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• ฟิสิกส์ประยุกต์
• อิเล็กทรอนิกส์
• Computer Interfacing
• Computer Software  และการเขียน Software
โดยใช้ Compiler ภาษา C++ และ Java

• การพัฒนาเครือ่งมือด้านอุตสาหกรรม 
• การบริหารจัดการงานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

PATENT / สิทธิบัตร

EDUCATION / การศึกษา

SKILL / ความเชี่ยวชาญ

RESEARCH PROJECTS / โครงการวิจัย / นวัตกรรม  ผลิตภัณฑ์

นักวิจัย : หน่วยวจิยัฟสิิกส์ประยกุต์

2021

AWARDS / รางวัล / ความภาคภูมิใจ

RESEARCH EXPERIENCE /
ประสบการณ์การท าวิจัย

• ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส์) 
พ.ศ. 2538 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ประเทศไทย

• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์) 
พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

• เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจอย่างละเอียดในย่าน 0-100 mg% BAC
• “เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจแบบพกพา” โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับการผลิตสตรอว์
เบอร์รีนอกฤดู

• บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นของสภา
พนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2561

• พนักงานดีเด่นสาขาปฏิบัติการ ประจ าปี 2553
(ช้างทองค า) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2014 • เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจแบบคัดกรอง 

2020

2019

2018

• การพัฒนาไฮดรอกซีอะพาไทต์ผสมโลหะออกไซด์ด้วยพลาสมาและล าไอออนส าหรับเป็นวัสดุตรึง
กระดูก

• การพัฒนาแพลตฟอร์มบริการข้อมูลโภชนาการ ส าหรับผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารสุขภาพ
• การพัฒนาระบบควบคุมเครื่อง Ozone Generator ในระยะไกลผ่านอุปกรณ์มือถือ
• การพัฒนาระบบสกัดน้ าหอมประสิทธิภาพสูงจากพืชหอม
• ระบบในการเพาะเลี้ยงปูนาเพื่อการผลิตเป็นอาหารปลอดภัย 

• การจัดการระบบสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงด้วยเทคโนโลยีระบบติดตามสุขภาพ แบบ 
IOT และการรายงานผลแบบอัจฉริยะ

• โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายเกษตรอัจฉริยะส าหรับจัดการระบบการปลูกกาแฟของ      บริษัท
เกษตร ดอยหลวง จ ากัด
•การพัฒนาเครื่องนวดชาแบบกึ่งอัตโนมัติในการผลิตชากาขาว
•การพัฒนากระบวนการผลิตขนมงาเมิงไตโดยใช้เครื่องมือแบบกึ่งอัตโนมัติ

• การศึกษาศักยภาพการผลิตพืชเชื้อเพลิงในอ าเภอแม่เมาะ ส าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่เมาะ
• การพัฒนาเครื่องร่อนล าไยและส่ิงเจือปนออกจากเนื้อล าไยสีทอง
• การพัฒนาเครื่องอัดล าไยอบแห้งแบบกึ่งอัตโนมัติ
• การพัฒนานวัตกรรมระบบคั่วกาแฟแบบอัจฉริยะ
• การพัฒนาระบบคั่วกาแฟอัจฉริยะ

2017 • โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับการผลิตสตรอว์เบอร์รีนอกฤดู
• การสร้างเครื่องผลิตซีเรียลบาร์น้ าผึ้งล าไยแบบก่ึงอัตโนมัติ
• เครื่องคั่วกาแฟโดยใช้ระบบสมองกลในการควบคุมการท างาน

2016 • การพัฒนาชุดอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะส าหรับการติดตามดูแลสุขภาพส่วนบุคคล
• การประเมินความรุนแรงของรอยแผลแอนแทรคโนสในมะม่วงด้วยเทคโนโลยีประมวลผลภาพบน
สมาร์ทโฟน

• ระบบคัดเกรดผลมะม่วงโดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ

2015 • การพัฒนาเครื่องตรวจวัดลมหายใจแบบพกพาส าหรับการคัดกรองโรคเบาหวาน
• การพัฒนาเครื่องตรวจวัดอะซีโตนจากลมหายใจแบบไร้เข็มส าหรับการเฝ้าระวังรายวันในผู้ป่วย
โรคเบาหวาน

• การติดตั้งระบบควบคุมแสงในโรงเรือนปลูกไม้ดอกด้วยไดโอดเปล่งแสงเพื่อลดการใช้พลังงาน
• การพัฒนาเครื่องต้นแบบที่ใช้ปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติคของไทเทเนียมไดออกไซด์ส าหรับยืดอายุการ
การเก็บรักษาผลลองกองในห้องเย็น

เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์, เครื่อง Ozone 
Generator, น้ าหอม, ปูนา, ระบบสุขภาพ, เครื่อง
นวดชา, ขนมงานเมิงไต, พืชเชื้อเพลิง, ล าไย, 
เครื่องร่อนล าไย, เครื่องอัดล าไยอบแห้ง, กาแฟ, 
การคั่วกาแฟ,เครื่องคุ่วกาแฟ, สตอว์เบอรี,่ 
ลองกอง    ซีเรียลบาร์น้ าผึ้ง, โรคแอนแทรคโนส, 
มะม่วง, เครื่องตรวจวัดลมหายใจ, โรคเบาหวาน, 
เครื่องตรวจวัดอะซิโตน, ระบบควบคุมแสง, ไม้ดอก, 
ไดโอดเปล่งแสง และปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลตคิ

ประสบการณ์ในการท าวิจัย มากกว่า 20 ปี
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งานวิจัยปี 2021

INTELLECTUAL PROPERTY / ทรัพย์สินทางปัญญา / สิทธิบัตร

-

Thesis
Elderly fall prevention using of motion capture analysis

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบั Thesis
Capacity Building for Digital Health Monitoring and Care Systems in 
Asia - DigiHealth-Asia ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ Erasmus+ 
(European Union) ปี ค.ศ. 2021 (ปี พ.ศ. 2564)
โครงการพัฒนาหน่วยประมวลใกล้แหล่งข้อมูลและแพลตฟอร์มออกก าลงักายโดย
ใช้การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ เพื่อป้องกันความบกพรอ่งทางการ
เคลื่อนไหวในผู้สูงอายุ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก หน่วยบริหารและจัดการทนุ
ด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประจ าปี พ.ศ. 2564 
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