol8/A141 (Oct 14, 2010) 
 

7.1.3 รายชื่อนกัวิจยัใหมที่เขารวมโครงการ 
1. ด.ต.มนัส  จันทรณรงค ผูรวมโครงการทุน สสส. 
2. ด.ต.ประสิทธิ์ ยอดสุวรรณ ผูรวมโครงการทุน สสส. 
3. นายเอกชัย  ขันทอง  ผูรวมโครงการทุน สสส. 
4. นางสาวณัชชา แกวนพรัตน ผูรวมโครงการทุน สสส. 
5. นายสุเมธ  สาดีน  ผูรวมโครงการทุน สสส. 
6. นายอิสมาแอน แดงงาม  ผูรวมโครงการทุน สสส. 
7. นายรอซี  ทองหมัน ผูรวมโครงการทุน สสส. 
8. นายฮาสัน  นายหนู  ผูรวมโครงการทุน สสส 
9. นายชนธัญ  ศศิธร  ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร  

 

7.1.4 ผลงานทีน่าํเสนอในทีป่ระชุมวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 

  1. ชื่อบทความ    Phase Separation and Dry Wash Purification of Ethyl Ester from  
     Refined Palm Oil. 
  ผูนําเสนอ  นางสาวรวมพร นิคม 

  ช่ือการประชุม The 2010 International Conference on Chemical Engineering and  

     Applications (CCEA 2010) Singapore 
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  สถานที ่  ประเทศสิงคโปร 
  วันที่ประชุม  26 – 28 กุมภาพันธ 2553 

  2. ชื่อบทความ    Production of Ethyl Ester from Esterified Crude Palm Oil by  
   Continuous Flow Microwave. 

  ผูนําเสนอ  กิตติภูมิ ศุภลักษณปญญา 
  ช่ือการประชุม The 2010 International Conference on Chemical Engineering and  

     Applications (CCEA 2010) Singapore 
  สถานที ่  ประเทศสิงคโปร 
  วันที่ประชุม  26 – 28 กุมภาพันธ 2553 

ระดับชาติ 
  1. ชื่อบทความ    Ethyl Ester Production from Refined Palm Oil with Dry Washing  
     by Ion Exchange Resin. 
  ผูนําเสนอ  นางสาวรวมพร นิคม 
  ช่ือการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกตแหงประเทศไทย ครั้งที่ 19 
  สถานที ่  เฟลิกซ ริเวอร แคว รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี 
  วันที่ประชุม  26 – 27 ตุลาคม 2552 

  2. ชื่อบทความ    Esterification of Free Fatty Acid in Crude Palm Oil by   
     Continuous Microwave with Ethanol. 
  ผูนําเสนอ  กิตติภูมิ ศุภลักษณปญญา 
  ช่ือการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกตแหงประเทศไทย ครั้งที่ 19 
  สถานที ่  เฟลิกซ ริเวอร แคว รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี 
  วันที่ประชุม  26 – 27 ตุลาคม 2552 

  3. ชื่อบทความ     การผลิตเมทิล-เอทิลเอสเตอรจากนํ้ามันพืชใชแลวโดยใชปฏิกิริยาทรานส 
     เอสเตอริฟเคชัน 
  ผูนําเสนอ  นางสาวรวมพร นิคม 
  ช่ือการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร ครั้งที่ 8 

  สถานที ่  มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร จังหวัดสงขลา 

  วันที่ประชุม  22-23 เมษายน 2553 
  4. ชื่อบทความ    ประยุกตใชดินฟอกในกระบวนการลางไบโอดีเซล 
  ผูนําเสนอ  ทรงธรรม โพธิ์ถาวร 
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  ช่ือการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร ครั้งที่ 8 

  สถานที ่  มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร จังหวัดสงขลา 

  วันที่ประชุม  22-23 เมษายน 2553 
  5. ชื่อบทความ    การผลิตไบโอดีเซลจากไขมันหมูระดับชุมชน 
  ผูนําเสนอ  ทรงธรรม โพธิ์ถาวร และ ด.ต.มนัส จันทรณรงค 

  ช่ือการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร ครั้งที่ 8 

  สถานที ่  มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร จังหวัดสงขลา 

  วันที่ประชุม  22-23 เมษายน 2553 
 

7.1.5 ผลงานทีไ่ดรับการอางอิงในวงวิชาการ 
 - 

7.1.6 ผลงานที่เปนประโยชนตอภาคประชาสงัคม  ภาครัฐ ภาคการผลิตและการบริการ/
ผลงานที่ถูกนาํไปใชในภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาคการผลิตและบริการ 
1. ความรวมมือโครงการพัฒนาเทคโนโลยแีละกอสรางโรงงานผลิต 

ไบโอดีเซล ขนาด 50,000 ลิตร/วัน ระหวางมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร และบริษทั ฟเทค จํากัด 

2. โครงการผลิตไบโอดีเซลจากไขมันหมแูบบครบวงจร ระหวางมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร
และ สถานีตํารวจภูธรรัตภูมิ  

3. โครงการพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลสูมาตรฐาน เฟส 2  ระหวางมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร   
และจังหวัดกระบี่ 

4. กระบวนการลางไบโอดีเซลโดยกระบวนการลางดวยน้ํารวมกับสารดูดซับระบบตอเนื่อง 
 

7.1.7 การจดสทิธบิัตร/ส่ิงประดิษฐ/รางวัล(ถามี) 
สิทธบิัตร 

1.  ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ     กระบวนการทดสอบแบบกะประมาณของปริมาณ 
กลีเซอไรดในไบโอดีเซล โดยกระบวนการทรานส 
เอสเตอริฟเคชันดวยเตาไมโครเวฟ  
(ไดรับอนุสิทธบิัตรแลว) 

เลขที่คําขอ 0803000090  
วันยืน่คําขอ  22 มกราคม 2551 
เลขที่อนุสิทธบิัตร 0506 
วันที่ออกให 18 สิงหาคม 2552 
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วันหมดอาย ุ 21 มกราคม 2557 
 ช่ือผูประดิษฐ   รศ. ดร.ชาคริต  ทองอุไร และ นางสาวรวมพร  นิคม 
 

2.  ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ     กระบวนการผลิตเมทิลเอสเตอรดวยปฏิกิริยาเอส 
     เตอริฟเคชนั  ของสวนกลั่นกรดไขมนัปาลม 
     (อยูระหวางการดําเนนิการ – ขัน้สุดทาย) 

เลขที่คําขอ 0601005207  
วันยืน่คําขอ 3 ตุลาคม 2549 
ช่ือผูประดิษฐ รศ.ดร.ชาคริต  ทองอุไร และ นางสาวสินนิาฏ   จงคง 
 

รางวัล/เกียรติบัตร 
1. รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในฐานะนักวิจัยที่ไดรับอนุสิทธิบัตร ประจําป 2553 เร่ืองกระบวนการ

ทดสอบแบบกะประมาณของปริมาณกลีเซอไรดในไบโอดีเซล โดยกระบวนการทรานสเอสเตอริฟเค

ชันดวยเตาไมโครเวฟ เนื่องในงานวันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. ประจําป 2553  

 
 

 

 

 

 

 

2.  รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในฐานะคนดีสังคมไทย ประจําป 2553  สาขาวิจัยและพัฒนาพลังงาน      

 ในวันจันทรที่ 14 มิถุนายน 2553  
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7.1.8 งานวทิยานพินธของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาในความดูแลของสถานวิจยั 
ระดับปริญญาโท 
1. หวัขอวทิยานิพนธ     Wood Vinegar/Activated Carbon as Solid Acid Catalyst for 
    Biodiesel Production 

         ช่ือนักศึกษา      นางสาวมณีชนก สุวรรณวงศ 

  อาจารยที่ปรึกษาหลกั ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกฤทธิรา รัตนวไิล 

  ที่ปรึกษารวม  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผกามาศ  เจษฎพัฒนานนท 

     รองศาสตราจารย ดร.ชาคริต  ทองอุไร 

  ปที่เริ่ม-ปที่เสร็จส้ิน  พ.ศ. 2549 - 10 พฤศจิกายน 2552   
2. หวัขอวทิยานิพนธ     การประยุกตใชดินฟอกในกระบวนการลางไบโอดีเซล 

         ช่ือนักศึกษา      นางสาวโชคดี มณีรัตน 

  อาจารยที่ปรึกษาหลกั รองศาสตราจารย ดร.ชาคริต  ทองอุไร  

  ปที่เริ่ม-ปที่เสร็จส้ิน  พ.ศ. 2550-21 กันยายน 2552 
3. หวัขอวทิยานิพนธ     Investment Analysis Model for Knowledge Based in 

Biodiesel Manufacturing Industry 
         ช่ือนักศึกษา      นายสัญชยั ราหมาน 

  อาจารยที่ปรึกษาหลกั ดร. กลางเดือน   โพชนา 

  ที่ปรึกษารวม  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกฤทธิรา รัตนวไิล 

     ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ  รัตนวิไล 

  ปที่เริ่ม-ปที่เสร็จส้ิน  พ.ศ. 2549-(อยูระหวางทาํวทิยานิพนธ)  
 4. หวัขอวทิยานิพนธ     Heterogeneous catalyst for Biodiesel Production from Ethanol 
         ช่ือนักศึกษา      นางสาวอัจฉรา  สีมวง 

  อาจารยที่ปรึกษาหลกั ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกฤทธิรา รัตนวไิล 

  ที่ปรึกษารวม  ดร.พิมพรรณ เกียรติซิมกุล 

  ปที่เริ่ม-ปที่เสร็จส้ิน  พ.ศ. 2550-10 พฤศจิกายน 2552   
 5. หวัขอวทิยานิพนธ     การแยกคนืแอลกอฮอลในกระบวนการผลิตไบโอดเีซล  
     เมทิล-เอทิลเอสเตอร 
         ช่ือนักศึกษา      นายวศิน กลัดทอง 

  อาจารยที่ปรึกษาหลกั รองศาสตราจารย ดร.ชาคริต ทองอุไร 

  ปที่เริ่ม-ปที่เสร็จส้ิน  พ.ศ. 2553-(อยูระหวางทาํวทิยานิพนธ) 
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 5. หัวขอวทิยานิพนธ     โรงหบีสกัดน้าํมนัปาลมขนาดเล็กที่ไมใชไอน้ํา (Non – Steam  
     Small – Scale Palm oil Mill) 
  ช่ือนักศึกษา      นางสาวอิลฮัม อูมูดี  

  อาจารยที่ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย ดร.ชาคริต ทองอุไร 

  ปที่เริ่ม-ปที่เสร็จส้ิน  พ.ศ. 2553-(อยูระหวางทําวิทยานิพนธ)   
    6. หวัขอวทิยานิพนธ     กระบวนการผลิตไบโอดีเซลแบบตอเนื่องจากน้าํมันพืชใชแลว  
     ดวยแอลกอฮอลผสม (เมทานอล/เอทานอล) โดยใชคล่ืนอัลตราโซนิค   
  ช่ือนักศึกษา      นางสาวรุงนภา แกวมีศรี  

  อาจารยที่ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย ดร.ชาคริต ทองอุไร 

  ที่ปรึกษารวม  ดร.สุธรรม สุขมณี 

  ปที่เริ่ม-ปที่เสร็จส้ิน  พ.ศ. 2553-(อยูระหวางทําวิทยานิพนธ) 
ระดับปริญญาเอก 

 1. หวัขอวทิยานิพนธ     Ethyl Ester by Continuous Flow with Microwave 
         ช่ือนักศึกษา      นายกิติภูมิ ศุภลักษณปญญา 

  อาจารยที่ปรึกษาหลกั ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกฤทธิรา รัตนวไิล 

  ที่ปรึกษารวม  รองศาสตราจารย ดร.ชาคริต  ทองอุไร 

  ปที่เริ่ม-ปที่เสร็จส้ิน  พ.ศ. 2550-(อยูระหวางทาํวทิยานิพนธ) 
 2. หวัขอวทิยานิพนธ     Production of Biodiesel by Hydrotreating Vegetable Oil 
         ช่ือนักศึกษา      นางสาวสุภาวดี  เพ็งคง 

  อาจารยที่ปรึกษาหลกั ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกฤทธิรา รัตนวไิล 

  ที่ปรึกษารวม  รองศาสตราจารย ดร.ชาคริต  ทองอุไร 

  ปที่เริ่ม-ปที่เสร็จส้ิน  พ.ศ. 2550-(อยูระหวางทาํวทิยานิพนธ)  
 3. หวัขอวทิยานิพนธ     Continuous Esterification of Crude Palm Oil with Ethanol  
         ช่ือนักศึกษา      นายธเนศ วัยสุวรรณ 

  อาจารยที่ปรึกษาหลกั รองศาสตราจารย ดร.ชาคริต  ทองอุไร 

  ที่ปรึกษารวม  ดร. สุธรรม สุขมณ ี   

  ปที่เริ่ม-ปที่เสร็จส้ิน  พ.ศ. 2551-(อยูระหวางทาํวทิยานิพนธ)   
 4. หวัขอวทิยานิพนธ      Continuous Ethly Ester from Refined Palm Oil 
         ช่ือนักศึกษา      นางสาวรวมพร นิคม 

  อาจารยที่ปรึกษาหลกั รองศาสตราจารย ดร.ชาคริต  ทองอุไร 

  ที่ปรึกษารวม  ดร. สุธรรม สุขมณ ี   
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  ปที่เริ่ม-ปที่เสร็จส้ิน  พ.ศ. 2551-(อยูระหวางทาํวทิยานิพนธ)   
 5. หวัขอวทิยานิพนธ      ผลของตัวเรงปฏิกริิยาและความเขมขนในการผลิตเอทิลเอสเตอร 
         ช่ือนักศึกษา      นางสาวสุวดี จางอิสระกุล 

  อาจารยที่ปรึกษาหลกั รองศาสตราจารย ดร.ชาคริต  ทองอุไร  

  ปที่เริ่ม-ปที่เสร็จส้ิน  พ.ศ. 2553-(อยูระหวางทาํวทิยานิพนธ) 
 

7.1.9  การเผยแพรความรู  การจัดฝกอบรม  การจัดประชุมวชิาการ 
 1. งานบริการชุมชน 

 ในระหวาง 1 ตุลาคม  2552 – 30 กันยายน 2553 ไดใหความอนุเคราะหบริการรถรางแกหนวยงาน

ตาง ๆ  รวม 17  ครั้ง   ดังรายละเอียด 
คร้ังที่ วัน เดือน ป           หนวยงานที่ขอความอนุเคราะห 

1 14 ต.ค.52 กลุมงานบริการวิชาการ ศูนยคอมพิวเตอร นํานักเรียนและครูจากโรงเรียนขยายโอกาส อ.จะ

นะ จ.สงขลา ทัศนศึกษาการผลตินมพาสเจอรไรทของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

2 19-20 ต.ค.52 ชมรมมุสลิม ขอใชรับ-สง ผูเขารวมโครงการจูงมอืนองสูร้ัวมหาวทิยาลยั 

3 21 ต.ค.52 สํานักงานอธิการบดี กองแผนงาน ขอใชรับ-สงบคุลากรเขารวมสมัมนาบคุลากร

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร รวมคดิ รวมสราง รวมพัฒนา อนาคต ม.อ.2565 ณ ศูนย

ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา 

4 21 พ.ย.52 ชมรมใจใสสงขลา ขอใชรับ-สง บุคคลท่ัวไปเขารวมงานพิธีถวายสังฆทาน ณ ศูนยประชุม

นานาชาติเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา 

5 1-2 ธ.ค.52 คลินกิวิจัย คณะวิทยาการจดัการ ขอใชรับ-สงบคุลากรเขารวมการประชุมวิชาการรัฐศาสตร

และรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 10 

6 3 ธ.ค.52 สภาคนพิการทกุประเภทจังหวัดสงขลา ขอใชรวมงานขบวนพาเหรดงานวันคนพกิาร  

7 7-9 ม.ค.53 สํานักงานเทศบาลนครสงขลา ขอใชบริการเยาวชนและบุคคลทัว่ไป เที่ยวชมบริเวณงานเด็ก 

ประจําป 2553 

8 6-11 เม.ย.53 สํานักงานเทศบาลนครสงขลา ขอใชบริการนักทองเที่ยวในงานถนนคนเดิน เพลนิกินของ

หรอย ยอนรอยสงขลา 

9 23 เม.ย., 1 

เม.ย.53 

ชุมนุมวิชาการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร ขอใชทัศนศกึษาในโครงการคาย

วิทยาศาสตรรุนเยาว ครั้งที่ 21 

10 4 พ.ค.53 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ขอใชบริการผูเขาอบรมในหลักสูตร Bio-diesel Technology ครั้งที่ 2 

11 17-18 พ.ค.53 สํานักวิจัยและพัฒนา ขอใชบริการรับ-สงผูเขารวมงานวันนักวิจยัและนวัตกรรม ม.อ.

ประจําป 2553 

12 1 มิ.ย.53 หนวยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร ขอใชแนะนําสถานที่ภายในมหาวิทยาลยัฯ ใหกับ

นักศกึษาชาวตางชาต ิ
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คร้ังที่ วัน เดือน ป           หนวยงานที่ขอความอนุเคราะห 

13 16 มิ.ย.53 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ขอใชเพื่อนําวิทยากรชาวตางชาติ ทศันศึกษารอบมหาวทิยาลยัฯ 

14 25 มิ.ย.53 องคการบริหาร องคการนกัศึกษา ม.อ. ขอใชบริการนําผูรวมสมัมนากีฬา 5 วิทยาเขต ชม

ทัศนียภาพและแนะนํามหาวิทยาลัยฯ 

15 25 ก.ค.53 ชมรมการศกึษาเพื่อสังคม ม.อ. ขอใชบริการนํานักเรียนโรงเรียนปากบางกลม                   

จ.นครศรีธรรมราช เยี่ยมชมทศันียภาพและนํานําม.อ. 

16 12-15 ส.ค.53 ชมรมซอฟทบอลและเบสบอล ขอใชบริการรับ-สงนักกีฬา 

17 13 ส.ค.53 กลุมงานสนับสนุนทางวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร ขอใชบริการนํานักเรียนชัน้มัธยม

ปลายเขารวมโครงการพี่วิดวะชวนนองติว 
 

2. การเย่ียมชมดูงานจากหนวยงานตางๆ และบุคคลที่สนใจ 
 ในระหวาง 1 ตุลาคม 2552 –30 กันยายน 2553 ไดมีหนวยงานและผูสนใจเขาเยี่ยมชมโรงงาน

ตนแบบไบโอดีเซล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร  รวม 15 ครั้ง 1,248 คน  ดังรายละเอียด 
คร้ังที่ วัน เดือน ป         ชื่อ / ที่อยูหนวยงานที่เขาชม 

1 13 ม.ค.53 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม นํานักศึกษาระดับปริญญา

ตรี ชั้นปที่ 3 กลุมที่ 1 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร จํานวน 58 คน 

2 14 ม.ค.53 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม นํานักศึกษาระดับปริญญา

ตรี ชั้นปที่ 3 กลุมที่ 2 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร จํานวน 58 คน 

3 24 ก.พ.53 อธิการบดีจาก Polytechnic of Namibia และคณะ จํานวน 6 คน เขาเยี่ยมชม 

4 13 มี.ค.53 เทศบาลตําบลสมเมือง จ.พระนครศรีอยุธยา เขาเยี่ยมชมพรอมรับฟงการบรรยายกระบวนการ

ผลติไบโอดีเซล จํานวน 50 คน 

5 26 มี.ค.53 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร นํานักเรียนเขาศึกษาดูงานและรับฟงการบรรยาย

กระบวนการผลติไบโอดีเซล จํานวน 200 คน 

6 31 มี.ค.53 โรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ นํานักเรียนเขาศึกษาดงูานและฟงการบรรยายกระบวนการผลติไบโอ

ดีเซล จํานวน 150 คน 

7 6 พ.ค.53 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี นําผูเขาอบรมหลกัสตูร Bio-diesel Technology ครั้งที่ 2 เขาเยี่ยมชม

โรงงานตนแบบไบโอดีเซล จํานวน 20 คน 

8 10 พ.ค.-10 

มิ.ย.53 

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ นําเยาวชนโครงการสงเสริมสิทธิเสรีภาพในจังหวัดชาย   แดนใต 

เขาศึกษาและดงูานพลังงานทดแทนไบโอดีเซล  รุนละ 50 คน จํานวน 8 รุน (รวม 400 คน) 

9 14 พ.ค.53 สถาบันสิ่งแวดลอมไทย นําคณะครูโครงการฝกอบรมขยายผลการเรียนรูเรื่อง “การบูรณาการ

การเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศกึษาและมัธยมศกึษา” เขาเยี่ยมชมโรงงาน

ตนแบบไบโอดีเซล จํานวน 90 คน 

10 18 มิ.ย.53 โรงเรียนวิเชียรมาตุ นําคณะครูและนักเรียนชั้นมธัยมปลาย เขาศึกษาดูงานและรับฟงการ

บรรยายพลังงานทดแทนไบโอดเีซล จํานวน 88 คน 
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คร้ังที่ วัน เดือน ป         ชื่อ / ที่อยูหนวยงานที่เขาชม 

11 25 มิ.ย.53 คณะจาก U.Malysia Perlis (UniMAP) เขาเยี่ยมชมโรงงานตนแบบไบโอดีเซล จาํนวน 6 คน 

12 16 ส.ค.53 คณะอาจารยและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เขาศึกษาดูงานโรงงานตนแบบไบโอดีเซล จํานวน 15 คน 

13 28 ส.ค.53 นักศกึษาคณะวิทยาศาสตร เขาเยี่ยมชมโรงงานตนแบบไบโอดีเซล จํานวน 20 คน 

14 24 ก.ย.53 คณะอาจารยและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฎสงขลา เขาศึกษาดูงานดาน

กระบวนการผลติไบโอดีเซล จํานวน 27 คน 

15 25 ก.ย.53 คณะผูบริหารและสมาชกิ อบต.บึงกาสาม จ.ปทุมธานี เขาเยี่ยมชมโรงงานตนแบบไบโอดีเซล 

จํานวน 60 คน 
 

3. การใหความอนุเคราะหและคําปรึกษาแกบุคคลที่สนใจ 
ในระหวาง 1 ตุลาคม  2552 – 30 กันยายน 2553  ไดใหคําปรึกษาแกผูท่ีสนใจและใหความ

อนุเคราะหนกัศึกษาในดานกระบวนการผลิตไบโอดีเซล รวม 18  คร้ัง 2 หนวยงาน  ดังรายละเอียด 
คร้ังที่ วัน เดือน ป ผูขอ / รับคําปรึกษา รายละเอียดการใหบริการ 

1 13 ต.ค. 52 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอ Waste glycerol  จํานวน 1 ลิตรในการศึกษาทําวิทยานิพนธ  

2 20 พ.ย.52 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี ขอตัวอยางน้ํามนัไบโอดีเซลกอนลางสบู ในการศึกษาทําวิทยานพินธ  

3 20 ม.ค.53 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี ขอ Palm Oil จํานวน 6 ลัง ในการศึกษาทําวิทยานิพนธ  

4 7 พ.ค.53 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี ขอน้ํามันเทอรมิลออยล  ในการศึกษาทําวิทยานพินธ 

5 18 มิ.ย.53 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี ขอใชสถานที่ทําการทดลองผลิตไบโอดีเซล เพื่อทําโครงงาน 

6 21 มิ.ย.53 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี ขอน้ํามันปาลมดิบ (CPO)จํานวน 5 ลิตร และ belaching earth จํานวน 2 

กิโลกรมั ในการทําโครงงาน  

7 23 มิ.ย.53 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี ขอน้ํามันปาลมถุง จํานวน 10 ถุง เพื่อทําโครงงาน 

8 28 มิ.ย.53 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี ขอน้ํามันไบโอดีเซล จํานวน 5 ลิตร เพื่อทําโครงงาน 

9 30 มิ.ย.53 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี ขอน้ํามันไบโอดีเซลกอนระเหยเมทานอล  เพื่อทําโครงงาน 

10 1  ก.ค.53 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี ขอน้ํามันไบโอดีเซล จํานวน 10 ลิตร เพื่อทําโครงงาน 

11 5 ก.ค.53 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี ขอโซเดียมเปอรไอโอเดต จํานวน 70 กรัม เพื่อใชในการทําวิทยานิพนธ 

12 14 ก.ค.53 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี ขอโซเดียมเปอรไอโอเดต จํานวน 5 ลิตร เพื่อใชในการทําวิทยานิพนธ 

13 9 ส.ค.53 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี ขอน้ํามันไบโอดีเซล จํานวน 20 ลิตร เพื่อทําโครงงาน 

14 10 ส.ค.53 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี ขอน้ํามันไบโอดีเซลกอนระเหยเมทานอล  จํานวน 20 ลิตร เพื่อทําโครงงาน 

15 30 ส.ค.53 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี ขอน้ํามันปาลมดิบ จํานวน 5 ลิตร เพื่อทําโครงงาน 

16 1 ก.ย.53 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี ขอน้ํามันปาลมถุง เพื่อทําโครงงาน 

17 16-17 ก.ย.

53 

วิทยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยกีระบี่ 

ขอความอนุเคราะหใหคําปรึกษาและรายละเอียดทาง 

ดานเทคนคิของครุภัณฑไบโอดีเซล 

18 24 ก.ย.53 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี ขอน้ํามันไบโอดีเซล จํานวน 5 ลิตร  เพื่อใชในการทําวิทยานิพนธ 



 

รายงานผลการดําเนินงานสถานวจิัยและพัฒนาพลงังานทดแทนจากน้าํมนัปาลมและพชืนํ้ามนั ปงบประมาณ 2553 

22

   4. การจัดนทิรรศการ   
 ในระหวาง 1 ตุลาคม  2552 – 30 กันยายน 2553 ไดจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธ

ความรูดานไบโอดีเซล รวมทัง้หมด  6 ครั้ง 
 4.1 นทิรรศการ “ม.อ. วิชาการตรัง” 
 โดยนทิรรศการแสดงผลงานและกจิกรรม work shop สาธิตการผลิตไบโอดีเซลแบบมือเขยา และ

การตอบปญหา ในวันที่ 23 -25 พฤศจิกายน 2552 ซ่ึงไดรับความสนใจจากนักเรียนนกัศึกษาและบคุคล

ทั่วไปเปนอยางดี  
4.2 นทิรรศการ “ประหยัดพลังงาน” 
เขารวมจัดแสดงนิทรรศการใน “ประหยัดพลังงาน”  ในวันที่ 2 ธันวาคม 2552 ณ คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร 
4.3 นทิรรศการ “โครงการตามรอยเทาพอ ดวยไบโอดีเซล ปที่ 3” 
เขารวมกับศนูยเครื่องมือวิทยาศาสตร แสดงนิทรรศการ ”โครงการตามรอยเทาพอ ดวยไบโอดีเซล ป

ที่ 3” ระหวางวันที่ 5 – 7 ธันวาคม  2552 ณ หนวยบรกิารชุมชน หางสรรพสินคาคารฟู 
4.4 นทิรรศการ “งานวจัิยนกัวจิัยและนวัตกรรม ม.อ.” 

 รวมแสดงโปสเตอรในงานวจัิยนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ.ระหวางวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2553 ณ 

ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป  
 4.5 นทิรรศการ “ม.อ.วิชาการ ป 2553” 
 รวมแสดงนทิรรศการในงาน ม.อ.วิชาการ ประจําป 2553 วนัที่ 17-19 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย

ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป และคณะวิศวกรรมศาสตร 

 4.6 นทิรรศการงานประกวดผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานประดษิฐ
คิดคน ประจําป 2554  วันที ่28-29 กนัยายน 2553 ณ อาคารสภาวิจัยแหงชาติ วช.ซ่ึงไดรับความสนใจจาก
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเปนอยางมาก 
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5. การจัดจําหนายน้าํมันไบโอดีเซล / รับซ้ือน้ํามนัทอดใชแลว และการใหบริการรถราง 
ในระหวาง 1 ตุลาคม  2552 –30 กนัยายน 2553  ไดบริการจําหนายน้ํามนัไบโอดีเซล, รับซ้ือน้ํามัน

ทอดใชแลว  และการใหบริการรถราง ดังนี้ 
 5.1 การจําหนายน้าํมนัไบโอดีเซล  
  ยอดจําหนายน้ํามันไบโอดีเซล       61,908 ลิตร/12 เดือน 

  รายได     1,455,109 บาท/12 เดือน 

5.3 การรับซ้ือน้ํามันทอดใชแลว 
  จํานวนรับซ้ือน้ํามันทอดใชแลว    66,511.90 กก./12 เดือน 

  จํานวนเงินจาย              902,686.38 บาท/12 เดือน 

5.4 การใหบริการรถราง 
รายการ ต.ค.52-มี.ค.53 เม.ย.53-ก.ย.53 

รวมระยะทาง 556 รอบ 3,269 กม. 

ผูโดยสาร 15,402 คน 18,750 คน 

เงินรับบริจาค 8,273 บาท 14,773 บาท 
 

6.  แหลงทนุ (โปรดระบุช่ือแหลงทุน โครงการวิจัย คณะผูดําเนินการ ระยะเวลาดําเนนิการ และจํานวนเงินทุน ) 
6.1  แหลงทนุ  บรษิทั Namhung Construction Co.,Ltd 
โครงการวิจัย  ความรวมมือในการกอสรางโรงงานผลิตไบโอดีเซล ขนาด 10,000 ลิตร/กะ              

    ในประเทศพมา ระหวางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ Namhung     

    Construction Co.,Ltd 

 คณะผูดําเนินการวิจัย รศ. ดร.ชาครติ   ทองอุไร   ผูจัดการโครงการ 

    รศ. ดร.สัณหชัย  กลิ่นพิกุล  รองผูจัดการโครงการ 

    ดร.สุธรรม   สุขมณ ี   ผูรวมโครงการ 

    ผศ.ดร.ราม  แยมแสงสังข  ผูรวมโครงการ 

    ดร.พิมพรรณ เกียรติซิมกุล  ผูรวมโครงการ 

 นางสุทธิณี   เกียรติวีระสกุล  เลขานุการโครงการ 

 งบประมาณ   930,000  บาท 

 ระยะเวลาดําเนินโครงการ กุมภาพันธ 2550-(อยูระหวางดําเนินโครงการ) 
6.2   แหลงทนุ บรษิทั ฟเทค จํากัด 
โครงการวิจัย      ความรวมมือโครงการพัฒนาเทคโนโลยแีละกอสรางโรงงานผลิต 

   ไบโอดีเซล ขนาด 50,000 ลิตร/วัน ระหวางมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร               

   และ บริษัท ฟเทค จํากัด 
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 คณะผูดําเนินการวิจัย รศ. ดร.ชาครติ   ทองอุไร   หัวหนาโครงการ 

    รศ. ดร.สัณหชัย  กลิ่นพิกุล  รองหัวหนาโครงการ 

    ดร.สุธรรม   สุขมณ ี   ผูรวมโครงการ 

    ดร.พิมพรรณ มายเออร  ผูรวมโครงการ 

    ดร.มณเทพ เกียรติวีระสกุล  ผูรวมโครงการ 

    นางสุทธิณี เกียรติวีระสกุล  เลขานุการโครงการ 

 งบประมาณ  4,590,000  บาท 

 ระยะเวลาดําเนินโครงการ กรกฎาคม 2551-(อยูระหวางดําเนินโครงการ) 
6.3   แหลงทนุ จังหวัดกระบี ่
ช่ือโครงการวิจัย     โครงการพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลสูมาตรฐาน เฟส 1 และ 3  จ.กระบ่ี 

 คณะผูดําเนินการวิจัย รศ. ดร.ชาครติ     ทองอุไร  หัวหนาโครงการ 

    รศ. ดร.สัณหชัย  กลิ่นพิกุล  รองหัวหนาโครงการ 

    ดร.สุธรรม   สุขมณ ี   ผูรวมโครงการ 

    นางสุทธิณี เกียรติวีระสกุล  เลขานุการโครงการ 

 งบประมาณ  4,760,000 บาท 

 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 9 มีนาคม 2552  - 31 มีนาคม 2553 
 6.4 แหลงทนุ  โครงการทนุปรญิญาเอกกาญจนาภิเษกสําหรบังานวิจัยทีเ่ชื่อมโยง 
    กบัภาคการผลิต (ทนุ คปก. – อุตสาหกรรม) รุนที ่10 

ช่ือโครงการวิจัย     การผลิตเอทิลเอสเตอรแบบตอเนื่องจากน้าํมันปาลมผานกรรมวิธ ี

 คณะผูดําเนินการวิจัย รศ. ดร.ชาครติ     ทองอุไร  อาจารยท่ีปรึกษา 

    ดร.สุธรรม   สุขมณ ี   อาจารยท่ีปรึกษารวม 

    นางสาวรวมพร นิคม   ผูชวยวจัิย 

 งบประมาณ  1,525,000   บาท 

 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2551 – (อยูระหวางดําเนินโครงการ) 
 6.5 แหลงทนุ สํานกังานกองทนุสนับสนนุการวิจัย (สกว. ) 

ช่ือโครงการวจิัย     กระบวนการลางไบโอดีเซลโดยกระบวนการลางดวยน้ํารวมกบัสาร
ดูดซับระบบตอเนื่อง 

 คณะผูดําเนินการวิจัย รศ. ดร.ชาครติ     ทองอุไร  หัวหนาโครงการ 

    นายธเนศ วัยสุวรรณ  ผูรวมโครงการ 

    นายทรงธรรม โพธิ์ถาวร  ผูรวมโครงการ 
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 งบประมาณ  451,000 บาท 

  ระยะเวลาดําเนินโครงการ กุมภาพันธ 2552 -(อยูระหวางดําเนินโครงการ) 
6.6 แหลงทนุ บณัฑิตวทิยาลัยรวมดานพลังงานและส่ิงแวดลอม (JGSEE) 
ช่ือโครงการวิจัย     การผลิตเอทิลเอสเตอรจากน้ํามนัปาลมดบิระบบตอเนื่อง ขนาดสาธิต 

1,000 ลิตรตอวัน 

 คณะผูดําเนินการวิจัย รศ. ดร.ชาครติ       ทองอุไร  หัวหนาโครงการ 

    ดร.สุธรรม     สุขมณี  ผูรวมโครงการ 

    ผศ. ดร.สุกฤทธิรา  รัตนวิไล  ผูรวมโครงการ 

    รศ.ดร.สัณหชัย      กลิ่นพิกุล  ผูรวมโครงการ 

ผศ. ดร. ผกามาศ    เจษฎพัฒนานนท ผูรวมโครงการ 

ผศ.ดร.กุลชนาฐ       ประเสริฐสิทธิ ์ ผูรวมโครงการ 

ดร.สินินาฎ      จงคง  ผูรวมโครงการ 

ดร.มณเทพ      เกียรติวีระสกุล ผูรวมโครงการ 

นายอุทัย      ไทยเจริญ  ผูรวมโครงการ 

    นายธเนศ      วัยสุวรรณ  ผูรวมโครงการ 

    นางสาวรวมพร      นิคม   ผูรวมโครงการ 

    นายทรงธรรม      โพธิ์ถาวร  ผูรวมโครงการ 

  งบประมาณ 4,000,000 บาท 

   ระยะเวลาดําเนินโครงการ 24 มีนาคม 2553  - 24 มีนาคม 2555 (ระยะเวลา 2 ป ) 

 
 

7.  งบประมาณ 
   7.1  รายรับ 

          7.1.1  ที่ไดรับจากมหาวิทยาลัย        งวดที่ 1/53   เม่ือ 17 กุมภาพันธ 2553   จํานวน 250,000 บาท 

       งวดที่ 2/53   เมื่อ  22 ตุลาคม 2553       จํานวน 250,000 บาท                      

          7.1.2  ที่ไดรับจากคณะวิศวกรรมศาสตร   งวดที่ 1/53   เม่ือ 9 มีนาคม 2553    จํานวน 250,000 บาท   

       งวดที่ 2/53   เมื่อ 22 มิถุนายน 2554      จํานวน 250,000 บาท 

   7.2  ขอใหแนบสําเนาบัญชีสมุดเงินฝากมาพรอมรายงานดวย 

   7.3  รายการใชจาย ( ผูอํานวยการสถานวิจัยเปนผูเก็บหลักฐานการเงินเพื่อการตรวจสอบ) 
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สรุปคาใชจายสถานวิจยัฯ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553 
ลําดับท่ี รายการ งบประมาณ เบิก ม.อ.1/53 เบิก คณะ 1/53 เบิก ม.อ.2/53 เบิก คณะ 2/53 

1 ทนุสนบัสนนุนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 80,000.00 10,248.00 7,875.50 70,477.57  

2 หมวดคาจาง 

-  คาจางลูกจาง 

 

450,600.00 

 

225,300.00 

  

112,650.00 

 

112,650.00 

3 หมวดคาตอบแทน 30,000.00  9,690.00 360.00 1,480.00 

4 หมวดคาใชสอย 

-  ประกันสังคมลูกจาง 

-  พัฒนาบุคลากร 

-  เดินทางไปราชการ 

-  จางเหมาและบริการอ่ืนๆ 

-  ถายเอกสาร 

-  แมบาน 

-  วิเคราะหและทดสอบ 

-  นิทรรศการและประชาสัมพนัธ 

-  รับรองและพิธีการ 

 

21,000.00 

35,000.00 

30,000.00 

10,000.00 

10,000.00 

29,000.00 

15,000.00 

20,000.00 

20,000.00 

 

9,015.00 

 

 

95.00 

 

 

19,208.50 

22,588.00 

2,268.00 

6,645.20 

 

 

16,303.80 

4,449.00 

 

5,634.00 

11,375.00 

22,972.00 

784.60 

 

 

 

6,550.00 

 

 

5,634.00 

 

 

1,395.00 

 

27,338.00 

9,465.00 

3,764.00 

8,322.20 

5 หมวดคาวัสดุ 

-  วัสดุคอมพิวเตอร 

-   วัสดุสํานักงาน 

-  วัสดุวิทยาศาสตร 

-  วัสดุยานพาหนะ 

-  วัสดุเชื้อเพลิง 

-  วัสดุงานบานงานครัว 

-  วัสดุไฟฟา 

 

15,000.00 

30,000.00 

15,000.00 

10,000.00 

10,000.00 

10,000.00 

 

 

 

 

 

3,155.00 

 

12,862.50 

29,506.23 

5,795.54 

7,648.80 

 

7,596.53 

 

2,320.00 

 

 

 

 

2,161.00 

 

 

14,419.85 

 

 

 

 

1,790.00 

6 หมวดสาธารณูปโภค 

-  โทรศัพท 

-  ไปรษณีย 

-   ธรรมเนียมธนาคาร 

 

8,000.00 

1,400.00 

 

1,646.54 

541.00 

   

5,892.13 

829.00 

25.00 

7 หมวดครภุัณฑ 100,000.00  97,562.50 14,716.00 56,996.00 

8 สํารองจายเรงดวน 50,000.00     

 รวม 1,000,000.00 250,000.54 250,000.10 250,000.17 250,000.18 

 
9.  เปาหมาย  ผลผลิต  ตัวชี้วัด  และผลการดําเนนิงานของสถานวิจัย   
    (ระบุเฉพาะผลงานที่เกิดขึน้ในชวงเวลาที่รายงานเทานั้น )  

      9.1   โปรดระบุขอมูลตามรายละเอียดในแบบฟอรม  RC/KPI.1  ท่ีแนบ 
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10. ปญหา  อุปสรรค  และแนวทางการแกไข ( เชน  กรณีที่ KPI  ไมเปนไปตามเปาหมาย) 
 - 
11.  ขอรับรองวาผลงานที่รายงานในเอกสารชุดนี ้ เปนผลงานของสถานวิจัยและเกดิขึ้นในชวงเวลาที่รายงานจริง   

      

     ( ลงชื่อ ) 

      (รองศาสตราจารย ดร. ชาคริต  ทองอุไร) 

             ผูอํานวยการสถานวิจัยและพฒันาพลังงานทดแทนฯ 

           3 พฤศจิกายน 2553 
 

12.  ลายมือชื่อ ผูอํานวยการสถานวิจยั  และบุคลากรทกุคนในสถานวิจัย   
 

 

 (รศ.ดร.ชาคริต  ทองอุไร)      (นายเสถยีร  วาณิชวิริยะ)  

          ผูอํานวยการ           หัวหนาโรงงาน/เจาหนาที่วิจัย  
  

 

  

 (นายธเนศ  วัยสวุรรณ)        (นายทรงธรรม โพธ์ิถาวร)  

      วิศวกรอาวุโส      วิศวกร    

 

 

(นางสาวรวมพร   นิคม)          (นายวรุตย   คงกําเนิด)    

           นักวิจัย        ผูชวยวิจัย   

 

 

 (นางสุทธิณี  เกียรติวีระสกลุ)      (นางสาวสราน ีเฉี้ยนเงิน) 

   เจาหนาที่ประจําโครงการ      เจาหนาที่ประจําโครงการ  

 

 

 

 (นายสมหมาย โอชาพันธุ)      (นางสโรชา  ศรีวิทยากลู) 

 เจาหนาที่ประจําโครงการ        นักวิชาการอุดมศกึษา 

 

 



 

รายงานผลการดําเนินงานสถานวจิัยและพัฒนาพลงังานทดแทนจากน้าํมนัปาลมและพชืนํ้ามนั ปงบประมาณ 2553 

28

13.  คํารบัรองและความเห็นของหัวหนาภาควิชาและคณบดีตนสังกัด  (กรณีไดรับการสนับสนุนจากหลายคณะ/
หนวยงาน  ขอใหสถานวจิัยจดัสงรายงานผลการดําเนินการไปยังทุกคณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของดวย) 

       
      ( ลงชื่อ ) 
                (รองศาสตราจารย ดร. ชาคริต  ทองอุไร) 
      ผูอํานวยการสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนฯ 
                  3 พฤศจิกายน 2553 
 

      ( ลงชื่อ )  
                     (ผูชวยศาสตราจารย.ดร.พฤทธกิร   สมิตไมตรี) 
                  ผูชวยคณบดีฝายวิจยัและนวกัตกรรม 

                 30 พฤศจิกายน 2553 
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   รายงานผลตามดัชนีชี้วัด ในชวง 6 เดือนหลัง 
         (มี.ค. 53 – ก.ย.53) 


