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ประวัติการศึกษา | EDUCATION
ปริญญาเอก (2561)         วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
ปริญญาโท (2546)         ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจาคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี (2543)         วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ 

ประวัติการทำงาน / ตำแหนงงานที่เกี่ยวของ | EXPERIENCE
2563              รองผูอำนวยการ ศูนยนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2559              หัวหนาศูนยบริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
              มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2558              รักษาการณหัวหนาศูนยบริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
                                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2546              อาจารย ภาควิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2544              นักออกแบบ นักออกแบบอิสระ



ประวัติการเปนหัวหนาแผนงาน/โครงการ: 
2562     . หัวหนาโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑและมาตรฐานการผลิตสินคา OTOP เกษตรแปรรูป ไดรับ
        งบประมาณสนับสนุนจากศูนยนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ
2561     . หัวหนาโครงการ กิจกรรมการนำนวัตกรรมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากการแปรรูปมะมวงน้ำดอกไม
        ตกเกรดสูผลิตภัณฑอาหารสุขภาพ ในกลุม (Functional Food) ศูนยบริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
        รวมกับ ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 . หัวหนาโครงการ ขับเคล่ือนหน่ึงตำบลหน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562
                     งบประมาณเงินแผนดิน ป 2562 โครงการสงเสริมการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑใหมสำหรับลำไยแปรรู
        แบบ 4.0 เพื่อการขับเคลื่อนกลไกความยั่งยืนและสงเสริมการผลิต การตลาดของโครงการ
        หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)
  . หัวหนาโครงการ ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพกลุมผูประกอบการ OTOP
        ประเภทผลิตภัณฑอาหาร เครื่องดื่ม ของใช และของตกแตงดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและนวัตกรรม
        ในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก ศูนยนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ . หัวหนาโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
        พื้นที่จังหวัดเชียงใหมและแมฮองสอน Productivity ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
        ศูนยนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ . หัวหนาโครงการ “กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑและออกแบบบรรจุภัณฑ”
        พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม โครงการหมูบานนวัตวิถี
 . หัวหนาโครงการ พัฒนาการแปรรูปสินคาเกษตรสูอนาคต Food for Future ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
        ไดรับงบประมาณสนับสนุน จากศูนยนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ
 . หัวหนาโครงการ กิจกรรมพัฒนาและทดสอบตลาดของสถานประกอบการที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะ
        พรอมจำหนาย (Primary GMP) ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก อย.
 . หัวหนาโครงการ โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ OTOP ดวยวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม
        คลินิกเทคโนโลยี
2560     . หัวหนาโครงการ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสำหรับผูสูงอายุในอนาคตภายใตโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
        แปรรูป ป 2560 ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากศูนยนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ
 . หัวหนาโครงการ กิจกรรมพัฒนาและสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑอาหารแปรรูปภายใตโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
        เกษตรแปรรูป ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
2559     . หัวหนาโครงการ พัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคา OTOP เกษตรแปรรูปสูสากล
        ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากศูนยนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ
 . หัวหนาโครงการ สนับสนุนเครือขาย SME ในกลุม 18 จังหวัดกิจกรรมสงเสริมเครือขายและการดำเนินธุรกิจ
        กลุมผูประกอบการแปรรูปลำไย (เฟส 2) ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากศูนยนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ 



หัวหนาโครงการเชิงนโยบาย
2562 . โครงการพัฒนาผลิตภัณฑและมาตรฐานการผลิตสินคา OTOP เกษตรแปรรูป ไดรับงบประมาณสนับสนุน
       จากศูนยนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ . กิจกรรมการนำนวัตกรรมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากการแปรรูปมะมวงน้ำดอกไมตกเกรด
       สูผลิตภัณฑอาหารสุขภาพในกลุม (Functional Food) ศูนยบริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร รวมกับ
       ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1  . โครงการขับเคล่ือนหน่ึงตำบลหน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณเงินแผนดิน ป 2562
       โครงการสงเสริมการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑใหมสำหรับลำไยแปรรูป แบบ 4.0 เพื่อการขับเคลื่อนกลไก
       ความยั่งยืน และสงเสริมการผลิต การตลาด ของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)
       งบประมาณโครงการบูรณาการ
2561 . โครงการ “กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑและออกแบบบรรจุภัณฑ”
       พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม โครงการหมูบานนวัตวิถี งบประมาณ 400,000 บาท . โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พื้นที่จังหวัด
       เชียงใหมละแมฮองสอน Productivity ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก ศูนยนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ . โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพกลุมผูประกอบการ OTOP
       ประเภทผลิตภัณฑอาหาร เครื่องดื่ม ของใช และของตกแตงดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่
       จังหวัดแมฮองสอน ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากศูนยนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ งบประมาณ 1,220,000 บาท . โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ OTOP ดวยวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม คลินิกเทคโนโลยี . กิจกรรมพัฒนาและทดสอบตลาดของสถานประกอบการที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพรอมจำหนาย
       (Primary GMP) ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก อย. งบประมาณ 400,000 บาท . โครงการพัฒนาการแปรรูปสินคาเกษตรสูอนาคต Food for Future ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
       ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากศูนยนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ
2560 . กิจกรรมพัฒนาและสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑอาหารแปรรูปภายใตโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
       ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 . กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสำหรับผูสูงอายุในอนาคตภายใตโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป
       ป 2560 ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากศูนยนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ

2559 . หัวหนาโครงการ กิจกรรมยกระดับความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่เปาหมาย TFV
       ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากศูนยนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ 
2558 . หัวหนาโครงการ ยกระดับการแขงขันสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานและมูลคาเพิ่มกิจกรรมการเชื่อมโยง
       และขยายชองทางสินคาเกษตรโดดเดนของภาคเหนือตอนบน ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
       ศูนยนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ
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2548 . สุทัศน สุระวัง, ปยวรรณ สิมะไพศาล, กัญญรัตน  สุทธภักติ, วิญ ู ศักดาทร แนวทางการใชประโยชนในรูปของ
       แผนหอมปรับอากาศ มูลนิธิโครงการหลวง
2546 . การวิจัยและพัฒนาเครื่องรีดสูญญากาศบรรจุภัณฑอาหาร สำหรับกลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
       สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
       เจาคุณทหารลาดกระบัง (THESIS)
2544 . ชุดใหน้ำระบบหยดอัตโนมัติสำหรับชาวสวน. คณะวิศวกรรมเกษตร สาขาออกแบบอุตสาหกรรม
       สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ (SPECHIAL PROJECT)

2559 . โครงการกิจกรรมยกระดับความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่เปาหมาย TFV
       ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากศูนยนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ งบประมาณ 2,420,000 บาท  . โครงการสนับสนุนเครือขาย SME ในกลุม 18 จังหวัดกิจกรรมสงเสริมเครือขาย และการดำเนินธุรกิจกลุม
       ผูประกอบการแปรรูปลำไย (เฟส 2) ไดรับงบประมาณสนับสนุน จากศูนยนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ . โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคา OTOP เกษตรแปรรูปสูสากล ไดรับงบประมาณ
       สนับสนุนจากศูนยนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ
2558 . โครงการยกระดับการแขงขันสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานและมูลคาเพิ่มกิจกรรมการเชื่อมโยง
       และขยายชองทางสินคาเกษตรโดดเดนของภาคเหนือตอนบน ไดรับงบประมาณสนับสนุน
       จากศูนยนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ



ผลงานวิจัยรวมกับภาคเอกชน
2561 . การพัฒนาผลิตภัณฑและการทดสอบตลาด ภายใตโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑอาหาร
       ที่บรรจุในภาชนะพรอมจำหนาย สำหรับผูประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs),
       สถานประกอบการ หางหุนสวนจำกัดมองดอยนาน โดยความรวมมือของ องคการอาหารและยา
       และการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย สวทช. ภาคเหนือ ITAP
2559 . หัวหนาโครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑเสริมอาหารประเภทเคร่ืองด่ืมชงก่ึงสำเร็จรูปสำหรับมารดาใหน้ำนมบุตร
       บริษัท เดอะบิวตี้ แบรซ เพอรเฟค จำกัด ITAP
2557 . หัวหนาโครงการ :  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑแชลแลคเหลืองแบบเกร็ดจากคร่ัง บริษัท นอรทเทอรนสยามซีดแลค จำกัด
       รวมกับ การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย สวทช. ภาคเหนือ ITAP
2555 . ผูรวมโครงการ: โครงการออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณมานมวนสำหรับการประกอบกับชุดรางผามาน
       บริษัท อี.พี.เดคคอร (ประเทศไทย) จำกัด ITAP
2554 . หัวหนาโครงการ: โครงการพัฒนาแผนน้ำตาลเพื่อตกแตงอาหารสำหรับเครื่องพิมพอาหาร  บริษัทดลอัส จำกัด
       รวมกับ การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย สวทช.ภาคเหนือ ITAP
2554 . หัวหนาโครงการ: โครงการออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณปองกันน้ำฝนสำหรับการกรีดยางพารา
       ดวยการผลิตระบบเทอรโมฟอรม บริษัท วิงฟง แพคเกจจิ้ง จำกัด (สำนักงานสาขา) รวมกับ การสนับสนุนการพัฒนา
       เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย สวทช. ภาคเหนือ ITAP
2553 . ผูรวมโครงการ: การพัฒนาเครื่องอบแหงระบบการแชเยือกแข็งและเชื่อมผลไมระบบสุญญากาศ,
       อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ (อวน.)
2553 . ผูรวมโครงการ: โครงการพัฒนาเครื่องพิมพผาระบบอิงคเจ็ทตนทุนต่ำสำหรับผูประกอบการขนาดยอม, ITAP

วิทยากรดานการวางแผนงาน
2555 . ที่ปรึกษาโครงการ MDICT จากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ตามโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต
       ดานการผลิต บัญชี และการตลาด หัวขอ แผนงานเพิ่ม   ความสามารถและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนำไปสู
       นวัตกรรม บ.เฟล็กโซกราฟก จำกัด
2554 . ที่ปรึกษาโครงการ MDICT จากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ตามโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตดาน
      การผลิต บัญชี และการตลาด หัวขอ แผนงานเพิ่มความสามารถและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนำไปสูนวัตกรรม
      บ.วิงฟงแพคเกจจิ้ง จำกัด 



การใหคำปรึกษากับเอกชน
2562 . วิทยากรวิเคราะหสถานประกอบการ โครงการ Micro SME โดย สสว. และ วิทยาลัยสื่อ และเทคโนโลยี
       มหาวิทยาลัยเชียงใหม จำนวน 4 กิจการ
 . วิทยากรวิเคราะหสถานประกอบการ โครงการ SME ฺBoost up โดย สสว. และ วิทยาลัยสื่อและเทคโนโลยี
       มหาวิทยาลัยเชียงใหม จำนวน 12 กิจการ
 . โครงการพัฒนาผลิตภัณฑและมาตรฐานการผลิตสินคา OTOP เกษตรแปรรูป ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
       ศูนยนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ จำนวน 1 กิจการ
 . กิจกรรมการนำนวัตกรรมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากการแปรรูปมะมวงน้ำดอกไมตกเกรด
       สูผลิตภัณฑอาหารสุขภาพในกลุม (Functional Food) ศูนยบริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร รวมกับ
       ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จำนวน 1 กิจการ บริษัท มาดามแมงโก จำกัด 
 . “โครงการขับเคลื่อนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณเงินแผนดิน
       ป 2562 โครงการสงเสริมการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑใหมสำหรับลำไยแปรรูป แบบ 4.0 เพื่อการขับเคลื่อน
       กลไกความยั่งยืน และสงเสริมการผลิต การตลาด ของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) จำนวน 4 กิจการ 
2560 . “กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสำหรับผูสูงอายุในอนาคต” ภายใตโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
       ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ศูนยนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ ศูนยบริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
       คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑใหกับ บริษัท มี โปรดักส จำกัด, 
       หางหุนสวนจำกัด ไทไท แบรนด และ หางหุนสวนจำกัด ภาสวาง จังหวัดแมฮองสอน
2559 . โครงการออกแบบบรรจุภัณฑสรางสรรรค รวมกับ ศูนยนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
       5  สถานประกอบการ กลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบานแคว  อ.สารภี จ.เชียงใหม, วิสาหกิจชุมชนผลิต
       ขาวกลองงอกบานคนเมือง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม, กลุมวิสาหกิจชุมชนขาวแตนน้ำแตงโมแมบุญพิน อ.แมพริก จ.ลำปาง,
       วิสาหกิจชุมชนกลุมสงเสริมอาชีพบานแมสงใต อ.วังเหนือ จ.ลำปาง และ วิสาหกิจชุมชนเพาะแปรรูปเห็ดบานสวนแมทะ
       อ.แมทะ จ.ลำปาง
2558 . ออกแบบรรจุภัณฑ โครงการกิจกรรมสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑอาหารแปรรูป (Value added) รวมกับ
       กรมสงเสริมอุตสาหรรม ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ศูนยนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ
       ศูนยบริการธุรกิจอุตสาหรรมเกษตร คณะอุตสาหรรมเกษตร จำนวน 8 สถานประกอบการ
2557 . ออกแบบรรจุภัณฑ โครงการกิจกรรมสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑอาหารแปรรูป (Value added) รวมกับ
       กรมสงเสริมอุตสาหรรม ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ศูนยนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ
       ศูนยบริการธุรกิจอุตสาหรรมเกษตร คณะอุตสาหรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จำนวน 10 สถานประกอบการ
2556 . วิทยากรปรึกษาโครงการ อก.-ธกส. 56 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑตามความรวมมือ
       คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมและ ธนาคารเพื่อการเกษตร จำนวน 5 สถานประกอบการ
2555 . วิทยากรปรึกษาโครงการ อก.-ธกส. 55 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ ตามความรวมมือ
       คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมและ ธนาคารเพื่อการเกษตร จำนวน 8 สถานประกอบการ



2554 . วิทยากรปรึกษาโครงการ อก.-ธกส. 54 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ ตามความรวมมือ
       คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมและ ธนาคารเพื่อการเกษตร จำนวน 5 สถานประกอบการ
2553 . วิทยากรปรึกษาโครงการ อก.-ธกส. 53 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ ตามความรวมมือ
       คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมและ ธนาคารเพื่อการเกษตร จำนวน 4 สถานประกอบการ
2551 . ทีปรึกษาการทำระบบ PRE HACCP โรงงานน้ำดื่มนครพิงค โครงการ Pre HACCP
2550 . ออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ เนื้อหมูเทียมเพื่อทำการโชวในนิทรรศการ สำนักงานกองทุนสนับสนุน งานวิจัย
2550 . ออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ เจลลี่กัมมี่เพื่อทำการโชวในนิทรรศการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
2550 . ออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ กาละแม โครงการสงเสริมผลิตภัณฑชุมชน . ออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ น้ำพริกหนุมอบแหง โครงการสงเสริมผลิตภัณฑชุมชน . ออกแบบบรรจุภัณฑ ฟารมผึ้งพัฒนกิจ ผลิตภัณฑ ยี่หอ ผึ้งทอง . ออกแบบบรรจุภัณฑ น้ำตาล จากลำไยชนิดแหงและเปยกเพื่อนำสินคาตนแบบไปโชวสินคา ณ ประเทศ เยอรมัน . ออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ น้ำคาวตองสกัดเขมขน ของจุฬามณีเฮิรบ . ออกแบบบรรจุภัณฑน้ำผึ้งสำหรับเกษตรกรผูลี้ยงผึ้งภาคเหนือตอนบน

-
2546

การออกแบบบรรจุภัณฑ
2563 . วิทยากรบรรยาย เรื่อง กินอยางไรใหมีสุขภาพดี ณ เทศบาลตำบลแมเหียะ
2562 . วิทยากรบรรยาย สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ใหกับกลุม Young Smart Farmer หัวขอ “การกลยุทธ
       การจัดการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑสำหรับตลาดสมัยใหม” 26-30 สิงหาคม 2562
 . วิทยากรบรรยายเรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาลจุฬาลงกรณ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม
2561 . วิทยากรบรรยายเรื่อง “ทิศทางการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปทองถิ่น 4.0”
       การสงเสริมการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑใหม สำหรับลำไยแปรรูปแบบ 4.0 เพื่อการขับเคลื่อนกลไกความยั่งยืน
       และสงเสริมการผลิตการตลาดของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอรท เชียงใหม
2560 . ผูดำเนินรายการบรรยายเรื่อง การถายทอดเทคโนโลยี ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล โครงการบริการวิชาการ
       คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม
2560 . วิทยากรบรรยายเรื่อง การพัฒนาการตลาดและการสรางตราสินคา ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล โครงการบริการวิชาการ
       คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม
2558 . วิทยากรบรรยายการออกแบบบรรจุภัณฑ กรมสงเสริมการเกษตร (จังหวัดเชียงใหม) 
2552 . วิทยากร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับกลุมอาชีพ พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
 . วิทยากรบรรยายการออกแบบบรรจุภัณฑงาน TOT คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 . วิทยากรบรรยายการออกแบบบรรจุภัณฑงานอบรมแพคเกจสัญจร เรื่องการออกแบบและแนวโนมของบรรจุภัณฑ
       คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม



2551 . วิทยากรบรรยายการออกแบบบรรจุภัณฑงานโครงการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑใหกับผูประกอบการ
       และประเมินผลการดำเนินงาน ตามโครงการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการแปรรูปอาหาร
2551 . วิทยากรบรรยายการออกแบบบรรจุภัณฑงาน อบรมการแปรรูปสตรอเบอร่ีณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2550 . วิทยากรบรรยายการออกแบบบรรจุภัณฑงาน TOT คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม . บรรยายเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาขาว กรมการขาว
2549 . วิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑตนแบบนำรอง การพัฒนาบรรจุภัณฑตนแบบนำรองจากแนวโนมสินคาเพ่ืองาน
       Tendency Lifestyle 2006 และ Hong Kong International Toys and Gifts Show October 2006
       (บรรยายในหัวขอการออกแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมดวยคอมพิวเตอร)
2549 . วิทยากรบรรยายการออกแบบบรรจุภัณฑน้ำผึ้ง ใหกลุมผูเลี้ยงผึ้งภาคเหนือ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2549 . วิทยากรบรรยายการออกแบบบรรจุภัณฑงาน TOT คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2548 . วิทยากรบรรยายการออกแบบบรรจุภัณฑลำไยอบแหงสีทอง กลุมแมบานเกษตรกร อ.พราว  จ.เชียงใหม


