
1. ชื่อสถาบันการศึกษาที่เปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย   : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. ช่ือโครงการ   : การผลิตแกสชีวภาพเปนแหลงพลังงานทดแทนสําหรับครัวเรือนในชุมชน
3. ช่ือผูเสนอโครงการและผูรวมโครงการ   :

ผูอํานวยการคลินิกเทคโนโลยี ดร.สาํเรจ็  คนัธี
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผูรบัผิดชอบโครงการ นายแสนสุรีย  เช้ือวังคํา
นักวิจัย ประจําศูนยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร
โทร. 042-743886, 08-1055-8634 แฟกซ. 042-970029
e-mail : saensuree.c@hotmail.com
(ประวัติผูรบัผดิชอบโครงการ โปรดดูเอกสารแนบ)

ผูรวมโครงการ ดร.อุปถัมภ   โพธิกนิษฐ
อาจารยประจําสาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โทร. 042-743886, 08-5419-9377 แฟกซ. 042-970029
e-mail : auphatham_1@hotmail.com
(ประวัติผูรับผดิชอบโครงการ โปรดดูเอกสารแนบ)

ดร.สุรศักดิ ์  แสนทวีสุข
อาจารยประจําสาขาวิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โทร. 042-743886, 08-7254-3237 แฟกซ. 042-970029
e-mail : surasak@mail.snru.ac.th
(ประวัติผูรับผดิชอบโครงการ โปรดดูเอกสารแนบ)

4. ความสอดคลองกับแผนงาน    : þ    การถายทอดเทคโนโลยี

5. ลักษณะโครงการ   :  โปรดใสเครือ่งหมาย P  ในo ที่ตองการและกรอกขอมูลพรอมหลักฐานตามทีร่ะบุ
o 5.1   เปนโครงการตอเน่ืองหรือโครงการท่ีเคยดําเนินการมาแลว (ปท่ีดําเนินการ )

F แนบผลการดําเนนิงานและผลสําเร็จทีผ่านมาประกอบดวย

þ 5.2   เปนโครงการใหม โดยเปนโครงการที.่..
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þ  1) เปนความตองการของชุมชน (เกษตรกร แมบานเปนรายบคุคลหรอืเปนกลุม หรอื วิสาหกจิ
ชุมชน หรือ SMEs โดยไดแนบหลักฐานตามแบบสาํรวจความตองการ (แบบ สส. 002 - 2 (1))

o 2) เปนประเด็นปญหา ความตองการ ของจังหวัด อสวท. โดยไดแนบหนังสือขอความชวยเหลือ
ทางวิชาการ (แบบ สส. 002 - 2 (2))

o 3) เปนโจทยความตองการจากการประชุมเชงิปฏิบัตกิารการบูรณาการทางดาน วทน. กับจังหวัด/
กลุมจังหวัด ป 2554

o 5.3  เปนผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีตองการและมีพรอมในการถายทอดฯ
 (โปรดระบแุหลงทุนพรอมหลกัฐานการ  ไดรับทุนฯ)

6. หลักการและเหตุผล   :
การพัฒนาประเทศไทยท่ีผานมาไดใหความสําคัญกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมาก โดยการ

เนนเอาทรัพยากรทางธรรมชาติ มาใชประโยชนเพื่อเปนปจจัยพื้นฐานเรงรัดในการพัฒนาประเทศไปสูความ
เจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันจํานวนประชากรท่ีเพิม่ข้ึนอยางรวดเรว็ ทําใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิม
สูงข้ึนเปนลําดับ สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติลดลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางย่ิงทรัพยากรธรรมชาติดานเช้ือเพลิง
ซึ่งถูกเผาผลาญหมดไปอยางรวดเร็วและกอใหเกิดปญหาภาวะโลกรอน ในปจจุบันปญหาดานพลังงานเชื้อเพลิงจาก
ฟอสซิลทั้งดานกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นและปริมาณสํารองที่ลดลง ดังนั้นรัฐบาลจึงไดมีนโยบายในการหาพลังงาน
ทดแทนพลังงานเช้ือเพลิงจากฟอสซลิ เชน การผลติแกสชีวภาพ ซ่ึงปจจุบันไดมีการผลิตแกสชีวภาพมาใชในครัวเรือน
โดยใชรูปแบบของ รศ.ดร.สชุน  ต้ังทวีวิพัฒน อาจารยจากมหาวิทยาลยัเชียงใหม ที่เนนระบบการกําจัดของเสียจาก
ฟารมสตัวดวยระบบแกสชีวภาพ สามารถใชไดทัง้ฟารมขนาดใหญและฟารมรายยอยของเกษตรกรตามชุมชนตางๆ
นอกจากนี้ภายหลังการบําบัด ยังไดแกสมีเทน (methane, CH4) เปนผลพลอยได ซึ่งสามารถนําไปใชเปนพลังงาน
สําหรบัการหุงตม การใหความรอน รวมทัง้เปนพลังงานฉุดมอเตอร หรือกจิกรรมอ่ืนๆ ภายในครัวเรอืนได

โดยประยุกตใชวัสดุอุปกรณที่หาไดงายในทองถิ่น มาเปนอุปกรณสําหรับกักเก็บมูลขนาด 7 ลูกบาศกเมตร
เพ่ือการหมกัใหไดแกสมเีทนจาํนวนวันละประมาณ 2-3 ลูกบาศกเมตร เพียงพอตอการใชหุงตม แทนแกส LPG ไดไม
นอยกวาเดือนละ 1 ถัง ประมาณ 300-400 บาท หรือเทากับปละ 3,600-4,800 บาทตอครัวเรือน และการใหแสง
สวางจากตะเกียงเจาพายุ สําหรับใชในครัวเรือนไดพอดี รวมท้ังยังไดกากท่ีผานการยอยสลายแลวมาใชเปนปุยอินทรีย
อีกดวย
          การดําเนินงานของโครงการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะเปนแหลงใหขอมูล ใหการอบรม
ใหคําแนะนําปรึกษา รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณบางสวนสําหรับการสาธิต เพื่อใหชุมชน/ครัวเรือนเกษตรกรที่อยูใน
ชนบท สามารถพึ่งพาตนเองและมีความยั่งยืนตลอดไป โดยจะดําเนินการในพ้ืนที่ จ.สกลนครและจ.มุกดาหาร
และจะขยายไปยังพ้ืนท่ีตางๆ ตามความตองการของเกษตรกรหรอืชุมชนอ่ืนๆ ตอไป

7. วัตถุประสงค   :
1. เพ่ือนํามลูสัตวมาผลติเปนแกสชีวภาพ ทําใหลดปญหามลภาวะในชุมชน
2. เพ่ือแปลงแกสชีวภาพไปเปนพลังงานทดแทนสําหรับการหุงตมในครัวเรือน
3. เพ่ือใหเกษตรกรนํากากอินทรียท่ีผานการยอยสลายแลวมาใชเปนปุยอินทรีย

8. กลุมเปาหมาย   :
1. เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายยอย หรือที่กําลังพฒันาเปนระดบักลาง เชน ผูเลี้ยงสุกร สัตวปก โค กระบือ ฯลฯ

 2. ผูนําชุมชน เกษตรกร หรือนักวิชาการ/นักสงเสริม นักจัดรายการวิทยุของชุมชน สําหรับการนําความรูไป
เผยแพร และสงเสริมการทําบอหมักแกสชีวภาพใชเองในครวัเรือน

3. นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ซึ่งจะเปนการเสริมสรางความรูสําหรับการนําไปใชประโยชนใน
อนาคต

9. พื้นที่ดําเนินการ   :
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เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวขนาดเล็ก (รายยอย) ใน จ.สกลนครและมุกดาหาร จํานวน 120 ราย โดยในแตละพื้นที่
จะทําบอแกสชีวภาพขนาดเล็กสาํหรับการสาธิตและฝกปฏิบัติ 1 บอ โดยจะทาํจุดสาธิตท้ังส้ิน 8 บอ ซึ่งในเบื้องตนจะ
ดําเนินการในพ้ืนทีดั่งน้ี
 - บานนอยจอมศรี หมู 4 ตําบลฮางโฮง  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร จํานวน 4 บอ
 - บานกานเหลืองดง หมู 5 ตําบลหนองแคน  อําเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 4 บอ

10. ระยะเวลาดาํเนินการ   :  วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 - 30 กนัยายน 2555

11. การดําเนินโครงการ   :
 11.1 กิจกรรมและวิธีดําเนินงาน ประกอบดวย

เทคโนโลยี : การผลิตแกสชีวภาพเปนแหลงพลังงานทดแทน เพ่ือแสงสวางและความรอนในการหุง
ตมของครัวเรอืนในชุมชน โดยจะใชถุงหมักแบบพลาสติกพีวีซี ขนาดความจุ 7-8 ลูกบาศกเมตรตอ
บอ ซ่ึงจะไดแกสชีวภาพไวใชในครัวเรือนทดแทน LPG ได ประมาณ 1-2 ถังตอเดือน และยังสามารถ
นํามาจุดตะเกียงเจาพายุในชวงกลางคืนไดตลอดท้ังคืน อีกจาํนวน 1-2 ตัว
การเตรียมการ :
โครงการฯ จะจดัอบรมในชวงพิเศษตางๆ เชน สัปดาหงานวิทยาศาสตร หรืองานรวมใจไทสกลและ
งานกาชาดประจาํป ท้ังนีผู้สนใจสามารถเขารับการอบรมไดฟรี รวมท้ังแจงความจํานงใหโครงการ
เดินทางออกไปฝกอบรม และสาธิตในพ้ืนท่ีของเกษตรกร/ชุมชนไดตามความเหมาะสม
คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม :
- เกษตรกรผูเล้ียงสัตวรายยอยทุกประเภทสัตว
- ผูนําชุมชน ครู อาจารย หรอืนักวิชาการ/นักสงเสริม นักจดัรายการวิทยุของชุมชน
- นักเรียน นักศกึษา และบุคคลทั่วไป
- ผูเขารับการอบรมไมจํากัดความรู แตสามารถอานออกเขียนได

วิธีการถายทอด :  อบรมสมัมนา โดยการบรรยายและสาธิต ระยะเวลาในการฝกอบรมและสาธิต 1-
2 วัน/ครั้ง ข้ึนกับความพรอมของผูเขารับการอบรม และติดตามผลการดําเนินงานอีก 1-2 ครั้ง
รวมทั้งจะใชแบบประเมินผลการนําแกสชวีภาพไปใชประโยชนทางจดหมายและ/หรือทางโทรศัพท

ส่ือท่ีใชในการถายทอด :
- ภาพนิ่ง ประกอบการบรรยาย
- เอกสารเผยแพร
- อุปกรณ/ชุดสาธิต

 เน้ือหาของหลักสูตรโดยสงัเขป ประกอบดวย
1. การอบรมสัมมนา

- วัตถุดิบท่ีสามารถนํามาผลิตแกสชีวภาพ
- เทคนิคการเพ่ิมผลผลิตจากสัตวเล้ียง
- การจัดการของเสีย (มูล ปสสาวะ และนํ้าลางคอก)
- เทคโนโลยีการผลิตแกสชีวภาพ
- ประโยชนของแกสชีวภาพ
- การใชประโยชนกากมูลสัตวจากบอบําบัดแกสชีวภาพ
- ผลการดําเนินงาน และตัวอยางบอแกสชีวภาพในพ้ืนท่ีตางๆ

2. การสาธิต - ปฏิบัติ
- การเตรียมอุปกรณทําบอแกสชีวภาพดวยถุงพีวีซี
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- การเตรียมมูลสัตวเขาสูบอบําบัด
- แนวทางการใชประโยชนจากบอแกสชีวภาพและกากมูลสตัว

วิทยากร :
จาก ศูนยเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  - ดร.อุปถัมภ   โพธิกนิษฐ
  - ดร.สุรศักดิ์   แสนทวีสุข
  - นายแสนสุรีย   เชื้อวังคํา

 การติดตามและประเมินผล
 - หลังจากทําบอหมักแกสแลว โครงการฯ จะสอบถามทางโทรศัพท เพื่อติดตามขอมูลและแกไข
       ปญหา (ถามี)
 - ประเมินผลลัพธจากการใชแกสชีวภาพเพ่ือเปนแสงสวาง และการหุงตม ตอคาใชจายของ
       ครวัเรือนทีล่ดลง
 - ติดตามการขยายผลสูชุมชนอ่ืนๆ

- สงแบบประเมินผลการขยายผล (แบบฟอรมการนําไปใชประโยชน) ไปยังผูเขารับการอบรม/
ผูทําบอแกสชีวภาพเพ่ือใหตอบแบบประเมินและสงกลับมายังโครงการฯ

11.2 แผนการดําเนินงาน ( ตามตารางดานลาง) โดยสอดคลองกับ ขอ 11.1

กิจกรรม
2554 2555

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. จัดต้ังทมีคณะทํางาน

2. จัดทําแผนการปฏิบัติงาน

3. ติดตอประสานงานและ
จัดเตรยีมเอกสารในการอบรม
รวมท้ังการจัดทําบอสาธิต

4. สํารวจเกษตรกรทีป่ระสงคจะ
ใหโครงการไปดําเนินการ

5. ดําเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ี
เปาหมายท่ีไดสํารวจไวในขอ 4

6. ติดตาม ใหคําแนะนํา แกปญหา
และขยายผลสูชุมชนใกลเคียง

7.การติดตามและประเมินผล
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12. ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ

ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ คาเปาหมาย (หนวยนับ) ขอมูลท่ีตองจัดเก็บ

1.จํานวนผูรบัการถายทอดเทคโนโลยี (คน) 120 คน แบบใบสมัครของสวนกลาง

กิจกรรม
2554 2555

รวมเงิน
(บาท)ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงาน

1. ติดตอประสานงานและ
จัดเตรียมเอกสารในการ
อบรม รวมท้ังการจัดทํา
บอสาธิต

ü ü ü ü ü ü ü

18,000 18,000

2.สํารวจเกษตรกรท่ี
ประสงคจะใหโครงการ
ไปดําเนินการ และ
ดําเนินการในพื้นที่
เปาหมายขางตน รวมทัง้
ประชาสัมพันธใหผูสนใจ
ทราบและแจงความ
จํานง

ü ü ü

15,000 15,000

3.ดําเนินกิจกรรมการทํา
บอหมักในพื้นที่
เปาหมายที่ไดสํารวจและ
ที่เตรียมการ (วางแผน)
ไว

ü

52,000

ü

52,000 104,000

4.ติดตาม ใหคําแนะนํา
แกปญหา และขยายผล
สูชุมชนใกลเคียง รวมท้ัง
การติดตามและ
ประเมินผล

ü

3,800

ü

3,800

ü

3,800

ü

3,800

ü

3,800 19,000
แผนงาน (ปริมาณงาน)
-ผูผานการอบรม (คน)
-จัดทําบอกาซชีวภาพ(บอ)

- - 60 คน
4 บอ

60
4 บอ

120 คน
8 บอ

แผนเงิน (บอกจํานวนเงิน
ที่มีแผนจะใชในแตละไตร
มาส)

- - 92,600 63,400 156,000
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2.จํานวนระบบ/บอหมักแกสชีวภาพท่ีทําในพ้ืนท่ีสาธิต (บอ)
8 บอ ชื่อ/ที่อยูสถานที่ตั้งบอหมัก/

การประเมินผลการนําไปใช
3.จํานวนผูเขารับอบรมเทคโนโลยีไปใชประโยชนและนําไป
ถายทอดตอใหกลุมผูใชในชุมชน (รอยละ/ราย)

20 %
(20 ราย)

แบบฟอรมการนําไปใช
ประโยชน แบบติดตามฯ

4.ผูรับการถายทอดเทคโนโลยีมีความพึงพอใจ (รอยละ) 80 แบบประเมินผลฯ
5.คาใชจายในครัวเรอืนผูทําบอหมักแกสชีวภาพลดลง
(บาท/เดือน/ราย)

400 แบบติดตามฯวิเคาระหความ
คุมคาทางเศรษฐกิจ

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

R  ทางเศรษฐกจิ   โปรดอธิบาย......
- ลดคาใชจายในการใชกาซหุงตมและ/หรือคาเชื้อเพลิงในครัวเรือน อยางนอยครัวเรือนละ 400
บาท/เดือน ซ่ึงเทากับท้ังโครงการ ฯ คาดวาจะลดคาใชจายได 8,000 บาท/เดือน หรือเทากับ 96,000
บาท/ป (20 ราย x 400 บ. x 12 เดือน)
- ลดคาใชจายในการใชปุยเคมีสําหรับการเกษตรลงไดประมาณ  1/3 ของคาใชจายเดิม หรือ
เทากับไดปุยอินทรียจากการหมักมูลสัตวไปใชกับแปลงพืชผักหรือใชกับพื้นที ่เกษตรอื ่นๆ ทําให
ไดผลผลิตเพิ่มขึ้น ความเปนอยูในชุมชน (ที่มีการเลี้ยงสัตว) ดีขึ้น

R   ทางสังคม   โปรดอธิบาย......
- สังคมในชนบท/ชุมชนอยูดีมีสุข ใหความเอื้อเฟอและชวยเหลือซึ่งกันและกัน

R   ทางสิ่งแวดลอม  โปรดอธิบาย......
- ชวยลดมลภาวะจากกลิ่นเหม็น รวมทั้งแมลงที่บินไปสรางความรําคาญ/รบกวนเพื่อนบานที่อยูใน
ชุมชน เมื่อมีการเลี้ยงสัตว เชน โค กระบือ สุกรและสัตวปก

14. งบประมาณขอรับการสนับสนุน   จํานวน 156,000 บาท มีรายการ ดังน้ี
รายการ จํานวนเงิน (บาท)

คาตอบแทนวิทยากร (600 บาท/วัน  x 8 ช่ัวโมง/คน  x 2 ครั้งๆ 2 วัน) 19,200
คาอาหารกลางวัน/อาหารวาง (60 คน  x 100 บาท  x 2 ครั้งๆ ละ 2 วัน) 24,000
คาเชารถและคานํ้ามันเช้ือเพลิง (10,000 บาท/ครั้ง  x 2 ครั้งๆ ละ 2 วัน) 40,000
คาวัสดุอุปกรณอบรมและเตรียมชุดสาธิต (20,000 บาท/ครัง้  x 2 ครั้ง) 40,000
คาเอกสารฝกอบรมและเผยแพรทั่วไป (100 ชุด x 100 บาท) 10,000
คาติดตอประสานงานและประชาสัมพันธกิจกรรม (8,000 บาท/ครั้ง  x 2 ครั้ง) 16,000

คาใชจายในการประเมินโครงการ
คาเบ้ียเล้ียงเจาหนาท่ีปฏิบัติการ (200 บาท/วัน  x 2 ครั้งๆ ละ 2 วัน) 800
คาเดินทางเจาหนาท่ีปฏิบัติการ/คาโทรศัพท/คาสงจดหมาย 2,000
คาเอกสารสรุปงานและการติดตามประเมินผล 4,000

ยอดรวม 156,000

15. การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล   :
รายงานความกาวหนา ปละ 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 3 เมษายน 2555 ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม

2555 และครัง้ที่ 3 ภายในวันที่ 30 กนัยายน 2555 ในระบบติดตามโครงการคลินิกเทคโนโลยีออนไลน (Clinic Monitor
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Online : CMO) พรอมสงขอมลูใบสมคัร แบบประเมนิ แบบตดิตาม ตามท่ีสาํนักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตรฯ กาํหนด
และสงรายงานฉบับสมบูรณภายใน 30 วัน หลังสิ้นปงบประมาณ ทั้งนี้ หากไมดําเนินงานใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ
จะดาํเนนิการมหีนงัสอืแจงสาํนักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตรฯ ใหทราบภายใน 30 วันกอนสิน้ปงบประมาณ พ.ศ.2555
พรอมกันเงินเหลื่อมปในระบบงบประมาณของสถาบันฯ

16. การเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ   :
ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมและมีการเผยแพรประชาสัมพันธ จะระบุวาไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี รวมทั้ง ยินดีใหความรวมมือเขารวมจัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยี
ในงานนิทรรศการตางๆ ที่เกี่ยวของ

17. ความรับผิดชอบของผูรับผิดชอบ และผูรวมรับผิดชอบ :
ผูรับผิดชอบ/ผูรวมรับผิดชอบ ที่มีรายนามขางตน ไดอานขอความขางตนแลวมีความเขาใจ และยินดีที่จะ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอเสนอโครงการ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่ปรากฏอยูในคูมือดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2555 โดยถองแท จึงลงนามยืนยันการดําเนินงานไวทายโครงการน้ีแลว

                         ลงช่ือ.....................................ผูรับผิดชอบหลัก
(นายแสนสุรีย  เช้ือวังคํา)

ตําแหนง นักวิจัย ระดับปฏิบัติการ
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เอกสารแนบ

ประวัติผูรับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-นามสกุล : นายแสนสุรีย   เชื้อวังคํา
ตําแหนง : นักวิจัย พนักงานราชการ
สถานที่ติดตอ : ศูนยเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร

680 หมู 11  ตําบลธาตุเชิงชุม  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
หมายเลขโทรศัพท  :

สํานักงานศูนยเทคโนโลยีที่เหมาะสม โทร 0-4274-3886
มอืถอื 08-1055-8634
โทรสาร : 0-4297-0029

e-mail : saensuree.c@hotmail.com

ประวัติการศึกษา :
-จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคม ีจากสถาบนัราชภัฏสกลนคร
เมือ่ป พ.ศ. 2545
-จบการศกึษาระดับปรญิญาโท วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เมื่อป พ.ศ. 2552

ประวัติการทํางาน :
-เปนอาจารยพเิศษประจาํสาขาวิชาเคมี คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  ป พ.ศ. 2545-2548
-หวัหนางานถายทอดเทคโนโลยี ประจาํศูนยเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  ป พ.ศ. 2548-2551

 -นักวิจัย ประจําศูนยเทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  ป พ.ศ. 2552-ปจจบุัน

ผลงานวิจัย
  - ประสิทธิภาพของขี้เถาแกลบในการดูดซับโลหะหนัก

- การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑบรองอุไทโส อําเภอกสุุมาลย จังหวัดสกลนคร
- การประยกุตใชพลงังานทดแทนจากลมและเซลสรุยิะแบบผสมผสาน
- การศึกษาประสิทธิภาพของตูอบแหงแสงอาทิตยแบบอุโมงคลม
- เทคโนโลยกีารใชชีวมวลเพ่ือพลงังานทดแทนและการเกษตร
- ระบบการอบแหงดวยความรอนรวมจากแสงอาทติยและแกสชวีภาพ

ประวัติผูรวมโครงการ

1. ชื่อ-นามสกุล : นายอุปถัมภ   โพธิกนิษฐ
ตําแหนง : อาจารย  ระดับ 7

mailto:saensuree.c:@hotmail.com
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สถานที่ติดตอ : ศูนยเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร
680 หมู 11  ตําบลธาตุเชิงชุม  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000

หมายเลขโทรศัพท  :
สํานักงานศูนยเทคโนโลยีที่เหมาะสม โทร 0-4274-3886
มอืถอื 08-5419-9377
โทรสาร : 0-4297-0030

e-mail : auphatham_1@hotmail.com

ประวัติการศึกษา :
1986  B.Sc., Chemistry

    Nakhon Ratchasima Teacher College, Nakhon Ratchasima, Thailand
1993  M.Sc., Teaching Chemistry

    Chiang Mai University, Chaing Mai, Thailand
2003   Ph.D., Chemistry

Suranaree University of Technology, Nakornratchasima, Thailand

Experience

1986-1994 Teaching Chemistry at Secondary School
     Thali Vitaya Secondary School Loei Province

1995-1997 Teaching Chemistry at four year college
     Rajabhat Institute of Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima Province

2002-  Teaching Chemistry at four year college
     Rajabhat Institute of Sakhonnakorn

Presentations
 "Identification of a Disordered Friedelin Structure by Structure Correlation", (with K. J.
Haller), 25th Congress on Science and Technology of Thailand, Pitsanuloke, Thailand: Abstract A-
100, 1999.

"Preliminary Investigation of Natural Product Extraction from Celatrus Paniculatus Willd.", (with K. J.
Haller), 26th Congress on Science and Technology of Thailand, Bangkok, Thailand: Abstract 18-I3P-
16, 2000.

"X-Ray Structure Characterization of Disordered Friedelin-3-one and Epifriedelin-3-ol", (with K. J.
Haller), AsCA'01, 4th Asian Crystallographic Association Meeting, Bangalore, India: Abstract A4-9,
2001.

Research
“ผลกระทบจากการใชประโยชนท่ีดินท่ีมีตอส่ิงแวดลอมทางกายภาพและชีวภาพในระบบนิเวศแหลงนํ้าน่ิงใน

เขตพ้ืนท่ีลุมนํ้าลําพระเพลิง”  2545 (ผูรวมวิจัย)
“การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีชุมนํ้าลําพระเพลิง จงัหวัดนครราชสีมา” 2545 (ผูรวมวิจัย)

“การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑบรองอุไทโส อําเภอกสุุมาลย จังหวัดสกลนคร” 2548 (ผูวิจัย)

mailto:auphatham_1:@hotmail.com
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2. ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักด์ิ   แสนทวีสุข
ตําแหนง : อาจารย พนักงานมหาวทิยาลยั
สถานที่ติดตอ : ศูนยเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร

680 หมู 11  ตําบลธาตุเชิงชุม  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
หมายเลขโทรศัพท  :

สํานักงานศูนยเทคโนโลยีที่เหมาะสม โทร 0-4274-3886
มอืถอื 08-7254-3237
โทรสาร : 0-4297-0029
e-mail : surasak@mail.snru.ac.th

ประวัติการศึกษา :
จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาฟสิกส (ปร.ด.ฟสิกส) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ป พ.ศ. 2553

ประวัติการทํางาน :
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ประธานดําเนนิการโครงการคลนิิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร

ผลงาน/ประสบการณทํางาน :
 -Semiconductor
 -Solid-state electrolytes polymer
 -Quos-solid-state electrolytes polymer
 -electrolytes polymer
 -ผลติและอบรมการใชสือ่ทางวิทยาศาสตร
 -ผลิตและอบรมการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน
 -อาจารยสอนประจําสาขาฟสิกส

mailto:surasak:@mail.snru.ac.th
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