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ประสบการณ์การบริหารและทางาน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เมษายน 2559 – ปัจจุบัน
รักษาการแทน ผู้อานวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
กุมภาพันธ์ 2560 – ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
กุมภาพันธ์ 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม
เมษายน 2555 – เมษายน 2559 ผู้อานวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
ตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2560 ประธานคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
ตุลาคม 2554 – ปัจจุบัน
ประธานคณะอนุกรรมการบริหารเงินรายได้ คณะ สถาบัน สานัก ศูนย์
วิทยาลัย (เงินวิจัย)
ตุลาคม 2554 – ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย
มิถุนายน 2554 – เมษายน 2555 รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
มิถุนายน 2554 – ปัจจุบัน
บรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีนาคม 2552 – มิถุนายน 2554 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มิถุนายน 2551 – มิถุนายน 2554 ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต/วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตุลาคม 2550 – กันยายน 2554 ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตุลาคม 2549 – มีนาคม 2552 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สิงหาคม 2549 – ตุลาคม 2549 รักษาราชการแทน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เมษายน 2548 – สิงหาคม 2549 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มกราคม 2549 – ปัจจุบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มกราคม 2546 – ปัจจุบัน
อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทางาน (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
1. ประธานคณะทางานบริหารความร่วมด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ และ
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
2. ประธานกรรมการตรวจการจ้ างผู้ ค วบคุมงานโครงการก่ อสร้างระบบสาธารณู ปโภคระยะที่ 2
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
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3. ประธานกรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสาหรับบุคลากร
ทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
4. กรรมการตรวจการจ้ างโครงการก่อสร้างระบบสาธารณู ปโภคระยะที่ 2 ศูนย์การแพทย์ปัญ ญา
นันทภิกขุ ชลประทาน
5. กรรมการตรวจการจ้ า งโครงการก่ อ สร้ า งอาคารที่ พั ก อาศั ย ส าหรั บ บุ ค ลากรทางการแพทย์
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
6. กรรมการตรวจการจ้ างโครงการก่อ สร้างอาคารโรงพยาบาล ศูน ย์การแพทย์ปั ญ ญานัน ทภิก ขุ
ชลประทาน
7. ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศรีนครินทรวิโรฒวิจัยครั้งที่ 10”
8. ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศรีนครินทรวิโรฒวิจัยครั้งที่ 9”
9. ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศรีนครินทรวิโรฒวิจัยครั้งที่ 8”
10. ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการครั้งที่ 7”
11. ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับปริญญาตรี
12. ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการครั้งที่ 6”
13. ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการพัฒนาด้านวิจัยอย่างยั่งยืน
14. ประธานคณะกรรมการตรวจรับผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสาหรับบุคลากร
มศว องครักษ์
15. ประธานคณะกรรมการกาหนดแนวทางการประหยัดพลังงานด้านเทคนิค
16. ประธานคณะอนุกรรมการบริหารวิชาการ
17. ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (บก.1)
18. รองประธานคณะกรรมการประหยัดพลังงาน
19. รองประธานคณะกรรมการจัดการและพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
20. รองประธานคณะกรรมการบริหารการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
21. รองประธานคณะกรรมการปรับปรุงแก้ ไขพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาย่อสาหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยาฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
22. ผู้อานวยการหน่วย Authorized Business Incubator (ABI) แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
23. กรรมการและเลขานุ ก ารคณะท างานพิ จ ารณาวิ ธี ก ารจั ด สรรค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี ประจาปีงบประมาณ 2554
24. กรรมการบริหารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
25. กรรมการตรวจการจ้ า งโครงการอาคารอาคารนวั ต กรรมสุ ข ภาวะ อาหารและนิ ติ ก รรม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
26. กรรมการตรวจการจ้ างโครงการก่ อ สร้า งอาคารเรี ย นและปฎิ บั ติ ก าร ศู น ย์ ก ารแพทย์ ปั ญ ญา
นันทภิกขุ ชลประทาน
27. กรรมการบริหารจัดการพื้นที่อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
28. กรรมการด าเนิ น งานจั ด ท าต าราหลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต โครงการความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
29. คณะทางานโครงการจัดตั้งสานักพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
30. กรรมการปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษา
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31. กรรมการกาหนดมาตรการในการส่งผลการเรียนล่าช้า
32. กรรมการพัฒนามาตรฐานหลักสูตร
33. กรรมการดาเนินการโครงการจัดตั้งสถาบันยุทธศาสตร์ปัญญาและวิจัย
34. กรรมการดาเนินการโครงการจัดตั้งคณะธรรมนิติศาสตร์
35. กรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต โครงการจัดตั้งคณะธรรมนิติศาสตร์
36. กรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 5 ปี
37. กรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต /วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
38. กรรมการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนงานกิจการเพื่อสังคม
39. กรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนพัฒนาบุคลากรและทุนความร่วมมือทางวิชาการ
40. กรรมการอานวยการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
41. กรรมการกลั่นกรองโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
42. คณะทางานด้านการวิจัยของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.วิจัย)
43. ที่ปรึกษาคณะกรรมการจริยธรรมสาหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทาในมนุษย์
ประสบการณ์การทางานให้กับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
มกราคม 2560 – ปัจจุบัน
คณะทางานศึกษาและพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
สถาบันอุดมศึกษา
มิถุนายน 2554 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหารเครือข่ายวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนบน
มิถุนายน 2554 – ปัจจุบัน
ประธานคณะท างานเพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานโครงการวิ จั ย และ
พัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์
มิถุนายน 2554 – ปัจจุบัน
ประธานคณะท างานเพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานโครงการวิ จั ย และ
นวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
ประสบการณ์การทางานกับสภาวิศวกรและสมาคมวิชาชีพ
มกราคม 2560 – ปัจจุบัน
อุปนายกสมาคม
สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
มกราคม 2557 – ปัจจุบัน
อุปนายกสมาคม
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย
มกราคม 2557 – ธันวาคม 2558 ที่ปรึกษากรรมการวิชาการ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มกราคม 2553 – มิถุนายน 2555 ผู้ชานาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรู้ความชานาญการประกอบวิชาชีพ
ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
สภาวิศวกร
มกราคม 2552 – ธันวาคม 2556 เหรัญญิก
สมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย
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กรกฎาคม 2552 - ธันวาคม 2554 Deputy Secretary General
The Federation of Asian and Pacific Electrical Contractors
Association (FAPECA)
มกราคม 2552 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร
IEEE Power and Energy Engineering Society, Thailand Section
มกราคม 2551 - ธันวาคม 2554 Secretary General
Asian Federation of Electrical Engineering Contractors
(AFFEC)
มกราคม 2551 - ธันวาคม 2553 กรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตุลาคม 2550 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ
สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
พฤษภาคม 2549 - ปัจจุบัน
อนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สภาวิศวกร
มกราคม 2549 - มกราคม 2560 เลขาธิการ
สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
มกราคม 2548 - ธันวาคม 2551 เลขาธิการ
สมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย
มกราคม 2547 - ธันวาคม 2548 กรรมการบริหาร
สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การทางานกับหน่วยราชการอื่น)
1. กรรมการสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตารวจสันติบาล สานักงานตารวจ
แห่งชาติ
2. คณะทางานประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
4. กรรมการดาเนิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์พัฒ นาด้านการข่าว กองบัญชาการ
ตารวจสันติบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ
5. อนุกรรมการด้านพัฒนาและเสริมสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา สภาการศึกษา
ประสบการณ์ด้านการวิจัย
1. หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการปรับค่าแบบอัตโนมัติองค์ประกอบของวงจรกรองเพื่อลดฮาร์มอนิกส์
ที่เกิดจากบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ของหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิด T5
2. หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบอาคารพลังงานสุทธิเป็นศูนย์
3. หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการประยุกต์การแปลงเวฟเล็ตสาหรับวิเคราะห์ฟอลต์ในระบบส่งและ
จาหน่ายไฟฟ้า
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4. หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการศึกษาผลกระทบขนาดและตาแหน่งของเครื่องกาเนิดไฟฟ้าแบบ
กระจายต่อกาลังไฟฟ้าสูญเสียและความเชื่อถือได้ของระบบจาหน่าย
5. หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
6. หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการจัดทาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
7. หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการศึกษาและจัดทาคู่มือการออกแบบ ก่อสร้างและบารุงรักษางาน
โครงสร้างทางรถไฟ และมาตรฐานโครงสร้างทางรถไฟ
8. หัวหน้าโครงการ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
9. หัวหน้าโครงการ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2559
10. หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการแบ่งแยกสัญญาณฟ้าผ่าและฟอลต์ในระบบส่งกาลังไฟฟ้า
11. หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการดาเนินงานขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับประกันภัย
ความรับผิดต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม
12. หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการศึกษาผลกระทบของกระแสอินรัชต่อระบบคาปาซิเตอร์แบงค์ใน
สถานีไฟฟ้าย่อย
13. หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการประยุกต์ใช้วิธีการทางปัญญาประดิษฐ์เพื่อแบ่งแยกสัญญาณฟ้าผ่า
และฟอลต์ในระบบจาหน่ายไฟฟ้ากาลังเชื่อมต่อกับพลังงานทดแทน
14. หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการจัดทาแผนแม่บทสารสนเทศสาหรับการศึกษา
15. หัวหน้าโครงการวิจัย กลวิธีการส่งเสริมสนับสนุนการนาแผนการศึกษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ
16. หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการยกระดับผู้ประกอบการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการ
(OTOP PLUS) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 กลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนกลาง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และกรุงเทพฯ
17. หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการส่งเสริมการศึกษาไทยเข้าสู่ประชาคมอาเศรษฐกิจอาเซียน
18. หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการเปลี่ ยนพลาสติก ยางรถยนต์ และน้ามันเครื่องใช้แล้วเป็นน้ามัน
เชื้อเพลิงสาหรับเครื่องยนต์ดีเซลรอบต่าด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์
19. หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการเพิ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อวิถีการพัฒนาอย่า งยั่งยืนใน
ระดับชุมชนเขตกรุงเทพมหานคร
20. หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการประเมินสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
21. หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการพัฒนาระบบการนิเทศแนวใหม่
22. หั ว หน้ าโครงการวิจั ย โครงการประยุกต์การแปลงเวฟเล็ ต และโครงข่ายประสาทเที ยมส าหรับ
วิเคราะห์ฟอลต์ในระบบสายส่ง
23. หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการวิเคราะห์ฟอลต์ในสายส่งวงจรเดี่ยวด้วยการแปลงเวฟเล็ตและฟัซซี่
โลจิก
24. หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการพิจารณาค่าดาเนินการโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาด
เล็กมากที่เหมาะสม
25. หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของการผลิตถ่านกัมมันต์
จากกะลาปาล์มน้ามัน
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26. ผู้ร่วมวิจัย โครงการศึกษาการขยายระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ขนาดเล็กมาก
ผลงานตีพิมพ์
1. P. Chiradeja and A. Ngaopitakkul, “The application of a 6% reactor in high-voltage
capacitor bank switching”, International Review of Automatic Control, Volume 9,
Issue 3, 2016, Pages 141-150.
2. P. Chiradeja and C. Pothisarn, “Power loss analysis in distribution system
comprising photovoltaic energy source”, 19th International Conference on
Electrical Machines and Systems, ICEMS 2016, Chiba, Japan, November 13 – 16,
2016.
3. P. Chiradeja and A. Ngaopitakkul, “Energy savings analysis and harmonics reduction
for the electronic ballast of T5 fluorescent lamp in a building's lighting system”,
Energy and Buildings Vol. 97, 15 June 2015, Pages 107-117.
4. P. Chiradeja and A. Ngaopitakkul, “The Impact of Electrical Power Losses due to
Distributed Generation Integration to Distributed Systems”, International
Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS 2013), Busan, South Korea ,
October 26 - 29 , 2013.
5. P. Chiradeja and A. Ngaopitakkul, “Prediction of Fault Location in Overhead
Transmission Line and Underground Distribution Cable Using Probabilistic Neural
Network”, International of Review Electrical Engineering, Vol. 8, No.2, pp.762-768,
April 2013.
6. ยุ ท ธศั ก ดิ์ จั น ทโรทั ย และปฐมทั ศ น์ จิ ร ะเดชะ “การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นการใช้ พ ลั ง งาน
แสงอาทิตย์บนดาดฟ้าอาคารศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมศิริราช” การประชุมวิชาการระดับชาติ
เพื่อพัฒนาด้านการวิจัยอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพ, 25-26
ธันวาคม 2555
7. วชิราวุธ โพลดพลัด และปฐมทัศน์ จิระเดชะ “การวิเคราะห์การใช้ พลังงานในอาคาร กรณีศึกษา:
อาคารศูน ย์ อานวยการพัฒ นานวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” การประชุมวิช าการ
ระดั บ ชาติ เพื่ อ พั ฒ นาด้ านการวิ จั ย อย่ างยั่ งยื น มหาวิ ท ยาลั ย ศรีน คริน ทรวิ โรฒ ประสานมิ ต ร
กรุงเทพ, 25-26 ธันวาคม 2555
8. Pathomthat Chiradeja and Chaichan Pothisarn, “Prediction of Fault Location for
Underground Cable using DWT and Back-Propagation Neural Networks,
International Conference on Applied & Theoretical Information Systems Research
2012, Taipei, Taiwan, February 10-12 2012
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9. Chaiyan Jettanasen, Atthapol Ngaopitakkul, Pathomthat Chiradeja, and Chaichan
Pothisarn, “Internal Fault Classification in Transformer Windings using Combination
of Discrete Wavelet Transforms and Probabilistic Neural Networks” International
Conference on Applied & Theoretical Information Systems Research 2012, Taipei,
Taiwan, February 10-12 2012
10. ปฐมทัศน์ จิระเดชะ ณัฐพงษ์ ทรงวัฒนกาจร นวังกูล สัมฤทธิ์ และวัชรพงษ์ ปัททุม, “การศึกษาผล
ของการจับคู่บัลลาสต์และหลอดฟลูออเรสเซนต์ท่อตรง” การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศรีนคริ
นทรวิโรฒวิช าการ ครั้ งที่ 5”, มหาวิท ยาลั ย ศรีน คริน ทรวิโรฒ ประสานมิต ร กรุงเทพ, 17-18
มีนาคม 2554
11. ธนกร ฆ้องชัยฤทธิ์ อาจรี ศุภสุธีกุล และปฐมทัศน์ จิระเดชะ, “การเลือกใช้กระจกประสิทธิภาพสูง
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 5”,
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพ, 17-18 มีนาคม 2554
12. ปฐมทัศน์ จิระเดชะ “การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย” วารสาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม –
ธันวาคม 2553
13. Sulee Bunjongjit, Pathomthat Chiradeja, Boonlert Suechoey, Atthapol Ngaopitakk,
and Chaichan Pothisarn, “Applications of Discrete Wavelet Transforms and Backpropagation Neural Networks for Detecting Internal Faults of Transformer Scope
Power System Operation and Control”, The 16th International Conference on
Electrical Engineering (ICEE 2010), Busan South Korea, July 11-14 2010
14. วิชชากร จารุศิริ ชลสิทธิ์ กสิพล กิตติ สถาพรประสาธน์ และปฐมทัศน์ จิระเดชะ “การศึกษาความ
เป็น ไปได้ของการผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลาปาล์ม ” การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่ ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 6 ชะอา จ.เพชรบุรี 5-7 พฤษภาคม 2553
15. อาจรี ศุภสุธีกุล รัฐยศ ช้วนรักธรรม และปฐมทัศน์ จิระเดชะ “แบบจาลองในการพิจารณาเพื่อการ
ตัดสินใจเลือกฉนวนกรอบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีการวิเคราะห์กระบวนการลาดับขั้น
(AHP)” การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ชะอา จ.เพชรบุรี 5-7
พฤษภาคม 2553
16. Pathomthat Chiradeja and Chaichan Pothisarn “Application of Discrete Wavelet
Transforms for Fault Location on Transmission Network Systems” The 8th IET
International Conference on Advances in Power System Control, Operation and
Management 2009, Hong Kong , China , November 8-11, 2009
17. Pathomthat Chiradeja and Chaichan Pothisarn “Identification of the Fault Location
for Three-Terminal Transmission Lines using Discrete Wavelet Transforms” IEEE
T&D Asia Conference and Expo 2009, Seoul , South Korea , October 26-30, 2009
18. Pathomthat Chiradeja and Chaichan Pothisarn “Application of Discrete Wavelet
Transforms for Fault Location on Transmission Network Systems” The 8th IET
International Conference on Advances in Power System Control, Operation and
Management 2009, Hong Kong , China , November 8-11, 2009
7

19. ปฐมทั ศน์ จิ ร ะเดชะ และชายชาญ โพธิส าร “การวิเคราะห์ แ รงดัน สั มผั ส ในสถานี ไฟฟ้ าย่ อย”
วารสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
20. ปฐมทั ศ น์ จิ ร ะเดชะ “การศึ ก ษาการขยายระเบี ย บการรั บ ซื้ อ ไฟฟ้ าจากผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า พลั งงาน
หมุนเวียน” วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มศว ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 หน้า 29 – 37 มกราคม – มิถุนายน
2550
21. P. Chiradeja, and R. Ramakumar, “An Approach to Quantify the Technical Benefits
of Distributed Generation,” IEEE Transactions of Energy Conversion, vol. 19, no. 4,
pp. 764-773, December 2004.
22. P. Chiradeja, and R. Ramakumar, “Voltage Profile Improvement with Distributed
Wind Turbine Generation – A Case Study,” Proceedings of the IEEE Power
Engineering Society General Meeting, Toronto, Canada, July 2003.
23. P. Chiradeja, and R. Ramakumar, “A Study of the Benefits of Distributed
Generation,” Proceedings of the 35th Annual Frontiers of Power Conference,
Stillwater, Oklahoma, USA, pp. VIII 1-12, October 2002.
24. R. Ramakumar, and P. Chiradeja, “Distributed Generation and Renewable Energy
Systems,” Proceedings of the 37th Intersociety Energy Conversion Engineering
Conference, Washington, D.C., USA, pp. IECEC-2002-20027-1-8, July 2002.
ประสบการณ์การศึกษาดูงานและแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ
1. University of Technology Sydneyประเทศออสเตรเลีย
2. University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
3. RMIT University ประเทศออสเตรเลีย
4. La Trobe University ประเทศออสเตรเลีย
5. Hong Kong Polytechnic University ประเทศจีน
6. Seoul National University ประเทศเกาหลีใต้
7. Hankook University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีใต้
8. University of Vienna ประเทศออสเตรีย
9. Zurich University pf Applied Science ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
10. Mines Paristech University ประเทศฝรั่งเศส
11. Guangxi University for Nationalities ประเทศจีน
12. Guangxi University ประเทศจีน
13. Meiji University ประเทศญี่ปุ่น
14. University of Bath ประเทศอังกฤษ
15. University of Nottingham ประเทศอังกฤษ
16. University of Westminster ประเทศอังกฤษ
17. National Taiwan University ประเทศไต้หวัน
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ประสบการณ์การบริการวิชาการ
1. ประธานวิช าการสาขาวิศวกรรมศาสตร์แ ละเทคโนโลยี การประชุม วิช าการวิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท) ครั้งที่ 36 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์
2. กรรมการพั ฒ นาหลั กสู ต รวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุม ศึก ษา
แห่งชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3. กรรมการพั ฒ นาหลั กสู ต รวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุม ศึก ษา
แห่งชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. กรรมการพั ฒ นาหลั กสู ต รวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุม ศึก ษา
แห่งชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเชีย
5. กรรมการพั ฒ นาหลั กสู ต รวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุม ศึก ษา
แห่งชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนคร
6. กรรมการพั ฒ นาหลั กสู ต รวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุม ศึก ษา
แห่งชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
7. กรรมการพั ฒ นาหลั กสู ต รวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุม ศึก ษา
แห่งชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรืออากาศ
8. กรรมการพั ฒ นาหลั กสู ต รวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุม ศึก ษา
แห่งชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยพะเยา
9. กรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษา
แห่งชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
10. กรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษา
แห่งชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตขนอม
ประสบการณ์การทางานด้านวิชาชีพ
1. คณะทางานพิจารณาแก้ไขเนื้อหาวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมและเนื้อหาวิชาหลักเฉพาะ สภาวิศวกร
2. ประธานคณะทางานพิจารณาแก้ไขเนื้อหาวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สภา
วิศวกร
3. คณะทางานทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สภาวิศวกร
4. คณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง สภาวิศวกร
5. คณะทางานจัดทาเอกสารความรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง สภาวิศวกร
6. ผู้ชานาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรู้ความชานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง สภาวิศวกร
7. ผู้ ออกข้ อสอบทดสอบความรู้ ท างวิศ วกรรมระดับ ภาคี วิศวกรรมตามข้อ บั งคับ ว่าด้ว ยการออก
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร พ.ศ 2543 สภาวิศวกร
8. คณะทางานทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร ปี 2553 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สภา
วิศวกร
9. กรรมการวิชาการที่ 360 สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
10. กรรมการวิชาการที่ 990/3 สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
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11. ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสาหรับสถานพยาบาล วิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
12. อนุกรรมการจัดทาร่างมาตรฐานป้องกันฟ้าผ่าเล่ม 1-4 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
13. อนุ กรรมการและเลขานุ การจัดทามาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับ Solar Cell วิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
14. อนุกรรมการมาตรฐานระบบไฟฟ้สสาหรับสารสนเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (วสท.)
15. กรรมการจัดทามาตรฐานไฟเตือนสิ่งกีดขวางและอันตราย สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
16. กรรมการจัดทามาตรฐานการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร สมาคมไฟฟ้า
แสงสว่างแห่งประเทศไทย
17. กรรมการจัดทามาตรฐานระดับความส่องสว่างภายในและภายนอกอาคาร สมาคมไฟฟ้าแสงสว่า ง
แห่งประเทศไทย
18. กรรมการจัดทามาตรฐาน IEC 62031: LED module for general lighting – Safety specifications
สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทยและสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19. กรรมการจัดทามาตรฐาน IEC 62560: Self-ballasted LED-lamps for general lighting services
by voltage > 50 V – Safety specifications สมาคมไฟฟ้ า แสงสว่ า งแห่ ง ประเทศไทยและ
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
20. ก ร ร ม ก า ร จั ด ท า ม า ต ร ฐ า น IEC 61347-2-13: Lamp controlgear – Part 2-13 Particular
requirements for d.c. or a.c. supplied electronic controlgear for LED modules ส ม า ค ม
ไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทยและสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21. ก รรม ก ารจั ด ท าม าต รฐ าน IEC 62776: Double-capped LED lamps for general lighting
services. Safety specifications สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทยและสานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
22. กรรมการจัดทามาตรฐาน IEC 62612: Self-ballasted LED-lamps for general lighting services
by voltage> 50 V – Performance requirements สมาคมไฟฟ้ าแสงสว่างแห่งประเทศไทยและ
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
23. กรรมการจั ด ท ามาตรฐาน IEC/PAS 62717: LED module for general lighting – Performance
requirements ส ม า ค ม ไฟ ฟ้ า แ ส ง ส ว่ า ง แ ห่ ง ป ร ะ เท ศ ไท ย แ ล ะ ส า นั ก ง า น ม า ต ร ฐ า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและบริหารโครงการ โครงการพัฒนามาตรฐานระบบขนส่งทางรางของ
ประเทศไทย เจ้าของโครงการ: สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
2. หัวหน้าคณะที่ปรึกษา โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง LED ให้กับหน่วยงานในสังกัดกองทัพเรือ
เจ้าของโครงการ: กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ
3. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและบริหารโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์กาจัด มูล
ฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม เจ้าของโครงการ: กรุงเทพมหานคร
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4. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและบริหารโครงการ โครงการพิจารณาความเหมาะสมระบบการกาจัด
มูลฝอยของกรุงเทพมหานคร เจ้าของโครงการ: กรุงเทพมหานคร
5. ที่ปรึกษาด้านพลังงานและวิศวกรไฟฟ้าและบริหารโครงการ โครงการประหยัดพลังงานสาหรับโรงงาน
ขนาดเล็ก (ES for SE) พื้นที่กลุ่มจังหวัด 6-8 และ 10-18 เจ้าของโครงการ: กรมโรงงานอุตสาหกรรม
6. ที่ปรึกษาด้านพลังงานและวิศวกรไฟฟ้าและบริหารโครงการ โครงการประหยัดพลังงานสาหรับโรงงาน
ขนาดเล็ก (โครงการประหยัดพลังงานในพื้นที่กลุ่มจังหวัดที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) เจ้าของโครงการ:
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
7. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและบริหารโครงการ โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดระบบ
ระบายน้าและรวบรวมน้าเสีย โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม เจ้าของโครงการ: โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม
8. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้ าและบริหารโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมสารวจ ออกแบบ
การแก้ไขปัญหาน้าท่วมพื้นที่ในเขตเทศบาลนครระยอง ตาบลเชิงเนิน ตาบลทับมา และตาบลเนินพระ
อาเภอเมืองจังหวัดระยอง เจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
9. วิศ วกรไฟฟ้ าและบริห ารโครงการ โครงการประหยั ดพลั งงานส าหรับ โรงงานขนาดเล็ ก (โครงการ
ประหยัดพลังงานในพื้นที่กลุ่มจังหวัดที่ 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19) เจ้าของโครงการ: กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
10. วิศวกรไฟฟ้า โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการงานบารุงทางของกรมทางหลวง เจ้าของโครงการ: กรม
ทางหลวง
11. ผู้ เชี่ ย วชาญด้ านวิศ วกรรมไฟฟ้ า และบริห ารโครงการ โครงการส ารวจศึ ก ษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้าเสียและระบบบาบัดน้าเสีย เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัด
ระยอง เจ้าของโครงการ: เทศบาลเมืองมาบตาพุด
12. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้น ระบบบาบัดน้า
เสียโรงพยาบาล ศูนย์นครปฐม เจ้าของโครงการ: โรงพยาบาลนครปฐม
13. วิศวกรไฟฟ้ า โครงการศึกษารูป แบบการใช้ป ระโยชน์ พื้น ที่ว่างของกรมทางหลวงในเขตภาคเหนื อ
เจ้าของโครงการ: กรมทางหลวง
14. วิ ศ วกรไฟฟ้ า โครงการศึ ก ษารู ป แบบการใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่ ว่ า งของกรมทางหลวงในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เจ้าของโครงการ: กรมทางหลวง
15. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุม โครงการแนวทางการใช้ประโยชน์น้าทิ้งอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม และชุมชน เจ้าของโครงการ: กรมควบคุมมลพิษ
16. วิศวกรไฟฟ้า โครงการปรับ ปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางแยกต่างระดับตามแนวเส้นทางเสด็จฯเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เจ้าของโครงการ:
กรมทางหลวง
17. วิศวกรไฟฟ้า โครงการออกแบบก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสียในพื้นที่บ้านพรุเตียว จังหวัดพังงา เจ้าของ
โครงการ: DANIDA รัฐบาลเดนมาร์ก
18. วิศ วกรไฟฟ้ า โครงการออกแบบก่อ สร้างระบบบ าบั ด น้ าเสี ยในพื้ น ที่ เทศบาลป่ าตอง จังหวัด ภู เก็ ต
เจ้าของโครงการ: DANIDA รัฐบาลเดนมาร์ก
19. วิศวกรไฟฟ้า โครงการออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสีย อาเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เจ้าของโครงการ: DANIDA รัฐบาลเดนมาร์ก
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20. ผู้เชี่ยวชาญ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับธุรกิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า
21. ผู้เชี่ยวชาญ โครงการพัฒนาหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานในระบบการใช้พลังงานหลักด้านแสงสว่าง
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
22. วิทยากรและกรรมการพิจารณาแผนการอนุรักษ์พลังงาน โครงการคืนโลกสดใสลดการใช้พ ลังงาน การ
ไฟฟ้านครหลวง
23. ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากร โครงการอบรมหลักสู ตรตรวจสอบอาคาร สมาคมผู้ตรวจสอบอาคารและ
บริหารความปลอดภัยอาคาร
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