
ล ำดับ รำยช่ือสถำนประกอบกำร รำยช่ือโครงกำร ผู้เช่ียวชำญ/หัวหน้ำโครงกำร สังกัด

1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทิศ ครีเอช่ัน แอนด์ เทรด
การพัฒนากระบวนการผลิตและการยืดอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์น  าราดหมูแดงส าเร็จรูป

นางเพ็ญวรัตน์ พันธ์ภัทรชัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

มทร.ล้านนา

2 บริษัท หยางซ่ิง (ไทยแลนด์) จ ากัด
การจัดท าระบบมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร GMP
 & HACCP ส าหรับกระบวนการผลิตน  าผึ ง

นางเบญจมาศ ชัยพรหม บริษัท อิมม์ คอนซัลติ ง จ ากัด

3 สมพรเซรามิค
การปรับปรุงเตาเผาเซรามิค เพ่ือลดการใช้เชื อเพลิงและลด
การสูญเสียผลิตภัณฑ์

นายธนะศักด์ิ ศิริจันทร์
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4 บริษัท อ่ิน-อ๋อง จ ากัด การบ าบัดน  าเสียส าหรับโรงงานหน่อไม้ ผศ.ดร.พงศกร สุรินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มทร.ล้านนา

5 บริษัท ไบโอ อีควอไลซ์ จ ากัด
การศึกษาชีวสมมูลแบบเปิดชนิดสุ่ม แบบสองทางไขว้สลับ 
สองระยะการศึกษา สองการทดสอบ สองล าดับ ของยาเม็ด

ดร.ดรุณี หงษ์วิเศษ
คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6 บริษัท บีอินสปายด์พลาสติก จ ากัด
 การจัดท าและประยุกต์ใช้ระบบ GMP ส าหรับโรงงานผลิต
ขวดบรรจุภัณฑ์อาหาร

นายศุภกิจ สอนประจักษ์ บริษัท พีเค อินสปาย จ ากัด

7 บริษัท อีโค่ ลีป เอนจิเนียร่ิง จ ากัด การผลิตซองปืนโดยการขึ นรูปสูญญากาศ ดร.กรวัฒน์ วุฒิกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มทร.ล้านนา

8 บริษัท บางกอกฟลาวร์ จ ากัด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสหมักจากถ่ัวเขียว ด้วยเทคนิคการ
หมักแบบอาหารแข็งและอาหารก่ึงแข็ง

ดร.นิอร โฉมศรี
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา

 ล าปาง

9 บริษัท พรมนัส สาหร่ายทอดกรอบ จ ากัด
การออกแบบและสร้างเคร่ืองอบลมร้อนแบบถาดส าหรับ
สาหร่ายทอดกรอบ

นางเพ็ญวรัตน์ พันธ์ภัทรชัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

มทร.ล้านนา

10 บริษัท พรมนัส สาหร่ายทอดกรอบ จ ากัด การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองทอดน  ามันท่วมชนิดสายพาน นายพิเชษฐ์ โค้วตระกูล
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

มทร.ล้านนา

11 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอยทองพัฒนา
การจัดท าระบบมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร GMP
 & HACCP ส าหรับ กระบวนการผลิตโกโก้และผลิตภัณฑ์

นางเบญจมาศ ชัยพรหม บริษัท อิมม์ คอนซัลติ ง จ ากัด

12 สุริยา ฟาร์ม การออกแบบเคร่ืองล้างถังบรรจุนมวัวและชุดรีดนม ผศ.ค ารณ แก้วผัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มทร.ล้านนา

13 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ ลานนา ฟู้ด
การจัดท าระบบมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร GMP
 & HACCP ส าหรับ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์น  าพริกแกง

นางเบญจมาศ ชัยพรหม บริษัท อิมม์ คอนซัลติ ง จ ากัด

ผลกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคอุตสำหกรรม โปรแกรมสนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ITAP ประจ ำปี 2563



ล ำดับ รำยช่ือสถำนประกอบกำร รำยช่ือโครงกำร ผู้เช่ียวชำญ/หัวหน้ำโครงกำร สังกัด

ผลกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคอุตสำหกรรม โปรแกรมสนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ITAP ประจ ำปี 2563

14 เจ แอนด์ เจ เซรามิค
การปรับปรุงเตาเผาเซรามิค เพ่ือลดการใช้เชื อเพลิงและลด
ระยะเวลาการเผาให้ความร้อนแก่ชิ นงาน

นายธนเดช ธีระสุนทนกร
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์ การออกแบบและทดสอบเคร่ืองห่ันผักเชียงดา นายสวัสด์ิ กีไสย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มทร.ล้านนา

16 โรงงานจุ๊บแจงเซรามิก
การปรับปรุงเตาเผาเซรามิค เพ่ือลดการใช้เชื อเพลิงและลด
ระยะการเผาให้ความร้อนเซรามิค

นายธนะศักด์ิ ศิริจันทร์
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

17 บริษัท ค าธารา ฟู้ดส์ จ ากัด
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผลไม้ทอด
สุญญากาศ

นางเบญจมาศ ชัยพรหม บริษัท อิมม์ คอนซัลติ ง จ ากัด

18 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หมูยอเวียงเหนือ การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ (ERP READY) นายนพณัฐ วรรณภีร์
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

มทร.ล้านนา

19
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเท่ียวโดยชุมชนไตลื อ 
เมืองลวงเหนือ

การออกแบบและสร้างเคร่ืองขึ นรูปกระดาษ และภาชนะ
จากเศษวัสดุเหลือทิ งทางการเกษตร

ผศ.ดร.ภาคภูมิ จารุภูมิ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มทร.ล้านนา

20 บริษัท ด ารงค์ ฟู๊ดส์ 1971 จ ากัด
การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการยืดอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์น  าพริกหนุ่ม

นางเพ็ญวรัตน์ พันธ์ภัทรชัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

มทร.ล้านนา

21 บริษัท เชียงใหม่พอร์สเลน จ ากัด
การศึกษาและปรับปรุงคุณสมบัติของดินพอร์ซเลน ท่ีเหลือ
จากกระบวนการหล่อเซรามิกเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่

ผศ.ดร.ภาคภูมิ จารุภูมิ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มทร.ล้านนา

22 บริษัท สตรัท โปรเฟสช่ัน จ ากัด
การพัฒนาเคร่ืองผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์ (โดยการเผาไหม้
แบบโบราณ) โดยใช้เชื อเพลิงจากกะลาของเมล็ดมะม่วงหิม

รศ.ดร.นเรศ อินต๊ะวงค์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มทร.ล้านนา


