
สถาบันวิจัยระบบพลังงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   PSU Energy System Research Institute (PERIN) 

โดย รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ ์

รองผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา 
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• ปัจจุบันปัญหาด้านพลังงานของประเทศอยู่ในสภาวะวิกฤต ิ

• เมื่อวันที่  2  กันยายน  2546  คณะรัฐมนตรีได้รับทราบและเห็นชอบ  
“ยุทธศาสตรพ์ลังงานเพ่ือการแข่งขนั”  ตามทีก่ระทรวงพลังงานได้
เสนอยุทธศาสตร์การใช้พลังงานอยา่งมปีระสิทธภิาพและยุทธศาสตร์
การพัฒนาพลังงานทดแทน 

• 5 ยุทธศาสตร์หลัก (1) ความมั่นคงด้านพลังงาน (2) พลังงานทดแทน 
(3) ก ากับดูแลราคา ความปลอดภัย (4) การอนุรกัษ์พลังงาน และ
ประสิทธิภาพ และ  (5) การดูแลส่ิงแวดล้อม 

นโยบายพลังงานระดับประเทศ 
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• ส่งเสริมให้มีการวิจัยและใช้พลังงานทดแทนโดยเน้นที่ เอธานอล  ไบ
โอดีเซล  แสงอาทิตย์  ลม น้ าขนาดเล็ก  ชีวมวล  และก๊าซชีวภาพ  
ร วมทั้ ง ก า ร อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง ง า น  โ ด ยลดก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น ใ น
ภาคอุตสาหกรรมลง 20% เทียบกับปี 2549 และลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกสู่บรรยากาศด้วยการส่งเสริมกลไกการพัฒนาที่สะอาด 
(CDM) 
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นโยบายพลังงานระดับประเทศ (ต่อ) 
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• การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ชื่อ สถาบันวิจัยระบบพลังงาน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

• จัดท ายุทธศาสตร์วิจัยด้านพลังงานของมหาวิทยาลัย 

• การวิจัยและถา่ยทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ด้านพลังงาน  

• การวิจัยเชิงบูรณาการ ตั้งแต่ด้านสังคมชุมชน เกษตรกรรม เทคโนโลยี 
เศรษฐศาสตร์ ตลอดจนสิ่งแวดล้อม 

• ประสานงานด้านการวิจัยกับคณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

• จัดท าฐานข้อมูล (knowledge bank) ท่ีเกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน โดยเป็น
แหล่งของฐานข้อมูลวิจัย ศึกษาค้นคว้าข้อมูลวิจัยในแหล่งวิชาการต่างๆ 
วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลจัดท าข้อมูลเป็นระบบ 

พันธกิจของสถาบันฯ 
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• ส่งเสริมให้มีการผลิตบุคลากรและบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจทั้ง
ทางด้านการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม การผลิตพลังงาน
ทดแทน และการน าไปประยุกต์ใช้  

• ประสานงานในการตรวจวิเคราะห์ด้านพลังงานแก่หน่วยงานที่มีการ
ใช้พลังงาน 

• สร้างเครือข่ายด้านพลังงานทั้งภายในและต่างประเทศ 

• วางรากฐานความรู้ส าหรับการพัฒนาประเทศด้านพลังงานและ
ส่ิงแวดล้อมในระยะยาว 
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พันธกิจของสถาบันฯ (ต่อ) 



• การวจิัยด้านพลังงานนั้นจ าเป็นต้องมีการบูรณาการจากหลากหลาย
สาขาเพ่ือให้ครบวงจรการวิจัยตั้งแต่ต้นน้ าไปยังปลายน้ า  

• การวิจยัด้านพืชศาสตร์ การเก็บเก่ียว และอุตสาหกรรมการเกษตร
เพ่ือเพาะปลูกและการเก็บรวบรวมรกัษาพืชพลังงานประเภทต่างๆ  

• การวิจยัด้านไบโอเทคโนโลยีเพ่ือคัดเลือกและปรับปรงุสายพันธุ์พืช
พลังงาน   

• การวจิัยด้านการแปรรปูพลังงาน การประยุกต์ใช้ และการอนุรกัษ์
พลังงาน   

Interdisciplinary 
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• การวจิัยด้านเศรษฐศาสตร์พลังงานในรูปแบบต่างๆ   
• การวจิัยด้านผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและมลภาวะจาก
วงจรชีวิตการผลิตและใช้พลังงานรปูแบบต่างๆ   

• การวจิัยนโยบายระดับประเทศ ระดับภูมภิาค และระดับ
โลกที่มีผลกระทบด้านพลังงาน 

Interdisciplinary (ต่อ) 
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1. สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ ามันปาล์มและพืชน้ ามัน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  

2. สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์  

3.  สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ ามัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ  

4.  สถานวิจัยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีน้ ามันปาล์ม คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

5.  สถานวิจัยไบโอดีเซล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

6. คณะวิทยาศาสตร์  

7. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

8. คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

หน่วยวิจัยด้านพลังงานของมหาวิทยาลัย 
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9. คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

10. คณะวิทยาการจัดการ 

11. คณะเศรษฐศาสตร ์

12. คณะศิลปศาสตร ์

13. คณะนิติศาสตร์  

14. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

15. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

16. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

          และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

หน่วยวิจัยด้านพลังงานของมหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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1.  มีผลงานตีพิมพ์เกี่ยวกับพลังงานในวารสารระดับนานาชาต ิไม่
น้อยว่า 20 เรือ่งต่อปี และระดับชาติ ไม่นอ้ยกว่า 10 เรือ่งต่อปี  
(นับจากภาพรวมของมหาวิทยาลยั) 

2.  ทุนวจิัยจากภายนอกไม่ต่ ากว่า 3 ล้านบาทต่อปี (นับจากบุคลากร
ของสถาบันฯ) 

3.  มีการรับนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตไม่ต่ ากว่า 10 คนต่อปี และ
ระดับดุษฎีบัณฑิต ไม่ต่ ากว่า 5 คน ต่อปี 

 

เป้าหมาย 
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4.  สามารถส่งเสริมให้ชุมชนเข้ารับบรกิารการอบรมด้าน
พลังงานไม่ต่ ากว่า 100 รายต่อปี  

5.  มีการจัดการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 5 
หลักสูตรหรือครั้งต่อป ี

6.  มีการจัดแสดงนิทรรศการด้านพลังงานในภาคใต้ ไมน่อ้ยกว่า 
1 ครั้งต่อป ี

 

เป้าหมาย (ต่อ) 
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7.  มีการผลิตงานนวัตกรรมด้านพลังงาน ไม่น้อยกว่า 1 ช้ินต่อป ี

8.  เป็นหน่วยงานท่ีส่งเสริมให้มกีารบูรณาการของการท างานด้านวจิัย
พลังงานของคณะวิชาและหน่วยงานของรัฐและเอกชนในภาคใต ้ 

9.  มีการประชาสัมพันธ์การวิจัยพลังงานต่างๆ ที่สามารถส่งเสริม
ความรู้และเข้าใจให้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ ให้มี
ความตื่นตัวต่อการวิจยัพลังงานของประเทศไทย 

 

เป้าหมาย (ต่อ) 
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อธิการบด ี

คณะกรรมการสถาบันฯ 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวิชาการวิจัยและพัฒนาคุณภาพ 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ 

งานการบรหิาร 
ระบบคุณภาพ งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่

และวิเทศสัมพันธ ์

ระบบบริหาร 
งานบุคคล 

ระบบบริหาร
งานวิจัย 

งานบริการ
วิชาการ 

 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และบัณฑิตศึกษา 

สถาบันวิจัยระบบพลังงานสงขลานครนิทร์
(ผู้อ านวยการ) 

ผังโครงสร้าง 
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หลักสูตร 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการพลังงาน 
อย่างยั่งยนื (คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม) 

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาพลังงานและการจัดการ 
(คณะวิศวกรรมศาสตร์) 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(แผนป ี2557) 

(แผนป ี2555)  (แผนป ี2557) 
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• Bioenergy, i.e. biogas, biodiesel, ethanol 

• Biomass production 

• Wind and hydro-energy 

• Energy policy and public policy 

• LCA, carbon credit and footprint, and climate 
change related issues 

• Energy conservation 

• Community energy 

• Other renewable energies  

Research Directions 
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20 
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• ไบโอดีเซลเคลื่อนย้ายได้ส าหรับชุมชน ขนาด 200 ลิตรต่อวัน  
 
 

• การออกแบบโรงงานผลิตไบโอดีเซลให้มูลนิธชิัยพัฒนา 
 

ผลงานด้านพลังงาน 
22 

รศ.ก าพล ประทีปชยักูร และคณะ ภาควิชาวศิวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร และคณะ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร และคณะ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

• โรงงานผลิตไบโอดีเซลขนาด 10,000 ลิตรต่อวัน ท่ีจังหวัดกระบ่ีและ 
สุราษฎร์ธานี  



•  โครงการจัดสร้างโรงงานสกัดน้ ามันพืช  
    และผลิตไบโอดีเซลครบวงจร อ. หัวหิน 
    จ.ประจวบครีีขันธ์ 

    (ด าเนนิโครงการ กุมภาพันธ์-มถิุนายน 2549) 

รศ.ดร.ชาครติ ทองอุไร และคณะ  
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  
     คณะวิศวกรรมศาสตร ์
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•  โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการผลิตพลงังาน 
    ทดแทนไบโอดีเซลจากวัสดุเศษเหลืออุตสาหกรรม (โดยใช้ยีสต์) 
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รศ.ดร.เบญจมาส เชยีรศิลป์ และคณะ  
ภาควชิาเทคโนโลยีชวีภาพอุตสาหกรรม 
         คณะอุตสาหกรรมเกษตร 



• การผลิตพลังงานทดแทนในรูปก๊าซชีวภาพจากน้ าเสียสหกรณ์ผลิต
ยางแผ่นรมควันเพ่ือทดแทนไม้ฟืน 

• การผลิตก๊าซชีวภาพดว้ยการหมักร่วม (co-digestion) 
• การแยกก๊าซชีวภาพเพือ่ผลิตก๊าซมีเทนชีวภาพ 
• การผลิตก๊าซไฮเทนจากของเสียด้วยจุลินทรีย ์
   ทนอุณหภูมิสูง  
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รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพทัธ ์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

       คณะวิศวกรรมศาสตร ์และคณะ  

รศ.ดร.พูนสขุ ประเสรฐิสรรพ์  
ภาควิชาเทคโนโลยชีวีภาพอุตสาหกรรม 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะ  

POPTEC 



• โรงผลิตก๊าซชีวภาพ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพทัธ ์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

และคณะ  



•  ระบบการผลิตก๊าซชีวภาพส าหรับ 
    การใช้งานในระดับครัวเรือน 
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รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพทัธ ์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

และคณะ  



•  ชุดเคร่ืองมือก าจัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือแกส๊ไข่เน่าในแก๊ส 
    ชีวภาพท่ีผลิตจากฟาร์มสุกร  
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ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสริิพร  
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

และคณะ 
 



• การออกแบบและใช้ประโยชน์ห้องรมและเตาประหยัดพลังงาน
ส าหรับสหกรณ์ผลิตยางแผ่นรมควัน 
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   รศ.ดร.พีระพงศ์ ทฆีสกุล  
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และคณะ 



• การส ารวจและออกแบบพลังงานน้ า 
ขนาดเล็กระดับชุมชน 
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ผศ.พยอม รัตนมณ ี
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

และคณะ 



• โครงการศกึษาศักยภาพพลังงานลมเฉพาะแหล่ง  
   (บริเวณพื้นที่ จ.สงขลาและพื้นที่ขา้งเคียง) 
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        ยอดเนินควนสปีาน  
เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 

     แบบร่างโครงการกังหนัลม 
ผลติไฟฟ้าพืน้ที่เกาะใหญ่ จ.สงขลา 

รศ.สมาน เสนงาม 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
และคณะ 



 

• การฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากดินเค็มเพื่อ
ผลิตไบโอเอทธานอลจากต้นจาก 
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รศ.ดร.นพรัตน์ บ ารุงรักษ์  
ภาควิชาชีววทิยา  
คณะวทิยาศาสตร ์

และคณะ 
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ผศ.ดร.ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์  
      ภาควชิาวศิวกรรมเคมี  
      คณะวิศวกรรมศาสตร์  

• โครงการผลิตพลังงานทดแทนจากสาหร่ายขนาดเล็ก 

รศ.ดร.เบญจมาส เชยีรศิลป์ และคณะ  
ภาควชิาเทคโนโลยีชวีภาพอุตสาหกรรม 
         คณะอุตสาหกรรมเกษตร 



• การอนุรักษ์พลังงานโดยศูนย์วิศวกรรมพลังงาน 
35 

  โครงการตรวจวเิคราะห์การประหยัดพลังงานแบบมีส่วนร่วม 

  โครงการขยายผลหลักสูตรการจัดการพลังงานเพื่ออาชีวศกึษา 4 ภาค  

ดร.นนัทพนัธ์ นภทัรานันทน ์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์  



  โครงการให้ความรู้เรื่อง Energy Audit แก่หน่วยงานภาครัฐและจังหวัด 

  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจวิเคราะห์การอนรุักษ์พลังงานใน  
      อาคารส่วนราชการ (ติดตามสอนงานภาคใต้) 

• การอนุรักษ์พลังงานโดยศูนย์วิศวกรรมพลังงาน (ต่อ) 

ดร.นนัทพนัธ์ นภทัรานันทน ์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์  
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•  พัฒนาพลังงานทดแทนจากวัสดุในธรรมชาติที่มีสมบัติ 
    ไพอิโซอิเล็กทริก หรือ “พลังงานจ๋ิว” เพ่ือน าไปใช้กบั 
    เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีเป็นอุปกรณพ์กพาขนาดเล็ก 
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รศ.ดร.นนัทกาญจน์ มุรศิต  
       ภาควิชาฟิสกิส์  
     คณะวทิยาศาสตร์  



• เตาเผาอิฐประหยัดพลังงาน 
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รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ  
      ภาควิชาวศิวกรรมเครื่องกล  
         คณะวิศวกรรมศาสตร ์



•  โครงการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานประเภทบ้านเด่ียว 
    กรณีศึกษา: สงขลาหรือจังหวัดใกล้เคียง 

รูปที่ 1 การวางอาคารขวางทิศทางแดด 
รูปที่ 2 การระบายอากาศ 

รูปที่ 3 การไหลเวียนของอากาศ 

รูปที่ 4 การปลูกต้นไม ้
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ผศ.ดร.จันทกานต์ ทวีกุล และคณะ 
    ภาควชิาวศิวกรรมเครื่องกล  
       คณะวิศวกรรมศาสตร์ 



•  โครงการส่งเสริมและเผยแพร่การใช้ระบบอบแห้งพลังงาน 
    แสงอาทิตย์แบบผสมผสานกับเช้ือเพลิงไม้ฟืนชนิดตู้ 
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รศ.ก าพล ประทีปชยักูร  
รศ.ไพโรจน์ คีรรีัตน์  
รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล 
ภาควชิาวศิวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปาแล 
ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา  



โครงการ Multi Fuel Policy Development  
for Solid Biomass Utilization and Capacity  
Building Plan for EEP Mekong Counties  

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน 
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โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน (ต่อ) 

Memorandum of Understanding 
Between 

Prince of Songkla University 
And  

Technical Research Centre of Finland (VTT) 
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“โรงไฟฟ้าพลังน้ าบ้านคลองเรอื”   
    อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร ต้นแบบ  
 พลังงานทางเลอืกส าหรับชุมชน  

ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการไฟฟ้าฝ่ายผลติ 
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  ผศ.พยอม รัตนมณี  
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   ม.สงขลานครินทร ์

โครงการความร่วมมือในประเทศด้านพลังงาน 

    ผศ.ดร. จติติ มงคลชัยอรัญญา 
 คณะสังคมสงเคราะห์ ม.ธรรมศาสตร์  

http://www.isranews.org/images/stories/photobanklongrua.jpg


• ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ลงนามความร่วมมือ  
   กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการสนับสนุนและร่วมมือทาง 
   วชิาการด้านปาล์มน้ ามัน 

โครงการความร่วมมือในประเทศด้านพลังงาน (ต่อ) 

พร้อมทั้งจัดเสวนาทางวิชาการ
เรื่องปาล์มน้ ามัน ความมั่นคง
ทางอาหารโอกาสของพลังงาน
ทางเลือกและความยั่งยืนของ
เกษตรกร  
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รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ ์
รศ.ดร.สมปอง เตชะโต 
สถานวิจัยพชืกรรมปาล์มน้ ามัน  
คณะทรพัยากรธรรมชาต ิ 



โครงการต้นกล้าพลังงาน 

  โครงการนวัตกรรม
พลังงานเพือ่โลกสีเขียว 
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ตัวอย่างรางวัลงานวิจัยด้านพลังงาน 

ชื่อผลงาน ชื่อรางวัล 

Isolation and Characterization of 
Hydrogen and Ethanol Producing Stain 
Clos tridium beijerinckii OP-4 from Oil 
Palm Sap (รศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ ภาควิชา

เทคโนโลยชีวีภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร) 

First Prize of Poster Session จาก The 
2010 Asian Bio-Hydrogen Symposium 
and APEC Advanced Bio-Hydrogen 
Technology Conference 

Characteristics of particulate matters 
from emission of engine fueled by 
biodiesel blends (ผศ.ดร.สุรจติร ทฆีสกุล 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์) 

รางวัลเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ จาก 
The International Congress for 
Innovation in Chemistry (PERCH-CIC 
Congress VI) 
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ชื่อผลงาน ชื่อรางวัล 

เคร่ืองผลิตแก๊สชวีภาพจากใบยางพารา
และมูลสัตว์และเครื่องท าความสะอาดแก๊ส
ชวีภาพ (ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสริิพร  
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์) 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศกึษา ผลงานประดิษฐ์คิดค้น
โครงการ “ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม”่ จาก
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ

ชุดเคร่ืองมอืก าจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ใน
แก๊สชวีภาพจากฟาร์มสุกร  
(ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร ภาควชิาวิศวกรรมเคมี 
คณะวิศวกรรมศาสตร)์ 

รางวัลที่ 3 จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์
คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจ าป ี2552 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีรว่มกับมูลนธิิธนาคารกรุงเทพ 

ตัวอย่างรางวัลงานวิจัยด้านพลังงาน (ต่อ) 
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ชื่อผลงาน ชื่อรางวัล 

กลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิต
ไฮโดรเจนจากวัตถุดบิมวลชีวภาพโดย
จุลินทรยี ์(รศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ ภาควิชา
เทคโนโลยีชวีภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร) 

รางวัลกลุ่มวิจัยดเียี่ยมประจ าปี 2550 
จากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษาแห่งชาติ(สกอ.) 

สภาวะที่เหมาะสมและการวิเคราะห์โครงสร้าง
กลุ่มจุลินทรยีส์ าหรับการผลิตไฮโดรเจนจาก
น้ าทิ้งโรงงานน้ ามันปาล์มด้วยการหมักที่
อุณหภูมิสูง (รศ.ดร.พูนสขุ ประเสริฐสรรพ ์ 
ภาควชิาเทคโนโลยีชวีภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร) 

รางวัลสภาวจิัยแห่งชาติ : รางวัล
วิทยานพินธ์ระดับดีเยี่ยมประจ าปี 2552 
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จาก
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
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ตัวอย่างรางวัลงานวิจัยด้านพลังงาน (ต่อ) 



ชื่อผลงาน ชื่อรางวัล 

โครงการศึกษาวิจัยโรงไฟฟ้าพลังน้ าชุมชน
ภาคใต้ (ผศ.พยอม รัตนมณี ภาควิชาวิศวกรรม

โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร)์ 

รางวัลทั่วไป ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อ
ชุมชน ประจ าป ี2553 จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 

อุปกรณ์ชุดเครื่องกลั่นผลิตน้ าส้มควันไม้
คุณภาพสูงแบบประหยัดพลังงาน 
(ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 
คณะวิศวกรรมศาสตร)์ 

รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจ าป ี
2553 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ระดับปริญญาตรี รางวัลที่ 2 

การผลิตไบโอดีเซลจากไขมันหมูและน้ ามัน
พชืใช้แล้วแบบครบวงจร (รศ.ดร.ชาคริต 
ทองอุไร ภาควชิาวิศวกรรมเคมี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์) 

รางวัลทั่วไป ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อ
ชุมชน ประจ าป ี2553 จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 
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ตัวอย่างรางวัลงานวิจัยด้านพลังงาน (ต่อ) 



สะสม* แผนป ี2012 ผลป ี2012 

1. วารสารวิชาการนานาชาต ิ 145 20 - 

2. วารสารวิชาการระดับชาต ิ 16 10 - 

รวม 161 30 - 

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
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* ฐานข้อมูล ISI และ SCOPUS ตั้งแต่ปี 2006-2011   

ด้านพลังงาน 

(นับจากภาพรวมของมหาวิทยาลัย) 
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ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ 
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งานวิจัยด้านพลังงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล  
        ISI และ SCOPUS ตั้งแต่ปี 2006-2011  

ชื่อเรื่อง 
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1 

23 

(นับจากภาพรวมของมหาวิทยาลัย) 
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