
Curriculum Vitae 
 

1. ชื่อ   นายสุรตัน์ เศษโพธิ ์
 

2. วนัเดือนปีเกิด         5 พฤศจกิายน 2524  
 

3. ประวติัการศึกษา 
2554 – 2559  วศิวกรรมศาสตรดุษฎบีณัฑติ (วศิวกรรมพลงังาน) 

  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
2548 – 2550  วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (ฟิสกิสป์ระยุกต)์ 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
2542 – 2545  วทิยาศาสตรบณัฑติ (ฟิสกิส)์ 
   มหาวทิยาลยันเรศวร 
 

4. สถานท่ีติดต่อ คณะพลงังานและสิง่แวดลอ้ม 
   มหาวทิยาลยัพะเยา 
   เลขที ่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธนิ  ต าบลแม่กา 
   อ าเภอเมอืง  จงัหวดัพะเยา  56000 

   โทรศพัทม์อืถอื 088-2667441 
   e-mail : sedpho@gmail.com 
 

5. ประวติัการท างาน 
2553 – ปัจจุบนั  อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาพลงังานทดแทน 
   คณะพลงังานและสิง่แวดลอ้ม  มหาวทิยาลยัพะเยา 
2546 – 2548  ผูช้่วยสอน  

ส านักวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยันเรศวร วทิยาเขตสารสนเทศพะเยา  
       

6.  ความเช่ียวชาญ 
1. Life Cycle Assessment, Life Cycle Exergy Analysis of Power Generation systems 
2. Evaluation of Energy and Carbon footprint of Power Generation systems 
3. Consultant: Carbon footprint of product (CFP), Thailand Greenhouse Gas Management Organization 

(TGO) 
4. Verifier: Carbon footprint of product (CFP), Thailand Greenhouse Gas Management Organization (TGO) 
5. Verifier: Carbon footprint of organization (CFO), Thailand Greenhouse Gas Management Organization 

(TGO) 
6. Validation and Verification Body of Thailand Voluntary Emission Reduction Program (T-VER), Thailand 

Greenhouse Gas Management Organization (TGO) 
 

 



7. ทุนวิจยัท่ีได้รบั/โครงการวิจยัท่ีมีส่วนร่วม 
โครงการ แหล่งทุน ปีท่ีได้รบั 

1.การประยุกตโ์ครงสรา้งนาโนซงิกไ์ทเทเนตเป็นเซลล์
แสงอาทติยช์นิดสยีอ้ม (หวัหน้าโครงการ) 

มหาวทิยาลยันเรศวร
วทิยาเขตสารสนเทศ 
พะเยา 

2552 

2.โครงการพฒันาฐานขอ้มลูสิง่แวดลอ้มส าหรบัภาคการเกษตร 
(ร่วมวจิยั) 

ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและ
วสัดุแห่งชาตสิ านักงาน
พฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

2553 

3. กจิกรรมการจดัการพลงังานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดบั
ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานส าหรบัอุตสาหกรรม Total Energy 
Management : TEM (ผูช้่วยโครงการ)  

กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 
2553 

4.โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติเตาแก๊สชวีมวลเพื่อลด
ค่าใชจ้่ายในชมุชนอย่างยัง่ยนื (หวัหน้าโครงการ) 

คลนิิคเทคโนโลย ี
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

2554 

5.การทดสอบประสทิธภิาพของเครื่องยนตส์นัดาปภายในโดยมี
ไฮโดรเจนจากน ้าเป็นเชือ้เพลงิรว่ม (ผูช้ว่ยวจิยั) 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

2554 

6.การจดัท าฐานขอ้มลูแบบ Cradle to gate ของฐานขอ้มลู
การเกษตร (ร่วมวจิยั) 

ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและ
วสัดุแห่งชาตสิ านักงาน
พฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

2554-2555 

7. โครงการจดัท าฐานขอ้มลูวฏัจกัรชวีติของวสัดุพืน้ฐานและ
พลงังานของประเทศ รวมทัง้การประยุกตใ์ช ้(ร่วมวจิยั) 

ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและ
วสัดุแห่งชาตสิ านักงาน
พฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

2556-2557 

8. การประเมนิผลกระทบทางเศรษฐนิเวศของการผลติไฟฟ้าใน
ประเทศไทยโดยแนวคดิเอก็เซอรจ์ฟุีตพริน้ท ์(หวัหน้าโครงการ) 

ส านักนโยบายและแผน 
กระทรวงพลงังาน 

2557-2558 

9. โครงการยกระดบัการแขง่ขนัอุตสาหกรรมอาหารไทยดว้ย
การลดตน้ทุนและเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ประจ าปี 2557 (ร่วม
วจิยั) 

อุตสาหกรรมพฒันามลูนิธิ
เพื่อสถาบนัอาหาร 2557 

10. โครงการจดัทาแนวทางปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ (Best Practice) 
เพื่อ Green Supply Chain ของอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการ
ส่งออก (ผูช้่วยโครงการ) 

กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐาน
และการเหมอืงแร ่ 2557 

11. โครงการยกระดบัการแขง่ขนัอุตสาหกรรมอาหารไทยดว้ย
การลดตน้ทุนและเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม (Good Practices on 
Productivity and 
Continuous Improving to Carbon Label) ประจาปีงบประมาณ 
2558 (ร่วมวจิยั) 

อุตสาหกรรมพฒันามลูนิธิ
เพื่อสถาบนัอาหาร 

2558 



โครงการ แหล่งทุน ปีท่ีได้รบั 
12. โครงการพฒันาอุตสาหกรรมอาหารของไทยใหเ้ป็นครวั
อาหารคุณภาพของโลก 
กจิกรรมดา้นเพิม่ศกัยภาพผลติและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
(Productivity & Environment) กจิกรรมย่อย : ยกระดบัการ
แขง่ขนัอุตสาหกรรมอาหารไทยดว้ยการลดตน้ทุนและเป็นมติร
ต่อสิง่แวดลอ้ม (Carbon Label) ปีงบประมาณ 2559 (ร่วมวจิยั) 

อุตสาหกรรมพฒันามลูนิธิ
เพื่อสถาบนัอาหาร 

2559 

13. ทีป่รกึษาโครงการส่งเสรมิพลงังานทดแทนและปรบัปรุง
ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานในพืน้ทีศู่นยร์าชการเฉลมิพระ
เกยีรต ิ80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 

กรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรกัษ์
พลงังาน 

2559 

14. โครงการ การตรวจสอบความใชไ้ด ้(Validation) และ/หรอื 
การทวนสอบ (Verification) โครงการลดก๊าซเรอืนกระจกภาค
สมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary 
Emission Reduction Program; T-VER) ปีงบประมาณ 2560 

องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซ
เรอืนกระจก (อบก.) 

2559 

15. โครงการ การตรวจสอบความใชไ้ด ้(Validation) และ/หรอื 
การทวนสอบ (Verification) โครงการลดก๊าซเรอืนกระจกภาค
สมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary 
Emission Reduction Program; T-VER) ปีงบประมาณ 2561 

องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซ
เรอืนกระจก (อบก.) 

2560 

16. การพฒันาเครื่องมอืการค านวณการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก
อย่างงา่ยของเขตเทศบาล 

องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซ
เรอืนกระจก (อบก.) 

2560 

17. ทีป่รกึษาโครงการส่งเสรมิพลงังานทดแทนและปรบัปรุง
ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย
และมหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง 

กรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรกัษ์
พลงังาน 

2560 

18. โครงการวจิยัการประเมนิเอก็เซอรจ์ตีลอดวฏัจกัรชวีติใน
การผลติกระแสไฟฟ้าจากน ้ามนัดเีซลทีเ่ปลีย่นรปูจากน ้ามนั
ปาลม์และของเสยี (ปีงบประมาณ 2561) 

ส านักงานคณะกรรมการ
วจิยัแหง่ชาต ิ(วช) 2560 

19. โครงการส่งเสรมิการจดัท าคารบ์อนฟุตพริน้ทข์ององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่และรายงานขอ้มลูก๊าซเรอืนกระจกระดบั
เมอืง เพื่อสนับสนุนการพฒันาสูเ่มอืงคารบ์อนต ่า 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 (เทศบาลต าบลแม่กา จงัหวดัพะเยา 
เทศบาลต าบลท่าขา้ม จงัหวดัเพชรบูรณ์ เทศบาลเมอืงลอ้มแรด 
จงัหวดัล าปาง เทศบาลเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ และเทศบาลเมอืง
พจิติร จงัหวดัพจิติร) 

องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซ
เรอืนกระจก (อบก.) และ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

2560 

20. โครงการส่งเสรมิการจดัท าคารบ์อนฟุตพริน้ทข์ององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่และรายงานขอ้มลูก๊าซเรอืนกระจกระดบั
เมอืง เพื่อสนับสนุนการพฒันาสูเ่มอืงคารบ์อนต ่า ปีงบประมาณ 
2561 (เทศบาลต าบลป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย, เทศบาลต าบล
พลายชมุพล จงัหวดัพษิณุโลก, เทศบาลเมอืงสวรรคโลก จงัหวดั
สุโขทยั, เทศบาลต าบลบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น, เทศบาล

องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซ
เรอืนกระจก (อบก.) และ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

2561 



โครงการ แหล่งทุน ปีท่ีได้รบั 
ต าบลท่าพระ จงัหวดัขอนแก่น, เทศบาลเมอืงสระบุร ีจงัหวดั
สระบุร,ี เทศบาลเมอืงแกง่คอย จงัหวดัสระบุร ีและ เทศบาล
เมอืงล าตาเสา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา) 
21. การพฒันาระบบอบแหง้พลงังานแสงอาทติยแ์บบเรอืน
กระจก (Green house Solar dryer) ร่วมกบัเครื่องก าเนิดความ
รอ้นเสรมิจากแก๊สแอลพจี ีใหเ้หมาะสมกบัผลติภณัฑข์อง
วสิาหกจิชุมชนกลุ่มเลีย้งปลารกัษ์ดอกค าใต้ วสิาหกจิชมุชนกลุ่ม
เลีย้งปลารกัษ์ดอกค าใต ้อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา 

ITAP – สวทช 

2561 

22. โครงการ การตรวจสอบความใชไ้ด ้(Validation) และ/หรอื 
การทวนสอบ (Verification) โครงการลดก๊าซเรอืนกระจกภาค
สมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary 
Emission Reduction Program; T-VER) ปีงบประมาณ 2562 

องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซ
เรอืนกระจก (อบก.) 

2562 

23. การเพิม่ศกัยภาพในกระบวนการผลติชาเหด็หลนิจอืดว้ยโรง
อบแหง้พลงังานแสงอาทติยแ์บบเรอืนกระจก (Solar 
Greenhouse) หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ฟารม์ เหด็หลนิจอื บา้นราช
พฤกษ์ พษิณุโลก 

ITAP – สวทช 

2562 

24. การพฒันาเทคโนโลยอีบแหง้พลงังานแสงอาทติย ์เพื่อเพิม่
มลูค่าใหก้บัผลติภณัฑป์ลาแดดเดยีวของผูป้ระกอบการขนาด
เลก็ (Small Enterprise) ผูป้ระกอบการรสมอืแม่ อ าเภอหล่มสกั 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ITAP – สวทช 

2562 

25. การพฒันาระบบสบูน ้าพลงังานแสงอาทติยร์ว่มกบัการใหน้ ้า
พชืของผูป้ระกอบการโพธสิาร เพื่อเพิม่ผลผลติทางการเกษตร 
ผูป้ระกอบการโพธสิาร อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา 

ITAP – สวทช 
2562 

26. การเพิม่ประสทิธภิาพการเพาะปลูกดว้ยเทคโนโลยกีารสบู
น ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีเ่หมาะสม กบัพืน้ทีเ่กษตรกรรม 
ผูป้ระกอบการสุพจน์การเกษตร อ าเภอขาณุวรลกัษณ์บุร ี
จงัหวดัก าแพงเพชร 

ITAP – สวทช 

2562 

27. โครงการ การตรวจสอบความใชไ้ด ้(Validation) และ/หรอื 
การทวนสอบ (Verification) โครงการลดก๊าซเรอืนกระจกภาค
สมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary 
Emission Reduction Program; T-VER) ปีงบประมาณ 2563 

องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซ
เรอืนกระจก (อบก.) 

2563 

28. การทวนสอบโรงงานน าร่องอุตสาหกรรมคารบ์อนต ่า  
ภายใตโ้ครงการขยายผลการพฒันาอุตสาหกรรมคารบ์อนต ่า
เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรอืนกระจก ลดภาวะโลกรอ้นในพืน้ที่
ระเบยีงเขตเศรษฐกจิภาคตะวนัออก 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

2563 

29. การพฒันาเทคโนโลยอีบแหง้พลงังานแสงอาทติย ์เพื่อเพิม่
มลูค่าใหก้บัผลติภณัฑแ์ปรรปูเน้ือสตัวข์องผูป้ระกอบการขนาด

ITAP – สวทช 
2563 



โครงการ แหล่งทุน ปีท่ีได้รบั 
เลก็ (Small Enterprise) ผูป้ระกอบการ ขนมบา้นภาคณิ อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัน่าน 
30. การพฒันาและการปรบัปรุงกระบวนการผลติน ้าดื่มเพื่อเพิม่
ก าลงัการผลติของ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พงษ์ลภสั เจรญิน ้าดืม่ 
จงัหวดัพะเยา อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา 

ITAP – สวทช 
2563 

31. การพฒันาระบบอบแหง้พลงังานแสงอาทติยแ์บบเรอืน
กระจกเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการผลติเสน้ขนมจนี
อบแหง้ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไฮ โซ แซ่บ อ าเภอเมอืง จงัหวดั
พะเยา 

ITAP – สวทช 

2563 

32. การพฒันาระบบผลติไฟฟ้าร่วมกบัระบบสบูน ้าพลงังาน
แสงอาทติยท์ีเ่หมาะสม กบัพืน้ทีเ่กษตรกรรม ผูป้ระกอบการ 
สวนมะเกีย๋ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัน่าน 

ITAP – สวทช 
2563 

33. การพฒันาเทคโนโลยรีะบบสบูน ้าพลงังานแสงอาทติยท์ี่
เหมาะสมส าหรบัเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการน ้าเพื่อ
การเกษตรของศกัดิด์า การเกษตร ผูป้ระกอบการ ศกัดิด์า 
การเกษตร อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา 

ITAP – สวทช 

2563 

34. การทวนสอบ (Verification) โครงการลดก๊าซเรอืนกระจก
ภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand 
Voluntary Emission Reduction Program: T-VER ส าหรบั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซ
เรอืนกระจก (อบก.) 

2565 

35. การออกแบบเทคโนโลยรีะบบสูบน ้าพลงังานแสงอาทติย์ที่
เหมาะสม เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการน ้าส าหรบั
ภาคการเกษตรอย่างยัง่ยนื 

โครงการนวัตกรรมเพื่อ
สังคม ภายใต้โครงการ
หน่วยขบัเคลื่อนนวตักรรม
เ พื่ อ สั ง ค ม  ( Social 
Innovation Driving Unit: 
SID) 

2564 

36. การพฒันาศกัยภาพการส่งออกผลติภณัฑแ์ปรรปูจากกาแฟ 
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