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มจพ. TOP 10 ม.ไทย จากการ 
จัดอันดับ THE Ranking 2022 

                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ติดอันดับ   
                         TOP 10  มหาวิทยาลัยไทย  จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก 
                         Times Higher  Education  World University Rankings 2022 กลับมา
                         ติดอันดับอย่างสมศักดิ์ศรีอีกครั้ง สืบเนื่องจากปี 2563 มจพ. ถูกจัดอันดับ  
                         ที่ 13 โดยคิดคะแนนจากผลคะแนนดิบ ซึ่งปีนี้มีมหาวิทยาลัยไทยติดอันดับ
รวม 17 มหาวิทยาลัย Times Higher Education หรือ THE สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ชื่อดังจากประเทศอังกฤษ  
ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับ Times Higher Education World University Rankings 2022 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นอันดับที่ 6 ร่วมของไทย (คิดเป็นอันดับที่ 10 ของไทยจากผลคะแนนดิบ) จากทั้งหมด 17 
มหาวิทยาลัย และจัดอยู่ในอันดับที่ 1201+ ของโลก จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก 2,100 กว่าแห่ง 

ทั้งนี้เกณฑ์การพิจารณาจากตัวชี้วัด  Times Higher Education University Rankings 2022 ในการจัดอันดับ
พิจารณาจากตัวชี้วัด 5 ด้าน ประกอบด้วย การเรียนการสอน (Teaching) ร้อยละ 30, การวิจัย (Research) ร้อยละ 30 
การอ้างอิงงานวิจัย (Citations) ร้อยละ 30, รายได้ทางอุตสาหกรรม (Industry Income) ร้อยละ 2.5 และความเป็น
นานาชาติ (International Outlook) ร้อยละ 7.5 โดยเมื่อน าผลคะแนนมาดูรายละเอียดตามรายตัวชี้วัด จะพบว่า มจพ. 
ได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นจากปีก่อน คือ อันดับที่ 10 ของประเทศ โดยตัวชี้วัดที่ท าได้ดีและเด่นชัดที่สุดคือ ด้านการ
อ้างอิงงานวิจัย (Citations) ซึ่งจัดเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ  สูงขึ้นจากปีก่อนที่เป็นอันดับที่ 9 บ่งบอกถึงการที่
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเพ่ิมมากขึ้น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร
เ ห นื อ   ข อ ข อ บ คุ ณ
บุคลากร นักวิจัย และ
นั ก ศึ ก ษ า ทุ ก ท่ า น ที่
ร่ ว ม มื อ กั น พั ฒ น า
มหาวิทยาลัยอย่างรอบ
ด้านและต่อเนื่อง ซ่ึงเป็น
ที่ประจักษ์ ในเวที โลก  
ดังวิสัยทัศน์ของการเป็น 
‘มหาวิทยาลัยชั้นน าด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม เป็นที่
ย อ ม รั บ ใ น ร ะ ดั บ
นานาชาติ’ 



สัมภาษณ ์อาจารย์ มจพ. คว้าทุนวิจัยเทคโนโลยีสีเขียวส าหรับยานยนต์ จาก บพข.  ปี’64  

      ผลงานวิจัย เรื่อง “การการผลิตน้ ามันเช้ือเพลิงเหลวสังเคราะห์ จากเทคโนโลยีสีเขียว
ส าหรับยานยนต์ ” โดย รศ.ดร. สุวิมล  วงศ์สกุลเภสัช  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับทุนวิจัย 
จ านวน 31.2 ล้านบาท จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ (บพข.)  ประจ าปีงบประมาณ 2564 เมื่อ เดือนพฤษภาคม 2564   
     รศ.ดร. สุวิมล  เปิดเผยว่าทุนวิจัยเทคโนโลยีสีเขียวส าหรับยานยนต์  จาก บพข. เป็นทุน
เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของ
นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ในด้าน
การต่อยอดอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และวางรากฐานการพฒันาเศรษฐกิจภายใต้ งานวิจัยนี้มี
แนวคิดสืบเนื่องมาจากความต้องการในการลดปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทย ได้แก่ 

ปัญหาฝุ่นละออง ก๊าซพิษ เขม่าควัน ท่ีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 
BCG (Economy) ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชากรเป็นอย่างมาก     
       วัตถุประสงค์ของงานวิจัย มุ่งเน้นในการพัฒนากระบวนการผลิตน้ ามันชีวภาพโดยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตตลอดทั้ง
กระบวนการให้มีประสิทธิภาพการผลิตท่ีมากขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการการใช้งานจริงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย
การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการและกรรมวิธีการผลิตท่ีใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติและลดการปลดปล่อยมลพิษ ตรวจสอบคุณสมบัติ
น้ ามันท่ีผลิตได้และทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานจริง รวมถึงประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของการใช้น้ ามันเช้ือเพลิง
ชีวภาพและน้ ามันเช้ือเพลิงเหลวสังเคราะห์ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และการใช้งานในเครื่องยนต์ รวมถึง
ผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนการผลิต และ ความคุ้มค่าในการลงทุน 
       ลักษณะเด่นของงานวิจัย มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องในการผลิตน้ ามันชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ครอบคลุมการผลิตก๊าซไฮโดรเจน  และก๊าซสังเคราะห์จากกา๊ซชีวภาพ   การผลิตน้ ามันเช้ือเพลิงเหลวสังเคราะห์จากกระบวนการ
ฟิชเชอร์-โทรปช์  การผลิตน้ ามันเช้ือเพลิงเหลวชีวภาพจากน้ ามันปาล์มและผลพลอยได้กับก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซสังเคราะห์ และ 
การทดสอบน้ ามันเช้ือเพลิงเหลวสังเคราะห์และน้ ามันเชื้อเพลิงชีวภาพท่ีสังเคราะห์ได้ในเครื่องยนต์จริง งานวิจัยนี้เป็นการบูรณา
การงานวิจัยจากหลายภาคส่วนท้ังในส่วนภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม และคณะท างานท่ีมีคณาจารย์มีความเชี่ยวชาญจาก 
สาขาวิศวกรรมเคมี วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม และวิศวกรรมเครื่องกล จากมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนี้งานวิจัยน้ี
ยังได้รับความอนุเคราะห์ร่วมทุนสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด 
(มหาชน) บรษิัทเชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด บริษัทพลวัชร์ เครื่องยนต์ 
จ ากัด และ บริษัทวีระสุวรรณ จ ากัด ในการพัฒนาท้ังในส่วนการให้
ค าแนะน าด้านกระบวนการและการทดสอบกับเครื่องยนต์จริง 
นอกจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีกระบวนการแล้ว ทางโครงการยัง
ศึกษาการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ของ
การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเหลวสังเคราะห์และน้ ามันเชื้อเพลิงชีวภาพท่ี
สังเคราะห์ขึ้น เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐาน
ทางเศรษฐกิจด้าน BCG 
        ประโยชน์จากงานวิจัยน้ีสามารถกระตุ้นการเพิ่มขึ้นของ GDP 
จากการเพิ่มมูลคา่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น น้ ามันปาล์ม ท่ีเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกร ช่วยส่งเสริมการใช้น้ ามันชีวภาพสังเคราะห์ที่ผลิตจากทรัพยากรหมุนเวียนในประเทศ ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
ลดปริมาณการปลดปล่อย CO2 และ PM 2.5 รวมถึงเพิ่มสัดส่วนการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองต่อการพึ่งพาเทคโนโลยีจาก
ภายนอก ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมในประเทศได้ สอบถามรายละเอียดได้ท่ี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. 
หรือ รศ.ดร. สุวิมล วงศ์สกุลเภสัช โทรศัพท์ 02-555 2000 ต่อ 8245 หรือ 095-168-1515  


