ประวัติที่ปรึกษาบริษทั
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปี
ทีอ่ ยู่

ดร. พุทธพร เศวตสกุลานนท์
27 ตุลาคม 2516 ที่กรุ งเทพมหานคร

68/1524 หมู่ 16 หมู่บา้ นอมรทรัพย์ ถนนอยูว่ ทิ ยา 16
แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุ งเทพ 10530
เบอร์ โทรศัพท์ ติดต่ อ 086-6002716, Email: drloy2012@hotmail.com, budhapon@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

2539 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เกรดเฉลี่ย 3.02
2543 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เกรดเฉลี่ย 3.87
2553 วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบณั ฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เกรดเฉลี่ย 4.00

ความชํานาญเฉพาะด้ าน

1) เครื่ องจักรกลไฟฟ้ า
2) การควบคุมเครื่ องจักรกลไฟฟ้ า
3) การอนุรักษ์พลังงาน
4) พลังงานทดแทน
5) อิเล็กทรอนิกส์กาํ ลัง

ประสบการณ์ การทํางานและผลงานวิจยั
ประสบการณ์ การทํางาน
พ.ศ. 2539-2540

ตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้ า บริ ษทั ชิโนไทยเอ็นจิเนียริ่ งจํากัด
- ผลงาน การควบคุมงานระบบโครงการเอเชี่ยนเกมส์ ณ. มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
พ.ศ. 2540-ปั จจุบนั
อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
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ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยทีต่ ีพมิ พ์ในการประชุมวิชาการในประเทศ

1) พุทธพร เศวตสกุลานนท์และพิชิต ลํายอง, “ผลของอุณหภูมิที่มีต่อกําลังไฟฟ้าสู ญเสี ยในวงจรแม่ เหล็ก” การ
ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้ า ครั้งที่ 21 (EECON-21), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 12-13
พฤศจิกายน 2541, หน้า 469-472.
2) พุทธพร เศวตสกุลานนท์และพิชิต ลํายอง, “การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟสเป็ นไฟฟ้ากระแสสลับหนึ่ง
เฟสโดยหม้ อ แปลงไฟฟ้ า” การประชุ ม วิ ช าการทางวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ครั้ งที่ 22 (EECON-22),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2-3 ธันวาคม 2542, หน้า 597-600.
3) พุทธพร เศวตสกุลานนท์และเปรมศักดิ์ ปรี ชา, “อุปกรณ์ ป้องกันฟอลต์ สําหรั บมอเตอร์ เหนี่ยวนําสามเฟส”
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้ า ครั้งที่ 23 (EECON-23),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 23-24 พฤศจิกายน 2543,
หน้า 237-240.
4) พุทธพร เศวตสกุลานนท์และเปรมศักดิ์ ปรี ชา, “การสตาร์ ทมอเตอร์ เหนี่ยวนําสามเฟสภายใต้ เงื่อนไขการเกิด
ฟอลต์ หนึ่งเฟส” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้ า ครั้งที่ 24(EECON-24),สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 22-23 พฤศจิกายน 2544, หน้า 211-216.
5) พุทธพร เศวตสกุลานนท์ “บัลลาสต์ กําลังไฟฟ้าสู ญเสี ยตํ่าสํ าหรั บหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36 วัตต์ ” การ
ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้ า ครั้งที่ 25 (EECON-25),มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์, 21-22 พฤศจิกายน
2545, หน้า 51-55.
6) พุทธพร เศวตสกุลานนท์ “การวิเคราะห์ ขนาดตัวเก็บประจุสําหรับอินดักชั่ นเจนเนเรเตอร์ แบบกระตุ้นภายใน
ตัวเอง” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้ า ครั้งที่ 25 (EECON-25),มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์, 21-22
พฤศจิกายน 2545, หน้า 56-60.
7) พุทธพร เศวตสกุลานนท์ “อุปกรณ์รักษาระดับแรงดันไฟฟ้าสํ าหรับอินดักชั่นเจนเนเรเตอร์ แบบกระตุ้นภายใน
ตัวเอง” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้ า ครั้งที่ 26 (EECON-26), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ, 6-7 พฤศจิกายน 2546, หน้า 29-34.
8) พุทธพร เศวตสกุลานนท์ “การวิเคราะห์ ขนาดตัวเก็บประจุอย่ างง่ ายสํ าหรั บอินดักชั่ นเจนเนเรเตอร์ แบบ
กระตุ้นภายในตัวเอง” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้ า ครั้งที่ 26 (EECON-26), สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ, 6-7 พฤศจิกายน 2546, หน้า 35-38.
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9) พุทธพร เศวตสกุลานนท์และรุ่ งโรจน์ สุ ริโยภาสุ ไร “อุปกรณ์ ประหยัดพลังงานสํ าหรั บระบบแสงสว่ าง” การ
ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้ า ครั้งที่ 26 (EECON-26), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ, 67 พฤศจิกายน 2546, หน้า 210-215.
10) พุทธพร เศวตสกุลานนท์ “การวิเคราะห์ และพิจารณาเลือกขนาดตัวเก็บประจุสําหรั บอินดักชั่ นเจนเนเรเตอร์
แบบกระตุ้นภายในตัวเอง ตอนที่ 1 : ภาระแบบความต้ านทาน” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้ า ครั้งที่
27 (EECON-27), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 11-12 พฤศจิกายน 2547, หน้า 13-16.
11) พุทธพร เศวตสกุลานนท์ “การวิเคราะห์ และพิจารณาเลือกขนาดตัวเก็บประจุสําหรั บอินดักชั่ นเจนเนเรเตอร์
แบบกระตุ้นภายในตัวเอง ตอนที่ 2 : ภาระแบบความต้ านทาน-ความเหนี่ย วนํา” การประชุ มวิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้ า ครั้งที่ 27 (EECON-27), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 11-12 พฤศจิกายน 2547,หน้า 25-28.
12) พุทธพร เศวตสกุลานนท์และรุ่ งโรจน์ สุริโยภาสุไร “การทํานายขนาดตัวเก็บประจุสําหรั บแรงดันไฟฟ้าของ
อินดักชั่ นเจนเนเรเตอร์ โดยใช้ เครื อข่ ายประสาท” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้ าครั้งที่ 27 (EECON27), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 11-12 พฤศจิกายน 2547, หน้า 33-36.
13) พุทธพร เศวตสกุลานนท์และรุ่ งโรจน์ สุริโยภาสุไร “บัลลาสต์ กําลังไฟฟ้าสู ญเสี ยตํ่าสํ าหรั บหลอดแสงจันทร์
ขนาด 125 วัตต์ ” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้ า ครั้งที่ 27 (EECON-27),มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 11-12
พฤศจิกายน 2547, หน้า 257-260.
14) รุ่ งโรจน์ สุ ริโยภาสุ ไรและพุทธพร เศวตสกุลานนท์ “การเปรี ยบเทียบการใช้ พลังงานไฟฟ้าของระบบแสง
สว่ างปกติกับระบบแสงสว่ างที่อาศัยแสงจากธรรมชาติ” การประชุมวิชาการเครื อข่ายพลังงานแห่ งประเทศไทย
ครั้งที่ 1, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 11-13 พฤษภาคม 2548, หน้า ECB03-1 - ECB03-6.
15) พุทธพร เศวตสกุลานนท์และรุ่ งโรจน์ สุ ริโยภาสุ ไร “การออกแบบและสร้ างบัลลาสต์ กําลังไฟฟ้าสู ญเสี ยตํ่า
สํ าหรั บหลอดแสงจันทร์ ขนาด 80 วัตต์ ” การประชุมวิชาการเครื อข่ายพลังงานแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 1,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 11-13 พฤษภาคม 2548, หน้าECB04-1 - ECB04-5.
16) พุทธพร เศวตสกุลานนท์, “การออกแบบและสร้ างบัลลาสต์ กําลังไฟฟ้าสู ญเสี ยตํ่าสํ าหรั บหลอดฟลูออเรส
เซนต์ ขนาด 18 วัตต์ ” การประชุมวิชาการเครื อข่ายพลังงานแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 1,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 11-13 พฤษภาคม 2548, หน้า ECB05-1 - ECB05-5.
17) พุทธพร เศวตสกุลานนท์, “วิธีการควบคุมการไหลของกําลังไฟฟ้าที่เหมาะสมสํ าหรั บเครื่ องกําเนิดไฟฟ้า
เหนี่ ยวนํ า แบบที่ มีก ารต่ อ เชื่ อมกับ ระบบไฟฟ้ ากํา ลัง ภายใต้ ส ภาวะสลิ ป เกิน พิกั ด ” , การประชุ มวิชาการ
วิศวกรรมไฟฟ้ า ครั้งที่ 29, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549,หน้า 129-132.
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18) พุทธพร เศวตสกุลานนท์, “การวิเคราะห์ และศึกษาเปรี ยบเทียบพฤติกรรมระหว่ างเครื่ องจักรกลไฟฟ้ า
เหนี่ยวนําแบบมาตรฐานและเครื่ องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนําแบบประสิ ทธิภาพสู งขณะทํางานเป็ นเครื่ องกําเนิด
ไฟฟ้ าเหนี่ ย วนํ า แบบกระตุ้ นภายในตั ว เอง”, การประชุ ม วิ ช าการวิ ศ วกรรมไฟฟ้ าครั้ งที่ 29,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549,หน้า 125-128.
19) พุทธพร เศวตสกุลานนท์, “การวิเคราะห์ ขนาดตัวเก็บประจุสําหรับระบบกักเก็บพลังงานโดยใช้ เครื่ องกําเนิด
ไฟฟ้ าเหนี่ ย วนํ า แบบกระตุ้ นภายในตั ว เอง”, การประชุ ม วิ ช าการวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ครั้ งที่ 29,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549,หน้า 133-136.
20) พุทธพร เศวตสกุลานนท์และวิจิตร กิ ณเรศ, “การวิเคราะห์ และศึกษาเปรี ยบเทียบสมรรถนะระหว่ าง
เครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนําแบบมาตรฐานและเครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนําแบบประสิ ทธิภาพสู งขณะทํางาน
เป็ นเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้าเหนี่ ยวนํ าแบบกระตุ้นภายในตัวเองที่ป้อนให้ กับระบบกักเก็บพลังงาน”, การประชุ ม
วิชาการวิศวกรรมไฟฟ้ า ครั้งที่ 30, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , 2549,หน้า 129.
21) พุทธพร เศวตสกุลานนท์และวิจิตร กิณเรศ, “การวิเคราะห์ และศึกษาเปรี ยบเทียบผลกระทบของการทําสกิ
วอิ้งที่มีต่อการสร้ างแรงดันไฟฟ้าของเครื่ องกําเนิ ด ไฟฟ้าเหนี่ ย วนํ าแบบกระตุ้นภายในตัวเอง”,การประชุ ม
วิชาการวิศวกรรมไฟฟ้ า ครั้งที่ 30, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , 2549,หน้า 129.
22) พุทธพร เศวตสกุลานนท์, “การวิเคราะห์ และศึกษาเปรี ยบเทียบพฤติกรรมระหว่ างเครื่ องจักรกลไฟฟ้า
เหนี่ยวนําแบบมาตรฐานและเครื่ องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนําแบบประสิ ทธิภาพสู งขณะทํางานเป็ นเครื่ องกําเนิด
ไฟฟ้าเหนี่ ย วนํ าแบบมีการเชื่ อมต่ อกับระบบไฟฟ้ากําลัง ”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้ า ครั้งที่ 30,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , 2549,หน้า 129.
23) พุทธพร เศวตสกุลานนท์และจักราวุธ เดชวิเศษ, “โคมไฟถนนอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ ”, การประชุม
วิชาการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ครั้งที่ 1, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , 2550,หน้า 1-8.
24) B. Sawetsakulanond and V. Kinnares, “Comparative Performance Evaluation of Skew Effect on the
Performance of Self-Excited Induction Generators”, การประชุ มวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้ า ครั้งที่ 31,
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1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ผู้ทรงคุณวุฒิพจิ ารณามาตรฐานภายในประเทศ
1. มาตรฐานอุตสาหกรรม

ผู้ทรงคุณวุฒิพจิ ารณาผลงานทางวิชาการวารสารต่ างประเทศ
1. The International journal on Elsevier, Energy.

รางวัลทีไ่ ด้ รับ

1. นําเสนอโปสเตอร์ยอดเยีย่ ม ในงานการประชุมวิชาการเครื อข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7
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ทีป่ รึกษาทางด้ านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

1. สามารถให้คาํ แนะนําและวิธีการในการปรับปรุ งปรุ งปริ มาณฮาร์มอนิ กในระบบไฟฟ้ ากําลัง อันเนื่ องจากการ
ใช้ Soft Start, Inverter ในงานที่มีการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ าเหนี่ยวนํา
2. สามารถให้คาํ แนะนําและวิธีการในการป้ องกันและปรับปรุ งแรงดันสู งชัว่ ขณะ (Transient voltage) ที่เกิดจาก
การใช้ Inverter เพือ่ ลดความเสียหายของมอเตอร์
3. สามารถให้คาํ แนะนําและวิธีการในการปรับปรุ งความไม่ สมดุ ลของแรงดันไฟฟ้ าในระบบเพื่อ เพิ่ม ความ
น่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้ า
4. สามารถให้คาํ แนะนําและวิธีการในการปรับปรุ งตัวประกอบกําลังในระบบไฟฟ้ า เพือ่ เพิม่ ความน่ าเชื่อถือของ
ระบบไฟฟ้ า
5. สามารถให้คาํ แนะนําและวิธีการทางด้านวิศวกรรมในการประหยัดพลังงานมอเตอร์ไฟฟ้ าเหนี่ยวนํา
6. สามารถให้คาํ แนะนําและวิธีการทางด้านวิศวกรรมในการประหยัดพลังงานของระบบแสงสว่าง
7. สามารถให้คาํ แนะนําและวิธีการทางด้านวิศวกรรมในการประหยัดพลังงานของระบบปรับอากาศ
8. สามารถให้คาํ แนะนําและวิธีการทางด้านวิศวกรรมในการประหยัดนํ้ามันของระบบเผาไหม้
9. สามารถให้คาํ แนะนําและวิธีการทางด้านวิศวกรรมในการประหยัดแก๊สของระบบเผาไหม้
10.สามารถให้คาํ แนะนําและวิธีการทางด้านวิศวกรรมในการควบคุมการใช้พลังงานของระบบไฟฟ้ า เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายขณะ Peak Load
11.สามารถให้คาํ แนะนําและวิธีการทางด้านวิศวกรรมในการป้ องกันการกัดกร่ อนในภาคอุตสาหกรรม เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุ งระบบ
12. เป็ นวิทยากรบรรยายแก่พนักงาน เพื่อเพิ่มความรู ้ความสามารถและทักษะของพนักงานในการทํางานและ
ประหยัดพลังงานของหน่วยงาน องค์กรและโรงงานอุตสาหกรรม
13. วิจยั และสร้างเครื่ องจักรกลของโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อลดการนําเข้าจากต่างประเทศ ทําให้โรงงานมีผล
กําไรที่สูงขึ้น
14. วิจยั และสร้างระบบทางด้านพลังงานทดแทนในอนาคตเช่น Wind Induction generators และ Solar Energy
15. อื่นๆ
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