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ว ย
ล
ปป 2541-2543
แหนงชาตว

การศศก ษาทางการทดลองและทฤษฎรของการหมลก บนของแขพงในถลงแพคเบค ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากศมนยยพน
ล ธควศ
ว วกรรมและเทคโนโลยร

ปป 2542-2543
แหนงชาตว

การศศก ษาทางการทดลองและทฤษฎรของการหมลก บนของแขพงในถลงแพคเบค ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากศมนยยพน
ล ธควศ
ว วกรรมและเทคโนโลยร

ปป 2543
ชาตว

การศศก ษาทางการทดลองและทฤษฎรของการหมลก บนของแขพงในถลงแพคเบค ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากศมนยยพน
ล ธควศ
ว วกรรมและเทคโนโลยรแหนง

ปป 2545
การขยายขนาดถลงบนมโคจวชนวด แพคเบดจากขนาด 400 กวโลกรลมเปปน 800 และ 1,200 กวโลกรลม เพชอ
ช การผลวต ซรอว
อว และเตขาเจรย
จ วของโรงงานขนาดกลาง
และยนอม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากกระทรวงววทยาศาสตรยและเทคโนโลยรส งชว แวดลขอม
ปป 2545

การสนงเสรวมการใชขถ งล แพคเบดในการบนมโคจวส าต หรลบการผลวต ซรอว
อว และเตขาเจรย
จ ว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทบวงมหาววทยาลลย

ปป 2545

การสตารวจสถานภาพดขานเทคนวคของโรงงานผลก และผลไมขด อก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากกระทรวงววทยาศาสตรยและเทคโนโลยรส งชว แวดลขอม

ปป 2546
การเตรรยมเชชอ
จ เพลวงไบโอดรเซลจากนจาต มลนดอกทานตะวลนและการปรลบปรคงคคณสมบลตโว ดยกระบวนการ Winterization ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจาก
กองทคนเพชอ
ช สนงเสรวมการอนคร ก
ล ษยพ ลลงงาน และสตานลก งานนโยบายและแผนพลลงงาน
ปป 2546
การเตรรยมเชชอ
จ เพลวงไบโอดรเซลจากนจาต มลนเมลพด ดอกทานตะวลนและการปรลบปรคงคคณสมบลตโว ดยกระบวนการ Wnterization ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคน
จากสตานลก งานนโยบายและแผนสวงช แวดลขอม
พวมพยครลงจ ลนาสคด เมชอ
ช 4/6/63
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ปป 2547
การออกแบบถลงหมลก สาโทสตาหรลบการผลวต ในชคมชน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานปลลด กระทรวงววทยาศาสตรยและเทคโนโลยร (ทคนอคด
หนคนโครงการประดวษฐกรรมเพชอ
ช การพลฒนาชนบท)
ปป 2547

โครงการววจย
ล การควบคคมคคณภาพโคจวโดยใชขร ะบบควบคคมอลต โนมลตแ
ว บบทตานาย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานคณะกรรมการอคด มศศก ษา

ปป 2548

การศศก ษาการหมลก กากมลนสตาปะหลลงในฟารยม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยรแหนงชาตว

ปป 2548-2555

โครงการเคยม- ไบโอดรเซล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว

ปป 2549-2550 Collaborative Research and Developmen Project on Jatropha Biodiesel for Diesel Vehicles ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากบรวษท
ล โตโย
ตขา มอเตอรย (ประเทศไทย) จตากลด
ปป 2548-2550 การผลวต ไบโอดรเซลจากนจาต มลนปาลยมโดยใชขของผสมระหวนางเมทานอลและคารยบอนไดออกไซดยทส
ชร ภาวะเหนชอจคด ววก ฤต ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคน
จากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.
ปป 2548-2550

การผลวต ไบโอดรเซลนจาต มลนสบมด
น าต ดขวยววธก
ร ารผลวต แบบสองขลน
จ ตอน ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2548-2550

ศศก ษาการตรศงเอนไซมยไ ลเปสดขวยพอลวเมอรย เพชอ
ช ประยคก ตยใ ชขใ นการผลวต นจาต มลนชรวภาพ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2548-2552

การศศก ษาลายพวมพยด เร อพนเอโดยใชขเครชอ
ช งหมายโมเลกคล ในสบมด
น าต ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2548-2558

เคยม- ไบโอดรเซล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2549

การหมลก กากมลนสตาปะหลลงเพชอ
ช ผลวต เอนไซมยอะไมเลส ดขวยววธก
ร ารหมลก แบบแหขง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2549

ศศก ษาการตรศงเอนไซมยโปรตวเอสดขวยพอลวเมอรย เพชอ
ช ประยคก ตยใ ชขใ นอคต สาหกรรม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2549-2556
ปป 2550
ปป 2550-2552

หนนวยปฏวบต
ล ก
ว ารววจย
ล เชรย
ช วชาญเฉพาะเทคโนโลยรร ไ
ร ซเควล และการใชขประโยชนยจากของเสรย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.
การผลวต เอนไซมยโปรตวเอสจาก Aspergillus oryzae ดขวยววธก
ร ารหมลก แบบแหขงในถลงแพคเบด ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.
การใชขประโยชนยจากของเหลชอทวงจ ทางการเกษตรเพชอ
ช ผลวต เอทานอลและเอนไซมยโปรตวเอส ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2550
โครงการศศก ษาและกตาหนดรมปแบบการจลด การสบมด
น าต เปปนเชชอ
จ เพลวงอยนางครบวงจรของโครงการเคยม- ไบโอดรเซล มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากกระทรวงพลลงงาน กรมพลฒนาพลลงงานทดแทนและอนคร ก
ล ษยพ ลลงงาน
ปป 2550
โครงการสาธวต การผลวต ไบโอเซลชคมชน โดยจลด ทตาตขนแบบผลวต ไบโอดรเซลในประเทศสหภาพพมนาของโครงการเคยมไ บโอดรเซล มหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากกระทรวงพลลงงาน กรมพลฒนาพลลงงานทดแทนและอนคร ก
ล ษยพ ลลงงาน
ปป 2550-2551 การทดสอบเปรรยบเทรยบสายพลนธคส
ย บมด
น าต ทรเช หมาะสมในการปลมก ในพชน
จ ทรภ
ช าคตะวลนออกเฉรยงเหนชอ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจาก D1 Oils Plant
Science (Thailand) Co., Ltd.
ปป 2551

การทดสอบกากสบมด
น าต ในรมปของปคย
ป ตนอผลก ชนวด ตนางๆ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจาก D1 Oils Plant Science (Thailand) Co., Ltd.

ปป 2551-2552 โครงการสนงเสรวมพลฒนาคคณภาพไบโอดรเซลและการลดของเสรยจากขบวนการผลวต (พลฒนาคคณภาพการผลวต ไบโอดรเซลตามมาตรฐานเชวงพาณวชยย)
( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากกรมพลฒนาพลลงงานทดแทนและอนคร ก
ล ษยพ ลลงงาน กระทรวงพลลงงาน
ปป 2551-2552 หนนวยววจย
ล เฉพาะดขานเทคโนโลยรส ะอาดและการใชขประโยชนยจากของเสรย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานคณะกรรมการอคด มศศก ษา ศมนยย
ความเปปนเลวศ แหนงชาตวด าข นปปโตรเลรยม ปปโตรเคมรและวลส ดคขน
จล สมง
ปป 2551
การปรลบปรคงสารอาหารทรเช หมาะสมตนอการผลวต เอนไซมยโปรตวเอสในการหมลก แบบแหขงดขวยรา Aspergillus oryzae ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคน
อคด หนคนววจย
ล มก.
ปป 2551
ววจย
ล มก.

การผลวต กรดอะมวโนชนวด แอล-ฟปนล
ว อะลานรน จากลรเซอรอลทรไ
ช ดขจากกระบวนการผลวต ไบโอดรเซล ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคน

ปป 2551

การพลฒนาระบบควบคคมอลต โนมลตถ
ว งล หมลก แบบแพคเบด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2551

การยกระดลบมาตรฐานคคณภาพการผลวต ไบโอดรเซลในชคมชนและโรงงานขนาดเลพก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2552
การผลวต นจาต ตาลรรด ว
ว ซยจากกากมลนสตาปะหลลงดขวยรา Rhizopus
oligosporus ในถลงปฏวก รณยชว
ร ภาพแบบแพคเบด เพชอ
ช ใชขผลวต เอทานอล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.
ปป 2552

การผลวต นจาต ตาลรรด ว
ว สยจากเปลชอกกลขวยโดยววธก
ร ารไฮโดรไลซวส เพชอ
ช ผลวต เอทานอล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2552

การเพวม
ช ประสวทธวภาพตลวควบคคมอลต โนมลตส
ว าต หรลบเครชอ
ช งสกลด นจาต มลนในกระบวนการผลวต ไบโอดรเซล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2551-2553 โครงการสนงเสรวมพลฒนาคคณภาพไบโอดรเซลและการลดของเสรยจากขบวนการผลวต (พลฒนาคคณภาพการผลวต ไบโอดรเซลตามมาตรฐานเชวงพาณวชยย)
( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากกระทรวงพลลงงาน
ปป 2551-2554

โครงการววจย
ล เพวม
ช ผลผลวต ของตขนสบมด
น าต เพชอ
ช เปปนพลลงงานทดแทนในอนาคต ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากบรวษท
ล ปตท. จตากลด (มหาชน)

ปป 2552-2553 โครงการววจย
ล สาธวต และพลฒนาการใชขไ บโอดรเซลชคมชนเพชอ
ช ลดตขนทคนการผลวต (ศศก ษา ววจย
ล พลฒนา สาธวต และจลด ทตาเครทาองตขนแบบฯ) ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากกองทคนสวงช แวดลขอม สตานลก งานนโยบายและแผนสวงช แวดลขอม
ปป 2551-2552 Collaborative Research and Developmen Project on Jatropha Biodiesel for Diesel Vehicles
- ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากบรวษท
ล โตโยตขา ประเทศไทย จตากลด
ปป 2551-2552 การทดสอบกากสบมด
น าต ในรมปของปคย
ป ตนอผลก ชนวด ตนางๆ
( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากD1 Oils Plant Science (Thailand) Co., Ltd.
พวมพยครลงจ ลนาสคด เมชอ
ช 4/6/63
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ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

ดร.เพพญจวต ร ศรรนพคคณ

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย
ปป 2553

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาววศ วกรรมเคมร คณะววศ วกรรมศาสตรย

Mass balance and biodiesel process improvement ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากGreen Power Cooperation Limited

ปป 2553-2555 Extension Project for WG1 (plantaton and production method) of "collaborative research and development project on Jatropha
biodiesel for diesel vehicles" ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากToyota Motor (Thailand)
ปป 2553-2555
มหาชน)

โครงการววจย
ล และพลฒนาเพวม
ช ผลผลวต ของตขนสบมด
น าต เพชอ
ช เปปนแหลนงพลลงงานทดแทนในอนาคต ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากบรวษท
ล ปตท. จตากลด (

ปป 2553-2555 นวลต กรรมการผลวต นตามลนจากจคล น
ว ทรรยโย ดยใชขก ลรเซอรอลทรไ
ช ดขจากกระบวนการผลวต ไบโอดรเซล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากศมนยยความเปปนเลวศ
แหนงชาตวดาข นปปโตรเลรยม ปปโตรเคมร และวลส ดคขน
จล สมง
ปป 2553

การผลวต เอทานอลจากกากขขาวฟฟางหวาน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2553
การพลฒนาเครชอ
ช งผลวต ไบโอดรเซลแบบตนอเนชอ
ช งโดยใชข Static Mixer รนวมกลบระบบอลล ตราโซนวคและไมโครเวฟ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด
หนคนววจย
ล มก.
ปป 2553
การเพาะเลรย
จ ง Escherichia coli BL21(DE3) ดขวยกลรเซอรอลจากกระบวนการผลวต ไบโอดรเซลทรผ
ช าน นการปรลบปรคงคคณภาพแลขว ( หลวหนขาโครงการ )
ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.
ปป 2553

การศศก ษาความสามารถในการตรศงคารยบอนของสบมด
น าต ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2553

การศศก ษาปปจจลยทรม
ช ผ
ร ลตนอเสถรยรภาพตนอการเกวด ออกซวเดชลน
ช จากนจาต มลนสบมด
น าต ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2553
ศศก ษาการผลวต เอนไซมยโปรตวเอสและไลเปส บนกากสบมด
น าต หลลงผนานการสกลด นจาต มลนออก ดขวยววธก
ร ารหมลก แบบแหขง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคน
อคด หนคนววจย
ล มก.
ปป 2554

การจตาลองการผลวต เอทานอลจากนจาต คลน
จ ขขาวฟฟางหวานโดยใชขเทคโนโลยร Very High Gravity ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2554

การผลวต เอทานอลและเอนไซมยโดยกระบวนการหมลก จากผลก ตบชวา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2554-2555 การศศก ษาความเปปนไปไดขทางเศรษฐศาสตรยของโรงงานไบโอดรเซลเชวงพาณวชยยจากสาหรนาย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากศมนยยความเปปนเลวศ
แหนงชาตวดาข นปปโตรเลรยม ปปโตรเคมร และววส
ว ดคขน
จล สมง จคฬ าลงกรณยมหาววทยาลลย
ปป 2554-2556
ปป 2555
พลลงงาน

การทดสอบพลนธคส
ย บมด
น าต ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากToyota Tsusho (Thailand) Co.,Ltd.
โครงการลดตขนทคนการผลวต ไบโอดรเซลในโรงงานผลวต ไบโอดรเซลเชวงพาณวชยย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากกรมพลฒนาพลลงงานทดแทนและอนคร ก
ล ษย

ปป 2555-2556 การจลด ทตามาตรฐานววธผ
ร ลวต ไบโอดรเซลเชวงพาณวชยยจากนตาม
ว น
ล พชชใชขแลขวสตาหรลบอคต สาหกรรมขนาดเลพก และศศก ษาคคณภาพไบโอดรเซลระหวนางการ
เกพบรลก ษาระยะยาว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยรแหนงชาตว
ปป 2555

การผลวต เอทานอลจากกากตะกอนเยชอ
ช กระดาษ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2555

การเพาะเลรย
จ ง Rhodococcus opacus PD630 ดขวยนจาต เสรยจากโรงงานโอเลฟปนเพชอ
ช ใชขผลวต นจาต มลน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2555

การลดกรดไขมลนอวส ระในนจาต มลนสบมด
น าต ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2555
การศศก ษากระบวนการหมลก แบบกศงช กะทรม
ช ก
ร ารปปอนแหลนงคารยบอนและไนโตรเจนเพชอ
ช ใชขใ นการผลวต มวลชรวภาพจากกลรเซอรอลดวบดขวย Escherichia
coli ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.
ปป 2555
การสลงเคราะหยและประยคก ตยใ ชขตว
ล ดมด ซลบประเภทแมกนรเญรยมซวล เว กตในขลน
จ ตอนการลขางแบบไมนใ ชขนาตจ ของกระบวนการผลวต ไบโอดรเซล ( ผมรข ว
น มโครงการ
) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.
ปป 2553-2556

การเพาะเลรย
จ งจคล น
ว ทรรยย เพชอ
ช การผลวต นจาต มลนไบโอดรเซล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2555-2557

ศมนยยความเปปนเลวศ ทางววชาการดขานสบมด
น าต ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากศมนยยประสานงานเพชอ
ช มคงน สมค
น วามเปปนเลวศ สตานลก งานอธวก ารบดร

ปป 2556
การผลวต นจาต ตาลรรด ว
ว ซยจากกาบมะพรขาวดขวยกระบวนการทางชรวภาพ เพชอ
ช ใชขใ นการผลวต เอทานอลโดยอาศลยการออกแบบทางคณวต ศาสตรย ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.
ปป 2555-2557 โครงการววจย
ล และพลฒนาเพวม
ช ผลผลวต ของตขนสบมด
น าต เพชอ
ช เปปนแหลนงพลลงงานทดแทนในอนาคต ระยะทรช 2 ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากบรวษท
ล ปตท.
จตากลด (มหาชน)
ปป 2556-2559

การทดลองภาคสนามในการปลมก ตขนสบมด
น าต ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากToyota Tsusho (Thailand) Co.,Ltd

ปป 2556-2559

การทดสอบการเพาะปลมก สบมด
น าต อตาเภอบขานคนาย จลงหวลด ระยอง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากบรวษท
ล ปตท. จตากลด (มหาชน)

ปป 2557-2558

ไบโอดรเซล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากเงวนรายไดขส ว
น นกลาง มก.

ปป 2557
ววจย
ล มก.

การบตาบลด นจาต เสรยจากโรงงานผลวต ไบโอดรเซลโดยใชขก ระบวนการเฟนตอนออกซวเดชลน
ช ทรไ
ช ดขร บ
ล การปรลบปรคง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคน

ปป 2556-2557 การกตาจลด สรของนจาต ทวงจ โรงงานผลวต เอทานอลโดยกระบวนการ 2 ขลน
จ ตอน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและ
เทคโนโลยรแหนงชาตว (สวทช.)
ปป 2558
มก.

การกตาจลด ไฮโดรเจนซลล ไฟดยใ นกกาซชรวภาพจากอคต สาหกรรมอาหารดขวยสารละลายเหลพก และโอโซน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล

ปป 2557-2559 Cooperative Research and Development Project on Jatropha Biodiesel for Diesel Vehicle Phase III ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคน
จากPTT Republic Co., Ltd
พวมพยครลงจ ลนาสคด เมชอ
ช 4/6/63
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ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

ดร.เพพญจวต ร ศรรนพคคณ

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย
ปป 2558-2559

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาววศ วกรรมเคมร คณะววศ วกรรมศาสตรย

งานววจย
ล เพวม
ช ผลผลวต ของตขนสบมด
น าต เพชอ
ช เปปนพลลงงานทดแทนในอนาคต เฟสทรช 3 ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากบรวษท
ล ปตท. จตากลด (มหาชน)

ปป 2558-2560 การววจย
ล พชน
วช ฐานและเทคโนโลยรใ หมนส าต หรลบไบโอเอทานอลจากเศษเหลชอทวงจ จากการเกษตรและอคต สาหกรรมเกษตรในประเทศจรนและประเทศไทย (
หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2559-2560 โครงการศศก ษาศลก ยภาพอนคร ก
ล ษยพ ลลงงานและพลลงงานทดแทนภาคกลาง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากกองทคนเพชอ
ช สนงเสรวมการอนคร ก
ล ษยพลลงงาน
สตานลก งานนโยบายและแผนพลลงงาน
ปป 2559-2560 โครงการสนลบสนคนการศศก ษา ววจย
ล พลฒนา เทคโนโลยรพ ลลงงานทดแทน ปปงบประมาณ ๒๕๕๙ พชน
จ ทรภ
ช าคกลาง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากกอง
ทคนเพชอ
ช สนงเสรวมการอนคร ก
ล ษยพ ลลงงาน สตานลก งานนโยบายและแผนพลลงงาน
ปป 2560
การคลด กรองความพรขอมผลงานววจย
ล จากฐานขขอมมล การววจย
ล ทรม
ช ก
ร ารเชชอ
ช มโยงกลบสารสนเทศของประเทศ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานคณะ
กรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2560

การผลวต ปคย
ป ชรวภาพจากของเสรยกากเมลพด สบมด
น าต โดยววธก
ร ารหมลก แบบแหขง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2560
มก.

การศศก ษาสภาวะทรเช หมาะสมของปฏวก รว ย
ว าอวนเทอรยเอสเทอรวฟเป คชลน
ช ของนจาต มลนสบมด
น าต โดยใชขวธ
ว ท
ร างสถวต ว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล

ปป 2560

เยชอ
ช เลชอกผนานไคซานนวก เกวล ออกไซดยนาโนคอมโพสวต สตาหรลบเซลลยเชชอ
จ เพลวงชรวภาพ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2561

การผลวต กลรเซอรอลคารยบอเนต, 1,3-โพรเพนไดออล และฟปล ม
ย บรรจคภณ
ล ฑยจากกลรเซอรอล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2561

การเพาะเลรย
จ ง Lipomyces starkeyi เพชอ
ช ผลวต ลวพด
ว จากจคล น
ว ทรรยย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2560-2562 การววจย
ล พชน
ว ฐานและเทคโนโลยรใ หมนส าต หรลบไบโอเอทานอลจากเศษเหลชอทวงจ จากการเกษตรและอคต สาหกรรมเกษตรในประเทศจรนและประเทศไทย (
หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2562-2564

การพลฒนาแผนนฟปล ม
ย และบรรจคภณ
ล ฑยตาข นจคล น
ว ทรรยจ
ย ากพอลวเมอรยและลวก นวน ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2562-2564 การสรขางและพลฒนาอคปกรณยวด
ล ปรวมาณนจาต ตาลในอาหารแบบพกพาไดขจากเซพนเซอรยเยชอ
ช เลชอกผนานลวปด
ป /พอลวเมอรย และแบบจตาลองเครชอขนายประสาท
เทรยมในการตรวจวลด ปรวมาณนจาต ตาลในอาหารและเครชอ
ช งดชม
ช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.
ปป 2562-2564

นวลต กรรมวลส ดคผสมลวก นวนจากเศษเหลชอทวงจ ปาลยม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2562-2564 ลวน
จ อวเลพก ทรอนวก สยอจ
ล ฉรวยะแบบพกพา: นวลต กรรมทางดขานอาหารในแนวทางเวชศาสตรยก ารปปองกลนเพชอ
ช สคขภาพทรด
ช ข
ร องผมบ
ข รวโภคและเพชอ
ช คงอลตลลก ษณย
รสชาตวอาหาร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.
ปป 2562-2564

การหาสภาวะทรเช หมาะสมตนอการผลวต ลวก นวนจากทะลายปาลยมเปลนา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2563-2564 การววจย
ล พชน
จ ฐานและเทคโนโลยรใ หมนส าต หรลบไบโอทานอลจากเศษเหลชอทวงจ จากการเกษตรและอคต สาหกรรมเกษตรในประเทศจรนและประเทศไทย ( หลว
หนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Penjit Srinophakun, "การยนอยสลายสรซ ค
ว าบอนเรดดขวยถลงปฏวก รณยแบบใชขแสงทรมร TiO2 เปปนตลวเรนงปฏวก รว ย
ว า", ววศ วกรรมสาร มก. 59 (19) (2006) 54-63
- Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, "Development of Packed–bed Fermentor for Protease Production in Solid-state Fermentation", วารสาร
ววศ วกรรมและเทคโนโลยร มหาววทยาลลยรลงสวต 11 (1) (2008) 83-89
- Penjit Srinophakun, Manop Charoenchaitrakool, รศ.ดร.พรชลย เหลชองอาภาพงศย, "Biodiesel Production from Jatropha oil using base catalyst", วารสาร
ววชาการของศมนยยนวลต กรรมววศ วกรรม พลลงงานและสวงช แวดลขอม 2 (1) (2008)
- Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, ชววด า ปปญญาสคร ยคธ, "การศศก ษาความเสถรยรภาพตนอการเกวด ออกซวเดชลนของไบดอดรเซลจากนจาต มลนสบมด
น าต ",
วารสารววชาการ ววศ วกรรม พลลงงานและสวงช แวดลขอม 3 (1) (2008)
- พจนรยย แซนออ
อ ง, Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, "The study on optimization of transesterification reaction for production of biodiesel by
microwave irradiation", ววศ วกรรมสาร มก. 22 (67) (2009) 105-117
- ววนย
ล โพธวส
ธ ว
ค รรณวลฒนา, จรลญ ฉลต รมานพ, Penjit Srinophakun, "Kinetics of Jatropha curcas Oil Transesterification", ววศ วกรรมสาร มก. 22 (67) (2009)
42-52
- May Myat Khine, Penjit Srinophakun, Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, "การศศก ษาพารามวเตอรยทม
ชร ผ
ร ลตนอรขอยละผลไดขใ นกระบวนการผลวตไบ
โอดรเซลแบบสองขลน
จ ตอนจากกรดไขมลนปาลยมทรไ
ช ดขจากการกลลน
ช ", ววศ วกรรมสาร มก. 24 (75) (2011) 81-89
- Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, นลนทวก า คลขายชม , "Reducing Sugar Production from Sweet Sorghum Bagasse by Acid Hydrolysis",
ววศ วกรรมสาร มก. 24 (75) (2011) 91-102
- ศลนสนรยย นคชบคญชนวย, Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, Maythee Saisriyoot, "The Study of Potential of Biofertilizer Production from
Jatropha curcas Seed Cake using Solid-State Fermentation by Trichoderma harzianum", ววศ วกรรมสาร มก. 102 (4) (2017) 21-28
- Anusith Thanapimmetha, สควภลทร ไทยานคส ร, Penjit Srinophakun, Maythee Saisriyoot, "Reducing Sugar Production from Empty Fruit Bunches with
Enzyme Cellic Ctec2", วารสารววชาการพระจอมเกลขาพระนครเหนชอ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) 28 (2)
(2018) 285-290
ระดลบนานาชาตว
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- Thongchai Rohitatisha Srinophakun, Wongphaka Wongrat, Penjit Srinophakun, "Modified genetic algorithm for nonlinear data reconciliation",
Computers and Chemical Engineering 29 (5) (2005) 1059-1067
- Sarote Sirisansaneeyakul, Worawuthiyanan, N, Wirat Vanichsriratana, Penjit Srinophakun, Chisti, Y, "Production of fructose from inulin using mixed
inulinases from Aspergillus niger and Candida guilliermondii", WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY 23 (4) (2007) 543-552
- Tochampa, W, Sarote Sirisansaneeyakul, Wirat Vanichsriratana, Penjit Srinophakun, Bakker, HHC, Chisti, Y, "A model of xylitol production by the
yeast Candida mogii", BIOPROCESS AND BIOSYSTEMS ENGINEERING 28 (3) (2007) 175-183
- Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, สวนศคภา จคย
ข จคล เจวม, Prof.Yusuf Chisti, "Protease production by Aspergillus oryzae in solid-state
fermentation using agroindustrial substrates", Journal of Chemical Technology and Biotechnology 8 (7) (2008) 1012-1018
- Manop Charoenchaitrakool, Polchiangdee, C, Penjit Srinophakun, "Production of theophylline and polyethylene glycol 4000 composites using Gas
Anti-Solvent (GAS) process", Materials Letters
63 (1) (2009) 136-138
- Lakkana Laophaiboon, Sunan Nuanpeng, Penjit Srinophakun, Preekamol Klanrit, Pattana Laopaiboon, "Ethanol Production from sweet sorghum
juice using very high gravity technology; effects of carbon and nitrogen supplementations", Bioresource Technology 100 (18) (2009) 4176-4182
- Khamduang, Methee, Kanoktip Packdibamrung, Anusith Thanapimmetha, Chisti, Yusuf, Penjit Srinophakun, "Production of L-phenylalanine from
glycerol by a recombinant
Escherichia coli", Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology 36 (10) (2009) 1267-1274
- Methee Khamduang, Jarun Chutmanop, Kanoktip Packdibamrung, Penjit Srinophakun, "Optimization of Medium Composition for L-phenylalanine
Production from Glycerol using Response Surface Methodology", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยา
ศาสตรย) 43 (4) (2009) 727-737
- Khamduang, M, Packdibamrung, K, Chutmanop, J, Chisti, Y, Penjit Srinophakun, "Production of l-phenylalanine from glycerol by a recombinant
Escherichia coli", JOURNAL OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY 36 (10) (2009) 1267-1274
- Penjit Srinophakun, Miss Dusadee Rattanaphra, Prof. Adam Harvey, "Simultaneous conversion of triglyceride/free fatty acid mixtures into biodiesel
using sulfated zirconia", Topics in catalysis 53 (11-12) (2010) 773-782
- Duanpen Chaithongdee, Jarun Chutmanop, Penjit Srinophakun, "Effect of Antioxidants and Additives on the Oxidation Stability of Jatropha
Biodiesel", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 44 (2) (2010) 243-250
- Rattanaphra, D, Penjit Srinophakun, "Biodiesel Production from Crude Sunflower Oil and Crude Jatropha Oil Using Immobilized Lipase", JOURNAL
OF CHEMICAL ENGINEERING OF JAPAN 43 (1) (2010) 104-108
- Rattanaphra, D, Harvey, A, Penjit Srinophakun, "Simultaneous Conversion of Triglyceride/Free Fatty Acid Mixtures into Biodiesel Using Sulfated
Zirconia", TOPICS IN CATALYSIS 53 (11-12) (2010) 773-782
- Khine, M.M., Penjit Srinophakun, Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, "Statistical optimization of esterification reaction to produce biodiesel
from the mixture of PFAD and palm stearin oil using two-step reaction", Advanced Materials Research 506 (2011) 98-101
- Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, Maythee Saisriyoot, Chinnatad Sinprasertchok, "Preliminary Investigation of Biodiesel Wastes
Utilization in Bacterial Fermentation", Thai Journal of Agricultural Science 44 (5) (2011) 67-80
- Rattanaphra, D, Harvey, AP, Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, "Kinetic of myristic acid esterification with methanol in the presence
oftriglycerides over sulfated zirconia", Renewable energy 36 (10) (2011) 2679-2686
- Anusith Thanapimmetha, Kla Taneeto, Methee Khamduang, Kanoktip Packdibamrung, Penjit Srinophakun, "Optimized Production of L-phenylalanine
by Fermentation Using Crude Glycerol", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 45 (4) (2011) 686-699
- Penjit Srinophakun, Assoc.Prof.Dr. Lakkana Laopaiboon, Assoc.Prof.Dr. Prasit Jaisil, Assoc.Prof.Dr. Pattana Laopaiboon, "Ethanol production
from sweet sorghum juice under very high gravity conditions: Batch, repeated-batch and scale up fermentation", Electronic Journal of Biotechnology
14 (1) (2011) 1-12
- Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, Boosaree Titapiwatanakun, Korsuk Vuttibunchon, "Optimization of Solid State Fermentation for
Reducing Sugar Production from Agricultural Residues of SweetSorghum by Trichoderma harzianum", Chiang Mai Journal of Science 39 (2) (2012)
285-295
- Rattanaphra, D., Harvey, A.P., Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, "Simultaneous transesterification and esterification for biodiesel
production with and without a sulphated zirconia catalyst", Fuel 97 (-) (2012) 467-475
- Anusith Thanapimmetha, Ampon Luadsongkram, Boosaree Titapiwatanakun, Penjit Srinophakun, "Value added waste of Jatropha curcas residue:
Optimization of protease production in solid state fermentation by Taguchi DOE methodology",
Industrial Crops and Products
37 (1) (2012) 1-5
- Penjit Srinophakun, methee khamduang, supachai reakasame, kanoktip ackdibamrung, Anusith Thanapimmetha, "Potential of L-phenylalanine
Production from Raw Glycerol of Palm Biodiesel Process by a Recombinant Escherichia coli", Chiang Mai Journal of Science 39 (1) (2012) 59-68
- Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, ผศ.ดร.สวนศคภา จคย
ข จคล เจวม, นางสาว สมปราถนา พรมโครต, "Optimization of capsaicin purification from
Capsicum frutescens Linn. with column chromatography using Taguchi design", Industrial Crops and Products 44 (1) (2013) 473-479
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- Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, Lakkana Laopaiboon, Preuk Thangprompan, Penjit Srinophakun, "Production of Ethanol from Sweet
Sorghum Juice Using VHG Technology: A Simulation Case Study", Applied Biochemistry and Biotechnology 171 (2) (2013) 294-314
- Worasit Tochampa, Sarote Sirisansaneeyakul, Wirat Vanichsriratana, Penjit Srinophakun, Huub H. C. Bakker, Siwaporn Wannawilai, Yusuf Chisti,
"Optimal control of feeding in fed-batch production of xylitol", Industrial and Engineering Chemistry Research 54 (7) (2015) 1992-2000
- Assoc.Prof.Dr. SAMORN HIRUNPRADITKOON, Penjit Srinophakun, NARUMON SOMBUN, Dr. ELVIN J. MOORE, "Synthesis of Activated
Carbon from Jatropha Seed Coat and Application to Adsorption on Iodine and Methylene Blue", Chemical Engineering Communications 202 (1) (2015)
32-47
- Koo, Yoon-Mo, Penjit Srinophakun, "Editorial: Bioprocess beyond large scale production", BIOTECHNOLOGY JOURNAL 10 (12) (2015)
1833-1834
- Penjit Srinophakun, Pongthep Ariyajaroenwong, Pattan Laopaiboon, Apilak Salakkam, Lakkana Laopaiboon, "Kinetic models for batch and
continuous ethanol fermentation from sweet sorghum juice by yeast immobilized on sweet sorghum stalks", Journal of the Taiwan Institute of
Chemical Engineers 2016 (66) (2016) 210-216
- Maythee Saisriyoot, Thanyarath Sahaya, Anusith Thanapimmetha, Yusuf Chisti, Penjit Srinophakun, "Production of potential fuel oils by
Rhodococcus opacus grown on petroleum processing wastewaters", Journal of Renewable and Sustainable Energy 8 (6) (2016)
063106-1-063106-10
- Penjit Srinophakun, Anusith Thanapimmetha, ศลนสพร ปลลงช ศรร, สคทามาศ เวชยกคล ชลย, Maythee Saisriyoot, "Application of modified chitosan membrane
for microbial fuel cell: Roles of proton carrier site and positive charge", Journal of Cleaner Production 142 (-) (2017) 1274-1282
- Penjit Srinophakun, Anusith Thanapimmetha, เกลพด แกขว รลต นปปญญาพลนธค,ย ธลญรลต นย สหายา, Maythee Saisriyoot, "Feedstock production for third
generation biofuels through cultivation of Arthrobacter AK19 under stress conditions", Journal of Cleaner Production 142 (-) (2017) 1259-1266
- Anusith Thanapimmetha, Tharatron Suwaleerat, Maythee Saisriyoot, Yusuf Chisti, Penjit Srinophakun, "Production of carotenoids and lipids by
Rhodococcus opacus PD630 in batch and fed-batch culture", Bioprocess and Biosystems Engineering 40 (1) (2017) 133-143
- Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, Suttipada Amat, Maythee Saisriyoot, "Decolorization of molasses-based distillery wastewater by
means of pulse electro-Fenton process", Journal of Environmental Chemical Engineering 5 (3) (2017) 2305-2312
- Singhapong, W, Penjit Srinophakun, Jaroenworaluck, A, "Influence of pore characteristics on the properties of porous mullite ceramics", JOURNAL
OF THE AUSTRALIAN CERAMIC SOCIETY 53 (2) (2017) 811-820
- Sinsupha Chuichulcherm, Nathathai Kasichan, Penjit Srinophakun, Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, "The use of ozone in a continuous
cyclical swing mode regeneration of Fe-EDTA for a clean biogas process from a swine farm waste", Journal of Cleaner Production 142 (-) (2017)
1267-1273
- Potjanee Saeong, Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, "The response surface optimization of steryl glucosides
removal in palm biodiesel using silica adsorption", Fuel 191 (-) (2017) 1-9
- Suwaleerat, T, Anusith Thanapimmetha, Srisaiyoot, M, Chisti, Y, Penjit Srinophakun, "Enhanced production of carotenoids and lipids by
Rhodococcus opacus PD630", JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 93 (8) (2018) 2160-2169
- Kewalee Inna, Jackapon Sunthornvarabhas, Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, Penjit Srinophakun, "Natural Antimicrobial Lignin in
Polyvinyl Alcohol and Polyvinylpyrrolidone Film for Packaging Application", Materials Science Forum 936 (-) (2018) 105-109
- Pirabul, K., Penjit Srinophakun, Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, "Development of lipid/polymer membrane by reduced graphene oxide
for sugar sensor", 3rd International Conference on Materials Engineering and Nanotechnology, ICMEN 2018 936 MSF (-) (2018) 98-102
- Duangdee, B., Rattanaphra, D., Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, Penjit Srinophakun, "Synthesis and characterization of mixed rare
earths hydroxide catalyst", 3rd International Conference on Materials Engineering and Nanotechnology, ICMEN 2018 936 MSF (2018) 53-57
- Wadwan Singhapong, Angkhana Jaroenworaluck, Raweewan Pansri, Watchara Chokevivat, Panlekha Manpetch, Masahiro Miyauchi, Penjit
Srinophakun, "Mullite membrane coatings: antibacterial activities of nanosized TiO 2 and Cu-grafted TiO 2 in the presence of visible light illumination",
Applied Physics A: Materials Science and Processing 125 (4) (2019) 244-244:16
- Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, Tharatron Suwaleerat, Yusuf Chisti, Penjit Srinophakun, "Biomass and lipid production by
Rhodococcus opacus PD630 in molasses-based media with and without osmotic-stress", Journal of Biotechnology 297 (1) (2019) 1-8
- Natchanok Pangsang, Udomsin Rattanapan, Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, Chen-Guang Liu, Xin-Qing Zhao, Feng-Wu Bai, Chularat
Sakdaronnarong, "Chemical-free fractionation of palm empty fruit bunch and palm fiber by hot-compressed water technique for ethanol production",
Energy Reports 5 (-) (2019) 337-348
- Liu, C.-G., Xiao, Y., Xia, X.-X., Zhao, X.-Q., Peng, L., Penjit Srinophakun, Bai, F.-W., "Cellulosic ethanol production: Progress, challenges and
strategies for solutions", Biotechnology Advances 37 (3) (2019) 491-504
- Pimpun Tongpun, Wei-Cheng Wang, Penjit Srinophakun, "Techno-economic analysis of renewable aviation fuel production: From farming to
refinery processes", Journal of Cleaner Production 226 (-) (2019) 6-17
- Penjit Srinophakun, "Performance of Concrete Confined with a Jute–Polyester Hybrid Fiber Reinforced Polymer Composite: A Novel Strengthening
Technique", Fibers 7 (72) (2019) 1-26
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- Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, Chanin Khomlaem, Yusuf Chisti, Penjit Srinophakun, "A comparison of methods of ethanol production
from sweet sorghum bagasse", Biochemical Engineering Journal 151 (-) (2019) 107352-107358
- Wahab, N., Penjit Srinophakun, Hussain, Q., Chaimahawan, P., "Performance of concrete confined with a jute-polyester hybrid fiber reinforced
polymer composite: A novel strengthening technique", Fibers 7 (8) (2019)
- Wanida Pan-utai, Penjit Srinophakun, Wilasinee Inrung, "Nutrients formulation to maximize Ankistrodesmus sp. microalgal cell biomass and lipid
productivities", Journal of Biological Research (Italy) 92 (2) (2019) 95-100
- Rattanaphra, D., Soodjit, P., Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, Penjit Srinophakun, "Synthesis, characterization and catalytic activity
studies of lanthanum oxide from Thai monazite ore for biodiesel production", Renewable Energy 131 (2019) 1128-1137
- Penjit Srinophakun, "Complex effects of wax on ionic liquid pretreatment of oil palm empty fruit bunch", Industrial Crops and Products 2020 (152)
(2020) 1-9
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชคม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- นวศ ากร วรวคฒย
ว านลนทย, Wirat Vanichsriratana, Penjit Srinophakun, Tanaboon Sajjaanantakul, Sarote Sirisansaneeyakul, "Production of fructose from
Inulin using mixed-inulinases", BioThailand 2005, 2-5 November 2005, Bangkok, Thailand (2005)
- Penjit Srinophakun, "การผลวต เอนไซมยไ ลเปสดขวยววธก
ร ารหมลก แบบแหขง", การประชคมววชาการววศ วกรรมเคมรและเคมรประยคก ตยแหนงประเทศไทย ครลงจ ทรช 15 (2005)
- Penjit Srinophakun, "การศศก ษาการผลวต เอนไซมยอะไมเลสและเอนไซมยโปรตวเอสจากรตาขขาวสาลรและรตาขขาวจขาว", การประชคมววชาการววศ วกรรมเคมรและเคมร
ประยคก ตยแหนงประเทศไทย ครลงจ ทรช 15 (2005)
- Penjit Srinophakun, "การพลฒนาเครชอ
ช งเพวม
ช ความชชน
จ สลมพลทธยส าต หรลบการหมลก แบบแหขง", การประชคมววชาการววศ วกรรมเคมรและเคมรประยคก ตยแหนงประเทศไทย ครลงจ ทรช
15 (2005)
- ดคษฎร รลต นพระ, เทววก า บลวนคน
น , ภลทรา ศรลลมภย, Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, "การตรศงไลเปสจาก Pseudomonas fluorescens เพชอ
ช ผลวตไบโอ
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จ งเชชอ
จ
Escherichia coli BL21DE3 เพชอ
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- วศวน ลรนะนวธก
ว ล
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Biodeisel Production Process", การประชคมววชาการทางววศ วกรรมไฟฟปา ครลงจ ทรช 30 (2007)
- Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, นางสาวธลญรลต นย สหายา, "Protease Production from Agricultural Residues Using Aspergillus oryzae in
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ว ย
ล อาวคโส สกว. ครลงจ ทรช 8 (2008)
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Process
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- Penjit Srinophakun, Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, นางสาวสดคด ร บลณฑวต ธรรม, "Comparative masss balance of biodiesel production
between AspenTech program calculation and pilot scale process", The 36th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 36) (2010)
- Penjit Srinophakun, Anusith Thanapimmetha, กลขา ธานรโต, Maythee Saisriyoot, "High cell density fed-batch cultivation of Escherichia coli using
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from sweet sorghum juice using VHG (very high gravity technology)", 36th Congress Science and Technology of Thailand (STT 36) (2010)
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from Industrial Waste", การประชคมเสนอผลงานววจย
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- สคก านดา เชรยงคตา, Piyanoot Kumlangka, Unyarat Techapongpa, Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, Penjit Srinophakun, "EFFECT OF
STORAGE DURATION ON BIODIESEL PROPERTIES FROM VARIOUS VEGETABLE OILS", The 2nd Research Symposium on Petroleum,
Petrochemicals, and Advance Materials and The 17th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers (2011)
- Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, Maythee Saisriyoot, มะลววรรณย นวลชลย, "Alkaline Pretreatment and Enzymatic Hydrolysis of Coconut
Husk for Reducing Sugar Production", การประชคมววชาการระดลบชาตววท
ว ยาศาสตรยวจ
ว ย
ล ครลงจ ทรช 6
(The 6 th National Science Research Conference) (2014)
- ภลทรววทยย กระโจมทอง, Penjit Srinophakun, Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, "Improving the Quality of Biodiesel from Used Cooking Oil
Using Activated Carbon Adsorption and Box-Behnken Experimental Design", การประชคมววชาการระดบล ชาตว มหาววทยาลยล รลงสวต ประจาว ปป 2559 (RSU
National Research Conference 2016) (2016)
- Anusith Thanapimmetha, สควภลทร ไทยานคส ร, Penjit Srinophakun, Maythee Saisriyoot, "Reducing sugar production from empty fruit bunches with
enzyme Cellic Ctec2", ประชคมววชาการววศ วกรรมเคมรและเคมรประยคก ตยแหนงประเทศไทย ครลงจ ทรช 26 "Innovative Technology toward Sustainable Development"
(2016)
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- นคร ตรรส งว หวงษย, Peerayot Sanposh, Natthawut Chinthaned, Penjit Srinophakun, "Temperature Control of Koji Process by using Fuzzy PD
Controller", Tthe 2008 Electrical Engineeing/ Electronics, Computer, Telecommunications,and Information Technology (ECTI) International
Conference (2008)
- Peerayot Sanposh, วศวน ลรนะนวธก
ว ล
ค , สคธร ผมเข จรวญชนะชลย, Penjit Srinophakun, Thongchai Rohitatisha Srinophakun, Chanin Panjapornpon, "Feedback
Linearization Controller Design for Continuous Stirred-Tank Reactor (CSTR) in Biodiesel Production Process", the 2008 Electrical Engineeing/
Electronics, Computer, Telecommunications,and Information Technology (ECTI) International Conference (2008)
- Penjit Srinophakun, Miss Dusadee Rattanaphra, "Biodiesel production of crude sunflower oil and crude jatropha oil by immobilized lipase",
International Workshop on Process Intensification 2008 (2008)
- Chinnatad Sinprasertchok, Methee Khamduang, Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, Penjit Srinophakun, "Preliminary Investigation of
Rhodococcus opacus Cultivation for New Bioenergy Production", International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI2010)Food,
Health and Trade (2010)
- May Myat Khine, Penjit Srinophakun, Anusith Thanapimmetha, Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, "Biodiesel Production from the Mixture
of PFAD and Palm Stearin Oil usingTwo-step Reaction: Statistical Optimization of Esterification Reaction", The 2 nd Asian Conference on Innovative
Energy & Environment Chemical Engineering (2010)
- Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, "Potential of Reducing Sugar Production from Sweet Sorghum Bagasse", AFOB Regional Symposium
in Nepal “Biotechnology for Better Nepal” (2011)
- Penjit Srinophakun, Anna Saimaneerat, Rungsarid Kaveeta, Prapa Sripichitt, Somchai Anusontpornperm, Thanankorn Jaiphong, Kittidet Poniyom,
Supanida Winitchai, Wuttinant Kongtud, "Multi-disciplinary research approaches on Jatropha curcas for biodiesel production", 16th Conference on
biochemical engineering (2011)
- Penjit Srinophakun, Anna Saimaneerat, Wiboon Chongrattanameeteekul, รศ.ดร.สาววต รร มาลลยพลนธค,ย รศ.ดร.อวส รา สคขสถาน, รศ. นวพ นธย ววร าสาทนนทย, รศ.
โกศล เจรวญสม, "Integrated Research on Jatropha curcas Plantation Management", World Renewable Energy Congress 2011 (2011)
- Penjit Srinophakun, Miss May Myat Khine, Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, "Statistical optimization of esterification reaction to
produce biodiesel from the mixture of PFAD and palm stearin oil using two-step reaction", Chiang Mai International Conference on Biomaterials &
application 2011 (2011)
- Anusith Thanapimmetha, กนอสคข วคฒบ
ว ญ
ล ชร, Maythee Saisriyoot, Penjit Srinophakun, "Chemical and Microbial Hydrolysis of Sweet Sorghum Bagasse
for Ethanol Production", World Renewable Energy Congress 2011 (2011)
- ปาจารรยย จลนทรยชก
ม ลวน
ช , ธวษตยา ววนย
ล รลก ษย, ญาณวศ า ปปส ญ
ล ธนะกมล , Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, "Studies on the
Electrodes Properties by Acid Activation", The 19th STIA International Conference in Science Technology and Innovation (STIA2012) (2012)
- Ananya Ratchasueb, Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, Penjit Srinophakun, "Value-addition of Sweet Sorghum Bagasse for Cellulase
and Reducing Sugar Production using Aspergillus niger under Solid State Fermentation.", TIChE International Conference 2012 (2012)
- Aisoon Sawadsinga, Nattapong supcharoenkit, Nattapum Diroksakyavitoon, Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun,
"Synthesis and Application of Magnesium Silicate Adsorbent for Dry-Wash Method in Biodiesel Production Process", The 24th Annual Meeting of the
Thai Society for Biotechnology “Green Biotechnology:
Renewable Energy and Global Care” (2012)
- Aisoon Sawadsinga, Sukanda Chiangkama, Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, "Effect of Copper Metal and Water
on Biodiesel Properties from Jatropha Oil", The 24th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology “Green Biotechnology:
Renewable Energy and Global Care” (2012)
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- เกลพด แกขว รลต นปปญญาพลนธค,ย Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, "Biomass and Lipid Stimulation by Means of Substrate
and Inducing Agent for the Cultivation of Oleaginous Microorganism", The 4th Regional AFOB Symposium 2013 “bioenergy, biorefinery and beyond”
(2013)
- Penjit Srinophakun, Maythee Saisriyoot, Miss Salilthip Peuleang, Miss Pantisa Limlamtong, Miss Boosaree Titapiwatanakun, Anusith
Thanapimmetha, "Biodiesel Production from High Free Fatty Acid Vegetable Oil via One Step Process", The 4th Regional AFOB Symposium 2013
(2013)
- Miss Darunwan Chuenbubpar, Penjit Srinophakun, Maythee Saisriyoot, Miss Boosaree Titapiwatanakun, Sukuntaros Tadakittisarn, Anusith
Thanapimmetha, "The Detoxification of the Reducing Sugar from the Hydrolyzed Banana Peel (Musasapientum Linn.)", The 4th Regional AFOB
symposium 2013 (2013)
- น.ส.ศวต าภา บคต รทองคตา, Boontham Paweewan, ดร.นควงศย ชลคคป, Penjit Srinophakun, Maythee Saisriyoot, CHALIDA NIAMNUY, น.ส.อวส รรยย อนองอนอน ,
"Biodiesel oxidation degradation : Effect of raw material sources", TSB International Forum (2013)
- maliwan nolwachai, kittiwit keawdang, piyachat suwanwaipattana, Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, Penjit Srinophakun, "Preliminary
Study of Reducing Sugar Production from Coconut Husk", The 1st international Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security
(2013)
- Penjit Srinophakun, "Thailand Energy Updates", 2013 International Symposium on Energy Technology and Strategy (2013)
- Kulthawat Tepjun, May Myat Khine , Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, Penjit Srinophakun, "STATISTICAL ESTERIFICATION MODEL
OF 5-85%FFA FROM PALM OIL RAW MATERIAL", TSB International Forum 2013 (2013)
- ทศวรรษ เหลนากสวก าร, ธลนยบรมณย แหลมทอง, อภวก น
ล ตย อขวนสกคล เสรร, Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, "Feasibility Study of
the Cultivation of Rhodococcus PD630 from Dairy Waste", TSB International Forum 2013 (2013)
- ทศวรรษ เหลนากสวก าร, Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, "Effect of Centrifugation Conditions on Living Microbial
Overflowed in Biodiesel Wastewater Treatment Process", PACCON2014 (2014)
- ศลนสพร ปลลงช ศรร, Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, "MECHANICAL PROPERTIES AND IONIC EXCHANGE
CAPACITY OF CROSSLINKED CHITOSAN MEMBRANES FOR MICROBIAL FUEL CELL", PACCON2014 (2014)
- Sarun Triwittayayont, Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, Penjit Srinophakun, "Storage Effect of Biodiesel from Palm Stearin Containing
Acid Value Equal to 10 mg KOH/g with Different Amount of Tert-Butylhydroquinone", Burapha University International Conference 2014
(2014)
- Auttawut Soonhoey, Penjit Srinophakun, Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, "Operation Cost Calculation, Condition Investigation and
Process Design of Jatropha Kernel Oil Extraction", Burapha University International Conference 2014 (2014)
- Sutamart Vetchayakunchai, Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, "Fenton oxidation treatment of biodiesel wastewater:
optimization using responsesurface methodology and MATLAB software", The 26th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and
International Conference (2014)
- Suttipada Amat, Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, "Decolorization and COD reduction of wastewater from ethanol
production by Fenton oxidation", The 26th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (2014)
- Tharatron Suwaleerat, Penjit Srinophakun, Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, "Growth characteristic of Rhodococcus opacus PD630
on MSM and glycerol", The 26th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (2014)
- Anusith Thanapimmetha, Maliwan Nolwachai, Maythee Saisriyoot, Penjit Srinophakun, "Ethanol Production from Pretreated Coconut Husk by
Enzyme Cellulase (Accellerase 1500)", AFOB International Symposium 2014 “Biorefinery Advances in Asia" Changwon Convention Center,
Changwon, Korea, October 6-8, 2014 (2014)
- Asama Temrak, Dussadee Rattanaphra, Penjit Srinophakun, Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, "SYNTHESIS AND
CHARACTERIZATION OF SO42-/ZrO2-La2O3", Pure and Applied Chemistry International Conference 2014
(PACCON2014) (2014)
- Penjit Srinophakun, "Development and application of packed bed solid-state fermentation", The 6th International Conference on Fermentation
Technology for Value Added Agricultural products (2015)
- นางสาว ดรคณวรรณ ชชน
ช บคปผา, Penjit Srinophakun, "Investigation of Biodiesel production condition from used cooking oil", Biotechnology International
Congress 2015 (2015)
- นางสาว พจนรยย แซนออ
น ง, Maythee Saisriyoota, Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, "The influence of steryl glucoside on filterability of
biodiesels", Biotechnology International Congress 2015 (2015)
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- Miss Suratchanee Sriwira, Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, "The investigation of interesterification reaction of
vegetable oils", Biotechnology International Congress 2015 (2015)
- Anusith Thanapimmetha, Nathathai Kasichan, Maythee Saisriyoot, Penjit Srinophakun, สวนศคภา จคย
ข จคล เจวม, "Regeneration of Fe-EDTA Complex using
Ozone in Biogas Purification", The 5th TIChE International Conference 2015
"Creating Green Society through Green Process Engineering"
Pattaya, Thailand, November 8-10, 2015 (2015)
- Rawinun Junsittiwate, Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, "Value added of acid oil from biodiesel process", The 27th
Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (2015)
- Isaraphorn Techaphornpan, Penjit Srinophakun, Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, "Chitosan/Urushibara nickel composite membrane
for microbial fuel cell", PACCON 2016 (2016)
- Thanpinit Krutapun, Penjit Srinophakun, Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, "Electrodeposition and characterization of cuprous oxide
nanowires through polycarbonate membrane template", PACCON 2016 (2016)
- Atthadej Kamchaddaskorn, Penjit Srinophakun, Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, "Skeletal nickel nanoparticles stabilized by reduced
graphene oxide", PACCON 2016 (2016)
- Sansanee Nutbunchuai, Penjit Srinophakun, Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, "Biofertilizer from Jatropha curcas seed cake in solid
state fermentation", PACCON 2016 (2016)
- Veerapat Kantamanee, Penjit Srinophakun, Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, "High cell density cultivation of Rhodococcus opacus
PD630 using sugar cane molasses for lipid production", BIOTECHNOLOGY INTERNATIONAL CONGRESS (BIC) 2016 “Biomass energy and its
refinery” September 20-23, 2016 BITEC Bang Na, Bangkok, THAILAND (2016)
- Wanida Pan-utai, Penjit Srinophakun, นางสาวววล าสวนร อวนรคงน , "Screening of Medium Composition for Biomass Production from Ankistrodesmus sp.
using Plackett-Burman Design", Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017) (2017)
- Wanida Pan-utai, Wilasinee Inrung, Penjit Srinophakun, "Formulation of Lipid Production Medium for Microalgal Cultivation", The 13th Asian
Congress on Biotechnology 2017 (ACB2017) (2017)
- Anusith Thanapimmetha, นาย ชนวนทรย คมแหลม, Maythee Saisriyoot, Penjit Srinophakun, "Ethanol production from Sweet Sorghum Bagasse using
separationhydrolysis and fermentation by Saccharomyces cerevisiae TISTR5606", Proceedings of International Conference of Agriculture and
Natural Resources 2018 (2018)
- Kewalee Inna, Jackapon Sunthornvarabhas, Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, Penjit Srinophakun, "Natural Antimicrobial Lignin in
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