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     รายงานผลการดาํเนินการ 

      รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที่ 5 ระหวา่ง เมษายน 2554 ถึง กันยายน 2554                                       

      รายงาน   12  เดือน    ปีที ่............ระหวา่งเดือน/ปี.....................ถึงเดือน/ปี..................                
        รายงานฉบบัสมบรูณ์ (5 ปี) ระหวา่งเดือน/ปี.....................ถึงเดือน/ปี..................                          

( เริ่มรบัทนุในปีงบประมาณ2550 ) 
 

1.  ชื่อสถานวิจัย 

     ภาษาไทย  สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน 

     ภาษาอังกฤษ  Energy Technology Research Center (ETRC) 

2.  คณะ/หนว่ยงานทีส่นบัสนนุสถานวิจัย 

     2.1  ภาควิชา  คณะ/หน่วยงานหลัก 

             คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 2.2  ภาควิชา  คณะ/หน่วยงานร่วม ( ระบุทุกคณะ/หน่วยงาน ) 

            คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 

3.  ชื่อผู้อํานวยการสถานวิจัย   ภาควิชา/คณะ/หนว่ยงาน   

 นายกาํพล  ประทีปชัยกรู 

      ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 

4.   ช่ือบุคลากรในสถานวิจัย  ( โปรดระบุให้ครบทุกคน )   
ลําดับที่ ชื่อ-สกลุ(ระบุตาํแหน่งทางวิชาการ

,ดร.ถ้าม)ี 

ภาควิชา/คณะ ภาระงานใน

เครือข่ายวิจัยนี้ 

(ช่ัวโมง/สัปดาห)์ 

ภาระงานในเครอืข่ายวิจยัอืน่ๆโดยระบุชื่อ

เครือข่ายและภาระงาน(ช่ัวโมง/สัปดาห์)ระบุ

ทุกเครอืข่าย  กรณีไมส่ังกดัเครอืข่ายอืน่ให้

ระบุว่า“ไม่ม”ี 

1 รศ.กําพล  ประทปีชัยกูร วิศวกรรมเครือ่งกล 20 ไม่มี 

2 รศ.ดร.พรีะพงศ์  ทฆีสกลุ วิศวกรรมเครือ่งกล 4 ไม่มี 

3 รศ.ดร.ชูเกียรติ  คปุตานนท ์ วิศวกรรมเครือ่งกล 1 ไม่มี 

4 รศ.ไพโรจน์  คีรีรัตน ์ วิศวกรรมเครือ่งกล 10 ทมีวจัิยวิศวกรรมศาสตรศกึษา (10 ชั่วโมง/

สัปดาห์) 

5 ดร.ฐานนัดรศ์ักดิ์  เทพญา วิศวกรรมเครือ่งกล 20 ไม่มี 

6 ดร.นนัทพนัธ์  นภัทรานันทน ์ วิศวกรรมเครือ่งกล 20 ไม่มี 

7 ผศ.ดร.ธีระยุทธ หลีวิจิตร วิศวกรรมเคม ี 20 ไม่มี 

8 รศ.ดร.จรัญ  บุญกาญจน ์ วิศวกรรมเคม ี 4 หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการบาํบัดมลพษิ

สิ่งแวดลอ้ม (10 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

9 รศ.ดร.สุภวรรณ  ฏิระวณิชย์กลุ วิศวกรรมเคม ี 20 -หนว่ยวิจัยเทคโนโลยีการบาํบัดมลพษิ

สิ่งแวดลอ้ม (5 ชั่วโมง/สปัดาห์)                        

- กลุ่มวิจัย SMEs-OTOP(5 ช่ัวโมง/สปัดาห์) 
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10 ผศ.ดร.จันทมิา  ชั่งสิริพร วิศวกรรมเคม ี 4 หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการบาํบัดมลพษิ

สิ่งแวดลอ้ม (15 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

11 รศ.ปญัญรักษ์  งามศรีตระกลู รองศาสตราจารย์ 4 ทมีวจัิยวิศวกรรมศาสตรศกึษา (4 ชั่วโมง/

สัปดาห์) 

12 ผศ.ดร.ชยุต  นันทดุสติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20 ไม่มี 

13 ดร.กติตนินัท์  มลวิรรณ อาจารย ์ 20 ไม่มี 

14 รศ.ดร.ยุทธนา  ฏิระวณิชย์กุล รองศาสตราจารย์ 10 -สถานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมม

เบรน(10 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

- หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการบําบัดมลพิษ

สิ่งแวดลอ้ม (5 ชั่วโมง/สปัดาห์) 

15 รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพทัธ ์ รองศาสตราจารย์ 4 ไม่มี 

16 ดร.สมชาย  แซอ้ึ่ง อาจารย ์ 10 ไม่มี 

17 อาจารย์กฤช  สมนกึ อาจารย ์ 20 ไม่มี 

 

5.   วัตถุประสงค ์

1.  สร้างความเข้มแข็งในงานวิจยัด้านพลังงานโดยเน้นพลังงานทดแทนและการอนรุักษ์พลังงาน 

2. สร้างงานวิจยัเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ และชมุชนภาคใต้ 

3. สร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในงานวิจยัด้านพลังงานให้อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ 

4. ถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้อย่างเป็นระบบ 

5. จัดทําฐานข้อมูลงานวิจยัเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่จะนําไปใช้ประโยชน์ 

6.  ทิศทางการวิจัย  ในชว่ง  5  ปี  ( ทิศทางการวิจัยหลัก )  

สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงานเป็นหน่วยงานวิจัยชั้นนาํของประเทศซึง่จะเน้นงานวิจัยหลัก 2 ด้าน 

คือด้านพลังงานทดแทน และด้านอนุรกัษ์พลังงานและเทคโนโลยีสนับสนุนด้านพลังงาน ซ่ึงเป็นหัวใจหลักใน

การแก้ปัญหาวิกฤตพลังงาน โดยทิศทางงานวิจัยท้ัง 2 ด้านนี้จะเน้นความเชี่ยวชาญของนักวิจัยของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ส่ังสมมากว่า 30 ปี และเป็นทิศทางท่ีเป็นท่ีต้องการของประเทศ โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

6.1  ทิศทางการวิจัยด้านพลงังานทดแทน 

1. พลังงานลม การศึกษาศักยภาพและพฒันาทรพัยากรลมเฉพาะพื้นที่รอบชายฝั่งทะเล

ภาคใต้ และอ่าวไทย การผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม 

2.  ก๊าซชีวภาพ พลังงานจากน้าํเสียโรงงานน้าํยางข้น น้าํเสียโรงงานผลิตน้าํมนัปาล์ม การ

ทําความสะอาดก๊าซชีวภาพ 

3.  เชื้อเพลิงชีวภาพ กระบวนการ pyrolysis & gasification เชื้อเพลิงแข็ง ก๊าซชีวภาพ 

(gasified)  การผลิตถ่าน 
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4.  ไบโอดีเซล ระบบผลิตเมทิลเอ สเตอร์แบบต่อเนื่อง ระบบผลิตและควบคุมการ

ผลิตไบโอดีเซล  ไบโอดีเซลจากน้าํมันเมล็ดยาง การทดสอบการใช้น้ํามนัดีเซลผสมน้าํมนัปาล์มชนิดต่างๆ 

ในเครื่องยนต์น้าํมนัไบโอดีเซลผสมเอธานอล 

5.  เทคโนโลยีอบแห้ง การอบ/รมควนัยางแผ่น การอบยางเครพขาว การอบแห้งยางแท่ง 

การอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสานไม้ฟนื การอบแห้งด้วยพลังงานชีวมวล  การอบแห้งไม้

ยางพารา การอบแห้งพลังงานความร้อนแบบImpinging  เพื่อผลิตผ่านเมมเบรนความหนาแน่นสูง  

6. เทคโนโลยีการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวล การเผาไหม้ไม้ยางพารา การเผาไหม้ไขจากไบ

โอดีเซล การเผาไหม้เส้นใยและทะลายปาล์ม การเผาไหม้ก๊าซชีวภาพ 

6.2  ทิศทางวิจัยด้านอนุรกัษพ์ลงังานและเทคโนโลยีสนบัสนนุดา้นพลงังาน  

1. การเก็บและการคายพลังงานความร้อนของสารเปลี่ยนสถานะ โดยการออกแบบถัง

เก็บพลังงานความร้อนและการประยกุต์ใช้สารกักเกบ็พลังงานในกระบวนการให้ความร้อน เช่น ในเครื่อง

อบแห้ง 

2.    การพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ โดยการพฒันาเครื่องมือวัดและระบบควบคุม 

3.  การพัฒนาฐานข้อมูล Software และระบบช่วยการตดัสินใจ ฐานขอ้มูลและการวาง

แผนการใช้พลังงาน โปรแกรมทํานายการแห้งของผลิตภัณฑ์ 

4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีก้าวหน้า โครงการฝกึครูทําวิจัยด้านสังคม โครงการแนะนํา

ผลิตภัณฑ์ใหม่  

ท้ังนี้ในทิศทางการวิจัยดังกล่าวจะครอบคลุมท้ังการวิจัยเชิงลึกและการวิเคราะห์ความคุ้มทุน 

7.  แผนการดําเนินงานของสถานวิจัยในปีงบประมาณต่อไป (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจากโครงการทีไ่ด้รับอนุมัติ)  
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8.  งบประมาณ 
 8.1  รายรับ รวมท้ังส้ิน 3,250,000 บาท   

  
    *กรณีเป็นเครือข่ายในวิทยาเขตปัตตานี,ตรัง,สุราษฎร์ธานี,ภูเก็ต 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีที่ งวดที ่ มหาวิทยาลยั รับวันที่ วิทยาเขต* รับวันที่ คณะ/หน่วยงาน รับวันที่ รวมรับทั้งสิ้น 

1 250,000 14 ก.พ. 51 - - 250,000 8 ส.ค. 50 1 

2 250,000 20 ก.พ. 51 - - 250,000 4 ม.ิ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 

2 250,000 8 ส.ค. 54 - - 250,000 22 ก.ย. 54 

1,000,000 

1 250,000 19 ต.ค. 54 - -   4 
       

250,000 

       5 

       

 

รวม 1,750,000    1,500,000  3,250,000 
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8.2  ขอให้แนบสําเนาบัญชีสมุดเงินฝากมาพร้อมรายงานด้วย 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

ชื่อบัญชี สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกดั (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เลขที่บัญชี 565-414976-9 
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สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

ชื่อบัญชี สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกดั (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เลขที่บัญชี 565-414976-9 
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สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

ชื่อบัญชี สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกดั (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เลขที่บัญชี 565-414976-9 
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สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

ชื่อบัญชี สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกดั (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เลขที่บัญชี 565-414976-9 
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สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

ชื่อบัญชี สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกดั (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เลขที่บัญชี 565-414976-9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

10 
 

8.3 รายการใช้จ่าย  (ผู้อํานวยการสถานวิจยัเป็นผู้เก็บหลักฐานการเงินเพื่อการตรวจสอบ) 
ช่วง เมษายน 2554 - กนัยายน 2554 

งบประมาณ  

รายการ ตามแผน ใช้จ่ายจริงช่วงที่

รายงาน 

หมายเหตุ 

1 ค่าจ้างผู้ช่วยวิจยั 233,000 60,564 

2 ค่าจ้างธุรการ 150,000 71,880 

3 ค่าใช้จ่ายสบทบทุนวิจยั 70,000 - 

4 ค่าใช้จ่ายเป็นทนุสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 200,000 16,000 

5 ค่าจัดประชุมวิชาการ/ถ่ายทอดเทคโนโลยี 38,000 12,166.25 

6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ/พบประผู้ใช้ประโยชน์ 30,000 6,414 

7 ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็ง 130,000 55,455.05 

8 ค่าซ่อมบํารุงรักษาเคร่ืองมือ 30,000 - 

9 ค่าสาธารณูปโภค 9,000 1,800 

10 วัสดุวิจยั 0 1,300 

10 ค่าวัสดุและอุปกรณ์สํานักงาน 70,000 36,027 

11 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 10,000 20,166.68 

12 ครุภัณฑ์ 30,000 247,938 

 
 
 
 
 
 

มีงบคงเหลือจากปี
ก่อนหน้าสะสม 

 รวมงบประมาณ 1,000,000 529,710.98  

 
เงินในบัญชีธนาคาร  505,677.35  บาท 
เงินสํารองสถานวิจัย     24,033.63  บาท 
รวมเงินคงเหลือสถานวิจัย 529,710.98  บาท 
 

 หมายเหตุ ได้ทําการปรับโอนงบประมาณสถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน ครั้งท่ี 2 ตามบันทึก
ข้อความ มอ 243.4/058 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2553 และในส่วนของบครุภัณฑ์มีงบประมาณสะสมที่ต้ัง
ไว้ตั้งแต่ปีท่ี 1-5 ทําให้มีเงินซ้ือครุภัณฑ์ในปีที่ 5 



 

9.  Output ของเครือขา่ยวิจัย ( ระบเุฉพาะผลงานทีเ่กิดขึน้ในช่วงเวลาทีร่ายงานเทา่นัน้ )      

        9.1 Output ตามKPIที่ Commit และรายละเอียดของผลงาน 

ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปทีี่ 4 ปีที่ 5 รวม 

  ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลที่ได ้ เป้าหมาย ผลที่ได ้ เป้าหมาย ผลที่ได ้ เป้าหมาย ผลที่ได ้ เป้าหมาย ผลที่ได ้ เป้าหมาย ผลที่ได ้

1 จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  (รับ

ใหม่) 

            

 1.1 ระดับปริญญาโท 4 16 5 2 7 5 7 7 10 8 33 38 

 1.2 ระดับปริญญาเอก 1 3 1 4 1 1 2 2 2 3 7 13 

2 ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ

จากอาจารย์ (ชิ้น) 

            

 2.1  ระดับชาติ 3 5 4 1 4 2 4 2 4 0 19 10 

 2.2   ระดับนานาชาติ  ในฐาน ISI 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 14 15 

 2.3   ระดับนานาชาติ  ไม่อยูใ่นฐาน ISI - 2 - - - - 2 1 1 1 3 4 

3 เงินทุนวิจัยจากภายนอกที่ได้รับการ

สนับสนุน  (ล้านบาท) 

5 7.98 5 6.34 5 2.7873 5 6.5898 5 9.8141 25 33.5112 

4 จํานวนนักวิจัยใหม่ที่เข้าร่วม

โครงการ 

1 2 - - 1 - - 1 1 0 3 3 

5 ฐานข้อมูล /website ของสถานวิจัย 

(ม/ีปรับปรุง) 

ม ี กําลัง

ดําเนิน

การ 

ปรับปรุง ปรับ 

ปรุง 

ปรับปรุง ปรับ 

ปรุง 

ปรับปรุง ปรับ 

ปรุง 

ปรับปรุง ปรับ 

ปรุง 

ปรับปรุง ปรับ 

ปรุง 
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ปีที่ 1 ปทีี่ 2 ปทีี่ 3 ปีที่ 4 ปทีี่ 5 รวม 

ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ผลที่ได ้ เป้าหมาย ผลที่ได ้ เป้าหมาย ผลที่ได ้ เป้าหมาย ผลที่ได ้ เป้าหมาย ผลที่ได ้ เป้าหมาย ผลที่

ได ้

6 การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย             

  6.1  จํานวนผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม (ชิ้น) - 3 - - - - 1 - 3 3 4 6 

  6.2 การยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุ

สทิธิบัตร(เรื่อง) 
- - 1 - 1 - 2 - 3 3 7 3 

  6.3  การนําไปใช้ประโยชนอ์ยา่งอื่น 

(เรื่อง) 
1 1 2 7 2 8 1 4 2 2 8 22 

7 อื่น ๆ             

  7.1  รางวัลที่ได้รับ - 1 - 2 - 2 1 2 1 3 2 10 

   7.2  ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  - 1 - 1 - 2 2 4 2 8 4 16 

   7.3 อื่นๆ  9  10  35  20  12  86 
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9.1.1 นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา(ใหม่)ในความดแูลของสถานวิจัย 

ระดบัปริญญาโท 

ลําดับ

ที่ 

รหัส

นักศกึษา 
ชื่อนักศึกษา อาจารย์ทีป่รึกษาหลัก สังกัด 

อาจารยท์ี่

ปรึกษาร่วม 
สังกัด หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปีที่เริ่ม 

1 5410120002 นายกลวัชร   สงเคราะห์ ผศ.ดร.ชยุต  นันทดุสิต ภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล 

ผศ.ดร.ธีระยุทธ  

หลีวิจิตร 

ภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล 

การศึกษาลักษณะการไหลและการ

ถ่ายเทความร้อนของเจ็ทพุ่งชนแบบ

ไม่คงตัวจากทอ่ขยายหนา้ตัด 

1/2554 

2 5410120012 นายบุรินทร์  แก้วไกรกรอง ผศ.ดร.ชยุต  นันทดุสิต ภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล 

ผศ.ดร.ธีระยุทธ  

หลีวิจิตร 

ภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล 

การเพิ่มความสามารถการถ่ายเท

ความร้อนและการผสมของลําเจ็ท

โดยวิธีติดตั้งตัวสร้างกระแสไหลวนที่

ปากทางออกเจ็ท 

1/2554 

3 5410120040 นายปฐมาพันธ์  จันทรัตน์ ดร.สมชาย  แซ่อึ้ง ภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล 

- - การพัฒนาประสิทธิภาพกังหันลม

แบบแนวตัง้ 

1/2554 

4 5310120077 นายไวยรัตน ์ สชุลพานิช ผศ.ดร.สุภวรรณ   

ฏริะวณชิยก์ุล 

ภาควิชาวิศวกรรม

เคม ี

- - การพัฒนาระบบอบแห้งสําหรับยาง

แผ่นผึ่ งแห้งด้วยพลังงานทดแทน

ความร้อนร่วม 

1/2553 

5 5410120006 นายเชษฐพงศ ์ พุทธโร รศ.ดร.สุเมธ 

ไชยประพัทธ ์

ภาควิชาวิศวกรรม

โยธา 

- - การศึกษาผลของการเตรียมวัสดุ

ขั้ นต้นต่อการย่อยสลายของพืช

ตระกูลหญ้าและกากมันสําปะหลังใน

การหมักร่วมกับมูลสุกรเพื่อผลิตก๊าซ

ชีวภาพ 

1/2554 

6 5410120010 นางสาวนวพร  พรหมสกุล รศ.ดร.สุเมธ  

ไชยประพัทธ ์

ภาควิชาวิศวกรรม

โยธา 

- - การผลิตแก๊สชีวภาพจากน้ําทิ้งใน

โรงงานยางโดยกระบวนการจับตัว

ของเนื้อยางด้วยพอลิเมอร์ 

1/2554 
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ลําดับ

ที่ 

รหัส

นักศกึษา 
ชื่อนักศึกษา อาจารย์ทีป่รึกษาหลัก สังกัด 

อาจารย์ทีป่รึกษา

ร่วม 
สังกัด หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปทีี่เริ่ม 

7 5410120033 นางสาวธารินี   

ศศบิุญยรัตน์ 

รศ.ดร.สุเมธ  

ไชยประพัทธ ์

ภาควิชา

วิศวกรรมโยธา 

รศ.ดร.เบญจมาส  

เชียรศิลป์ 

คณะอุตสาหกรรม

เกษตร 

การผลิตน้ํามันจากสาหร่ายโดยการ

เพาะเลี้ยงในน้ํ า เสียจากโรงงาน

อุตสาหกรรม 

1/2554 

8 5410120049 นายศราวุฒิ  แดงสุทศันยี ์ รศ.ดร.สุเมธ  

ไชยประพัทธ ์

ภาควิชา

วิศวกรรมโยธา 

ดร.สมพงษ์   

โอทอง 

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

การผลิตก๊าซโฮโดรเจนจากวัสดุเศษ

เหลือจากโรงงานด้วยกระบวนการ

ยอ่ยแบบไร้อากาศ 

1/2554 

 

ระดบัปริญญาเอก 
ลําดับ

ที่ 
รหัสนักศกึษา  ชื่อนักศกึษา   อาจารย์ทีป่รึกษาหลัก สังกัด 

อาจารย์ที่

ปรึกษาร่วม 
สังกัด หัวข้อวิทยานิพนธ์   ปีที่เริ่ม   

1 5110230034 นางสาวจริาพร ช่อมณ ี ผศ.ดร.สุรจิตร ทีฆสกุล  ภาควิชาเคมี 

คณะวิทยาศาสตร์ 

 

รศ.ดร.พีระพงศ์ 

ทีฆสกุล 

ภาควิชา

วศิวกรรมเครื่องกล 

Decomposition of polycyclic 

hydrocarbons (PAHs) in particulate 

matter from rubber-wood 

combustion using soft x-ray 

2/2551 

2 5210130015 นายพรชัย เพชรสงคราม รศ.ดร.ชูเกียรติ   

คุปตานนท ์

ภาควิชา

วิศวกรรมเคม ี

รศ.ปัญญรักษ ์ 

งามศรีตระกูล 

ภาควิชา

วศิวกรรมเครื่องกล 

การศึกษากระบวนการอบแห้งไม้

ยางพาราแบบต่อเนื่องโดยวิธีการ

ทดลอง 

2/2553 

3 5410930005 นางสาวสมฤดี  ฤทธิ์ยากุล รศ.ดร.สุเมธ  

ไชยประพัทธ ์

ภาควิชา

วิศวกรรมโยธา 

- - การหาสภาวะที่เหมาะสมในการหมัก

มูลฝอยชุมชนแบบแห้ง เพื่อผลิตก๊าซ

ชีวภาพด้วยระบบลีชเบดร่วมกับระบบ

เอเอสบีอาร์ 

2/2554 
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9.1.2   ผลงานตีพิมพใ์นวารสารวิชาการจากอาจารย์ 

 ระดบัชาติ 

 

ระดับนานาชาติ ในฐานขอ้มูล ISI  (ค้นจากhttp://www.isiknowledge.com) 

ลําดับ

ที่ 

ชื่อผู้เขียน (ครบทุกคน-

Authors) 

ปีที่

พิมพ์

(Year) 

ชื่อเรื่อง(Title) 

ชื่อวารสาร 

(ระบุชื่อเต็ม- 

Journal name) 

เล่มที่

(Volume) 

ฉบบัที่

พิมพ์

(Number) 

หน้าแรก-

หน้า

สุดท้าย 

( First-last 

page) 

ภาษาที่

ตีพิมพ์

(Langua

ge) 

% 

ผลงานที่

เป็นของ 

RC นี้ 

Journal 

Impact  

factor 

หมาย

เหตุ 

1 Surachai Jansri,  

Gumpon Prateepchaikul, 

Michael L. Allen 

2011 Kinetics of Methyl Ester Production from 

Mixed Crude Palm Oil by Using Acid-

Alkali Catalyst 

Fuel Processing 

Technology 

9 8 1543 

- 

1548 

English 100% 2.781  

2 Sumate Chaiprapat,  

Pireeporn Preechalertmit, 

Piyarat Boonsawang, 

Seni  Karnchanawon 

2011 Sulfidogenesis in Pretreatment of High-

Sulfate Acidic Wastewater Using 

Anaerobic Sequencing Batch Reactor 

and Upflow Anaerobic Sludge Blanket 

Reactor 

Journal of 

Environmental 

Engineering 

Science 

28 8 597-604 English 100% 0.893  

 

ลําดับ

ที่ 

ชื่อผู้เขียน  

(ครบทกุคน-

Authors) 

ปีที่

พิมพ์

(Year) 

ชื่อเรื่อง(Title) 
ชื่อวารสาร (ระบุชื่อเต็ม- 

Journal name) 

เลม่ที่

(Volume) 

ฉบบัที่

พิมพ์

(Number) 

หน้าแรก-

หน้า

สุดทา้ย 

(First-last 

page) 

ภาษาที่

ตีพิมพ์

(Language) 

% 

ผลงาน

ที่เป็น

ของ RC 

นี้ 

Journal 

Impact  

factor 
หมาย

เหตุ 
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ระดบันานาชาติ ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ISI 
ลําดับ

ที่ 

ชื่อผู้เขียน (ครบทุก

คน-Authors) 

ปีที่

พิมพ์

(Year) 

ชื่อเรื่อง(Title) ชื่อวารสาร (ระบุ

ชื่อเต็ม- Journal 

name) 

เลม่ที่

(Volume) 

ฉบบัที่

พิมพ์

(Number) 

หน้าแรก-หนา้

สุดท้าย 

( First-last 

page) 

ภาษาที่

ตีพิมพ์

(Language) 

% 

ผลงาน

ที่เป็น

ของ 

RC นี้ 

Journal 

Impact  

factor 

ชื่อ

ฐานข้อมูล 

หมาย

เหตุ 

1 MASON 

SANGKHAMANEE, 

SURAJIT 

TEKASAKUL, 

PERAPONG 

TEKASAKUL, AND 

YOSHIO OTANI 

2011 Performance of a 

Combined Cyclone-

Filter Aerosol Collector 

Particulate 

Science and 

Technology 

29 4  345–355 English 100% 0.402 Scopus  
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9.1.3 เงินทนุวิจัยจากภายนอกที่ได้รบัการสนบัสนนุ 

สถานะของ

โครงการ 
ลําดับ

ที่ 
ชื่อโครงการวิจยั คณะผูด้ําเนินการวิจัย แหล่งทุน  

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

เริ่มต้น-

สิ้นสุดตาม

สัญญา 

กําลัง

ดําเนิน

การ 

สิ้น 

สุด 

 งบประมาณที่

ได้รับ 

ทั้งโครงการ  

 งบประมาณที่

ได้รับ 

ช่วงที่รายงาน  

 % 

ผลงาน 

ของ

สถาน

วิจัย 

หมาย

เหตุ 

1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ

ของน้ําเสียอุตสาหกรรมน้ํายางข้นด้วย

การหมักร่วมเพื่อเพิ่มความเป็นไปไดใ้น

การประยุกต์ใช้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 

รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์  สํานักงานนโยบาย

และแผนพลังงาน

กระทรวงพลังงาน 

(สนพ.) 

 

1 ก.ย. 53 

- 

30 พ.ย.54 

   3,082,500.00 1,233,000.00  100   

ชุดโครงการพลังงานทดแทนจาก

น้ํามันปาล์มเพื่อชุมชน 

รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร              
  

2.1 ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง

จากน้ํามันปาล์มดิบชนิดกรดไขมัน

อิสระสูงด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค 

รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร35% 

รศ.ดร.พฤทธิกร  สมิตไมตรี25%   

นายกฤช  สมนึก  10% 

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศกึษา 

1 ต.ค. 53 

– 

30 ก.ย.54 

  918,667.00  459,333.50  100 

  

2 

  

  

2.2 ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบสอง

ขั้นตอนจากน้ํามันปาล์มดิบชนิดกรด

สูงขนาด 100 ลิตร 

รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร 

นายสุห์ด ี   นิเซ็ง  

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศกึษา 

1 ต.ค. 53 

– 

30 ก.ย.54 

  648,000.00  324,000.00  100   
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สถานะของ

โครงการ 
ลําดับ

ที่ 
ชื่อโครงการวิจยั คณะผูด้ําเนินการวิจัย แหล่งทุน  

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

เริ่มต้น-

สิ้นสุดตาม

สัญญา 

กําลัง

ดําเนิน

การ 

สิ้นสุด 

 งบประมาณ

ที่ได้รับ 

ทั้งโครงการ  

 งบประมาณ

ที่ได้รับ 

ช่วงที่

รายงาน  

 % 

ผลงาน 

ของ

สถาน

วิจัย 

หมาย

เหตุ 

3 ชุดโครงการการพัฒนาระบบทําแห้ง

ยางธรรมชาติด้วยพลังงานทดแทน

สําหรับเกษตรกรในทุกภูมิภาค  

รศ.ดร.ยุทธนา  ฏริะวณชิยก์ุล              

  

  3.1 การพัฒนาระบบให้ความร้อน

สําหรับการอบแห้งและรมควันยางแผ่น  

รศ.ไพโรจน์  คีรีรัตน์   

รศ.ดร.พีระพงศ์  ทีฆสกุล 

รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร 

รศ.ดร.สุภวรรณ  ฏิระวณิชย์กุล 

รศ.ดร.ยุทธนา  ฏริะวณชิยก์ุล 

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศกึษา 

1 ต.ค. 53 

– 

30 ก.ย.54 

  491,000.00 245,500.00  100 

  

  3.2 การพัฒนาระบบผลิตยางแผ่น

รมควันประสิทธิภาพสูงด้วยพลังงาน

ทดแทนสําหรับเกษตรกรในทุกภูมิภาค  

รศ.ดร.พีระพงศ์  ทีฆสกุล 

รศ.ไพโรจน์  คีรีรัตน์ 

รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร 

รศ.ดร.สุภวรรณ  ฏิระวณิชย์กุล   

รศ.ดร.ยุทธนา  ฏริะวณชิยก์ุล  

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศกึษา 

1 ต.ค. 53 

– 

30 ก.ย.54 

  728,000.00  364,000.00  100 

  

  3.3 การพัฒนาระบบอบแห้งสําหรับ

ยางแผ่นผึ่งแห้งด้วยพลังงานทดแทน

ความรอ้นร่วม  

รศ.ดร.สุภวรรณ  ฏิระวณิชย์กุล   

รศ.ดร.ยุทธนา  ฏริะวณชิยก์ุล 

รศ.ไพโรจน์  คีรีรัตน์ 

รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร 

รศ.ดร.พีระพงศ์  ทีฆสกุล  

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศกึษา 

1 ต.ค. 53 

– 

30 ก.ย.54 

  500,000 .00 250,000.00  100 

  

 

 



 

 

19 
สถานะของ

โครงการ 

ลําดับ

ที่ 
ชื่อโครงการวิจยั คณะผูด้ําเนินการวิจัย แหล่งทุน  

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

เริ่มต้น-

สิ้นสุดตาม

สัญญา 

กําลัง

ดําเนิน

การ 

สิ้น

สุด 

 งบประมาณ

ที่ได้รับ 

ทั้งโครงการ  

 งบประมาณ

ที่ได้รับ 

ช่วงที่รายงาน  

 % 

ผลงา

น 

ของ

สถาน

วิจัย 

หมาย

เหตุ 

 3.4 การพัฒนาสาธิตระบบอบแห้งยาง

เอส ที อาร์ และยางสกิมเพื่อผลิตยาง

แท่งคุณภาพ  

รศ.ดร.ยุทธนา  ฏริะวณชิยก์ุล   

รศ.ดร.สุภวรรณ  ฏิระวณิชย์กุล   

รศ.ไพโรจน์  คีรีรัตน์ 

รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร 

รศ.ดร.พีระพงศ์  ทีฆสกุล 

สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศกึษา 

1 ต.ค. 53  

– 

30 ก.ย.54 

   600,000.00 300,000.00 100 

  

4 การศึกษากระบวนการอบแห้ง ไม้

ยางพาราแบบต่อเ นื่องโดยวิ ธีการ

ทดลอง 

รศ.ดร.ชูเกียรติ  คุปตานนท์        

รศ.ปัญญารักษ์  งามศรีตระกูล 

สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศกึษา 

1 ต.ค. 53  

– 

30 ก.ย.54 

  325,000.00  162,500.00  100 

  

5 การเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ

จากเศษเหลืออุตสาหกรรมปาล์มน้ํามัน

หมักร่วมกับน้ําเสียอุตสากรรมเกษตร 

ผศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ์ สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศกึษา 

1 ต.ค. 53 

 – 

30 ก.ย. 54 

   531,000.00  531,000.00  100 

 

6 การอบแห้งยางสําหรับผลิตยางแท่ง

ด้วยคลื่นไมโครเวฟและระบบลมร้อน 

ผศ.ดร.ชยุต นันทดุสติ, 

ผศ.ดร.ธเนศ  รัตนวไิล 

สํานักงานกองทนุสนับสนุน

การวิจัย (สกว.), 

 

ก.ย. 52 

- 

ก.พ. 54 

   389,000.00  129,666.67  100 

  

7 การเพิ่มความสามารถถ่ายเทความร้อน

บนพื้นผิวที่เจ็ทพุ่งชนโดยลดผลกระทบ

จากกระแสไหลตัด 

ผศ.ดร.ชยุต นันทดุสติ  กองทุนเพื่อส่งเสริมการ

อนุรักษ์พลังงาน ประจําปี 

2552 

(18 เดือน) 

พ.ย. 52 - 

เม.ย. 54 

  180,000.00  10,000.00  100 

  

8 การเพิ่มความสามารถการถ่ายเทความ

ร้อนบนพื้นผิวด้วยตัวขวางการไหลแบบ

เจาะรู 

ผศ.ดร.ชยุต นันทดุสติ  กองทุนเพื่อส่งเสริมการ

อนุรักษ์พลังงาน ประจําปี 

2552 

(18 เดือน) 

พ.ย. 52 - 

เม.ย. 54 

   80,000.00 4,444.44 100  

  



 

 

20 
สถานะของ

โครงการ 
ลําดับ

ที่ 
ชื่อโครงการวิจยั คณะผูด้ําเนินการวจิัย แหลง่ทุน  

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

เริ่มต้น-

สิ้นสุดตาม

สัญญา 

กําลัง

ดําเนิน

การ 

สิ้นสุด 

 งบประมาณที่

ได้รับ 

ทั้งโครงการ  

 งบประมาณที่

ได้รับ 

ช่วงที่รายงาน  

 % 

ผลงาน 

ของ

สถาน

วิจัย 

หมาย

เหตุ 

9 การเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ

ของน้ําเสียอุตสาหกรรมน้ํายางข้น

ด้วยการหมักร่วมเพื่อเพิ่มความเป็นไป

ได้ในการประยุกต์ใช้ระบบผลิตก๊าซ

ชีวภาพ 

รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์  

ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง 

ดร.สุรัสวดี กังสนันท์ 

สํ า นั ก ง า น

นโยบายและแผน

พ ลั ง ง า น 

กระทรวงพลังงาน 

(สนพ.) 

1 ก.ย. 53 

- 

30 พ.ย. 54 

   3,082,500.00  1,233,000.00  100  

  

10 การศึกษาผลของการเตรียมวัสดุ

ขั้นต้นต่อการย่อยสลายของพืชตระกูล

หญา้และกากมันสําปะหลังในการหมัก

ร่วมกับมูลสุกรเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ  

รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์  

นายเชษฐพงศ์  พุทธโร 

สวทช. ม.ิย. 54 

- 

พ.ค. 56 

(24 เดือน) 

   327,000.00  54,500.00  100   

11 โครงการการเพิ่มความคุ้มค่าทาง

เศรษฐศาสตร์ของเทคโนโลยีก๊าซ

ชีวภาพในอุตสาหกรรมน้ํายางข้นด้วย

สารทดแทนกรดซัลฟู ริกควบคู่กับ

ระบบไร้อากาศแบบกักเก็บตะกอนสูง 

รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์  

ดร.วิรัช ทวีปรีดา 

สํ า นั ก ง า น

นโยบายและแผน

พ ลั ง ง า น 

กระทรวงพลังงาน 

(สนพ.) 

ก.ย. 54- 

  

ธ.ค. 55      

(16 เดือน) 

   2,848,000.00 178,000.00  100  

12 โครงการชุดอุปกรณ์กําจัด

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ความเข้มข้นสูงใน

ก๊าซชีวภาพจากอุตสาหกรรมผลิตน้ํา

ยางข้น 

รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์  กองทุนเพื่อ

ส่งเสริมการ

อนุรักษ์พลังงาน 

ป ีพ.ศ. ๒๕๕๓  

ก.ย. 53 

– 

ม.ีค. 55 

(18 เดือน) 

   3,012,460.00  1,004,153.33  100  

 

 



 

 

21 
สถานะของ

โครงการ 
ลําดับ

ที่ 
ชื่อโครงการวิจยั คณะผูด้ําเนินการวิจัย แหล่งทุน  

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

เริ่มต้น-

สิ้นสุดตาม

สัญญา 

กําลัง

ดําเนิน

การ 

สิ้นสุด 

 งบประมาณที่

ได้รับ 

ทั้งโครงการ  

 งบประมาณที่

ได้รับ 

ช่วงที่รายงาน  

 % 

ผลงาน 

ของ

สถาน

วิจัย 

หมาย

เหตุ 

การผลิตไฮโดรเจนและมีเทน (ไบโอ

ไฮเทน) จากน้ําทิ้งโรงงานสกัดน้ํามัน

ปาล์มโดยใช้กระบวนการหมักไร้อากาศ

แบบสองขั้นตอนที่อุณหภูมิสูงและการ

ประยุกต์ใช้ไบโอไฮเทน 

โครงการวิจัยย่อย  1:  การผลิต

ไฮโดรเจนแบบอัตราสู งจากน้ํ าทิ้ ง

โรงงานสกัดน้ํามันปาล์มที่อุณหภูมิสูง

ด้ ว ย เ ชื้ อ  Thermoanaerobacterium  

thermosaccharolyticum PSU-2 และ

เชื้อผสมธรรมชาติโดยใช้ถังปฏิกรณ์ 

ASBR และศึกษาการควบคุมระบบ

แบบตอ่เนื่อง 

13 

โครงการวิจัยย่อย 2:  การพัฒนา

กระบวนการผลิตมีเทนจากน้ําหมักหลัง

การผลิตไฮโดรเจนโดยกลุม่ 

จุลินทรีย์แบบไร้อากาศที่อุณหภูมิสูง

และอุณหภูมิห้อง 

 

 

 

รศ. ดร.พูนสุข ประเสรฐิสรรพ์  

ดร.สมพงศ์ โอทอง  

ดร.ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา  

รศ.ดร.สุธีระ   ประเสริฐสรรพ์  

ดร.กิตตินันท์  มลิวรรณ  

ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง  

รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์  

รศ.ดร.ภาวณิี ชัยประเสริฐ 

สํานักงาน

พัฒนาการวจิัย

การเกษตร 

(องค์การมหาชน) 

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 
ชื่อโครงการวิจยั คณะผูด้ําเนินการวิจัย แหล่งทุน  

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

เริ่มต้น-

สิ้นสุดตาม

สัญญา 

กําลัง

ดําเนิน

การ 

สิ้นสุด 

 งบประมาณที่

ได้รับ 

ทั้งโครงการ  

 งบประมาณที่

ได้รับ 

ช่วงที่รายงาน  

 % 

ผลงา

น 

ของ

สถาน

วิจัย 

หมาย

เหตุ 

โครงการวิจัยย่อย 3:  การบูรณาการ

กระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตไฮโดรเจนและมีเทนให้เป็น

ระบบต่อเนื่องขนาด 5-25  ลิตร 

โครงการวิจัยย่อยที่ 4: การพัฒนา

ระบบต้นแบบผลิตไฮโดรเจนและมีเทน

แบบตอ่เนื่อง 

โครงการวิจัยย่อยที่ 5: การพัฒนาการ

ใช้ไฮโดรเจนและมีเทนในรูปไฮเทนเป็น

แหลง่พลังงาน 

โครงการวิจัยย่อย 6: การเพิ่มผลผลิต

ก๊าซชีวภาพจากน้ําหมักหลังการผลิต

ไฮโดรเจนโดยการหมักร่วมกับ  ทะลาย

เปล่าและการเติมเชื้อเข้าในระบบ (bio-

augmentation) 

13 

โครงการวิจัยย่อยที่ 7: การเพิ่มผลผลิต

ก๊าซมีเทนโดยใช้การย่อยสลายร่วมแบบ

ไร้อากาศของน้ําเสียกับกากตะกอนดี

แคนเตอร์จากโรงงานสกัดน้ํามันปาล์ม 

รศ. ดร.พูนสุข ประเสรฐิสรรพ์  

ดร.สมพงศ์ โอทอง  

ดร.ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา  

รศ.ดร.สุธีระ   ประเสริฐสรรพ์  

ดร.กิตตินันท์  มลิวรรณ  

ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง  

รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์  

รศ.ดร.ภาวณิี ชัยประเสริฐ 

สํานักงาน

พัฒนาการวจิัย

การเกษตร 

(องค์การมหาชน) 

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 
ชื่อโครงการวิจยั คณะผูด้ําเนินการวิจัย แหล่งทุน  

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

เริ่มต้น-

สิ้นสุดตาม

สัญญา 

กําลัง

ดําเนิน

การ 

สิ้นสุด 

 งบประมาณที่

ได้รับ 

ทั้งโครงการ  

 งบประมาณที่

ได้รับ 

ช่วงที่รายงาน  

 % 

ผลงาน 

ของ

สถาน

วิจัย 

หมาย

เหตุ 

13 โครงการย่อยที่ 8  การบําบัดและผลิต

ก๊าซชีวภาพจากน้ําเสียโรงงานผลิต

น้ํามันปาล์มด้วยระบบ ไม่ใช้อากาศ

แบบลูกผสมที่อุณหภูมิสูง 

รศ. ดร.พูนสุข ประเสรฐิสรรพ์  

ดร.สมพงศ์ โอทอง  

ดร.ฐานันดรศ์ักดิ์ เทพญา  

รศ.ดร.สุธีระ   ประเสรฐิสรรพ์  

ดร.กิตตินันท์  มลิวรรณ  

ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง  

รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์  

รศ.ดร.ภาวิณ ีชัยประเสริฐ 

สํานักงาน

พัฒนาการวิจัย

การเกษตร 

(องคก์ารมหาชน) 

14 ต.ค.53 

- 

13 ต.ค.56 

  19,986,550.00 3,331,091.67  50 

 

 

9.1.4 นกัวิจยัใหมท่ีเ่ขา้รว่มเครือขา่ยวิจัย สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ

ที่ 
ชื่อนักวจิัย คณะ/ภาควิชา 

ชื่อโครงการที่ทาํ/คาด

ว่าจะทํา 

แหล่งทุนที่

เสนอขอ  

/คาดว่าจะ

ขอ  

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

เริ่มต้น-สิ้นสุด 

งบประมาณ

ที่เสนอ 

งบประมาณ

ที่ได้รับ 

งบประมาณที่

ได้รับ 

ช่วงที่รายงาน 

หมายเหตุ 
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9.1.5  ฐานขอ้มูล /website ของเครือข่ายวิจัย สถานวิจัยเทคโนโลยีพลงังาน 

ลําดับที ่ URL วัน เดือน ป ี ทีป่รับปรุง   หมายเหตุ 

1 http://etrc.me.psu.ac.th/ กันยายน 2554  

 

9.1.6 การใชป้ระโยชน์จากผลงานวิจยัจํานวนผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม  

จํานวนผลิตภณัฑ์/นวัตกรรม 

ลําดับที ่
ชื่อผลติภัณฑ์ /

นวัตกรรม  
ชื่อผู้ประดิษฐ์/สร้างสรรค ์ หลักฐาน  หมายเหตุ 

1 เครื่องรีดตัดทางจาก รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร 

ผศ.สมเกียรต ิ นาคกุล 

นายนยิม  พรหมรัตน์  

นายจตุพร  อนิสุวรรณโน 

นายประยูร  ด้วงศิริ 

ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและ

ชุมชน เรื่อง "โครงการสร้างเครื่องรัดทางจาก 

และโครงการสร้างเครื่องตีเยื่อกระดาษ ให้แก่

กลุ่มแม่บ้านบ้านนายอดทอง จังหวัดตรัง" 

  

2 เครื่องตีเยื่อกระดาษ รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร 

ผศ.สมเกียรต ิ นาคกุล 

นายนยิม  พรหมรัตน์  

นายจตุพร  อนิสุวรรณโน 

นายประยูร  ด้วงศิริ 

ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและ

ชุมชน เรื่อง "โครงการสร้างเครื่องรัดทางจาก 

และโครงการสร้างเครื่องตีเยื่อกระดาษ ให้แก่

กลุ่มแม่บ้านบ้านนายอดทอง จังหวัดตรัง" 
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ลําดับ

ที่ 
ชื่อผลิตภัณฑ์ /นวัตกรรม  ชื่อผู้ประดษิฐ์/สร้างสรรค ์ หลักฐาน  หมายเหตุ 

3 เครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบ

หมุนวนด้วยทอ่ผสมแบบสถิต 

ขนาด 100 ลิตร 

รศ.กําพล  ประทปีชัยกูร 

นายกฤช  สมนึก   

คู่มือการใช้งานเครื่อง รูปถา่ยเครื่อง

ผลิตไบโอดีเซลแบบหมุนวนด้วยท่อ

ผสมแบบสถิต ขนาด 100 ลิตร และ 

Invoice จาก EGCO GROUP 

เป็นระบบที่ออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อเป็นระบบต้นแบบผลิตแบบผลิตไบโอ

ดีเซลสําหรับชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตไบโอ

ดเีซลจากน้ํามันพืช ไม่ว่าจะเป็นน้ํามันปาล์มดิบ น้ํามันสบู่ดํา น้ํามันพืชใช้แล้ว 

หรือน้ํามันสัตว์ ต่อกลุ่มชุมชน ที่มีความสนใจต้องการที่จะทําการผลิตไบโอ

ดเีซลจากวัตถุดบิที่สามารถหาได้จากท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนมีความสามารถใน

การผลติพลังงานใช้ภายในชุมชน 
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การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

ประเภทของการจด 
ลําดับ

ที่ 
ชื่อผลงาน ชื่อผู้ประดษิฐ์/สร้างสรรค ์

ประเทศ

ที่จด   
วันที่ยื่นจด   เลขที่คําขอ 

เลขที่

สิทธิบัตร  
สิทธิบัตร 

อนุ

สิทธิบัตร 

สถานะ  

( รอประกาศ

โฆษณา,รอ

ตรวจสอบ) 

หมายเหตุ 

1 ระบบผลิตไบโอดีเซลจาก

น้ํามันกรดไขมันอิสระสูง

แบบหมุนวนด้วยท่อผสม

แบบสถิต 

รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร   

นายกฤช  สมนึก   

นายสุห์ด ี นเิซ็ง 

ไทย 9 กันยายน  

2554 

1103000453 6590    ประกาศแล้ว   

2 ระบบผลิต ไบโอดี เซล

ต่อเนื่องแบบสองขั้นตอน 

รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร 

นายนิยม  พรหมรัตน์ 

นายสุรชัย  จันทร์ศรี 

ไทย 9 กันยายน  

2554 

1103000539 6591    ประกาศแล้ว   

3 ระบบผลิตไบโอดีเซล

แบบต่อเนื่องจากน้ํามัน

ชนิดกรดไขมันอิสระสูง

ด้วยคลื่นอัลตราโซนิค 

รศ.กําพล  ประทีปชัยก ู

รศ.ดร.พฤทธิกร  สมิตไมตรี 

นายกฤช  สมนึก 

ไทย 6 

กรกฎาคม 

2554 

1103000666 -   รอประกาศ

โฆษณา 
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การนาํไปใชป้ระโยชน์อย่างอื่น 

ลําดับ

ที่ 
เรื่อง ผูร้ับประโยชน์ ลักษณะการนําไปใช้ 

วันที่ 

ที่นําไปใช้

ประโยชน์ 

หลักฐาน  หมายเหตุ 

1 เครื่องผลิตไบโอดีเซลขนาด 5-20 ลิตร  คุณธงชัย  แสงนรินทร์  ขอข้อมูลการสร้างเครื่องผลิตไบโอดีเซลขนาด 

5-120 ลิตร  

25 ก.ค. 54 เบอร์โทร 089-9974680  

2 โครงการวิจัย เรื่อง มลภาวะสิ่งแวดล้อม

จากการผลิตยางแผ่นรมควันในโรงรมยาง

ของสหกรณท์ุนสวนยาง หัวหน้าโครงการ 

รศ.ดร.พีระพงศ์  ทีฆสกุล  

สํานักงานกองทนุ

สงเคราะห์การทําสวนยาง 

จังหวัดสงขลา เขต 2 

ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลการผลิตยางแผ่น

รมควัน ของสหกรณก์องทุนสวนยาง ตั้งแต่ 

กันยายน 2553 ถงึ เมษายน 2554 

19 เม.ย.54 หนังสือขอความอนุเคราะห์

ข้อมูลการผลติยางแผน่

รมควัน ที่ กษ 2035/0305 
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9.1.7  อื่นๆ 

รายการรางวัลที่ไดร้บั 
ระดับรางวัล 

ลําดับ 

ที่ 
ชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ชื่อผลงาน หน่วยงานที่ให้รางวัล  ชื่อรางวัล 

ประเภท

รางวัล   

(เช่น  ดีเยี่ยม  

ดีเด่น  

ชมเชย) 

ระดับภาค 

/

มหาวิทยา

ลัย 

ระดับ

ชาติ 

ระดับ 

นานา

ชาติ 

วัน 

เดือน 

ป ี

ที่ได้รับ

รางวัล 

1 รศ.ดร.ยุทธนา ฏิระวณิชยก์ุล  

รศ.ดร สุภวรรณ ฏริะวณชิยก์ุล   

นางสาวมนัสขวัญ จติประคอง  

ปัจจัยของสภาวะในการอบแห้งต่อ

จลนพลศาสตร์และคุณภาพการ

อบแหง้ขนุน 

การป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า รทา ง

วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ครั้งที่ 9  

รางวัลบทความวิจัย

ดีเด่นสาขา

วิศวกรรมเคมี

พื้นฐาน 

ดีเด่น      2-3 

พ.ค.

54 

2 ผศ.ดร.จันทกานต์ ทวีกุล 

รศ.ดร.ชูเกียรติ คุปตานนท ์

รศ.ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล 

นายวิสิทธิ์ เอกวานิช 

การประยุกต์ใช้สารดูดความชื้นเพื่อ

ลดความชื้นของอากาศก่อนเข้าสู่

ระบบปรับอากาศของอาคารที่อยู่

อาศัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

“ วันนักวิจัย และนวัตกรรม 

ม.อ. ” ครั้งที่ 5 ประจําป ี

2554 

 บทความวิจัยดีเด่น

ประเภทประยุกต์  

ดีเด่น     28 

ม.ิย.54 

3 รศ.ดร.สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล   

รศ.ดร. ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 

นส.จุฑารัตน์ ทะสะระ              

นายเฉลิม ปานมา                   

นส.รัชนีกร นําชัย  

จากผลง าน โค ร งก ารวิ จั ย เ รื่ อ ง 

“การศึ กษาผลของแนวทางการ

อบแห้ ง ต่ อ จลนพลศ าสต ร์ แล ะ

คุณภาพของขนุน 

ประชุม วิชาการระดับชาติ

เ ค รื อ ข่ า ย วิ จั ย

สถาบันอุดมศึกษา (สกอ.)ทั่ว

ประเทศ ปี 2554 และการ

ประชุม วิชาการและเสนอ

ผลงานวิ จั ยมหาวิทยาลั ย

ทักษิณ ครั้งที่ 21 ประจําป ี

2554  

ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล

ผลงาน วิจั ยดี เด่ น 

สาขาการ เพิ่ ม ขี ด

ความสามารถภาค

เ ก ษ ต ร  แ ล ะ

อุ ต ส า ห ก ร ร ม

ต่อเนื่อง  

ดีเด่น      25-26 

พ.ค. 

54 
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ความรว่มมือกับหนว่ยงานอื่น 

ลําดับ

ที่ 
หน่วยงานที่ร่วมมือ ชื่อสมาชิกที่ดําเนินการ 

กิจกรรม/ลักษณะความ

ร่วมมือ 
เริ่มต้น-สิ้นสุด 

ผลที่ได้  

(หากมี) 

หมาย

เหต ุ

1 สถานวิจยัผลิตภัณฑแ์ละเทคโนโลยนี้ํามัน

ปาล์ม (POPTEC) คณะอุตสาหกรรม

เกษตร 

2 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

3 มหาวิทยาลัยทกัษิณ  ภาควิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์ 

4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

ธนบุรี คณะทรัพยากรชีวภาพและ

เทคโนโลย ี

ดร.ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา  

ดร.กิตตินันท์  มลิวรรณ  

รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ ์ 

โครงการการผลิตไฮโดรเจนและ

มีเทน (ไบโอไฮเทน) จากน้ําทิ้ง

โรงงานสกัดน้ํามันปาล์มโดยใช้

กระบวนการหมักไร้อากาศแบบ

สองขั้นตอนที่อุณหภูมิสูงและ

การประยุกต์ใช้ไบโอไฮเทน 

14 ต.ค. 53 –  

13 ต.ค. 56 

ตน้แบบเทคโนโลยีระบบผลิตไฮโดรเจนและ

มีเทนจากน้ําทิ้งโรงงานสกัดน้ํามันปาล์ม,

กระบวนการใหม่ในการผลิตไฮโดรเจนและ

มีเทน,ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ,

ต้นแบบกระบวนการผลิตแบบสองขั้นตอน 

แ ล ะ ก ล ยุ ท ธ์ ใ น ก า ร ค ว บ คุ ม ร ะ บ บ

แบบต่อเนื่อง,ต้นแบบผลของวัสดุหมักร่วม

ต่อการผลิตไฮโดรเจนและมีเทน,ต้นแบบ

ระดับ 50 ลิตรของระบบผลิตไฮโดรเจน

และต้นแบบระดับ 250 ลิตร ของระบบ

ผลิตมีเทน จากน้ําทิ้งโรงงานสกัดน้ํามัน

ปาล์ม,ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ hythane,

ความรู้เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ก๊าซชีวภาพโดยใช้สารอาหารหมักร่วม 
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ลําดับ

ที่ 
หน่วยงานที่ร่วมมือ ชื่อสมาชิกที่ดําเนินการ 

กิจกรรม/ลักษณะความ

ร่วมมือ 
เริ่มต้น-สิ้นสุด 

ผลที่ได้  

(หากมี) 

หมาย

เหต ุ

5 โรงงานสกัดน้ํามันปาล์ม บริษัททักษิณ

ปาล์ม จํากัด  

ดร.ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา  

ดร.กิตตินันท์  มลิวรรณ  

รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ ์

สนับสนุนวัตถุดิบน้ําเสียและ

วัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นรวมทั้งการ

วิเคราะห์ความเป็นไปได้ตาม

บริบทอุตสาหกรรม และให้

ความเห็นต่องานวิจัยรวมทั้งการ

นําองค์ความรู้ไปต่อยอดได้เอง 

ให้โครงการวิจัยโครงการการ

ผลิตไฮโดรเจนและมีเทน (ไบโอ

ไฮเทน) จากน้ําทิ้งโรงงานสกัด

น้ํามันปาล์มโดยใช้กระบวนการ

หมักไร้อากาศแบบสองขั้นตอน

ที่ อุ ณ ห ภู มิ สู ง แ ล ะ ก า ร

ประยุกต์ใช้ไบโอไฮเทน 

14 ต.ค. 53 –  

13 ต.ค. 56 

บริษัททักษิณปาล์ม จํากัด นําองค์ความรู้

ไปต่อยอดได้เอง  
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ลําดับ

ที่ 
หน่วยงานที่ร่วมมือ ชื่อสมาชิกที่ดําเนินการ 

กิจกรรม/ลักษณะความ

ร่วมมือ 
เริ่มต้น-สิ้นสุด 

ผลที่ได้  

(หากมี) 

หมาย

เหต ุ

6 บริษัท เทสโก้ เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือในการดําเนินการ

ในดา้นการอนุรักษ์พลังงาน ด้าน

พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น  ด้ า น

สิ่งแวดล้อม ด้านการดําเนินการ

โครงการการกลไกการพัฒนาที่

สะอาด ด้านการดําเนินโครงการ

คาร์บอนเครดิตในหน่วยงาน

ภาครัฐ ด้านการดําเนินโครงการ

คาร์บอนฟุตพริ้น และ โครงการ

อื่น และเพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินการโครงการต่าง ๆ ของ

กระทรวงพลังงาน ในด้านการ

อนุรักษ์พลังงาน ด้านพลังงาน

ทดแทน และดา้นสิ่งแวดล้อม ใน

โรงงานควบคุม และอาคาร

ค ว บ คุ ม  ข อ ง ภ า ค รั ฐ แ ล ะ

ภาคเอกชน  

4 ก.ค. 54 บริษัท เทสโก้ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด ได้

สนับสนุนเทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือ 

และความ รู้ เกี่ ยว ข้องกับการอนุ รักษ์

พลังงาน พลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม 

โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด การ

ดําเนินการโครงการคาร์บอนเครดิต การ

ดําเนินการโครงการคาร์บอนฟุตพริ้น  
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ลําดับ

ที่ 
หน่วยงานที่ร่วมมือ ชื่อสมาชิกที่ดําเนินการ 

กิจกรรม/ลักษณะความ

ร่วมมือ 
เริ่มต้น-สิ้นสุด 

ผลที่ได้  

(หากมี) 

หมาย

เหต ุ

7 Wiltrain Consulting Oy, 

Prince of Songkla University, 

VTT Technical Research Centre of 

Finland, 

Energy Conservation Research and 

Development Center (ENERTEAM), 

Jyvaskyla University, Renewable 

Energy Programme, 

STFE Co. Ltd, 

National University of Laos, 

Cambodian Education and Waste 

Management Organisation (COMPED) 

รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร 

รศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ์ 

ดร.ฐานันดร์ศักดิ์  เทพญา 

ดร.นันทพันธ์  นภัทรานันทน์ 

ดร.กิตตินันท์  มลิวรรณ 

ดร.ชลิตา  หิรัญสุข 

FULL PROJECT PROPOSAL 

DOCUMENT : 3-T-101 "The 

Production of Densified RDF 

from MSW for Use as Co-fuel 

in Biomass Power Plant"  

15 ก.ค. 54 Multi fuel policy development for solid 

biomass utilization and capacity building 

in EEP Mekong countries 

  

8 โรงงานฉลองอุตสาหกรรมน้ํายางข้น อ.

จะนะ จ.สงขลา ในโครงการ  การเพิ่ม

ศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพของน้ําเสีย

อุตสาหกรรมน้ํายางข้นด้วยการหมักร่วม

เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 

รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ ์ 

ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง 

ดร.สุรัสวดี กังสนันท์   

เข้าไปติดตั้งระบบ pilot scale 

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการ

บําบัด ปริมาณการผลิตก๊าซ

ชีวภาพ  คุณภาพระบบก๊าซ

ชีวภาพ และความคุ้มค่าในเชิง

เศรษฐศาสตร์ของระบบ 

ก.ย. 53 

- 

ธ.ค. 55 

กําลังดําเนินการติดตั้งระบบดังกลา่ว และ

เตรียมความพร้อมในการเริ่มเดินระบบ 

(start up) 
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อื่นๆ 
ลําดับ รายการ 

ประชุมระดับชาติ (7 บทความ) 

ยุทธนา  ฏิระวณิชย์กุล, จุฑารัตน์  ทะสะระ, เฉลิม  ปานมา , รัชนีกร  นําชัย และ สุภวรรณ  ฏิระวณิชย์กุล, "การศึกษาผลของแนวทางการอบแห้งต่อจลนพลศาสตร์และคุณภาพ

ของขนุน", 25 – 28 พฤษภาคม 2554,โรงแรมเจบ ีหาดใหญ่ สงขลา. 

สุภวรรณ  ฏิระวณิชย์กุล, จุฑารัตน์  ทะสะระ และยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล, "แบบจําลองคณิตศาสตร์ของการอบแห้งชั้นบางปลาหมึกด้วยการพาความร้อนและการแผ่รังสี

อินฟราเรด", 25 – 28 พฤษภาคม 2554,โรงแรมเจบี หาดใหญ่ สงขลา. 

มนัสขวัญ  จิตประคอง,สุภวรรณ  ฏิระวณิชย์กุล และ ยุทธนา  ฏิระวณิชย์กุล,"ปัจจัยของสภาวะในการอบแห้งต่อจลนพลศาสตร์และคุณภาพการอบแห้งขนุน", การประชุม

วิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 9 (PEC-9) ,2-3 พฤษภาคม 2554.โรงแรมเมอร์ลิน บีช รีสอร์ท ภูเก็ต. 

Parinya  Mompiboon,Theerayut Leevijit,Gompon  Prateepchaikul,Narat Sin-Udom,"WAXXING TENDENCY OF VARIOUS FUELS DERIVED FROM MIXED CRUDE PALM 

OIL"The 9th PSU-Engineering Conference (PEC-9) ,May 2-3,2011:Merlin Beach Resort Hotel, Tritrang Beach,Phuket, Thailand. 

Manuskwan Jitprakong,Supawan Tirawanichakul,Yutthana Tirawanichakul,"EFFECT OF DRYING CONDITIONS ON KINETICS AND ZUALITY OF JACKFRUIT DRYING",The 9th 

PSU-Engineering Conference (PEC-9) ,May 2-3,2011:Merlin Beach Resort Hotel, Tritrang Beach,Phuket, Thailand. 

Anusara Nadee,Supawan Tirawanichakul,Yutthana Tirawanichakul,"PANDANUS LEAF TEA DRYING BY INFRARED RADIATION", The 9th PSU-Engineering Conference (PEC-

9) ,May 2-3,2011:Merlin Beach Resort Hotel, Tritrang Beach,Phuket, Thailand. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Supanee Wanthong,Supawan Tirawanichakul,Yutthana Tirawanichakul,"HOT AIR IMPINGING DRYING OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS (GI) GABA RICE",The 9th PSU-

Engineering Conference (PEC-9) ,May 2-3,2011:Merlin Beach Resort Hotel, Tritrang Beach,Phuket, Thailand. 

2 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (14 บทความ) 

  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 Technology (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 Cross flow. The 5th PSU-UNS 

International Conference on Engineering and Technology (ICET-2011), May 2-3, 2011, Phuket. 
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ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (14 บทความ) 

Y. Tirawanichakul , W.Suchonpanit and S. Tirawanichakul , Sorption Isotherm and Liquid Diffusion Model for Unsmoked Sheet Rubber Drying, 2011 International 

Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies (2011 AEDCEE),May 25th- 28th, 2011 J.B. Hotel, Hat Yai, Thailand. 

P. Jittabut, J. Waewsak, G. Prateepchaikul and Y. Tirawanichakul ,Hydrogen Production by means of Mixed Glycerol and Rice Husk- Air/Steam Gasifica , 2011 International 

Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies (2011 AEDCEE),May 25th- 28th, 2011 J.B. Hotel, Hat Yai, Thailand. 

J. Tasara,S. Tirawanichakul,Y. Tirawanichakul, Energy Consumption Analysis of NR Producing Skim Block Rubber,2011 International Conference on Alternative Energy in 

Developing Countries and Emerging Economies (2011 AEDCEE),May 25th- 28th, 2011 J.B. Hotel, Hat Yai, Thailand. 

S. Wanthong, S. Tirawanichakul and Y. Tirawanichakul , Mathematical Modelling and Drying Characteristics of GABA Rice, 2011 International Conference on Alternative 

Energy in Developing Countries and Emerging Economies (2011 AEDCEE),May 25th- 28th, 2011 J.B. Hotel, Hat Yai, Thailand. 

O. Bualuang ,S. Tirawanichkul and Y. Tirawanichkul ,Comparative Study between Hot Air and Infrared Drying of Parboiled Rice:Kinetics and Qualities Aspects, 2011 

International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies (2011 AEDCEE),May 25th- 28th, 2011 J.B. Hotel, Hat Yai, Thailand. 

C. Chancham, J. Waewsak,C. Kongruang,Y. Tirawanichakul,S. Tirawanichakul and N. Matan, Wind Resource Assessment and Wind Farm Feasibility in Southern Thailand, 

2011 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies (2011 AEDCEE),May 25th- 28th, 2011 J.B. Hotel, Hat Yai, Thailand. 

Pompimon  Wassanamongkon,Pakamas  Chetpattananondh,Sumate  Chaiprapat,Chaisri  Suksaroj,"A PRE-STUDY OF BIOGAS PRODUCTION FROM CRUDE GLYCEROL, A 

BYPRODUCT FROM BIODIESEL MANUFACTURING” The 5th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology (ICET-2011), May 2-3, 2011, Phuket. 

Jutaporn Chanathaworn,Sumate  Chaiprapat,Juntima  Chungsiriporn,"COST REDUCTION FOR ALKALI PRETEREATMENT OF OIL PALM FIBRE RENEW ABLE RESOURCE",The 

5th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology (ICET 2011) ,May 2-3,2011:Merlin Beach Resort Hotel, Tritrang Beach,Phuket, Thailand. 

Oraporn  Bualuang,Yutthana Tirawanichkul,Supawan Tirawanichkul,"COMPARATIVE STUDY OF MEDIUM-GRAIN PARBOILED RICE DRYING WITH  CONVECTIVE AND 

IRRADIATIVE HEAT TRANSFER",The 5th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology (ICET 2011) ,May 2-3,2011:Merlin Beach Resort Hotel, Tritrang 

Beach,Phuket, Thailand. 
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Supawan Tirawanichkul,Yutthana Tirawanichkul,"MOISTURE SORPTION ISOTHERMS AND ISOSTERIC HEAT OF AGICULTURE RESIDUES",The 5th PSU-UNS International 

Conference on Engineering and Technology (ICET 2011) ,May 2-3,2011:Merlin Beach Resort Hotel, Tritrang Beach,Phuket, Thailand. 

 

 



 

 

35 

Jutarut  Tasara,Waiyarat Suchonpanit,Supawan Tirawanichkul and Yutthana Tirawanichkul,"ISOTHERM ADSORPTION BEHAVIOR AND INFRARED DRYING KINETICS OF AIR 

DRIED SHEET (ADS) RUBBER",The 5th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology (ICET 2011) ,May 2-3,2011:Merlin Beach Resort Hotel, Tritrang 

Beach,Phuket, Thailand. 

  

  

Jutarut  Tasara,Supawan Tirawanichkul,Yutthana Tirawanichkul,"MOISTURE SORPTION ISOTHERMS AND THERMODYNAMIC PROPERTIES OF NATURAL RUBBER (HEVEA 

BRASILIENSIS)",The 5th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology (ICET 2011) ,May 2-3,2011:Merlin Beach Resort Hotel, Tritrang Beach,Phuket, 

Thailand. 

ตีพิมพ์ในหนังสือลองแลงานวิจัยใน ม.อ. 3 (หนังสือรวบรวมผลงานวิจัยของเครือข่ายวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจําป ี2554 เมื่อ สิงหาคม 2554) จํานวน 6 เรื่อง ดังนี้  

• การศึกษาการเปรียบเทียบการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันมะพร้าวที่มีกรดไขมันอิสระสูงระหว่างกระบวนการผลิตแบบสะปอนิฟิเคชันตามดว้ยกระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน

และกระบวนการผลิตแบบสองขั้นตอน 

• ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ระดับอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

• การขึ้นรูปเชื้อเพลิงแข็งจากกากกาแฟและถ่านแกลบ 

• ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งกับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากกังหันลมแนวนอน 

• การผลิตก๊าซชีวภาพจากข้าว กล้วยและผักบางชนิด 

3 

  

  

  

  

  

  

• ปั๊มไฮดรอริกแรม 

4 ตีพิมพ์ในหนังสือกว่าจะได้มาเป็นน้ํามันไบโอดีเซลสายพันธุ์ ม.อ. ของสํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หนังสือชุด ความรู้ ม.อ. เล่ม 1/2554 หน้า 25-30 

เผยแพร่ความก้าวหน้าด้านไบโอดีเซลของงานวิจัยของสถานวิจัยเทคโนโลยพีลังงาน ตั้งแต่ในปี 2554 ถึง ปัจจุบัน 

5 คณาจารย์จาก (JUST) สาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมงานวิจัยด้านไบโอดีเซล เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 คณาจารย์จาก Jiangxi University of Science and Technology 

(JUST) สาธารณรัฐประชาชนจนี เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและผลงานวิจัยของสถานวจิัยเทคโนโลยพีลังงาน ได้แก่ ไบโอดีเซล  

6 รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร ให้ความอนุเคราะห์ในการแนะนําและช่วยพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์เครื่องทดแทนพลังงานไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิง โดยมี นางสาวพีพรรณ  ประชุม

ศร ีเป็นเจ้าของผลงาน ซึ่งมีความประสงค์บริจาคสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวให้แก่ มูลนธิิชัยพัฒนา เพื่อดําเนินการจดสทิธิบัตรและประโยชน์ในการดําเนินงานของมูลนิธิฯ นัน้ 

7 ดร.สมชาย  แซ่อึ้ง และ ผศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสําหรับค่ายต้นกล้าพลังงาน ตามที่ สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ไดจ้ัดทํา

โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และขยายเครือข่ายการสื่อสารด้านพลังงานในกลุ่มเยาวชนและครู (โครงการต้นกล้าพลังงาน) ปีที่ 3  ในวันที่ 26-29 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์

ฝึกอบรมไทยพาณิชย์ เชยีงใหม่ 
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8 เข้าร่วมประชุมเชงิปฏบิัติการ International Workshop on Environment and Energy in East Asia (1st KU-PSU Joint Workshop) ณ ประเทศญี่ปุน่ มีกําหนด 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 7 

ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2554 โดยมนีักวิจยัร่วมเดินทางดังนี้ 

1. รศ.ดร.พีระพงศ ์ ทฆีสกลุ 

2. รศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ ์

3. ดร.ฐานันดร์ศักดิ์  เทพญา 

9 เผยแพร่ข้อมูลสถานวิจัยเทคโนโลยพีลังงาน ในสูจิบัตรวันนักวิจัย ป ี54 เมื่อวันที่ 17 สงิหาคม 2554 ให้แก่สํานักวิจัยและพัฒนา 

10 เมื่อวันที่  21-22  เมษายน 2554   รศ.ดร.ยุทธนา  ฏิระวณิชย์กุล ร่วมกับคณะผู้สํารวจจากโครงการพระราชดําริ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ อาจารย์ นักวิจัย จาก

มหาวิทยาลัยอีกหลายท่านลงพื้นที่บนเกาะบุโหลนดอน ทางคณะสํารวจได้พบปัญหาต่างๆ มากมายหลายด้าน โดยเฉพาะปัญหาเรื่องของ น้ําจืด และสุขภาพ อนามัย ซึ่งเป็น

ปัญหาหลักของชาวบ้านบนเกาะบุโหลนดอน สําหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ ทางคณะฯ ได้ลงพื้นที่สํารวจ ณ เกาะบุโหลนเลย์ และบุโหลนไม้ไผ่ เพิ่มด้วย ซึ่งทางคณะฯ ได้พบว่า ทั้ง 3 

เกาะมีปัญหาที่เหมือนกัน อย่างน้อย 1 เรื่อง คือปัญหาน้ําจืด สําหรับใช้บริโภค อุปโภค ไม่เพียงพอ หลังจากกลับมานั้นอาจารย์ นักวิจัยจะทําการเขียนโครงการขึ้นมา เพื่อนํามา

พัฒนา เกาะบุโหลน 

11 ประชุมทางวิชาการ (TRF Forum) เรื่อง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกภาคขนส่ง  ผู้เดินทาง ผศ.ดร.ธีระยุทธ หลีวิจิตร ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554 ณ โรงแรม

เซน้จูรี่ พาร์ค ห้องอยุธยา ชัน้ 3 อยุธยา 

12 26-30 สิงหาคม  2554 ม.อ. ได้ ส่งบูทนิทรรศการในงานการนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 หรือ Thailand Research Expo 2011 ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวได้รับรางวัลชนะเลิศ

ถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมีการนําเสนอหัวข้อ "งานวิจัยเพื่อโลกสีเขียว" แบ่งเป็น 3 เรื่อง หนึ่งในนั้นมีผลงานวิจัยเรื่อง "การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ํา

เสียให้สหกรณ์ยางแผ่นรมควัน" โดย รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ นักวิจัยสถานวิจัยฯ  
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9.2 ผลการดาํเนินงานตามแผนงานโครงการและรายละเอียดของผลงาน 

      โปรดระบุข้อมูลตามแบบฟอร์ม  RC/KPI.3  ทีแ่นบ 

 9.2.1   Proposal ทีเ่สนอขอทนุ(ถา้ม)ี(ชิ้น/ข้อเสนอ) 

ลําดับที ่ ชื่อโครงการวิจยั ระยะเวลา 
คณะผูด้ําเนินการวิจัย (% 

การรับผิดชอบ) 
แหลง่ทุน  

งบประมาณที่

เสนอขอ 
หมายเหตุ 

การศึกษาการใช้หญ้าเนเปียร์เป็นพืชพลังงานทดแทน   

โครงการศึกษาการปลูกและการเจริญเติบโตของหญ้าเน

เปียร์สําหรับใช้เป็นพืชพลังงาน 

ผศ.ดร.ประวิตร  โสภโณดร 

โครงการศึกษาการผลิตแก๊สชีวมวลและถ่านอัดแท่งจาก

หญ้าเนเปียร์ 

ผศ.ดร.ชยุด นันทดุสิต 

ดร.นันทพันธ์ นภัทรานันท์ 

ดร.ฐานันดรศ์ักดิ์ เทพญา 

ดร.กิตตินันท์ มลิวรรณ 

1 

โครงการการศึกษาการผลิตแก๊สชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ 

2 ป ี

รศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ ์

สํานักงานนโยบายและแผน

พลั ง ง า น  ทุ น ส นั บ ส นุ น

การศึกษา วิจัย พัฒนา

เทคโนโลยีพลังงาน ประจําปี

งบประมาณ 2554 

 6,026,100.00 

  

 

2 โครงการวิจัยเรื่อง "การเพิ่มความสามารถการถ่ายเท

ความรอ้นและการผสมของลําเจ็ทโดยวิธีปรับแต่งการไหล

เจ็ท" 

2 ป ี ผศ.ดร.ชยุต  นันทดุสติ 

นายมักตาร์  แวหะยี 

นายเอกพจน์  วิเชียรโชติ 

นายณัฐภูม ิ สุวรรณมาลา 

นายบุรินทร์  แก้วไกรกรอง 

นายกลวัชร  สงเคราะห์ 

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 

(TTSF) เพื่อให้การสนับสนุน

ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2554 

968,000.00   
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ลําดับที ่ ชื่อโครงการวิจยั ระยะเวลา 
คณะผูด้ําเนินการวิจัย (% การ

รับผิดชอบ) 
แหลง่ทุน  

งบประมาณที่

เสนอขอ 
หมายเหตุ 

การพัฒนาเทคโนโลยี เจ็ท ไหลปะทะสํ าห รับใช้ ใน

กระบวนการอบและใหค้วามรอ้นในอุตสาหกรรมอาหาร 

ผศ.ดร.ชยุต นันทดุสิต 80% 

ผศ.ดร.ราม แย้มแสงสังข์ 20% 

  

โครงการย่อยที่ 1 : จลนพลศาสตร์ของการแห้งและ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่อบด้วยเครื่องอบระบบเจ็ทไหล

ปะทะ 

ผศ.ดร.ราม  แย้มแสงสังข์ 100%   

1,015,850.00  

โครงการย่อยที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพการอบแห้ง

ระบบเจ็ทลมร้อนไหลปะทะโดยวิธีการควบคุมไหลของเจ็ท 

ผศ.ดร.ชยุต  นันทดุสิต 100%   

1,698,054.00  

3 

  

  

  

โครงการย่อยที่ 3 : การพัฒนาเครื่องอบระบบเจ็ทไหล

ปะทะประสิทธิภาพสูงสําหรับกลุม่อุตสาหกรรม 

3 ป ี

นายบัญญัต ิ นยิมวาส 30% 

ดร.กิตตินันท์ มลิวรรณ 20% 

ดร.นันทพันธ์  นภัทรานันทน์ 20% 

ดร.ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 20% 

ผศ.ดร.ชยุต นันทดุสิต 10% 

สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ (วช.)  

ประจํ าปี งบประมาณ 

2555 

  

1,363,178.20  
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ลําดับที ่ ชื่อโครงการวิจยั ระยะเวลา คณะผูด้ําเนินการวิจัย (% การ

รับผิดชอบ) 

แหลง่ทุน งบประมาณที่

เสนอขอ 

หมายเหตุ 

ชื่อแผนงานวิจัยการพัฒนาระบบทําบริสุทธิ์ก๊าซชีวภาพ

เพื่อผลิตเชื้อเพลงิก๊าซมีเทนชีวภาพ 

ดร.สมชาย แซ่อึ้ง   

302,060.00  

  

โครงการย่อยที่ 1 :ศึกษาระบบการทําบริสุทธิ์ก๊าซชีวภาพ

โดยการดูดซึมด้วยน้ํา 

ดร.สมชาย แซ่อึ้ง 60 % 

ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ 20 % 

ผศ.ดร.ธีระยุทธ หลีวิจิตร 20 % 

  

1,067,817.00   

โครงการย่อยที่ 2 : ศึกษาระบบการทําบริสุทธิ์ก๊าซชีวภาพ

โดยการดูดซับด้วยวัสดุรูพรุน 

ผศ.ดร.ธีระยุทธ หลีวิจิตร  60 % 

ดร.สมชาย แซ่อึ้ง 20 % 

รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ ์20 % 

  

972,017.00   

4 

  

  

  

โครงการย่อยที่ 3 :การพัฒนาเทคโนโลยีเมมเบรนเพื่อการ

เพิ่มปริมาณก๊าซมีเทนในก๊าซชีวภาพ 

2 ป ี

ดร.วิรัช  ทวีปรีดา  60 % 

ดร.สมชาย แซ่อึ้ง  20 % 

รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ ์ 20 % 

สํานักงานคณะกรรมการ

วิ จั ย แ ห่ ง ช า ติ  ( ว ช . )  

ประจํ าปี งบประมาณ 

2555 

  

3,174,512.00   
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ลําดับที ่ ชื่อโครงการวิจยั ระยะเวลา คณะผูด้ําเนินการวิจัย (% การ

รับผิดชอบ) 

แหลง่ทุน งบประมาณที่

เสนอขอ 

หมายเหตุ 

ชื่อแผนงานวิจัย การพัฒนาระบบจัดการของเสียที่ยั่งยืน

เพื่อผลิตพลังงานทดแทนและปุ๋ยอินทรีย์ สําหรับสหกรณ์

กองทุนสวนยาง 

รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ ์ 302,060.00    

โครงการย่อยที่ 1 : การประเมินศักยภาพการเพิ่มอัตรา

การผลิตก๊าซชีวภาพด้วยการหมักร่วมและอัตราการ

ทดแทนเชือ้เพลงิไมฟ้นืของสหกรณ์ผลิตยางแผ่นรมควัน 

รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ ์  60 % 

อาจารย์ศิริอุมา เจาะจิตต์   20 % 

รศ.ดร.สายัณห์ สดุด ี  20 % 

1,368,091.00    

5 

 

 

โครงการย่อยที่ 2 :  การจัดการน้ําทิ้งจากระบบผลิตก๊าซ

ชีวภาพของโรงยางแผ่นรมควันขนาดเล็ก เพื่อการให้น้ําใน

สวนยางพาราและแปลงพืชอาหารสัตว์ 

2 ป ี

รศ.ดร.สายัณห์   สดุด ี  50 % 

ผศ.ดร.สมศักดิ์   มณพีงศ ์ 30 % 

รศ.ดร.สุเมธ     ไชยประพันธ์  20 % 

สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ (วช.)  

ประจําปีงบประมาณ 

2555 

1,611,157.00    

6 โครงการเพิ่มความสามารถถ่ายเทความร้อนบนพื้นผิวโดย

ใช้เทคนิคเจ็ทไหลปะทะร่วมกับการติดตั้งตัวสร้างกระแส

หมุนวนบนพื้นผิว  

1 ม.ค. 55-

30 ม.ิย.56 

(18 เดือน) 

ผศ.ดร.ชยุต นันทดุสิต  60%  

ดร.ภาสกร  เวสสะโกศล 40% 

รายไดค้ณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 

ประเภทโครงการวิจัย

แบบมุ่งเป้า 

200,000.00   

7 การประเมินวัฏจักรชีวิตทางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ของการผลิตยางแผ่นรมควันในประเทศไทย 

งบประมา

ณแผ่นดินปี 

2556 

รศ.ดร.พีระพงศ์  ทีฆสกุล 50% 

รศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพันธ์ 35% 

ผศ.ดร.สุรจติร ทฆีสกุล 15% 

งบประมาณแผ่นดินปี 

2556 

57  

340,140.00   

8 การประเมินประสิทธิภาพการผลิตมี เทนและกลุ่ม

ประชากรจุลินทรีย์ จากระบบหมักร่วมของหญ้ากับมูล

สุกร 

1.5 ป ี รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ ์ 100% งบประมาณแผ่นดิน ป ี

2556         

395,450.00  
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9.2.2   Proposal ที่ได้รบัการสนบัสนนุ (ถ้ามี)(ชิ้น/ข้อเสนอ) 

ลําดับที ่ ชื่อโครงการวิจยั ระยะเวลา 
คณะผูด้ําเนินการวิจัย (% การ

รับผิดชอบ) 
แหล่งทุน  

งบประมาณที่

เสนอขอ 
หมายเหตุ 

1 การศึกษาสมบัตกิารไหลและการถ่ายเทความร้อนของ

เจ็ทพุ่งชนแบบไม่คงตัวจากหัวฉีดแบบท่อขยายหน้าตัด 

(1 ป ี6 เดือน) 

พ.ย. 54 - พ.ค. 

55 

นายกลวัชร  สงเคราะห์  

ผศ.ดร.ชยุต  นันทดุสติ 

สํานักงานนโยบายและ

แผนพลังงาน (สนพ.) 

โครงการสนับสนุนทุนวิจัย

แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า

ระดับอุดมศึกษา ประจําปี

งบประมาณ 2554  

80,000.00    

2 การผลิตส่วนผสมดีเซลต้นทุนต่ําจากน้ํามันปาล์มดิบ

หีบรวมด้วยปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชั่นและการเลือกทํา

ปฏิกิริยา ทรานส์เอสเตอริฟิเคชั่นของส่วนไข 

(1 ป ี6 เดือน)  

ก.ย. 54 - ก.พ. 

56) 

ผศ.ดร.ธีระยุทธ  หลีวิจิตร 30%

ดร.กิตตินันท์ มลิวรรณ 20%  

ดร.สมชาย แซ่อึ้ง20% 

รศ.กําพล ประทีปชัยกูร10% 

นายกฤตพจน์ เทพษร20% 

เงินรายได้มหาวิทยาลัย 

ประเภททั่วไป  ประจําปี

งบประมาณ 2554 

189,350.00   

3 โครงการพอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอนในก๊าซ

ที่เกิดจากเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้น้ํามันไบโอดีเซลเป็น

เชื้อเพลิง 

3 ป ี

(ปีที่ 1  

ต.ค. 54 - ก.ย. 

55) 

ผศ.ดร.สุรจิตร  ทีฑสกุล 50%       

รศ.ดร.พีระพงศ์  ทีฑสกุล  25%     

รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร  25% 

ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ผ่ น ดิ น 

ประจําป ี2555 

363,900.00   
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ลําดับที ่ ชื่อโครงการวิจยั ระยะเวลา 
คณะผูด้ําเนินการวิจัย (% การ

รับผิดชอบ) 
แหลง่ทุน  

งบประมาณที่

เสนอขอ 
หมายเหตุ 

4 ผลของสัดส่วนการผสมก๊าซและการปรับแต่งการไหล

ของเปลวไฟที่มีต่อคุณภาพรอยตัดที่ถูกเปลวไฟเจ็ทพุ่ง

ชน 

ต.ค. 53 - 

ม.ีค. 55 

(18 เดือน ) 

ผศ.ดร.ชยุต นันทดุสิต 60%, 

ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี

40% 

ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ผ่ น ดิ น 

ประจําป ี2554 

400,000.00   

5 ผลของอัตราส่วนผสมของวัสดุหมักย่อยและมูลฝอย

สดต่อประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยระบบ

หมักแบบแห้ง 

ก.ค. 54- 

ม.ิย. 56  

รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ ์

100%          

ร า ย ไ ด้ ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

ประเภททั่วไป ประจําปี

งบประมาณ 2554 

360,600.00  

6 การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนของกลุ่มเจ็ทพุ่งชนโดย

ลดอิทธิพลจากกระแสไหลตัดด้วยวิธีปรับปรุงแบบ

ปากทางออกเจ็ท 

ม.ค. 55 - 

ม.ิย.56  

(18 เดือน) 

ผศ.ดร.ชยุต  นันทดุสิต 60% 

นายมักตาร์  แวหะยี 40% 

ร า ย ไ ด้ ค ณ ะ

วิศวกรรมศาสตร์ ประจําป ี

2554 

200,000.00   

7 การศึกษาลักษณะการไหลและการถ่ายเทความร้อน

ของเจ็ทอากาศร้อนที่สร้างจากห้องเผาไหม้แบบพัลส ์

ต.ค. 54- 

ก.ย. 55 

ผศ.ดร.ชยุต  นันทดุสิต 60% 

ดร.กิตตินันท์  มลิวรรณ 40% 

ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ผ่ น ดิ น 

ประจําป ี2555 

460,000.00   

8 การเพิ่มความสามารถถ่ายเทความร้อนและการผสม

ของลําเจ็ทโดยวิธีปรับแต่งปากทางออกเจ็ท 

 

 

ต.ค. 53 - 

ก.ย. 55 

ผศ.ดร.ชยุต  นันทดุสิต ร า ย ไ ด้ ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

ประเภททุนทั่วไป ประจําป ี

2554 

397,000.00   
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ลําดับที ่ ชื่อโครงการวิจยั ระยะเวลา 
คณะผูด้ําเนินการวิจัย (% การ

รับผิดชอบ) 
แหลง่ทุน  

งบประมาณที่

เสนอขอ 
หมายเหตุ 

9 โครงการพัฒนาระบบเดิมฟองอากาศระดับไมครอน

เพื่อใช้ในการบําบัดน้ําเสีย  

ส.ค. 54 - 

เม.ย. 55 

(9 เดือน ) 

ผศ.ดร.ชยุต  นันทดุสิต สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย 

146,000.00  

10 โครงการการศึกษาสมบัติการไหลและการถ่ายเท

ความร้อนของเจ็ทพุ่งชนแบบไม่คงตัวจากหัวฉีดแบบ

ท่อขยายหน้าตัด 

พ.ย. 254 - 

พ.ค. 56 

(18 เดือน) 

ผศ.ดร.ชยุต  นันทดุสิต สนพ. 78,000.00  

11 การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลฝอยด้วยชุมชนด้วยระบบ

หมักแห้งแบบลีชเบดร่วมกับเอเอสบอีาร ์

ส.ค. 54-

ก.ค. 56 

รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ ์ ทุ น อุ ด ห นุ น ก า ร วิ จั ย  

มหาวิทยาลัยสงขลานคริน

ทร์ ประเภททั่วไป  

360,000.00  

12 Multi fuel policy development for solid biomass 

utilization and capacity building plan for EEP 

Mekong Countries 

ม.ค. 55-

ม.ิย. 56 

(18 เดือน) 

รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ ์20% 

ดร.กิตตินันท์  มลิวรรณ 20% 

ดร.ชลิตา  หิรัญสุข 20% 

ดร.ฐานันดร์ศักดิ์  เทพญา 20% 

ดร.นันทพันธ์  นภัทรานันทน์ 

20% 

Energy and Environment 

Partnership – Mekong 

 

 

 

 

768,000.00   

13 ผลของอัตราส่วนผสมของวัสดุหมักย่อยและมูลฝอย

สดต่อประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยระบบ

หมักแบบแห้ง   

ก.ค.54 - 

ม.ิย.56  

(24 เดือน) 

รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ ์ ร า ย ไ ด้ ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

ประเภททุนทั่วไป  

360,600.00  
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9.2.3  การบริหารจัดการ (การประชุมเครือขา่ย/ครัง้) 

ลําดับ

ที่ 

รายการ 

( ประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการ , คณะกรรมการ

ดําเนินการ , การสร้างทีม

วิจัย ฯลฯ) 

เรื่อง วัน เดือน ป ี สถานที่ ผลที่ได ้ หมายเหตุ 

1 ประชุมทมีวจิัย การออกแบบเครื่อง

ยอ่ยตอไม้ยางพารา 

25 กรกฎาคม 

2554 

ห้องประชุมไมตรี

จิต ภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล 

นัดเดินทางไปบริษัท พาราวิเนียร์ 2002 จํากัด 

ซึ่งได้ขอคําปรึกษาเรื่องการออกแบบเครื่องย่อย

ตอไม้ยาง เนื่องด้วยบริษัทประสบปัญหาเกี่ยวกับ

กระบวนการการย่อยตอไม้ยาง  โดยนัดเวลาของ

นักวิจัยเพื่อดูงานกระบวนการย่อยต่อไม้ยางและ

พูด คุยกับผู้ประกอบการเพื่อดูปัญหาที่บริษัท 

พาราวีเนียร์ 2002 จํากัด ต.ในควน อ.ย่านตา

ขาว จ.ตรัง โดยออกเดิน ทางพร้อมกันที่ลาน

จอดรถคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 12 

ตุลาคม 2554 เวลา 8.30 - 16.00 น.  

รศ. กําพล  ประทีปชัยกูร 

ผศ.ดร.วิริยะ   ทองเรือง 

ผศ.สมเกียรต ิ นาคกุล 

นายนยิม  พรหมรัตน์ 

นายสุมาตร  ฟองเกิด 

นายชินดษิฐ์  สองนาม 
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9.2.4 Journal Club 

ลําดับ

ที่ 
เรื่องที่จัด วันที่จัด สถานที่ รายชื่อผูเ้ข้าร่วม หมายเหตุ 

1 งานวิจัยวิศวกรรมเชื่อมโยงวิชาการกับชุมชนเพื่อ ผลงานวิชาการ 

ประโยชน์ชุมชน บริการวิชาการ กรณีศึกษางานวิจัยเพื่อพัฒนากลุ่ม

เกษตรกรผลิตยางแผ่นรมควัน   

1 เมษายน 

2554 

ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ภ า ค วิ ช า

วิศวกรรมเค รื่องกล  คณะ

วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยากร รศ.ดร.สุเมธ   

ไชยประพัทธ์จํานวนผู้เข้าร่วม   

40 คน  

 

 

2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยกีารผลติไบโอดเีซลชุมชน 3 พฤษภาคม 

2554 

ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ภ า ค วิ ช า

วิศวกรรมเค รื่องกล  คณะ

วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยากรอาจารย์กฤช  สมนึก

จํานวนผูเ้ข้าร่วม  30 คน 

 

3 การทําวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ กรณีครูและนักเรียน 1 มิถุนายน 

2554 

ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ภ า ค วิ ช า

วิศวกรรมเค รื่องกล  คณะ

วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยากรรศ.ไพโรจน์  คีรีรัตน์ 

จํานวนผูเ้ข้าร่วม  31 คน 

 

4 ความสําคัญของ CFD และตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน CFD ใน

งานวิจัย 

7 กรกฎาคม  

2554 

ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ภ า ค วิ ช า

วิศวกรรมเค รื่องกล  คณะ

วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยากรนายนเรศ  เจริญขวัญ

จํานวนผูเ้ข้าร่วม  22 คน 
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9.2.5 แผนงานเผยแพรเ่ทคโนโลยีและการพฒันาเชิงพาณิชย ์

ลําดับ

ที่ 

ลักษณะการเผยแพร่ 

 (จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพิเศษ

,ฯลฯ) 

วัน เดือน 

ป ี
สถานที่ 

ประเภทผู้เข้าร่วมรับการเผยแพร่

ฯ 

(เชน่ เทศบาล อบตฯ) และจํานวน

โดยประมาณ (คน) 

หมายเหตุ 

1 จัดอบรมสัมมนา ชื่อโครงการ   : การ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจาก

น้ํามันทอดและน้ํามันปาลม์ดบิสูชุ่มชน 

22-24 

มิถุนายน 

2554 

แ ล็ บ ไ บ โ อ ดี เ ซ ล  ภ า ค วิ ช า

วิ ศ ว ก ร ร ม เ ค รื่ อ ง ก ล  ค ณ ะ

วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

องค์การบริหารส่วน ตําบลท่า

ข้าม และเจ้าหน้าที่เกษตรอําเภอ

ในจังหวัดสงขลา จํานวน 46 คน  

วัตถุประสงค์   : 

 1. ให้ชุมชนมีเทคโนโลยีด้านการผลิต

น้ํามันไบโอดเีซลจากน้ํามันทอดและน้ํามัน

ปาล์มดิบหีบรวมชนิดกรดสูงที่ถูกต้อง

ส า ม า ร ถ นํ า ไ ป ใ ช้ ง า น ไ ด้ 

 2. ชุมชนสามารถผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง

เพื่อใช้เอง หรือจําหน่ายภายในชุมชน เพื่อ

เ พิ่ ม ร า ย ไ ด้ แ ก่ ชุ ม ช น 

 3. ลดการพึ่งพาการนําเข้าน้ํามันจาก

ต่างประเทศ (แม้ว่าจะไม่มากนัก) ลดก๊าซ

เรือนกระจกอันเนื่องมาจากการใช้น้ํามัน

ปิโตรเลยีม 

2 คณาจารย์จาก (JUST) สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน เยี่ยมชมงานวิจัยด้านไบ

โอดีเซล เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

และผลงานวิ จั ย ขอ งสถานวิ จั ย

เทคโนโลยีพลังงานด้านงานวิจัยไบโอ

ดีเซล  

28 

กรกฎาคม 

2554 

แ ล็ บ ไ บ โ อ ดี เ ซ ล  ภ า ค วิ ช า

วิ ศ ว ก ร ร ม เ ค รื่ อ ง ก ล  ค ณ ะ

วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

คณาจารย์จาก Jiangxi 

University of Science and 

Technology (JUST) สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน  
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ลําดับ

ที่ 

ลักษณะการเผยแพร่ 

 (จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพิเศษ

,ฯลฯ) 

วัน เดือน 

ป ี
สถานที่ 

ประเภทผู้เข้าร่วมรับการเผยแพร่

ฯ 

(เชน่ เทศบาล อบตฯ) และจํานวน

โดยประมาณ (คน) 

หมายเหตุ 

3 บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จํากัด (บฟข.)  

ให้บุคลากรของบริษัทศึกษาดูงาน

ด้านไบโอดีเซล 

10 

มิถุนายน 

2554 

แ ล็ บ ไ บ โ อ ดี เ ซ ล  ภ า ค วิ ช า

วิ ศ ว ก ร ร ม เ ค รื่ อ ง ก ล  ค ณ ะ

วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จํากัด 

(บฟข.) จํานวน 5 คน ดังนี้ 

โดยมีนายประสิทธิ์  นาคะสรรค ์

ผู้จัดการส่วนเดินเครื่องพลังงาน

ค ว า ม ร้ อ น  4  

นายฐานิทธิ์   กาลัญกุล  

ผู้ จั ด ก า ร ฝ่ า ย บํ า รุ ง รั ก ษ า 

นายประยูร  ยศตันติ  

ผู้ จั ด ก า ร ส่ ว น พั ส ด ุ

นายสุธรรม  ปานจีน วิศวกรส่วน

เดินเครื่องพลังความร้อน นาย

สุรินทร์  บุญแสวง    นักเคมี 

เ พื่ อนํ าความรู้ และประสบการณ์มา

ประยุกต์จัดทําศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน

ภายในบริเวณพื้นที่ของบริษัทและที่เกาะ

พะลวย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 

Green island โดยมีกระทรวงพลังงานเป็น

เจ้าภาพ  

4 จัดบอร์ดนิทรรศการผลงานวิจัย 

ผลงานวชิาการ ผลงานวิชาการ และ

นวัตกรรมของเครือข่าย จํานวน 3 

เรื่อง 

15-17 

สิงหาคม 

2554 

ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจน

นสิตินักศกึษา นักเรียน ผู้ที่สนใจ 
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9.2.6 แผนพัฒนาบุคลากร   

ลําดับ

ที่ 
ชื่อผู้เข้าร่วมพัฒนาบุคลากร 

ลักษณะการ

พัฒนา (ดูงาน , 

อบรม  , สัมมนา) 

เรื่อง 
ระยะเวลา (เริ่มตน้-

สิ้นสุด) 
สถานที ่ หมายเหตุ 

1 ดร.กติตินันท์  มลิวรรณ อบรม การวิจัยการเผาไหม้แบบ

ฟลูอิดไดซ์เบด 

31 ส.ค. 54  

- 1 พ.ย. 54 

ณ VTT Technical Research 

Centre of Finland สาธารณรัฐ

ฟินแลนด์ 

  

2 รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร ดูงาน  เจรจาความร่วมมือด้าน

การวจิัย  

1-7 ตุลาคม 2554 Jyvaskyla University ณ 

สาธารณรัฐฟินแลนด์ 

  

3 ดร.สมชาย  แซ่อึ้ง ดูงาน  เจรจาความร่วมมือด้าน

การวจิัย  

1-7 ตุลาคม 2554 Jyvaskyla University ณ 

สาธารณรัฐฟินแลนด์ 

  

4 รศ.ดร.ยุทธนา  ฏริะวณชิยก์ุล สัมมนา เชิงปฏิบัติการ "ภาพอนาคต

พลังงานไทย 54" 

2 กันยายน 2554 ณ ห้องสงขลา 1 โรงแรมบีพี 

สมิหลา บีช  จ.สงขลา 

  

5 รศ.ดร.สุภวรรณ  ฏิระวณิชย์กุล สัมมนา เชิงปฏิบัติการ "ภาพอนาคต

พลังงานไทย 54" 

3 กันยายน 2554 ณ ห้องสงขลา 1 โรงแรมบีพี 

สมิหลา บีช  จ.สงขลา 

  

6 นักศกึษาปริญญาโท-ปริญญาเอก  

 

อบรม เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ ให้ มี

ผ ล ง า น ตี พิ ม พ์ ใ น

ว า รสารวิ ช าก ารร ะดั บ

นานาชาติเพิ่มขึ้น จะจัดเป็น

อนุกรม (series) 

6-7 กรกฎาคม 

2554 

ณ  ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ภ า ค วิ ช า

วิศวกรรมเครื่องกล 

รศ.พีระพงศ์ ทีฑสกุล 

รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร 

รศ.ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูร 

อ.กฤช  สมนกึ  

เป็นพี่เลี้ยงและวิทยากร 

7 นางสาวนิยดา  ผ่องใส อบรม การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน

การจัดประชุมราชการ 

26 ก.ค. 2554 ห้องประชุมมงคลสุข  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ลําดับ

ที่ 
ชื่อผู้เข้าร่วมพัฒนาบุคลากร 

ลักษณะการ

พัฒนา (ดูงาน , 

อบรม  , สัมมนา) 

เรื่อง 
ระยะเวลา (เริ่มตน้-

สิ้นสุด) 
สถานที ่ หมายเหตุ 

8 นักศกึษาปริญญาโท-ปริญญาเอก  อบรม เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ ให้ มี

ผ ล ง า น ตี พิ ม พ์ ใ น

ว า รสารวิ ช าก ารร ะดั บ

นานาชาติเพิ่มขึ้น จะจัดเป็น

อนุกรม (series) 

23 สิงหาคม 2554 ณ  ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ภ า ค วิ ช า

วิศวกรรมเครื่องกล 

ม ีรศ.พีระพงศ์ ทีฑสกุล 

รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร 

รศ.ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูร 

อ.กฤช  สมนกึ  

เป็นพี่เลี้ยงและวิทยากร 

9 นักศกึษาปริญญาโท-ปริญญาเอก  อบรม เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ ให้ มี

ผ ล ง า น ตี พิ ม พ์ ใ น

ว า รสารวิ ช าก ารร ะดั บ

นานาชาติเพิ่มขึ้น จะจัดเป็น

อนุกรม (series) 

1 กันยายน 2554 ณ  ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ภ า ค วิ ช า

วิศวกรรมเครื่องกล 

ม ีรศ.พีระพงศ์ ทีฑสกุล 

รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร 

รศ.ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูร 

อ.กฤช  สมนกึ  

เป็นพี่เลี้ยงและวิทยากร 

10 นายนเรศ  เจริญขวัญ 

นายอรรถ  อาคาสุวรรณ 

นายสนทว ิ สนธิกุล 

นายคัมภีร์  พ่วงทอง 

นายสมพงศ ์ บางยี่ขัน 

นางสาวระชา เดชชาญชัยวงศร์ศ.

ดร.พีระพงศ์  ทฑีสกุลนางสาว

ณัฐณา  แป้นแก้ว 

นางสาวนิยดา  ผ่องใส 

 

ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ 

จัดกิจกรรมส่ง เสริมการ

เขียนบทความเผยแพร่ 

13-15 พฤษภาคม 

2554 

ณ เขาพลายดํารีสอร์ท อ.สิชล 

จ.นครศรีธรรมราช 
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ลําดับ

ที่ 
ชื่อผู้เข้าร่วมพัฒนาบุคลากร 

ลักษณะการ

พัฒนา (ดูงาน , 

อบรม  , สัมมนา) 

เรื่อง 
ระยะเวลา (เริ่มตน้-

สิ้นสุด) 
สถานที่ หมายเหตุ 

11 รศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ ์ 

ดร.สมชาย  แซ่อึ้ง 

อบรม GIZ/FECC Training, Biogas 

Designer 

Training,International Best 

Practice Biogas Purification 

Technology and Bio-

Methane Use 

15-22 พฤษภาคม 

2554 

เมืองชิงเต่า ณ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

  

12 รศ.ดร.พีระพงศ์  ทีฑสกุล 

รศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ ์

ดูงาน  ดู ง า น แ ล ะ ป ร ะ ชุ ม

คณะทํางานศึกษาโครงการ

ผลิตไฟฟ้าจากการหมัก

ต้นหญ้ายักษ์ร่วมกับน้ําเสีย

จากฟาร์มสุกร  

7 เมษายน 2554 ณ ฟาร์มลางพวง เลขที่ 79/1 

หมู่ 1 ตําบลห้วยยางโทน 

อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุร ี

  

13 รศ.ดร.พีระพงศ์  ทีฑสกุล ดูงาน  มลภาวะสิ่งแวดล้อมจาก

การผลิตยางแผ่นรมควันฯ 

โครงการความร่ วม มือ

ร ะห ว่ า งป ร ะ เ ทศ ไทย -

ญี่ปุน่) 

8-9 กันยายน 2554 Thai Nisshin Seifun และ 

บริษัท Thai Teijin Polyester 

  

14 ดร.สมชาย  แซ่อึ้ง   อบรม  International Best Practice 

Biogas Purification 

Technology and Bio-

Methane Use 

16-20 พฤษภาคม 

2554 

ณ สาธารณรัฐประชาชนจนี   

 



 
 

 

11.  ปญัหา  อุปสรรค และ แนวทางการแก้ไข ( เช่น  กรณีท่ี KPI  ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 

 

12. การประเมินผลการดาํเนินงานของเครือขา่ยวิจัย (กรณีเปน็รายงานฉบบัสมบูรณ)์ 

 

13.  คาํรบัรอง  ขอรับรองว่าผลงานที่รายงานในเอกสารชุดน้ี  เป็นผลงานของสถานวิจัยและเกิดขึ้นในช่วงเวลา 
ท่ีรายงานจริง   
 

14.  ลายมือชื่อ ผู้อํานวยการสถานวิจยั  และบุคลากรทุกคนในสถานวิจัย   

 
 
  ( ลงช่ือ ) ......... .........................................  ( ลงชื่อ ) ......... ......................................... 
  ( รศ.ดร.พีระพงศ์  ทีฆสกุล)   ( ผศ.ดร.ธีระยุทธ  หลีวิจิตร ) 
 
  ( ลงช่ือ ) ......... .........................................  ( ลงชื่อ ) .................................................. 
                  (ดร.นันทพันธ์  นภัทรานันทร์)   ( รศ.ดร.จรัญ  บุญกาญจน์ ) 
 
  ( ลงช่ือ ) ..................................................  ( ลงชื่อ ) ..................................................... 
  ( รศ.ไพโรจน์  ครีีรัตน์ )    ( รศ.ปัญญรักษ ์ งามศรีตระกูล) 
 
 ( ลงชื่อ ) .................................................    ( ลงช่ือ ) ......... ......................................... 
                 ( ดร.กิตตินันท์  มลวิรรณ)    (รศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ)์   
 
  ( ลงช่ือ ) ......... .........................................  ( ลงชื่อ ) ......... ......................................... 
  (ดร.ฐานันดร์ศักดิ์  เทพญา)   (ดร.สมชาย  แซ่อึ้ง)   
 
  ( ลงช่ือ ) ......... .........................................  ( ลงชื่อ ) ......... ......................................... 
  (ผศ.ดร.ชยุต  นันทดุสติ)               ( ผศ.ดร.จันทิมา  ชั่งสิริพร ) 
 
  ( ลงช่ือ ) ......... .........................................  ( ลงชื่อ ) ......... ......................................... 
              ( รศ.ดร.สุภวรรณ  ฎิระวณิชย์กุล)               (รศ.ดร.ยุทธนา  ฎิระวณิชย์กุล) 
 
 ( ลงชื่อ ) ......... ......................................... 
               (อาจารยก์ฤช  สมนึก)    
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                                              ( ลงช่ือ ) ......... ......................................... 
       ( รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร ) 
                    ผูอ้ํานวยการสถานวิจัย 

  

15.  คาํรบัรองและความเหน็ของหวัหนา้ภาควิชาและคณบดีต้นสงักัด  (กรณีได้รับการสนับสนุนจากหลาย
คณะ/หน่วยงาน  ขอให้สถานวิจัยจัดส่งรายงานผลการดําเนินการไปยังทุกคณะ/หน่วยงานที่เกีย่วข้องด้วย) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
       ( ลงช่ือ ) ........................................................... 
                                    (ดร. ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา) 
                       รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฝา่ยบรหิาร 
                                                                              วันที่ 
 
........................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
........................................................................................................................................................................................ 
                          
 
         ( ลงชื่อ ) ................................................. 

                                    ( ผศ.ดร. วิริยะ ทองเรือง) 

                                                                                 รองคณบดฝี่ายกจิการพิเศษ 
    วันที่  

 

        หมายเหต ุ   การรายงานผลการดําเนินการขอใหจ้ัดสง่  ดังนี้ 
1. รายงานเป็นเอกสาร  จํานวน  15  ชุด 
2. ส่ง   file   ข้อมูล CD-RW   โดยหลังจากมหาวทิยาลยัไดร้ับข้อมูลแล้วจะส่งคืนแผ่นบันทึก     
ข้อมูลดังกล่าวให้แก่สถานวิจยั 
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ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

ระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล ISI 
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         ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

ระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล ISI 
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ระดับนานาชาติ ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ISI 
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การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย 
จํานวนผลิตภณัฑ์/นวัตกรรม 

มอบเครื่องกลมอบเครื่องตีเย่ือกระดาษ และเครื่องรีดทางจาก 

แก่กลุ่มแม่บา้นนายอดทอง จงัหวัดตรงั 

 

รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร และคณะ ร่วมกับ กลุ่มงานสนับสนุน

การวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดําเนินการ

จัดทําโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า โครงการ สร้าง

เครื่องรีดทางจาก และโครงการสร้างเครื่องตีเยื่อกระดาษแก่

กลุ่มแม่บ้านบ้านนายอดทอง จังหวัดตรัง โดยมีรอง

ศาสตราจารย์ สมชาย ชูโฉมรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

และชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วย รศ.กําพล ประทีปชัยกูร ร่วมกัน

มอบเครื่องดังกล่าว เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2554  

ท้ังนี้เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่พี่น้องในชมุชน อีกท้ังสร้างความสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

ต้นแบบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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จํานวนผลิตภณัฑ์/นวัตกรรม 

เครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบหมุนวนดว้ยท่อผสมแบบสถิต 

 

         เป็นระบบท่ีออกแบบและสร้างข้ึนเพื่อเป็น

ระบบต้นแบบผลิตไบโอดีเซลสําหรับชุมชน  โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตไบโอ

ดีเซลจากน้ํามันพืช ไม่ว่าจะเป็นน้ํามันปาล์มดิบ  

น้ํามันสบู่ดํา  น้ํามันพืชใช้แล้ว  หรือน้ํามันสัตว์ ต่อ

กลุ่มชุมชน ท่ีมีความสนใจต้องการที่จะทําการ

ผลิตไบโอดีเซลจากวัตถุดิบท่ีสามารถหาได้จาก

ท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนมีความสามารถในการผลิต

พลังงานใช้ภายในชุมชน หรือเพื่อการจําหน่าย

ภายในชุมชน เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มชุมชน

นั้นๆ เป็นการสร้างความเข้มแข็งแก่ระบบเศรษฐกิจ  

ชุมชน ช่วยลดการนําเข้าน้ํามันจากต่างประเทศได้ 

ในระดับหนึ่งระบบผลิตไบโอดีเซลแบบหมุนวนด้วยท่อผสมแบบสถิตนี้เป็นระบบท่ีติดตั้งบนแท่นที่สามารถ

เคล่ือนย้ายได้ จึงเป็นระบบท่ีสามารถนําไปติดตั้งหรือผลิตไบโอดีเซลในที่ต่างๆ ท่ีหาวัตถุดิบได้ เป็นระบบท่ี

ออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ง่ายไม่ยุ่งยาก  ชุมชนท่ีไม่มีความรู้ทางด้านเคมีก็สามารถใช้งานได้โดยผ่าน

การอบรมในระยะเวลาส้ันๆ ระบบดังกล่าวสามารถผลิตไบโอดีเซลได้ประมาณครั้งละ 100 ลิตร (แตจ่ะต้อง

ไม่ต่ํากว่า 50 ลิตร) ดังนั้นในแต่ละครั้งของการผลิตจะสามารถป้อนน้ํามัน 100 ลิตร และแอลกอฮอล์อีก

ประมาณ 23 ลิตร 

 

  



 

 

58 
 

จํานวนผลิตภณัฑ์/นวัตกรรม 

เครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบหมนุวนด้วยท่อผสมแบบสถิต ขนาด 100 ลิตร 
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การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย 

การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

1.ระบบผลิตไบโอดีเซลจากน้าํมนักรดไขมันอิสระสูงแบบหมนุวนด้วยท่อผสมแบบสถิต 

 
2.ระบบผลิตไบโอดีเซลตอ่เนื่องแบบสองขัน้ตอน 
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การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย 
การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

3.ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากน้าํมนัชนิดกรดไขมนัอิสระสูงด้วยคล่ืนอัลตราโซนิค 
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รางวัลที่ได้รับ 
ได้รับรางวลัผลงานวิจัยดีเด่น สาขาการเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร และอุตสาหกรรมต่อเนือ่ง จาก

ผลงานโครงการวิจัยเรื่อง “การศกึษาผลของแนวทางการอบแห้งต่อจลนพลศาสตร์และคุณภาพของขนนุ” 
 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล และ รองศาสตราจารย์ดร.ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล นักวิจัย
สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน และทีมวิจัยได้แก่ นส.จุฑารัตน์ ทะสะระ (นศ.ปริญญาเอกวิศวกรรมเคมี), ครู
เฉลิม ปานมา โรงเรียนบ้านใสถิน จ.นครศรีธรรมราช, ครูรัชนีกร นําชัย โรงเรียนสอยดาววิทยา จังหวัดจันทบุรี 
ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากโครงการครุวิจัยพลังงานประจําปี 2553 ซึ่งสถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสุนนการวิจัย ใน “สาขาการเพิ่มขีดความสามารถภาค
เกษตร และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง” ในที่ประชุม วิชาการระดับชาติ สกอ. ปี 2554 จากผลงานโครงการวิจัย
เรื่อง “การศึกษาผลของแนวทางการอบแห้งต่อจลนพลศาสตร์และคุณภาพของขนุน”  

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นผลงานที่ได้จากการจัดอบรมครูท่ัวประเทศ ภายใต้โครงการครุวิจัยพลังงานปี 2553 ซึ่งมี
สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสํานักงานสนับสนุน
กองทุนวิจัย ผลจากการนําผลงานไปนําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา 
(สกอ)ทั่วประเทศ ปี 2554 และการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังที่ 21 
ประจําปี 2554 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2554 ซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมนานาชาติ ฯ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้หัวข้อ “วิถีคน วิถีชุมชน วิถีแห่งปัญญา” โดยทางมหาวิทยาลัยทักษิณเป็น

 



 

 

62 
เจ้าภาพในการจัดงานคร้ังนี้ และมีการคัดเลือกผลงาน นําเสนอจํานวน 282 ผลงาน จากท่ีส่งมาเข้าร่วม
ประชุมกว่า 300 เรื่อง โดยจัดกลุ่มนําเสนอเป็น 11 กลุ่มย่อย และมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุมมากกว่า 40 
สถาบัน 

โดยมีแนวคิดการทํางานร่วมกันระหว่างครูในโครงการครุวิจัยพลังงาน และคณาจารย์นักวิจัยในสังกัด
สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน เพื่อพัฒนาแนวความคิดในการทํางานวิจัยในระดับฐานรากของการศึกษาคือ 
โรงเรียนและชุมชน และเป็นโครงการวิจัยที่สามารถนํากลับไปใช้ดําเนินการวิจัยได้จริงในพ้ืนที่ เพราะเป็น
โครงการวิจัยด้านเกษตรกรรมและการแปรรูปอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและการเก็บรักษาเพื่อคงคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
โครงการวิจัยนี้ได้ศึกษาผลไม้ที่มีทั่วทุกภูมิภาคได้แก่ ขนุน ซึ่งเป็นที่ทราบกันอย่างดีว่าเมื่อผลไม้สุกแล้วไม่
สามารถเก็บรักษาไว้ได้ ทั้งท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรต และน้ําตาล นอกจากนี้ยัง
ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ หลายชนิด เช่น แคลเซียม วิตามินซี วิตามินเอ วิตามินบี 1 และ วิตามินบี 2 ท่ีเป็น
ประโยชน์ จึงนํากระบวนการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานความ
ร้อนจากแหล่งพลังงานอื่น ๆ ได้แก่ ลมร้อนและรังสีอินฟราเรด  

 
ผลจากงานวิจัยนี้สามารถนําไปต่อยอดทางความคิดเพื่อพัฒนาระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมาใช้

เองเพื่อการอบแห้งผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตามความเหมาะสมและผลผลิตทางการเกษตรในแต่ละพื้นท่ีต่อไป 
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รางวัลที่ได้รับ 
รางวัลบทความวิจัยดีเด่นสาขาวิศวกรรมเคมีพื้นฐานในงาน PEC-9 

 

  

                     รศ.ดร.ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล ได้เขียนบทความวิจัยร่วมกับ รศ.ดร สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล  
และนางสาวมนัสขวัญ จิตประคอง นักวิจัยสถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่นสาขาวิศวกรรมเคมีพื้นฐาน จากบทความวิจัย
เรื่อง “ปัจจัยของสภาวะในการอบแห้งต่อจลนพลศาสตร์และคุณภาพการอบแห้งขนุน” ในการประชุมวิชาการ
ทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คร้ังที่ 9 (PEC-9) ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2554 ณ 
โรงแรมเมอร์ลิน บีช รีสอร์ท (หาดไตรตรังค์) จังหวัดภูเก็ต  
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รางวัลที่ได้รับ 
“ วนันกัวิจัย และนวัตกรรม ม.อ. ” ครั้งท่ี 5 ประจําปี 2554 

รางวัลการนําเสนอหรือการประกวดผลงานระดับชาติ ประจําปี 2553 
 

     เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์
ประชมุนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ วิทยาเขตหาดใหญ ่ จัดงาน “วัน
นักวิจัย และนวัตกรรม ม.อ.” ครั้งท่ี 5 ประจําปี 2554 และการ
ปาฐกถาพิเศษ “ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข” คร้ังที่ 2 โดย 
รองศาสตรต์ราจารย์ ดร.บุญสม ศิรบํิารุงสุข อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และสดดุี
เกียรติคุณ ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข อีกทั้งบรรยายเรื่อง ม.อ. กับ
เส้นทางสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาต ิ ในคราวเดียวกันนี้
อาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมรับรางวัลนักวิจัย และ
นวัตกรรมเด่นเป็นจํานวนมาก  

นักวิจัยที่ได้รบัรางวลัการนาํเสนอหรือการประกวดผลงานระดับชาติ ประจําปี 2553 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา             1. ผศ.ดร.จันทกานต์ ทวีกุล 
                                  2. รศ.ดร.ชูเกียรติ คุปตานนท ์
                                  3. รศ.ปัญญรักษ์ งามศรีตระกลู 
นักศึกษา                       นายวิสิทธ์ิ เอกวานิช 
ชื่อผลงาน                      การประยุกต์ใช้สารดูดความชื้นเพ่ือลดความชื้น    
                                  ของอากาษกอ่นเข้าสู่ระบบปรับอากาศของ  
                                  อาคารทีอ่ยูอ่าศัย 
ชื่อรางวัล                       บทความวิจัยดเีด่นประเภทประยุกต ์ 
                                  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
หน่วยงานที่มอบรางวัล       การประชมุวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 8
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อาจารย์ที่ปรึกษา        1. รศ.ดร.พฤทธิกร สมติไมตร ี
                             2. ผศ.ดร.ชยุต นันทดุสติ 
นักศึกษา                  1. นายมักตาร์ แวหะย ี
                             2. นายบุญญวิทย์ จริงจิตร 
ชื่อผลงาน                 การศึกษาลักษณะการถ่ายเทความร้อนบนพื้นผวิ
                             ของพัดลมเพียโซอเิล็กทริก 
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ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 
โครงการ  การเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพของน้าํเสียอุตสาหกรรมน้าํยางข้นด้วยการหมักร่วมเพื่อ

เพิม่ความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 
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อ่ืน ๆ 
 

รศ.ดร.ยุทธนา  ฏิระวณิชย์กุล รว่มกบัคณะผู้สํารวจจากโครงการพระราชดําริ  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ลงพื้นทีบ่นเกาะบุโหลนดอน  

 

เมื่อวนัท่ี  21-22  เมษายน 2554   ทางคณะสํารวจได้พบปัญหาต่างๆ มากมายหลายด้าน 

โดยเฉพาะปัญหาเรื่องของ นํ้าจืด และสุขภาพ อนามัย ซ่ึงเป็นปัญหาหลักของชาวบ้านบนเกาะบุโหลนดอน 

สําหรับการลงพื้นท่ีครั้งนี้ ทางคณะฯ ได้ลงพื้นท่ีสํารวจ ณ เกาะบุโหลนเลย์ และบุโหลนไม้ไผ่ เพิ่มด้วย ซ่ึง

ทางคณะฯ ได้พบว่า ท้ัง 3 เกาะมีปัญหาที่เหมือนกนั อย่างน้อย 1 เรื่อง คือปัญหาน้ําจืด สําหรบัใช้บริโภค 

อุปโภค ไม่เพียงพอ หลังจากกลับมานั้นอาจารย์ นักวิจยัจะทําการเขียนโครงการขึ้นมา เพื่อนาํมาพัฒนา 

เกาะบุโหลน 
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สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. จัด journal club 
 

การจัด journal club ครั้งที ่1  

หวัข้อ งานวจิัยวิศวกรรมเชื่อมโยงวิชาการกบัชุมชนเพื่อ ผลงานวิชาการ ประโยชน์ชุมชน บริการ

วิชาการ กรณีศึกษางานวิจัยเพื่อพฒันากลุ่มเกษตรกรผลิตยางแผ่นรมควนั   

 
  เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2554 ท่ีผ่านมา สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรม  journal club ให้กับบุคลากรและผู้สนใจภายใน ม.อ. ในหัวข้อ 

งานวิจัยวิศวกรรมเชื่อมโยงวิชาการกับชุมชนเพื่อ ผลงานวิชาการ ประโยชน์ชุมชน บริการวิชาการ 

กรณีศึกษางานวิจัยเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรผลิตยางแผ่นรมควัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน

ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยพร้อมกับให้ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการงานวิจัยของแต่ละท่านทีเ่ข้า

ร่วมกิจกรรม นําโดย ผศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ อาจารย์ประจาํภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในฐานะนกัวิจยั ซ่ึง

มีหัวข้อในการแลกเปลี่ยน ดังต่อไปน้ี  

1.       การใช้น้าํท้ิงจากสหกรณ์ สกย. เพื่อการเกษตรกรรรม  

2.       การจดัทํา Benchmarking ของกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควนั 

3.       อุปกรณ์สําหรับเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งยาง  

4.       ระบบผลิตก๊าซชีวภาพของสหกรณ์ยางแผ่นรมควนัเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงไม้ฟนื  

5.       การปรับปรุงเตา (สําหรับอบยางแผ่น) เพื่อลดอัตราการใช้ไม้ฟืน 

กิจกรรมดังกล่าว ทําให้ได้แง่คิดจากการแลกเปลี่ยนของวิทยากรซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทํางานว่า 

การนํางานวิจัยด้านวิศวกรรมไปเชื่อมโยงวิชาการกับชุมชน เพื่อช่วยเหลือชุมชนน้ันต้องอาศัยกระบวนการ
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ทางสังคมเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก โดยการใช้ความรู้ พื้นฐานทางวิศวกรรมมาประกอบ การเข้าสังเกต

และช่วยแก้ปัญหาร่วมกับกลุ่มกอไผ่ ซ่ึงเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้รับซ้ือน้ํายาง ต.ควนมีด อ.จะนะ จ.สงขลา  

ตั้งแต่การวิเคราะห์พื้นท่ีการทํางานในทุกขั้นตอนของการรับซ้ือ    น้ํายาง การออกแบบอุปกรณ์โครงเหล็ก

พร้อมขาตั้งประกอบที่ตัวรถจักรยานยนต์สําหรับใช้ขนน้ํายางมาขาย ช่วยให้เกษตรกรขนส่งน้ํายางได้

สะดวกขึ้น การจัดโครงสร้างตาํแหน่งเจ้าหน้าที่ การออกแบบชุดยกนํ้ายาง (ได้อนุสิทธิบัตร) พร้อมอุปกรณ์

ของแต่ละตําแหน่ง ในการยก ชั่ง ตวง วัด และบันทึกข้อมูล การออกแบบถังใส่แอมโมเนียให้มีก๊อกและขา

ตั้งเพื่อให้สะดวกในการใช้งาน พร้อมท้ังการออกแบบเรื่องการจราจรบริเวณสถานท่ีรับซื้อน้ํายางให้สะดวก

และปลอดภัยยิ่งข้ึน นอกจากนี้ยังมีการออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพของสหกรณ์ยางแผ่นรมควันเพื่อ

ทดแทนเชื้อเพลิงไม้ฟนื และการปรับปรุงเตาสําหรับอบยางแผ่นเพื่อลดอัตราการใช้ไม้ฟืน จะเห็นได้ว่าแต่ละ

ปัญหาไม่ได้เป็นเรื่องท่ีอาจารย์/นักวิจัยด้านวิศวกรรมของมหาวิทยาลัยมีประสบการณ์มากนัก จึง

จําเป็นต้องอาศัยการทํางานเป็นทีมร่วมกับทุกฝ่าย (กฟผ. มธ. ม.อ. และชุมชน) ช่วยกันแก้ปัญหา ทําให้ผล

ท่ีได้รับ นอกจากจะเป็นค่าตอบแทน ผลงานวิชาการ และอนุสิทธิบัตร แล้ว ยังส่งผลให้ชุมชนมีผลผลิตที่ดี 

จนกลายเป็นท่ียอมรับในวงกว้าง ช่วยให้ทีมวิจัยสามารถนําผลงานนี้ไปขยายผลเพื่อประโยชน์ของชุมชนอ่ืน 

ๆ ต่อไปได้ นับเป็นความภาคภูมิใจครั้งยิ่งใหญ่ของทีมวิจัยทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในปฏิบัติการครั้งนี้ 
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การจัด journal club ครั้งที ่2  

หวัข้อ “ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลชุมชน” 

 

 
 

ด้วยสถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน จัด Journal club หัวข้อ “ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการ

ผลิตไบโอดีเซลชุมชน” ในวันอังคารท่ี 3 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.45-11.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

แลกเปลี่ยนความรู้งานวิจัย พร้อมให้ข้อคิดเห็นท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานวิจัยต่อไป  โดยมี 

อาจารย์กฤช  สมนึก นักวิจัยสถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน เป็นวิทยากร  
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การจัด journal club ครั้งที ่3 

หวัข้อ “การทาํวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ กรณีครูและนักเรียน 

 

 

ด้วยสถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน จัด Journal club หัวข้อ “การทําวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

กรณีครูและนักเรียน” ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2554 เวลา 09.45-11.30 น. ณ ห้องประชุมภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ถ่ายทอดประสบการณ์ในการสนับสนุนครูและนักเรียนท่ัวประเทศทําวิจัยในโครงการยุววิจัยางพารา จนครู

สามารถเขียนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศ และเล่าประสบการณ์การเรียนรู้วิธีการของ

โครงการ เช่น โครงการครุวิจัย โครงการยุววิจัย และอ่ืนๆ เพื่อสรุปทักษะที่จําเป็น ซ่ึงไม่สามารถสอนได้

ด้วยการบรรยาย (มีวีดีโอให้ชม) และแลกเปลี่ยนความรู้งานวิจัย พร้อมให้ข้อคิดเห็นท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ

การดําเนินงานวิจัยต่อไป  โดยมี รศ.ไพโรจน์  คีรีรัตน์ นกัวิจัยสถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน เป็นวิทยากร  
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งานเผยแพร่เทคโนโลยีและพัฒนาเชิงพาณิชย์ 
 

โครงการถา่ยทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้าํมนัทอดและน้าํมันปาล์มดิบสู่ชุมชน 

 กลุ่มงานสนับสนุนการวิจยัและบริการวชิาการ (ชุมชนสัมพนัธ์ฯ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกบั 

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้าํมนัทอด

และน้าํมันปาล์มดิบสู่ชุมชน ระหว่างวันท่ี 22 - 24 มิถุนายน 2554 ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมี

ผู้เข้าร่วมอบรม จาํนวน 46 คน เป็นเกษตรกรจากองค์การบริหารส่วน ตําบลท่าข้าม และเจ้าหน้าท่ีเกษตร

อําเภอในจังหวัดสงขลา 

  

  
 

เริ่มกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม โดย รศ.สมชาย  ชูโฉม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชมุชนสัมพนัธ์ 
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กล่าวแนะนาํ คลินิกเทคโนโลยี  

โดย น.ส.ศศิธร คงทอง รักษาการในตาํแหน่งผู้อํานวยการ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
 

การกล่าวแนะนํา สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน  

โดย รศ.กาํพล ประทีปชยักูร ประธานสถานวิจยัเทคโนโลยีพลังงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
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กิจกรรมการบรรยาย ความรูพ้ื้นฐาน กระบวนการ ผลิตไบโอดีเซล และวิธีการตรวจสอบคุณภาพ

วตัถุดิบเบื้องต้น โดย นายสุรชยั จนัทร์ศรี สังกัด สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน ภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล) 

 
 

กิจกรรมการฝึกปฏิบัติผลิตไบโอดีเซลจากน้าํมนัทอดและน้าํมนัปาล์มดิบด้วยชุดผลิตไบโอดีเซลชุมชนขนาด 

100 ลิตร โดย รศ.กําพล ประทีปชัยกรู  นายสุรชยั จนัทร์ศรี  นายกฤช สมนึก และนายสุห์ดี  นิเซ็ง ณ ลาน

ปฏิบัติการใต้ภาควชิาวิศวกรรมเครื่องกล 
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งานเผยแพร่เทคโนโลยีและพัฒนาเชิงพาณิชย์ 

คณาจารยจ์าก (JUST) สาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมงานวิจัยด้านไบโอดีเซล 

เมื่อวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2554 คณาจารย์จาก Jiangxi University of Science and Technology 

(JUST) สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและผลงานวิจัยของสถานวิจยัเทคโนโลยี

พลังงาน ได้แก่ ไบโอดีเซล โดยมีผู้อํานวยการสถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน รศ.กําพล ประทีปชัยกรู  และ 

ดร.สมชาย  แซ่อ้ึง นักวิจัยในสถานวิจัยฯ  ให้การต้อนรบั  
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งานเผยแพร่เทคโนโลยีและพัฒนาเชิงพาณิชย์ 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จํากัด (บฟข.)  ให้บุคลากรของบริษัทศึกษาดงูานด้านไบโอดีเซล 

เมื่อ 10 มิถุนายน 2554 บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จาํกัด (บฟข.) ให้บุคลากรของบริษัทศึกษาดูงานด้านไบโอ

ดีเซลจํานวน 5 คน ดังนี้ 

- นายประสิทธิ์  นาคะสรรค์  ผู้จัดการส่วนเดินเครื่องพลังงานความร้อน 4  

- นายฐานิทธิ ์  กาลัญกุล   ผู้จัดการฝ่ายบํารุงรักษา 

- นายประยูร  ยศตนัติ       ผู้จัดการส่วนพัสดุ 

- นายสธุรรม  ปานจีน  วิศวกรส่วนเดินเครื่องพลังความร้อน  

- นายสริุนทร์  บุญแสวง     นักเคมี  

  
 

  
 



 

 

84 
 

 

งานเผยแพร่เทคโนโลยีและพัฒนาเชิงพาณิชย์ 
จัดบอร์ดนทิรรศการผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานวิชาการ จํานวน 3 เรื่อง 
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การพัฒนาบุคลากร 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเขียนบทความเผยแพร ่

 
 ได้จัดกิจกรรม Workshop การเขียนบทความวิชาการกลุ่มย่อยสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในท่ี

ปรึกษาของข้างเจ้านอกสถานที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ได้เขียนผลงานวิจัยของตนเองและส่งไป

ตีพิมพ์ในวราสาร โดยจัดกิจกรรม Workshop วันท่ี 13-15 พฤษภาคม 2554 ณ เขาพลายดํารีสอร์ท อ.สิชล 

จ.นครศรีธรรมราช โดยมีเป้าหมายบทความตีพิมพ์ จํานวน 3 บทความ โดยมีนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วม

ดังน้ี 

1. นายนเรศ  เจริญขวญั   นักศึกษาปริญญาโท  

2. นายอรรถ  อาคาสุวรรณ  นักศึกษาปริญญาโท  

3. นายสนทวิ  สนธิกุล   นักศึกษาปริญญาโท  

4. นายคัมภีร์  พ่วงทอง   นักศึกษาปริญญาโท  

5. นายสมพงศ์  บางยีข่ัน  นักศึกษาปริญญาโท  

6. นางสาวระชา เดชชาญชยัวงศ์  นักศึกษาปริญญาโท  

7. รศ.ดร.พีระพงศ์  ทีฑสกลุ  อาจารย์ท่ีปรึกษา 

8. นางสาวณฐัณา  แป้นแก้ว  เจ้าหน้าที ่

9. นางสาวนิยดา  ผ่องใส  เจ้าหน้าที ่
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รศ.ดร.สุภวรรณ  ฏิรวณิชย์กุล และ รศ.ดร.ยุทธนา  ฏิระวณิชย์กุล ได้เข้าร่วมนําเสนอผลงานและเข้าร่วม

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งท่ี 9 ระหว่างวันท่ี 1-2 

พฤษภาคม 2554  ซ่ึงเป็นเวทีสําหรับการ แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ทางวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องในหลากหลายสาขา ของบุคลากรจากสถาบันต่างๆ จากภาครัฐและเอกชน เพื่อ

ก่อให้เกิดการเผยแพร่พัฒนาการและนวัตกรรมใหม่ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ซ่ึงได้แนบ

บทความท่ีเสนอในที่ประชุมมาด้วยแล้ว จํานวน 3 บทความ 

- ยุทธนา  ฏิระวณิชย์กุล, จุฑารัตน์ ทะสะระ, เฉลิม  ปานมา, รัชนีกร  นําชัย และ สุภวรรณ  ฏิระวณิชย์

กุล “การศึกษาผลของแนวทางการอบแห้งต่อจลนพลศาสตร์และคุณภาพของขนุน”การประชมุวิชาการทาง

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งท่ี 9 (PEC-9), 2-3 พฤษภาคม 2554, จังหวัดภูเก็ต 

- มนัสขวัญ  จิตประคอง, สุภวรรณ  ฏิระวณิชย์กุล, ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล, “ปัจจัยของสภาวะในการ

อบแ ห้ งต่ อ จลนพลศาสตร์ แ ละคุณภาพการ ”การประ ชุ ม วิ ช า ก า รทา งวิ ศ วก ร รมศาสต ร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งท่ี 9 (PEC-9), 2-3 พฤษภาคม 2554, จังหวัดภูเก็ต 
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วิธกีารจัดทําและจัดส่งรายงานแก่มหาวิทยาลัย  ขอให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

  1.  การจัดทํารายงาน   

         1.1   จัดทําในรูปแบบ  Microsoft Word  ยกเว้น  รายงานในข้อ  9.  Output    
ของเครือข่ายวจิัย...........................ให้รายงานในรูปแบบ  Microsoft  Excel  ตามแบบฟอร์มที่กําหนด 
  1.2   รายงานเฉพาะผลงานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่รายงานเท่านั้น 

   2.  การจัดส่งรายงาน 

   จัดสง่รายงานเป็นเอกสาร  จํานวน  15  ชุด  พร้อม  file   ข้อมูล  CD-RW    

สําหรับ   file   ข้อมูล  หลังจากมหาวิทยาลัยได้บันทึกข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยแล้วจะส่งคืนแผ่น
บันทึกข้อมูลดังกล่าวให้เครือข่ายวิจัยต่อไป 

3. หลกัฐานประกอบการรายงานผลการดําเนินการ จัดส่งเฉพาะรายงานประจําปี 

3.1 ผลงานตีพิมพ์แนบสําเนาหน้าแรกของบทความ 
3.2 ข้อ 9.2 ข้อย่อย “การบริหารจัดการเครือข่าย” ได้แก่ วาระการประชมุ,ลายเซ็นต์ผู้เข้าร่วม

ประชุม 
3.3 หลักฐานอืน่ๆท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 


