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งานวิจัย
- ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องเครื่องฉีดเชื้อจุลินทรียอัตโนมัติในโรงเพาะเห็ดโดยใชเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ
ทำงานรวมกับหุนยนตแบบคารทีเซียน
แหลงทุน : งบประมาณเงินรายได คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำป 2562
ระยะเวลา : กรกฎาคม 2562 – มิถุนายน 2563
- ชื่อเรื่อง : การแปรสภาพเศษขยะพลาสติกเปนสินคาที่มีมูลคาเพิ่ม: กรณีสินคาตกแตงบาน
แหลงทุน : งบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำป 2561
ระยะเวลา : พฤศจิกายน 2561 – ตุลาคม 2562
- ชื่อเรื่อง : การออกแบบบรรจุภัณฑเพื่อตอบสนองกับความตองการของลูกคา กรณีศึกษาถานอัดแทงไมมะดัน
แหลงทุน : งบประมาณเงินรายได คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำป 2561
ระยะเวลา : กรกฎาคม 2561 – มิถุนายน 2562
- ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องมือชวยออกแบบบรรจุภัณฑเครื่องดื่มน้ำผักผลไม
แหลงทุน : งบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำป 2560
ระยะเวลา : กรกฎาคม 2560 – มีนาคม 2561
- ชื่อเรื่อง : การพัฒนาถานอัดแทงจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเพื่อตอบสนองกับความตองการของลูกคา
แหลงทุน : งบประมาณเงินรายได คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำป 2560
ระยะเวลา : กรกฎาคม 2560 – มิถุนายน 2561
- ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการจัดการแสดงสินคาสำหรับรานคาปลีกเครื่องประดับ
แหลงทุน : สำนักงานพัฒนาวิทยาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (ITAP) กับบริษัท ออโรรา ดีไซน จำกัด
ระยะเวลา : มีนาคม 2559 – กุมภาพันธ 2560
- ชื่อเรื่อง : การศึกษาการรับรูของนักทองเที่ยวตางชาติที่มีตอเครื่องประดับไทย
แหลงทุน : งบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำป 2558
ระยะเวลา : กันยายน 2558 – เมษายน 2559
- ชื่อเรื่อง : การพัฒนาคูมือแนะนำแนวทางในการออกแบบสำหรับออกแบบกระเปาหนัง
แหลงทุน : งบประมาณเงินรายได คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำป 2555
ระยะเวลา : กันยายน 2555 – สิงหาคม 2556
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10. Butdee, S., Kongprasert, N. and Wandee, P., 2007, “Shop floor layout simulation system
using RFID data acquisition for optimization in-house logistics”, Proceedings of the 7th
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ผลงานโครงการบริการวิชาการแกชุมชน
- หั ว หน า โครงการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ กลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนจั งหวั ด
นครนายก (ปงบประมาณ 2559)
- หั ว หน า โครงการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ กลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนจั งหวั ด
นครนายก (ปงบประมาณ 2560)
- หัวหนา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตถานไรควันจังหวัดนครนายก (ปงบประมาณ 2560)
- หั ว หน า โครงการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ กลุ ม วิส าหกิ จ ชุ ม ชนจั งหวั ด
นครนายก (ปงบประมาณ 2561)
- หัวหนา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตถานไรควันจังหวัดนครนายก (ปงบประมาณ 2561)

ประสบการณทำงานและการใหบริการวิชาการดานตางๆ
2563 - ปจจุบัน
2562 - ปจจุบัน
2559 – ปจจุบัน
2559 – ปจจุบัน
2559 – ปจจุบัน
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คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (ผูทรงคุณวุฒิ) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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ประวัติการเปนที่ปรึกษาและใหคำปรึกษาภาคอุตสาหกรรม
2559 - ปจจุบัน
2558 - ปจจุบัน
2557 – ปจจุบัน

2560
2550 – 2560

2559

2557 – 2558

2556 – 2559
2555

2555

2555

ที่ปรึกษาดานการเพิ่มผลผลิตภาพแรงงาน, โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย (ศูนยพัฒนา
ฝมือแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) กระทรวงแรงงาน
ที่ปรึกษาดานการเพิ่มผลผลิตภาพแรงงาน, โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย (สถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงาน ภาค 2) กระทรวงแรงงาน
ที่ป รึกษาดานการออกแบบและเพิ่ มประสิทธิภ าพการผลิ ต, โครงการสนั บ สนุ นการพั ฒ นา
เทคโนโลยี ข องอุ ต สาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program: ITAP)
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่ปรึกษาดานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต, โครงการพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรม
ดานเครื่องจักรอัตโนมัติและหุนยนต (One Factory One Robot) กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ ป รึ ก ษาด า นการเพิ่ ม ผลผลิ ต , โครงการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการผลิ ต เพื่ อ ยกระดั บ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ข ง ขั น (Manufacturing Development to Improve
Competitiveness Programme - MDICP) กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ ป รึกษาด านการพั ฒ นาและปรับ ปรุงการผลิต, กิจ กรรมการยกระดับ วิส าหกิจ สู การเป น
SMEs แห งอนาคต (SMEs New Era) ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital) กระทรวง
อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษาดานการพัฒนาและปรับปรุงการผลิต, กิจกรรมการบริการเงินสมทบจางที่ปรึกษา
เพื่ อ ปรั บ ปรุ งการผลิ ต การจั ด การ การตลาดและการบริก าร (Consultancy Fund: CF)
กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษาดานการลดตนทุนการผลิต, โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารตนทุน (CORE)
กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษาดานการใชเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในสถานประกอบการอุตสาหกรรม, โครงการ
“สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูผลิต/ผูประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน”
ภายใตงบสนับสนุนจากอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ ป รึ ก ษ าด าน ก ารอ อ ก แ บ บ , โค รงก ารฝ ก อ บ รม เชิ งป ฏิ บั ติ ก ารก ารอ อ ก แ บ บ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (Industrial Design) เพื่อมุงสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กระทรวง
อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษาดานการเพิ่มผลผลิตและการออกแบบ, โครงการคลินิกอุตสาหกรรมเพื่อการฟนฟู
สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย อ มที่ ได รั บ ผลกระทบจากอุ ท กภั ย กระทรวง
อุตสาหกรรม

2554
2554

2554
2550
2550

ที่ปรึกษาดานการออกแบบ, กิจกรรมปรึกษาแนะนำพัฒนาผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค โครงการ
การสงเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษาดานการออกแบบ, โครงการ ใหคำปรึกษาแนะนำ SMEs ในอุตสาหกรรมไลฟสไตล
ด า นเครื่ อ งหนั ง ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต การจั ด การและการเชื่ อ มโยงธุ ร กิ จ
(Matching) เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจป 2554 กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษาดานการออกแบบ, โครงการพัฒนาอุตสาหรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถ
การแขงขันอยางยั่งยืน (โครงการ MDICP: SP) กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ ป รึ ก ษาด า นการออกแบบ, โครงการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละต น แบบ ประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ
ประเภทเครื่องหนัง ผลิตภัณฑจากหนัง และชิ้นสวนอุปกรณตกแตง กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ ป รึ ก ษ าด าน ก า รอ อ ก แ บ บ , โค ร งก ารก าร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ พั ฒ น าผ ลิ ต ภั ณ ฑ
และบรรจุภัณฑ กระทรวงอุตสาหกรรม

