
ประวัติ  
(Curriculum Vitae) 

 
สวนตัว 
ชื่อ   นายสุรชัย จันทรศร ี
  Mr. Surachai Jansri    
อาย ุ  36  ป 
วันเดือนปเกิด 9 กรกฎาคม 2524 
เพศ   ชาย 
สถานภาพ โสด  
ท่ีอยู   วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกจิและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมวิทยาเขตแมริม 
  อําเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม 50180 
เบอรโทรศัพท 09-2292-6254 
E-mail   surachai_nar@cmru.ac.th 
 
การศึกษา 

ปท่ี
การศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบัน วุฒิการศึกษา 

2551-2555 ปริญญาเอก 
บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลงังานและ
สิ่งแวดลอม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุ ี

Ph.D. (Energy 
Technology) 

2548-2550 ปริญญาโท 
คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

2543-2547 ปริญญาตร ี
คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ศษ.บ. (เคมี) 

 
โครงงาน/วิทยานิพนธ 

ระดับ
การศึกษา 

ชื่อโครงงาน/ชื่อวิทยานิพนธ 

ปริญญาเอก 
Design of Two-Stage Continuous Reactor for Producing Methyl Ester from 
High Free Fatty Acid Mixed Crude Palm Oil   

ปริญญาโท 
Kinetics of Methyl Ester Production from Crude Palm Oil by Using Acid-Alkali 
Catalyst 

ปริญญาตร ี การวิเคราะหคุณภาพนํ้าของแหลงนํ้าในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ทุนการศึกษา 

ระดับการศึกษา ไดรับจาก เง่ือนไข 
ปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลงังานและสิง่แวดลอม ไมมีขอผูกมัด 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุ ี

 
งบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2552-2554 
ไมมีขอผูกมัด 

ปริญญาโท 
บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลงังานและสิง่แวดลอม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุ ี
ไมมีขอผูกมัด 

 
สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ 
1. เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซล  
2. เทคโนโลยีพลงังาน  
3. คารบอนฟุตพริ้นท 
 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
1.  Prateepchaikul, G.  and Jansri, S.  ( 2008) , The Reduction of Free Fatty Acid in Mixed Crude 

Palm Oil via Esterification ( in Thai) , PEC 6, Faculty of Engineering, Prince of Songkla 
University, Hat Yai, Songkhla, Thailand [May 8-9, 2008]. 

2. สุรชัย จันทรศรี (2558), เสนเทียบมาตรฐานสําหรับการลดกรดไขมันอิสระในนํ้ามันพืชดวยกระบวนการเอ
สเทอริฟเคชัน, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่  3", จังหวัด
นครศรีธรรมราช, ประเทศไทย. (18-23 พฤษภาคม 2558) 

3. สุรชัย จันทรศร ี (2558), การศึกษาความเปนไปไดในการเตรียมนํ้ามันพืชที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตไบดีเซล
ดวยกระบวนการเอสเทอริฟเคชันแบบยอนกลับ, การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 29, จังหวัดนครราชสีมา, ประเทศไทย. (30 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2558) 

4. สุรชัย จันทรศร ี(2558), เอสเทอริฟเคชัน: กระบวนการลดกรดไขมันอิสระในนํ้ามันพืชที่ใชเปนวัตถุดิบในการ
ผลิตไบโอดีเซล, การประชุมวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทย ครั้งที่ 11, จังหวัดชลบุรี, 
ประเทศไทย. (17-19 มิถุนายน 2558) 

5. สุรชัย ณรัฐ จันทรศร,ี จีราภรณ จันทรเขียน, นฤมล ภูสิงห, ปารณีย ชมพูพระ, ดุษฎีพร หิรัญ, ประภัสรา ระ
กิติ (2559), การออกแบบและทดสอบเครื่องอบแหงพริกโดยใชพลังงานแสงอาทิตยรวมกับเช้ือเพลิงชีว
มวล, การประชุมวิชาการระดับชาติเครือขายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11: เครือขายวิจัย
อุดมศึกษา สานพลังประชารัฐ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา. (19-20 ธันวาคม 
2559) 

6. สุรชัย ณรัฐ จันทรศรี, พัทยา แจมมณี, พิพัฒนพงษ พัฒนภูมิชัย, วาสนา สีชุม, ชวรงค แกวมูลสุข, มัทติญา
ลานภูเขียว และสมมาส แกวลวน (2560), การอบแหงรางจดืดวยเครื่องอบแหงพลงังานแสงอาทิตยชนิด
พาความรอนแบบบังคับที่รับแสงอาทิตยโดยออม. การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู
ชุมชนแหงประเทศไทย ครั้งที่ 10: พลังงานยุคเปลี่ยนผาน เลาขานวิถีพอเพียง หลอเลี้ยงชุมชนย่ังยืน, 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง. (29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560) 

7. พงษภูไท อุดมอริยทรัพย และสุรชัย ณรัฐ จันทรศรี (2561), เครื่องตนแบบการประยุกตใชเซลลแสงอาทิตยสําหรับการ
อบแหงตนกก. การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่ 10, โรงแรมราชศุภมิตร อาร.เอส. อําเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี. (1-3 พฤษภาคม 2561) 

 



 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
1. Jansri, S. and Prateepchaikul, G. (2007), Transesterification Reaction Modeling of Soybean Oil 

and Palm Oil, International Conference on Agricultural, Food and Biological Engineering 
& Post Harvest/Production Technology, Khon Kaen, Thailand [January 21-24, 2007]. 

2. Jansri, S. Prateepchaikul, G. and Ratanawilai, S.B. (2010), Estimation of n Tank of Continuous 
Stirred Tank Reactor in Series for Producing Methyl Ester from Mixed Crude Palm Oil, 
Technology and Innovation for Sustainable Development International Conference, 
Nong Khai, Thailand   [March 4-6, 2010]. 

3. Jansri, S. and Prateepchaikul, G. (2010), The Comparison between the Biodiesel Productions 
from Crude Coconut Oil by Saponification followed by Transesterification and the Two-
Stage Process, International Conference on Applied Energy, Singapore [April 21-23, 2010]. 

4. Jansri, S. and Prateepchaikul, G. (2010), The Investigation of Simulation for Verification the 
Design of Continuous Reactor for Reducing High Free Fatty Acid Mixed Crude Palm Oil 
via Esterification, Renewable Energy 2010, Yokohama, Japan [June 27- July 2, 2010]. 

5. Jansri, S. and Prateepchaikul, G. (2010), The Verification of n Tank of Continuous Stirred Tank 
Reactor Estimation for Producing Methyl Ester from Mixed Crude Palm Oil by the Two-
Stage Process, the 7th IMT-GT UNINET and the 3rd International PSU-UNS Conferences on 
Bioscience, Hat Yai, Thailand [October 7-8, 2010] 

6. Jansri, S. (2015), Preparation Vegetable Oil as Biodiesel Feedstock via Heterogeneous Catalyst 
Re-Esterification, 2015 International Conference on Alternative Energy in Development 
Countries and Emerging Economies, Bangkok, Thailand. [May 28-29, 2015]. 

7. Jansri, S.N., Marasri, J., Kumlungmak, N., Bonsuntia, S., Saardchom, H. and Junkum, J. (2018), 
Comparative studies on thermal performance of biomass gas stove and traditional 
cooking stoves, ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Confernce 2018, Bankokm Thailand. 
[June 7, 2018]. 

8. Jansri, S.N., Taluengjit, N., Pothacharoen, W. and Setthapun, W. (2018), The design and 
fabrication of heat exchanger system for production hot water using hot air from exhaust 
pipe of biomass burner, ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Confernce 2018, Bankokm 
Thailand. [June 7, 2018]. 

 
ผลงานตีพิมพในวารสารระดับชาติ 
1.  Jansri, S. , Prateepchaikul, G.  and Ratanawilai, S. B.  ( 2007) , Acid- catalyzed esterification:  a 

technique for reducing high free fatty acid in mixed crude palm oil, Kasetsart Journal 
(Natural Science), 41, 3, pp.555-560. 

2. Jansri, S. and Prateepchaikul, G. (2011), The Comparison of Procedure and Cost Analysis For 
Biodiesel Production from High Free Fatty Acid Crude Coconut Oil via Saponification 



followed by Transesterification and the Two- Stage Process, Kasetsart Journal ( Natural 
Science), 45, 1, pp. 110-119. 

3.  Jansri, S.  and Prateepchaikul, G.  ( 2011) , The Enhancement of the Two-Stage Process for 
Producing Biodiesel from High Free Fatty Acid Mixed Crude Palm Oil, Kasetsart Journal 
(Natural Science), 45, 6, pp. 1094-1104. 

4. สมมาส แกวลวน, ดํารงศักด์ิ จันโทสี, สุรชัย จันทรศรี, เวคิน ปยรัตน. (2556). การทดสอบสมรรถนะเตาชีว
มวลขนาด 20 kW. วารสารวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 8(1). หนาที่ 24-33. 

5.  Jansri, S. , Niseng, S. , Tanthai, P.  and Prateepchaikul, G.   ( 2015) , 150- Liter Batch Biodiesel 
Production from High Free Fatty Acid Oil: A System with Short Reaction Time, Journal of 
Chaiyaphum Rajabhat University Research 1, 2 pp. 6-20. 

6. สุรชัย ณรัฐ จันทรศรี และอนุสรณ บุญปก (2560), คารบอนฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑกลวยกรอบแกว. 
วารสารวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุร ีปที่ 15 ฉบับที่ 1 หนาที่ 43-50. 

7. สุรชัย ณรัฐ จันทรศรี (2560), การศึกษาสมรรถนะเครื่องอบแหงผลิตภัณฑทางการเกษตรโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตยรวมกับเช้ือเพลิงชีวมวล. วารสารวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปที่ 12 
ฉบับที่ 1 หนาที่ 1-11. 

8. สุรชัย ณรัฐ จันทรศรี และอนุสรณ บุญปก (2560), การประเมินการปลดปลอยกาซเรือนกระจกผลิตภัณฑ
แปรรูปจากหมู: หม่ําหมู. วารสารวิทยาศาสตรคชสาสน, ปที่ 39 ฉบับที่ 1 หนาที่ 13-22. 

 
ผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 
1. Jansri, S. and Prateepchaikul, G. (2011), Kinetics of Methyl Ester Production from Mixed Crude 

Palm Oil by Using Acid-Alkali Catalyst, Fuel Processing Technology, 92, pp. 1543-1548. 
2. Jansri, S. (2015), Preparation of Vegetable Oil as Biodiesel Feedstock via Re-Esterification: A 

Suitable Catalyst, Energy Procedia, 79, pp. 143-148 
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
1. อนุสิทธิบัตรเลขที่ 6591: ระบบผลิตไบโอดีเซลตอเน่ืองแบบสองข้ันตอน ณ วันที ่9 กันยายน 2554 
2. อนุสิทธิบัตรเลขที่ 13139: เครื่องอบแหงผลิตภัณฑเกษตรโดยใชพลังงานแสงอาทิตยรวมกับเช้ือเพลิงชีวมวล 

ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 
 
รางวัลท่ีไดรับ 
1. รางวัลผลงานดีเดนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2555 สาขาการประดิษฐ เรื่องระบบไบโอดีเซล
ตอเน่ืองแบบสองข้ันตอน 
2. อาจารยผูสอนและวิจัยดีเดน สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจําป 
2559 
3. ผลงานการวิจัยเรื่อง “เครื่องตนแบบอบแหงผลิตภัณฑทางการเกษตรโดยใชพลังงานแสงอาทิตยรวมกับ
เช้ือเพลิงชีวมวล” ไดรับคัดเลือกเพื่อจัดทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธผลงานวิจัยของโครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก ของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. อาจารยผูสอนและวิจัยดีเดน เน่ืองในวันสถาปนาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจําป 2560 



 
 
การเขารวมอบรม และดูงาน 

หัวขอ สถานท่ี วันเดือนป 

อบรม Water footprint 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ

ไทย 
20-22 มีนาคม 

2561 
Staff Visitor Universiti Teknologi MARA 

Shah Alam, Malaysia 
November 8, 
2017- 
December 2017 

อบรม Carbon footprint of organization สวทช 18-19 ส.ค. 2560 

อบรมวิทยากรหลกัสูตรการพัฒนานักวิจัย รุนที่ 16 มหาวิทยาลัยขอนแกน 
24-28 เม.ย. 

2560 
อบรม Carbon footprint of products สวทช. 9-11 ต.ค. 2559 
อบรม Life cycle assessment สวทช. 26-28 ต.ค. 2559 

อบรมและพฒันาทูตสะเต็ม 
สถาบันสงเสรมิการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
27 ก.พ.-1 มี.ค. 

2559 
อบรมผูประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ 6-7 ส.ค. 2558 
อบรมในโครงการสรางนักปฏิบัติ (Practitioner) ดาน
มาตรฐานระบบการจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากรสู
ภาคอุตสาหกรรมอยางย่ังยืน (ISO 50001) 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

23-27 เม.ย. 
2555 

ดูงานทางดานลอจสิติกซ 
เมือง Magdeburg  
ประเทศเยอรมัน 

14-24 ต.ค. 2552 

อบรมการเขียนแบบดวยโปรแกรม SolidWorks 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  

คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

3-7 มี.ค. 2551 

อบรมหลักสูตรผูประกอบการ: พลงังานทดแทน 
“นํ้ามันไบโอดีเซล” 

หองประชุมมงคลสุข  
คณะวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

20-25 เม.ย. 
2549 

อบรมทักษะการพูดภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
9 ม.ค.-16 ก.พ. 

2549 
 
ประสบการณทํางาน 

ระยะเวลา 
ประเภทการ

วาจาง 
ตําแหนง สถาบัน ภาระงาน 

ธันวาคม 2560 - Participant APEC 

EWG 20 2016A: APEC 
Workshop on Guidelines 
toward High Biodiesel 
Blend Diesel (eg B20) on 



13 - 14 December 2017 
Bangkok, Thailand 

พฤศจิกายน 
2560-ธันวาคม 

2560 

Staff 
Exchange 
Program 

Staff 
Universiti Teknologi 

MARA, Malaysia 
-Design of Green 
Living City (GLC) 

กันยายน 2560 
– ปจจบุัน 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ 

อาจารย 
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกจิและ
เทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

- อาจารยประจําหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และ
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
พลังงานและสิ่งแวดลอม
ชุมชน 
- สอนวิชาเทคโนโลยี
พลังงาน 
พลังงานและสิ่งแวดลอม
ชุมชน 

พฤศจิกายน 
2559 – ปจจบุัน 

อิสระ 

ที่ปรกึษา
การจัดทํา
คารบอน
ฟุตพริ้นท

ของ
ผลิตภัณฑ 

องคการบรหิารจัดการกาซ
เรือนกระจก (องคการ

มหาชน) 

ใหคําปรึกษาในการจัดทํา
คารบอนฟุตพริ้นทของ
ผลิตภัณฑแก
ผูประกอบการ ไดถูกตอง
ตรงตามแนวทางการ
ประเมินการประเมิน
คารบอนฟุตพริ้นทของ
ผลิตภัณฑ 

กันยายน 2555 
– กันยายน 

2560 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ 

อาจารย 
คณะครศุาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ

- อาจารยประจําหลักสูตร           
ครุศาสตรบณัฑิต           
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ทั่วไป - สอนวิชาพลังงาน
ทางเลือก เคมี โครงงาน
วิทยาศาสตร และหัวขอ
พิเศษทางวิทยาศาสตร 

กรกฎาคม 
2555-

พฤศจิกายน 
2555 

ที่ปรกึษา
โรงงาน 

ผูเช่ียวชาญ
ดานไบโอ

ดีเซล 

กรมพฒันาพลังงานทดแทน
และอนุรกัษพลงังาน 

กระทรวงพลังงาน และ
บริษัทฟรอนเทียรเอ็นจิเนียริ่ง

คอนซัลแทนทสจํากัด 
(โครงการลดตนทุนการ

ผลิตไบโอดีเซลใน
โรงงานผลิตไบโอดีเซลเชิง

พาณิชย) 

- เย่ียมชมโรงงานผลิตไบ
โอดีเซล 
(บริษัทบางจากไบโอฟูเอล
จํากัด, บริษัท ซีพีเอฟ 
(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) สระบุรี, บริษัท
ไทยโอลีโอเคมจีํากัด) 
- ใหขอเสนอแนะในการ
ลดตนทุนการผลิตไบโอ



ดีเซลใหได 700,000 บาท 
ตอป 

มิถุนายน 2555- 
สิงหาคม 2555 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

เจาหนาที่
บรหิารงาน

ทั่วไป 

ศูนยบริการวิชาการแกชุมชน 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ 

- จัดทํางานเอกสาร
โครงการพัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยีชีว
มวลสูชุมชน 
- ทํางานวิจัยดานพลังงาน 

มีนาคม 2555- 
มิถุนายน 2555 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

เลขานุการ
โครงการ 

ศูนยนวัตกรรมวิศวกรรม 
พลังงานและสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 

- จัดทําโครงการและ
เอกสารโครงการเตรียม
ความพรอมบุคลากรเพือ่
เสริมสรางความมั่นคงทาง
อาชีพและการจางงาน
ดานมาตรฐานระบบการ
จัดการของสากล 

เมษายน 2551-
กุมภาพันธ  

2555 

ลูกจาง
ช่ัวคราว 

ผูชวยวิจัย 

สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน 
ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกล 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

- ผูชวยวิจัยทางพลังงาน
ทดแทนดานไบโอดีเซล 
- ผูชวยโครงการไบโอ
ดีเซลชุมชน 
- ผูชวยงานโครงการครุ
วิจัยพลังงาน ในสวน
งานไบโอดีเซล 

ตุลาคม 2550-
กันยายน 2551 

ลูกจาง
ช่ัวคราว 

อาจารย
พิเศษ 

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูม ิ

- สอนระดับปรญิญาตรี 
วิชาเคมีทั่วไป และ
เทคโนโลยีปาลมนํ้ามัน 

ตุลาคม 2547-
มีนาคม 2548 

ลูกจาง
ช่ัวคราว 

อาจารย
ประจําตาม
สัญญาจาง 

ภาควิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร

ธานี 

- สอนระดับปรญิญาตรี
วิชา เคมีทั่วไป  เคมี
อินทรีย  และเคมี
วิเคราะห 

พฤษภาคม 
2547-ตุลาคม 

2547 

ลูกจาง
ช่ัวคราว 

ครูอัตราจาง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
- สอนระดับมัธยมศึกษาป
ที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร 

 
ประสบการณดานการจัดอบรม ติดตามผล และอ่ืน ๆ 

หัวขอ สถานท่ี 
วิทยากรอบรมโครงการพฒันาครูแบบครบวงจร
หลักสูตรฝกอบรมการพัฒนาสมรรถนะการออกแบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ



การจัดการเรียนรูกิจกรรมสะเต็มศึกษาและพฒันา
ผูเรียนในศตวรรษที่ 21  
วิทยากรอบรมคายสะเต็มเพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน 

โรงเรียนมารีอปุถัมภ อําเภอเมอืง จงัหวัดชัยภูม ิ

วิทยากรอบรม STEM Education 
โรงเรียนบานเขวาวิทยายน อําเภอบานเขวา จังหวัด
ชัยภูม ิ

วิทยากรอบรมโครงการพฒันาครผููสอนวิทยาศาสตร
ดานการจัดกจิกรรมทดลองวิทยาศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนจตุรสัวิทยานุกูล 
สํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 
3 

โรงเรียนจัตุรสัวิทยานุกลู อําเภอจัตุรัส จงัหวัดชัยภูม ิ

วิทยากรอบรม และผูประเมินการปลอยกาซเรือน
กระจกผลิตภัณฑ OTOP จังหวัดชัยภูม ิ

วิสาหกจิชุมชนในจังหวัดชัยภูม ิ

ผูสรางแรงบันดาลใจเพื่อจุดประกายเสนทางสูอาชีพ
สะเต็มใหกบันักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ภายใต
โครงการทูตสะเต็มแหงชาติ โดยเปนความรวมมือ
ระหวางบริติช เคานซลิ กับสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ภายใตโครงการ
ทุน Newton Fund 

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จงัหวัดเชียงใหม 

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถายทอดเทคโนโลยี
การอบแหงผลิตภัณฑทางการเกษตรโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตยรวมกบัเช้ือเพลงิชีวมวล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ

วิทยากรอบรมโครงการคูปองพฒันาครสูาขา
วิทยาศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูม ิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ

โครงการการสรางเครื่องตนแบบเตาชีวมวลสําหรับ
ผลิตความรอน “การจัดโครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนเปาหมาย
ในจังหวัดนครนายก” ป 2555 

โครงการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนจากชีวมวลสูชุมชน ศูนยบริการวิชาการแก
ชุมชน มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

โครงการการสรางเครื่องตนแบบเตาชีวมวลสําหรับ โครงการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีพลังงาน 
เก็บขอมูลการอบแหงมันเสนเบื้องตน เพื่อนําเขาสู
โครงการการวิจัยการอบแหงมันเสนโดยใชพลังงาน
จากชีวมวล 

โรงงานโฆสนจํากัด อําเภอวังนอย จงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

รวมตรวจสอบโรงงานเพื่อนําโรงงานเขาโครงการ
ผลิตภัณฑทีเ่ปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

โรงงานผลไมแปรรปูวรพรจํากัด อําเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

อบรมไบโอดีเซลชุมชน (10 กลุม)  
ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกล คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 



ซอมบํารุงเครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบตอเน่ือง 120 
ลิตรตอช่ัวโมง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี 

ซอมบํารุงเครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบกะ 80 ลิตรตอ
ช่ัวโมง 

อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

ซอมบํารุงเครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบกะ 80 ลิตรตอ
ช่ัวโมง 

อําเภอนาหวา จังหวัดสกลนคร 

อบรมไบโอดีเซลชุมชน และซอมบํารงุเครื่องผลิตไบ
โอดีเซลแบบกะ 100 ลิตรตอช่ัวโมง (5 กลุม) 

อําเภอทุงสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ครุวิจัยพลงังาน (ไบโอดีเซล) ป 2551-2553 
ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกล คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

อบรมไบโอดีเซลชุมชน คลินิกเทคโนโลยี คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกล คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 


