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ประสบการณ์การเป็นนักวจิยั

การจดัการทุนวจิยัและทุนนักศกึษาและงาน

ดร. วรินธร สงคศิริ

นกัวิจยัอาวโุส ศนูย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ชาติ

Co-chair Thai Young Scientists Academy (TYSA)

http://nakhonsawan.doae.go.th/maewong/06.htm http://www.tradeindia.com/selloffer/1584561/Tapioca-Starch.html



Page 2

Starch Engineering and Process Optimization Program

องค์ประกอบของงานวจิยั

งานวิจยั

คน

ความคิดทนุ

การจดัการ

คน 

(ตวัเรา คณะผู้วิจยั ผู้ช่วย นกัศกึษา)

ความคดิ 

(เนือ้หา ความคิด ความรู้)

ทุน 

(เพ่ือทํางาน เพ่ือให้คนทํางาน)

หน้าที่ของเรา คือ

จดัการ คน ความคิด ทนุ เพ่ือให้ได้งาน

เน้น: การจดัการคนและทนุ เพ่ือให้ได้งาน

Assumption:

1. ทกุคนมีความคิดท่ีมีมาตรฐาน

2. ทกุคนมีเปา้หมายในการทํางาน

เพ่ือ.... ประเทศชาติ

เพ่ือ.... ความรู้

เพ่ือ.... หน่วยงาน

เพ่ือ.... ตนเอง
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ทาํไมต้องขอทุน

1. หาเงินสนบัสนนุมาทํางาน

2. หาทนุให้ได้ทําในสิง่ท่ีอยากทํา 

ดีกวา่ทนทําในสิง่ท่ีไมอ่ยากทํา 

(โดยไมมี่ทนุ)

3. ได้ผลพลอยได้ คือ งานวิจยั และ

ทีม (คณะวิจยั และนกัศกึษา)

ทนุ เพ่ือทํางาน และเพ่ือคนท่ีทํางาน 
(คณะวิจยั หรือเงินเดือน และ

นกัศกึษา)

- ทนุวิจยั (เพ่ือทํางานและคณะวิจยั)

- ทนุนกัศกึษา

ทุน

คณะ

วิจัย

นักศึก

ษา

งาน

พนัธมิตร 

(อาจารย์ นักวจิัย)

คณะวจิัย

ต่อเน่ือง
งาน++

งาน++++++++++

งาน++++++++++
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หน่วยงานให้ทุน

ทนุวจิัย 
- 5ส.+1ว.** คือ สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.) สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหง่ชาติ (สวทช.) สํานกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร (สวก.) สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุ (สวรส.) 

สํานกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแหง่ชาติ (สวทน.) และสาํนกังาน

คณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ (วช.) กําหนดยทุธศาสตร์งานวิจยัของประเทศร่วมกนั (ข้าว มนั ยาง logistics 

และการจดัการ การทอ่งเท่ียว)

- สวทช. เชน่ ทนุวิจยัจากศนูย์แหง่ชาต ิCPMO TMC 

- มหาวิทยาลยั

- หนว่ยงานอ่ืน (ภาครัฐและเอกชน)

ทนุนักศึกษา
- ปริญญาตรี

- ปริญญาโท (TGIST, NUI-RC, TRF-MAG)

- ปริญญาเอก (TGIST, โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.), คปก.-อตุสาหกรรม, สกอ.)

ทนุวจิัย+ทนุนักศึกษา 
**Note: งานประเภทวิศวกรรม เน้นการปรับปรุงประสทิธิภาพ อาจต้องดรูายละเอียดเฉพาะวา่หน่วยงานใดสนใจ
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เกณฑ์ในการคัดเลือกทุนวจิยัจากประสบการณ์

สวทช.

ทนุวจิัยจากศูนย์แห่งชาติ (Platform technology ซึง่ตอบสนองเปา้ของแตล่ะศนูย์)

CPMO (จําแนกตาม cluster สามารถขอทนุทัง้งานวิจยัพืน้ฐาน งานวิจยัประยกุต์ และงานถ่ายทอด

เทคโนโลยี ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการ)

TMC (สว่นใหญ่เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ ร่วมกบัภาคอตุสาหกรรม)

5ส.+1ว.

สกว. (งานวิจยัพืน้ฐาน เน้นการเขียน publication)

สวทน. (งานวิจยัด้านนโยบาย เพ่ือกําหนดแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมของ

ประเทศ)

วช. (งานวิจยัพืน้ฐาน)

มหาวทิยาลัย (งานวิจยัพืน้ฐานและงานวิจยัประยกุต์)

หน่วยงานอ่ืน (ภาครัฐและเอกชน) (ตามเปา้ประสงค์ของหน่วยงานนัน้ๆ ทําได้ทัง้ขอทนุวิจยัหรือเป็น

โครงการความร่วมมือ)
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เกณฑ์ในการคัดเลือกทุนนักศึกษาจากประสบการณ์

ปริญญาตรี

ปริญญาโท 
TGIST : งานวิจยัพืน้ฐานหรือประยกุต์ (อาจต้องตรงตามความต้องการของ สวทช.)  (มีทนุวิจยัให้นกัศกึษา)

NUI-RC : งานวิจยัท่ีทํากบัภาคอตุสาหกรรม (ไมมี่ทนุวิจยัให้นกัศกึษา)

TRF-MAG : งานวิจยัท่ีทํากบัภาคอตุสาหกรรม  www.trfmag.org (มีทนุวิจยัให้นกัศกึษา)

ปริญญาเอก

TGIST : งานวิจยัพืน้ฐานหรือประยกุต์ www.nstda.or.th/tgist

คปก. : http://rgj.trf.or.th/

งานวิจยัพืน้ฐาน 

นกัศกึษา deliver ได้และมีผลงานตีพมิพ์ (2 papers)

อาจารย์ มี international publication

คปก.-อุตสาหกรรม : 

+งานวิจยัพืน้ฐานหรืองานวิจยัประยกุต์ท่ีมีความเช่ือมโยงกบัอตุสาหกรรม มีโรงงานพนัธมิตร

สกอ. : ทนุพฒันาบคุลากรสาํหรับสถาบนัการศกึษา

http://www.trfmag.org/
http://www.nstda.or.th/tgist
http://rgj.trf.or.th/
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โครงสราง

วิสัยทัศน

พันธกิจ 

สวทช. เป็นพนัธมติรร่วมทางที่ดสู่ีสังคมฐานความรู้ด้วยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“สวทช. มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และ

วิศวกรรม (RDDE) จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้

ประโยชน์ (TT) พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนากําลังคน 

(HRD) และโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure) ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จําเป็น เพื่อสร้าง

ขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศ

อย่างยั่ งยืน โดยจัดให้มีระบบบริหารจัดการภายในที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการดาํเนินงานทุกส่วน”

ภาพรวมการดําเนินงานของ สวทช.

วจิยัและ
พฒันา

ถา่ยทอด
เทคโนโลยี

พฒันา
กาํลงัคน

โครงสรา้ง 
พฐ

7

Presenter
Presentation Notes
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดตั้งขึ้นตาม พรบ. พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อดำเนินการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนากำลังคน และโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ปัจจุบันมีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย สำนักงานกลาง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีในช่วงแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2550-54) สวทช. ได้ปรับปรุงวิสัยทัศน์เป็น “สวทช. เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดี สู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ซึ่งสะท้อนเป้าประสงค์ของ สวทช. ที่จะมุ่งทำงานร่วมกับพันธมิตร   โดยบูรณาการทรัพยากรและความสามารถ เพื่อให้เกิดผลงานที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ สามารถส่งมอบผลงานไปยังผู้รับประโยชน์ ทั้งภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคสังคมโดยรวม การดำเนินงานที่ผ่านมา สวทช. มุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการสร้างขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา เป็นสำคัญ แต่ในช่วงแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555-59) นี้ สวทช. มุ่งหมายจะสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมจากการวิจัยและพัฒนา ดังนั้น เป้าหมายสำคัญ คือ การส่งมอบผลงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การดำเนินงานวิจัยและพัฒนาจึงต้องควบคู่กับการพิจารณาเรื่องการใช้ประโยชน์ และการถ่ายทอด แพร่กระจายเทคโนโลยีจนไปถึงผู้ใช้ได้จริง 
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วิจัยและพัฒนาเพื่อการแขงขันและความย่ังยืน

กลไกการสรางผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมใหกับประเทศ

Platform Technologies

พลังงานและ
สิ่งแวดลอม

ชุมชนชนบทและ
ผูดอยโอกาส

เกษตรและอาหาร

สุขภาพและการแพทย

อุตสาหกรรม
การผลิตและบริการ Cluster

มุงเปา

พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

อิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอร

โลหะและวัสดุ นาโนเทคโนโลยี

Presenter
Presentation Notes
สวทช. มุ่งการทำงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในคลัสเตอร์หลักที่สำคัญ คือ     - การเกษตรและอาหาร : เน้นวิจัยด้านข้าว ยาง เมล็ดพันธุ์ พืชและสัตว์เศรษฐกิจ อาหาร สมาร์ทฟาร์ม สมาร์ทฟิล์ม เป็นต้น    - พลังงานและสิ่งแวดล้อม : เน้นการพัฒนาชีวมวล การเพิ่มผลผลิตพืชพลังงาน โรงงานต้นแบบไบโอดีเซล เซลล์เชื้อเพลิง เป็นต้น    - สุขภาพและการแพทย์ : เน้นการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออก สร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์ พัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ และ Smart Health เป็นต้น    - ชุมชนและผู้ด้อยโอกาส : ผลักดันให้จำนวนหมู่บ้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น เน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เช่น การทำปุ๋ยหมัก การเพิ่มผลผลิตการเกษตร ยกระดับมาตรฐาน มผช. ดำเนินโครงการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โครงการ iT Valley รวมถึงทำวิจัยและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ    - อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ : นำ วทน. มาใช้ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ HDD,เครื่องปรับอากาศ,ยานยนต์ 
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คลัสเตอรวิจัย
มุงเปา

โปรแกรมวิจัย

โปรแกรม
เทคโนโลยี
cross-cutting

เทคโนโลยฐีาน

เกษตรและ
อาหาร
1. ขาว
2. มันสําปะหลงั
3. ยาง
4. เมล็ดพันธุ
5. การผลิตสตัว     

และสุขภาพสตัว
6. พืชเพื่ออนาคต
7. นวัตกรรม

อาหาร 

พลังงานและ
สิ่งแวดลอม
1. สิ่งแวดลอมท่ี

ยั่งยืน
2. ประสิทธิภาพ

ทรัพยากรและ
พลังงาน

3. พลังงานหมุนเวียน   
และเทคโนโลยี   
พลังงานใหม

ทรัพยากร ชุมชน          
และผูดอยโอกาส
1. เทคโนโลยีเพือ่  

พัฒนา ชุมชน 
ชนบท

2. ทรัพยากรชีวภาพ

อุตสาหกรรม
การผลิต และ
การบริการ
1. อุตสาหกรรม 

ฮารดดสิกไดรฟ
2. อุตสาหกรรม

เครื่องปรับอากาศ
และเครื่อง          
ทําความเย็น

3. อุตสาหกรรมยาน
ยนตและชิ้นสวน

สุขภาพและการแพทย

1. โรคตดิเชื้ออุบัติใหม      
อุบัติซํ้า

2. การแพทยระดบัพนัธุกรรม
3. วัสดุอุปกรณและ

เทคโนโลยีสาํหรบัผูพิการ
และผูสูงอายุ

4. การเสรมิระบบปฏบิตักิาร  
ใน รพ. และการวิจัย
พัฒนาวัสดอุุปกรณ
การแพทย

Biotechnology / Materials / Electronics and Soft / Nanotechnology

การดําเนินงานดานวิจัยและพัฒนา

วิจัยนวัตกรรมการบริการ (service research & innovation)

วัสดุเฉพาะทาง (functional materials)

วิศวกรรมดิจิทัล (digital engineering)

เซนเซอรและระบบสมองกลอัจฉริยะ (sensor and intelligent system)

Presenter
Presentation Notes
สวทช. จะเน้นภารกิจหลักด้านการวิจัยและพัฒนาที่มุ่งให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตอบสนอง   ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดกลุ่มงานออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ โปรแกรมวิจัยตามคลัสเตอร์ โปรแกรมวิจัยตามเทคโนโลยี และโปรแกรมงานตามพันธกิจที่จำเป็น  โดยโปรแกรมวิจัยตามคลัสเตอร์มุ่งเป้า ครอบคลุม 5 กลุ่ม/คลัสเตอร์  เพื่อตอบสนองต่อโจทย์วิจัยที่สำคัญระดับประเทศ เป็นคลัสเตอร์ที่เป็น Strategic industry ของประเทศ มีผลกระทบต่อ GDP สูงสร้างมูลค่าด้วย ว&ท ในจุดที่สำคัญของ Value chain มี Stakeholder ที่สำคัญในการช่วยกำหนดโจทย์ ทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในลักษณะหุ้นส่วน มี matching fund อย่างน้อย 20% เพื่อให้แน่ใจว่าผลงานจะถูกนำไปใช้ประโยชน์โดยเร็วเกิดงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการภาคเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเป้าให้เกิด Demand Pull แทน Supply Push โปรแกรมวิจัยตามเทคโนโลยี ( Cross Cutting Technology ) เป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนามาแล้วระดับหนึ่ง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายคลัสเตอร์  มีงานในส่วนที่ตอบสนองต่อคลัสเตอร์ 70 % 



Page 10

Starch Engineering and Process Optimization Program

ภาคขนส่งอปุกรณ์
ประสทิธภิาพสูง

• LED
• มอเตอรไ์ฟฟ้า
• หมอ้ตม้ไอน้ํา
• CHP
•เคร ือ่งปรบั 
อากาศ
• ตูเ้ย็นพาณิชย ์

ก า ร เ พิ่ ม
ปร ะสิทธิภาพ
ยานยนตใ์หม่
• Eco driving
• ระบบขนส่งใน
เมืองคารบ์อน
ตํา่
•ร ะ บ บ ข น ส่ ง
ท า ง
ราง/Logistics
•การโดยสาร/
ขนสง่ ทางน้ํา

อาคาร/
ครวัเรอืน

•ป ร ะ สิท ธิภ า พ
พ ลั ง ง า น ทั้ ง
อาคาร
• กรอบอาคาร
• ค ว า ม ส บ า ย
เ ชิง อุ ณ ห ภ า พ
และปรบัอากาศ
• ก า รใ ห้ แ ส ง
สวา่ง
• แสงธรรมชาติ
• นโยบาย

อตุสาหกรรม
พลงังาน

• การผลิต
น้ํ า ม ั น
และกา๊ซ 

• การผลิต
แ ล ะ
จําหน่าย
ไฟฟ้า

การศกึษา
ความ
ม ัน่คงดา้น
การผลติ
พลงังาน
ไฟฟ้าของ
ประเทศ
ไทย

นโยบาย/
ระบบผลติ

ไฟฟ้า 

• ศกึษาสถานภาพและ
กาํหนดโจทยว์จิยัพฒันา
อปุกรณป์ระสทิธภิาพสูง
• แผนทีนํ่าทางการวจิยัและ

พฒันาอปุกรณ์
ประสทิธภิาพสูง
• อปุกรณ ์LED motor และ

เคร ือ่งปรบัอากาศ ทีม่ี
ประสทิธภิาพสูง ประหยดั
พลงังาน

เตาLPG / LED /
มอเตอร/์

เคร ือ่งปรบัอากาศ
และอืน่ๆ

• การพฒันา
รถยนตไ์ฟฟ้า
• การพฒันา

จกัรยานยนต ์
ไฟฟ้า
•ขอ้เสนอแนะ

เชงินโยบาย
ทศิทางยาน
ยนตไ์ฟฟ้า
ของประเทศ
ไทย

นโยบาย 
และ

ยานยนต ์
ไฟฟ้า 

• Benchmarking
• Process optimization : heating cooling 

and drying
• New and innovative processes and 

techniques
• Higher energy efficiency machinery, 

heat recovery 
• การจดัการของเสยีอตุสาหกรรมเพือ่ผลติ

พลงังาน (ความรอ้น ขยะ น้ําเสยี) 

อตุสาหกรรมแป้งมนั /อาหารสตัว ์ /
อตุสาหกรรมน้ําตาล /อาหารอืน่ๆ
อตุสาหกรรม เซรามกิ แกว้และกระจก 
ยางพารา /อตุสาหกรรมอืน่ๆทีม่ศีกัยภาพ

•วสัดุประหยดั
พลงังานใน
อาคาร
•กระจก
เปลีย่นสเีพือ่
การประหยดั
พลงังานใน
อาคาร

วสัดกุรอบ
อาคารเพือ่
ประหยดั
พลงังาน

ประเดน็วจิยัดา้นพลงังานของประเทศ และ เป้าหมายวจิยั 
อตุสาหกรรม

การผลติ
อตุสาหกรรม

อาหารและเคร ือ่งดืม่

• อาหารและเคร ือ่งดืม่
• อตุสาหกรรมโลหะมูลฐาน
• อตุสาหกรรมปูนซเีมนต ์
• อตุสาหกรรมเซรามคิ
• อตุฯแกว้และกระจก
• อตุสาหกรรมกระดาษ
• อตุสาหกรรมปาลม์
• อตุสาหกรรมยางพารา
• อตุสาหกรรมเคมี

• สภาวะทีเ่หมาะสมในการ
ผลติ
• ศกึษาศกัยภาพเทคโนโลยี
ใหม่และทีม่อียู่เดมิ
• การเพิม่ประสทิธภิาพการ
ใชพ้ลงังาน 
(เน้น อุตสาหกรรมแป้งมนั
น้ําตาล อาหารสตัว ์อาหาร
กระป๋อง แชแ่ข็ง อืน่ๆ)

Presenter
Presentation Notes
EV  7 คก.
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โครงการวจิยั (ตามปีที่โครงการเร่ิมต้น – สีเข้ม หวัหน้าโครงการ)
พ.ศ. โครงการ 1 โครงการ 2 โครงการ 3 โครงการ 4 โครงการ 5 ทนุวิจัย 

(ล้านบาท)

2546 BiWaRE (46-47, EU, 1.2) ระบบบําบดันํา้ฟาร์มปลาเรนโบว์เทราท์ (46-48, 

โครงการหลวง, 1.3)
2.5

2547 ก๊าซชีวภาพ ส่วนการขยายขนาด (47-49, สนพ., 2.5) การรือ้ถอนแท่นผลิตปิโตรเลียมในทะเลไทยท่ี

หมดอายกุารใช้งาน (47, สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ, 0.1)

ก๊าซชีวภาพ บริษัท Siam Quality Starch (47, บริษัทสยามค

วอลลิตีส้ตาร์ชจํากดั, 0.5)
3.1

2548 ก๊าซชีวภาพ CFD (48-49, ศช., 0.72) ศกัยภาพก๊าซชีวภาพ (48-49, สนพ., 1.8) เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ (48-49, สนพ., 1.0) 3.52
2549 โรงงานแปง้มนัสําปะหลงันําร่อง (49-51, ศช., 5.2) PROTEKT (49-51, EU, 1.8) แปง้มนัสําปะหลงัด้วยโพสทไซโคลน (49-50, วช.,0.22 ) การลดและการควบคมุความชืน้ของแปง้ในการอบแห้ง(49-

50, วช., 0.18)

ไฮโดรไซโคลนสําหรับหน่วยแยกแปง้ 

(49-50, วช., 0.22)
7.62

2550 INVENT (50-52, EU, 2.5) Benchmarking index ของอตุสาหกรรมแปง้ E3-

Agro (50-51, GTZ, 0.83)

ก๊าซชีวภาพ การเคล่ือนท่ีของเม็ดตะกอนจลุินทรีย์ (50-51, 

วช., 0.26)

ผลของมมุและความเร็วของนํา้สกดัแปง้มนัสําปะหลงั (50-

51, วช., 0.32)
3.91

2551 โรงงานไฟฟา้นิวเคลียร์ท่ีหมดอายกุารใช้งานสําหรับ

ประเทศไทย (51, สกว., 0.53)

Technical Support, Gap-Analysis in the Thai 

Native Starch Industry (51, GTZ, 0.12)

ก๊าซชีวภาพโดยใช้ทฤษฎีการคํานวณพลศาสตร์ของไหล 

ระยะท่ี 2 (51-52, สวทช., 0.7)

ระบบบําบดัแอมโมเนียโดยใช้Biofilter และ Photocatalyst

สําหรับฟาร์มปลาเรนโบว์เทราท์ (51-52, วช., 0.23)

Sapthip  (51-52, WorldBank, 0.15) 1.58

2552 ก๊าซชีวภาพ พลศาสตร์ของไหลแบบสามเฟส (52-53, 

วช., 0.30)

กลไกการเคล่ือนผ่านในหน่วยแยกสกดัแป้ง (52-

53, วช., 0.27)

ปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณการเกิดแปง้มนัสําปะหลงัหยาบ

ระหว่างการอบแห้งแบบพาหะลม (52-53, วช., 0.23)

การพฒันาศกัยภาพบคุลากรในอตุสาหกรรมแปง้มนั

สําปะหลงั NSTDA-GIZ  (52-54, สวทช. และ GIZ, 10.7)
11.5

2553 การพฒันาบคุลากรอตุสาหกรรมแปง้มนัสําปะหลงั

สําหรับบณัทิตวิศวกรรม  (53-54, สวทช., 1.5)

ฐานข้อมลูวฏัจกัรชีวิตของมนัสําปะหลงั(53-54, 

MTEC, 0.97)

ก๊าซชีวภาพ ผลของความหนาแน่นและการจดัเรียงตวัของ

ตวักลาง (53-54, วช., 0.22)

นโยบายการสนบัสนนุทนุการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเพ่ือการสร้างความสามารถการแข่งขนัของภาค

การผลิตและบริการ (53-54, สวทน., 1.27)

3.96

2554 การใช้แนวคิดการปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อมเกือบเป็น

ศนูย์สําหรับอตุสาหกรรมแปง้ (54-56, สวทช., 1.5)

ผลของการหมนุเหว่ียงและการกรองต่อ

ประสิทธิภาพการสกดัแปง้มนัสําปะหลงั (54-55, 

วช., 0.25)

1.75

2555 การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตของอตุสาหกรรมแปง้มนั

สําปะหลงัผ่านหลกัสตูร (55-56, สวทช., 1.96; กสอ. 

0.4)

การศกึษาผลกระทบเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ (55, 

สนพ.,6 ล้าน)

การออกแบบท่อกระจายนํา้ CFD (55, วช., .43) 2.79 (+6)

2556 การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตของอตุสาหกรรมแปง้มนั

สําปะหลงัผ่านหลกัสตูร (56-57, สวทช., 1.96; กสอ. 

1.4)

การจดัการนํา้เสียของมิตรผล (มิตรผล  0.9) โครงการจดัทําฐานข้อมลูค่ามาตรฐานเชิงประสิทธิภาพของ

การใช้ทรัพยากรของอตุสาหกรรมแปง้มนัสําปะหลงัไทย  (57, 

มลูนิธิผู้ประกอบการไทย, 0.36)

โครงการการประเมินความคุ้มค่าและผลกระทบทาง

สิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ของการใช้ประโยชน์จากกาก

มนัสําปะหลงัเพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพและเอทานอล (56-57, 

วช., 0.35)

3.57

2557 คณะทํางานกลุ่มย่อย ด้านการผลิตและปรับปรุง

คณุภาพก๊าซชีวภาพ คณะทํางานโครงการขบัเคล่ือน

นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม พลงังาน

ชีวมวลเพ่ือเตรียมความพร้อมต่อการเปิดประชาคม

อาเซียน (57, สวทน., 0.4)

การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตของอตุสาหกรรม

แปง้มนัสําปะหลงั ผ่านหลกัสตูรการพฒันา

ศกัยภาพบคุลากรของอตุสาหกรรมแปง้ (57, มิตร

ผล, 0.072)

Overcoming Policy, Market and Technological Barriers 

to Support Technological Innovation and South-South 

Technology Transfer: the Pilot Case of Ethanol 

Production from Cassava (56-60, GEF, 36.0)

การเพิม่ประสิทธิภาพหน่วยสกดัละเอียดในกระบวนการ

ผลิตแปง้มนัสําปะหลงั (57-58, วช., 0.46)

36.932
2558 การศกึษาแนวทางการเพิม่ประสิทธิภาพการใช้

ทรัพยากรและพลงังานในกระบวนการผลิตอาหารสตัว์

(58-59, CPF, 1.0)

การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตและการสร้าง

นวตักรรมของอตุสาหกรรมแปง้มนัสําปะหลงั (58-

59, กสอ., 6.0)

การออกแบบและพฒันาไฮโดรไซโคลนท่ีเหมาะสมต่อหน่วย

เพิม่ความเข้มข้นใน กระบวนการผลิตแปง้มนัสําปะหลงัเพ่ือ

ลดการสญูเสียแปง้ไปกบันํา้เสีย (58-59, วช. มุ่งเปา้, 1.46)
8.464
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โครงการวจิยั (ตาม THEME: ก๊าซชีวภาพ-ฟ้า แป้ง-เหลือง)
พ.ศ. โครงการ 1 โครงการ 2 โครงการ 3 โครงการ 4 โครงการ 5 ทนุวิจัย

2546 BiWaRE (46-47, EU, 1.2) ระบบบําบดันํา้ฟาร์มปลาเรนโบว์เทราท์ (46-48, 

โครงการหลวง, 1.3)
2.5

2547 ก๊าซชีวภาพ ส่วนการขยายขนาด (47-49, สนพ., 2.5) การรือ้ถอนแท่นผลิตปิโตรเลียมในทะเลไทยท่ี

หมดอายกุารใช้งาน (47, สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ, 0.1)

ก๊าซชีวภาพ บริษัท Siam Quality Starch (47, บริษัท

สยามควอลลิตีส้ตาร์ชจํากดั, 0.5)
3.1

2548 ก๊าซชีวภาพ CFD (48-49, ศช., 0.72) ศกัยภาพก๊าซชีวภาพ (48-49, สนพ., 1.8) เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ (48-49, สนพ., 1.0) 3.52
2549 โรงงานแป้งมันสาํปะหลังนําร่อง (49-51, ศช., 5.2) PROTEKT (49-51, EU, 1.8) แปง้มนัสําปะหลงัด้วยโพสทไซโคลน (49-50, วช.,0.22

)

การลดและการควบคมุความชืน้ของแปง้ในการอบแห้ง

(49-50, วช., 0.18)

ไฮโดรไซโคลนสําหรับหน่วยแยก

แปง้ (49-50, วช., 0.22)
7.62

2550 INVENT (50-52, EU, 2.5) Benchmarking index ของอตุสาหกรรมแปง้ E3-

Agro (50-51, GTZ, 0.83)

ก๊าซชีวภาพ การเคล่ือนท่ีของเม็ดตะกอนจลุินทรีย์ (50-

51, วช., 0.26)

ผลของมมุและความเร็วของนํา้สกดัแปง้มนัสําปะหลงั 

(50-51, วช., 0.32)
3.91

2551 โรงงานไฟฟา้นิวเคลียร์ท่ีหมดอายกุารใช้งานสําหรับ

ประเทศไทย (51, สกว., 0.53)

Technical Support, Gap-Analysis in the Thai 

Native Starch Industry (51, GTZ, 0.12)

ก๊าซชีวภาพโดยใช้ทฤษฎีการคํานวณพลศาสตร์ของ

ไหล ระยะท่ี 2 (51-52, สวทช., 0.7)

ระบบบําบดัแอมโมเนียโดยใช้Biofilter และ 

Photocatalyst สําหรับฟาร์มปลาเรนโบว์เทราท์ (51-52, 

วช., 0.23)

Sapthip  (51-52, WorldBank, 

0.15)
1.58

2552 ก๊าซชีวภาพ พลศาสตร์ของไหลแบบสามเฟส (52-53, 

วช., 0.30)

กลไกการเคล่ือนผ่านในหน่วยแยกสกดัแป้ง (52-53, 

วช., 0.27)

ปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณการเกิดแปง้มนัสําปะหลงัหยาบ

ระหว่างการอบแห้งแบบพาหะลม (52-53, วช., 0.23)

การพฒันาศกัยภาพบคุลากรในอตุสาหกรรมแปง้มนั

สําปะหลงั NSTDA-GIZ  (52-54, สวทช. และ GIZ, 

10.7)

11.5

2553 การพฒันาบคุลากรอตุสาหกรรมแปง้มนัสําปะหลงั

สําหรับบณัทิตวิศวกรรม  (53-54, สวทช., 1.5)

ฐานข้อมลูวฏัจกัรชีวิตของมนัสําปะหลงั(53-54, 

MTEC, 0.97)

ก๊าซชีวภาพ ผลของความหนาแน่นและการจดัเรียงตวั

ของตวักลาง (53-54, วช., 0.22)

นโยบายการสนบัสนนุทนุการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเพ่ือการสร้างความสามารถการแข่งขนั

ของภาคการผลิตและบริการ (53-54, สวทน., 1.27)

3.96

2554 การใช้แนวคิดการปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อมเกือบ

เป็นศนูย์สําหรับอตุสาหกรรมแปง้ (54-56, สวทช., 

1.5)

ผลของการหมนุเหว่ียงและการกรองต่อประสิทธิภาพ

การสกดัแปง้มนัสําปะหลงั (54-55, วช., 0.25)
1.75

2555 การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตของอตุสาหกรรมแปง้

มนัสําปะหลงัผ่านหลกัสตูร (55-56, สวทช., 1.96; 

กสอ. 0.4)

การศกึษาผลกระทบเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ (55, 

สนพ.,6 ล้าน)

การออกแบบท่อกระจายนํา้ CFD (55, วช., .43) 2.79 (+6)

2556 การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตของอตุสาหกรรมแปง้

มนัสําปะหลงัผ่านหลกัสตูร (56-57, สวทช., 1.96; 

กสอ. 1.4)

การจดัการนํา้เสียของมิตรผล (มิตรผล  0.9) โครงการจดัทําฐานข้อมลูค่ามาตรฐานเชิงประสิทธิภาพ

ของการใช้ทรัพยากรของอตุสาหกรรมแป้งมนั

สําปะหลงัไทย  (57, มลูนิธิผู้ประกอบการไทย, 0.36)

โครงการการประเมินความคุ้มค่าและผลกระทบทาง

สิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ของการใช้ประโยชน์จาก

กากมนัสําปะหลงัเพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพและเอทานอล 

(56-57, วช., 0.35)

3.57

2557 คณะทํางานกลุ่มย่อย ด้านการผลิตและปรับปรุง

คณุภาพก๊าซชีวภาพ คณะทํางานโครงการขบัเคล่ือน

นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม 

พลงังานชีวมวลเพ่ือเตรียมความพร้อมต่อการเปิด

ประชาคมอาเซียน (57, สวทน., 0.4)

การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตของอตุสาหกรรมแปง้

มนัสําปะหลงั ผ่านหลกัสตูรการพฒันาศกัยภาพ

บคุลากรของอตุสาหกรรมแปง้ (57, มิตรผล, 0.072)

Overcoming Policy, Market and Technological 

Barriers to Support Technological Innovation and 

South-South Technology Transfer: the Pilot Case 

of Ethanol Production from Cassava (56-60, GEF, 

36.0)

การเพิม่ประสิทธิภาพหน่วยสกดัละเอียดในกระบวนการ

ผลิตแปง้มนัสําปะหลงั (57-58, วช., 0.46)

36.932
2558 การศกึษาแนวทางการเพิม่ประสิทธิภาพการใช้

ทรัพยากรและพลงังานในกระบวนการผลิตอาหารสตัว์

(58-59, CPF, 1.0)

การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างนวตักรรม

ของอตุสาหกรรมแปง้มนัสําปะหลงั (58-59, กสอ., 

6.0)

การออกแบบและพฒันาไฮโดรไซโคลนท่ีเหมาะสมต่อ

หน่วยเพิม่ความเข้มข้นใน กระบวนการผลิตแปง้มนั

สําปะหลงัเพ่ือลดการสญูเสียแปง้ไปกบันํา้เสีย (58-59, 

วช. มุ่งเปา้, 1.46) 8.464
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โครงการวจิยัเร่ืองกระบวนการผลิตแป้ง ผลักให้เป็นนโยบาย

25
46

25
47

25
48

25
49

25
50

25
51

25
52

25
55

25
53

25
54

โรงงานแป้งมันนําร่อง (สวทช. 5.2)

แป้ง (วช. 3x0.2)แป้ง (วช. 1x0.2)

benchmark (GTZ 0.1) Gap analysis (GTZ 0.1)

Worldbank (0.15)

แป้ง (วช. 2x0.2)

พัฒนาบุคลากร (สวทช./GIZ 10.7)

พัฒนาบัณฑติ (แหล่งทุน สวทช. 1.5 ล้านบาท)

แป้ง (วช. 1x0.2)

LCA มัน (0.9)

ZeroWaste(สวทช. 1.5)

2 ปี (สวทช. 

กสอ. 2.9,+1.8)

แป้ง (วช. 1x0.2)

งานวจิัย พฒันาแป้ง

งานวจิัยมัน

งานพฒันามาตรฐานอุตสาหกรรม

งานพฒันาคน

SEPO1: 47-49, 5, -1.5 ล้าน SEPO2: 49-51, 6, 1.8 ล้าน SEPO3: 51-53, 3, U-IRC

NRM: 49-52, 3, 0.3 ล้าน FEPS: 52-54, 1, BBL ChemEn: 53-55, 2, NU-IRC, TGIST
นักศกึษา

ป.เอก คปก.-อุตสาหกรรม คปก.-อุตสาหกรรม คปก.-อุตสาหกรรม

Benchmark (สวทช.)

แป้ง, ไม่มีเงนิ
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Benchmark (สวทช.)

โครงการวจิยัเร่ืองกระบวนการผลิตแป้ง ผลักให้เป็นนโยบาย

25
52

25
53

25
54

25
55

25
56

25
57

25
58

25
61

25
59

25
60

พัฒนาบุคลากร (สวทช./GIZ 10.7)

แป้ง (วช. 1x0.2)

LCA มัน (0.9)

ZeroWaste (สวทช. 1.5)

2 ปี (สวทช. กสอ., 55-57 2.9+1.8)

แป้ง (วช. 1x0.2)

งานวจิัย พฒันาแป้ง

งานวจิัยมัน

งานพฒันามาตรฐานอุตสาหกรรม

งานพฒันาคน

SEPO4 57-59, 5, 2 ล้าน SEPO5: 59-61, 5, 2 ล้าน
ChemEn: 53-55, 2, NU-IRC, TGISTนักศกึษา

คปก.-อุตสาหกรรม คปก.-อุตสาหกรรม คปก.-อุตสาหกรรม

สกัดละเอียด (วช. 0.35)

ไบโอแก๊ส (วช. 0.43)กากมัน (วช. 0.35)

เทคโนโลยีแป้ง (สวทช., 59-61, 3)

ระบบควบคุม II (สวทช., 59-60, 2)ควบคุม I (สวทช. 1)

Control 56-58, 3; ChemEn 2

ป.ตรี Control 2

ป.ตรี ChemEn 1

Benchmark (สวทช.)

ไฮโดรไซโคลน(วช. 1.4)

1 ปี (กสอ., 58-59, 6)
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ทุนนักศกึษาและค่าตอบแทนสาํหรับอาจารย์

ปริญญาโท 

TGIST, NUI-RC, TRF-MAG

ปริญญาเอก

TGIST, คปก., คปก.-อตุสาหกรรม, สกอ.

ค่าตอบแทนสาํหรับอาจารย์ แล้วแต่การจัดการ

ของแต่ละคน

ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ผ่านมา เป็นทนุสําหรับ

นกัศกึษาท่ีไมไ่ด้ทนุ

รวมทัง้หมด: TRF-MAG, คปก.-อตุสาหกรรม

(140,000x3)

นักศกึษาที่ทาํงานวจิัย ให้ค่าตอบแทนทัง้หมด

เปลี่ยนจากผลตอบแทน เป็นสิง่ท่ีเดก็จะได้รับการ

เรียน การศกึษา และการพฒันาคน

ย้อนกลบัมาเป็นเครือขา่ย เป็นพนัธมิตร เป็นงาน

ทุน

คณะ

วิจัย

นักศึก

ษา

เพื่องาน

พนัธมิตร 

(อาจารย์ นักวจิัย)

คณะวจิัย

ต่อเน่ือง
งาน++

งาน++++++++++

งาน++++++++++
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เครือข่ายและแผน
นักศกึษา SEPO

SEPO1 (โท)- เรียนต่อ คปก.อุตสาหกรรม (เอกจบ 56) นกัวิจยั

หลงัปริญญาเอกไบโอเทค

FEPS (โท): ผจก.โครงการแปง้ทัง้หมด

NRM (โท)– กรมควบคมุมลพิษ

นักศกึษาโครงการอ่ืน

ก๊าซชีวภาพ (โท)-คปก.อุตสาหกรรม (เอก)

โครงการหลวง (โท)-คปก.อุตสาหกรรม (เอก)

Technoprenuer (โท)– GIZ

นักศกึษาต่างชาต-ิ ลาว (ป.เอกม.บรูพา) อเมริกา(ครู Canada)

หน่วยงานความร่วมมือ GIZ/กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม/กรมโรงงาน

+ ตา่งประเทศ + UNIDO

อุตสาหกรรม 1 + 28(16) + 10 + 6 โรงงานแปง้มนัสําปะหลงั

แผนระยะกลาง (3 ปี)

แผนวจิัย  เทคโนโลยีการผลิต(ตอ่เน่ือง) ระบบควบคมุ (อ.เดี่ยว)

พฒันาคน สวทช. กสอ. 

นกัศกึษา SEPO4 และ 5

มาตรฐานอุตสาหกรรม ร่วมกบักสอ. และกรมโรงงาน

ทุน

คณะ

วิจัย

นักศึก

ษา

งาน

พนัธมิตร 

(อาจารย์ นักวจิัย)

คณะวจิัย

ต่อเน่ือง
งาน++

งาน++++++++++

งาน++++++++++
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เกดิการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของศูนย์วจิยั

Biogas 
Technology

Excellent 
Center of 

Waste 
Utilization 

and 
Management

BIOTEC/KMUTT

Biogas 
Technology

Resource 
Use 

Efficiency

อดตี ปัจจุบัน
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งานที่อยากทาํและได้รับมอบหมาย

1. โครงการหลวงและโครงการตามพระราชดาํริ (2546-ปัจจุบัน) อยากทําและมอบหมายโดย อ.กฤษณพงศ์

- ผู้จดัการพืน้ท่ี จ.ฉะเชิงเทรา รับผิดชอบดแูลแผนการพฒันาหลกัสตูร ศกัยภาพครู นกัเรียน ของโรงเรียนมธัยม

พระราชทานนายาว ซึง่เป็นโรงเรียนสว่นพระองค์สมเดจ็พระเทพรัตนฯ (2546-ปัจจบุนั)

- งานวิจยัเร่ืองระบบบําบดัฟาร์มปลาเทร้าท์ (2546-2550)

2. โครงการ JSTP ม.ต้น (2546-2550) ชวนโดย อ.กฤษณพงศ์และอยากทํา

คณะทํางาน JSTP ม.ต้น รับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรมคดัเลือก กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ดําเนินกิจกรรม ประเมินเดก็

3. โครงการ KMUTT Gifted Education (2554-ปัจจุบัน) อยากทํา/มอบหมายโดย อธิการบดี มจธ. (อ.ศกัรินทร์)

คณะทํางาน KMUTT Gifted Education  รับผิดชอบรวบรวมข้อมลูข้อมลูและวางโครงสร้างของ Gifted Education ขอ

งมจธ. ผา่นหลายหน่วยงานของมหาวิทยาลยั

4. Thai Young Scientists Academy (TYSA) (2552-ปัจจุบัน) มอบหมายโดย ผูอํ้านวยการศูนย์พนัธุฯ (อ.มรกต)

-ประธานของ TYSA รับผิดชอบร่วมก่อตัง้ วางโครงสร้าง กิจกรรม เป็นหน่วยงานใต้ บวท. 

- สมาชิก Global Young Academy (GYA) ท่ีก่อตัง้โดย InterAcademy Panel (IAP)

5. โครงการ UNIDO เร่ือง Overcoming Policy, Market and Technological Barriers to Support Technological 

Innovation and South-South (2.6 million USD) (22 มี.ค.56+)       มอบหมายโดย อธิการบดี มจธ. (อ.ศกัรินทร์)

-ผู้จดัการโครงการ/คณะทํางาน รับผิดชอบรวบรวมประสานงานหน่วยงานตา่งๆ ฝ่ังไทย (มจธ. สวทช. และ UNIDO) และ

ดําเนินกิจกรรมภายใต้โครงการโรงงานต้นแบบการผลิตเอธานอล
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ขอบคุณคะ

ทุน

คณะ

วิจัย

นักศึก

ษา

เพื่องาน

พนัธมิตร 

(อาจารย์ นักวจิัย)

คณะวจิัย

ต่อเน่ือง
งาน++

งาน++++++++++

งาน++++++++++
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