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สารจากผูอำนวยการ สวท. 
   
 

ในรอบปที่ผานมาไดเกิดวิกฤตการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยางตอเนื่อง 
สงผลกระทบอยางรุนแรงและกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางสิ้นเชิงในทุกมิติ  ทั้งดานการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ  และการดำเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ   
 

อยางไรก็ตาม จากผลดำเนินงานของ สวท. ในป 2564 พบวา ทุกสวนงานภายใน สวท. สามารถใช
วิกฤติครั้งนี ้ใหเปนโอกาสไดอยางนาชื่นชม  โดยมีการปรับตัวและแสวงหาโอกาสในการขับเคลื่อนภารกิจ 
รวมทั้งขยายขอบเขตการดำเนินงาน เพื่อใหสามารถบรรลุสูเปาหมายขององคกรภายใตขอจำกัดที่มีอยูนานัปการ  
นอกจากนี้ สวท. ยังไดริเริ่มการจัดตั้ง Project Management Office  เพื่อเปนศูนยกลางสำหรับบริหารจัดการ 
กำกับดูแลโครงการวิจัยและบริการวิชาการและพัฒนามาตรฐานกระบวนการทำงาน  ใหสามารถดำเนินการรวมกัน
และเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวอยางมีผลสัมฤทธิ์ 
 

สุดทายนี้ ในป 2565 ซึ่งยังคงเปนอีกปที่จะตองเผชิญกับความทาทายและการเปลี่ยนแปลง   
ผมในฐานะผูบริหารขององคกรมีความเชื่อมั่นวาจะสามารถขับเคลื่อน สวท. ใหกาวไปสูเปาหมายที่วางไวได  
และขอใชโอกาสนี้ขอบคุณทุกฝาย ท้ังผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ บุคลากร และพันธมิตร  ท่ีรวมสนับสนุน
และเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ 
 
 
 

 
 

 
                              รองศาสตราจารย เอนก  ศิริพานิชกร 

                                                                       ผูอำนวยการ 
                                                สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สวท.) 
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นโยบายคณุภาพ 
 
 
 

มุงพัฒนาเปนศูนยกลางงานวิจัย 
และบริการวิชาการ 

เชิงบูรณาการระดับภูมิภาค 
 

Driven to regional integrated center 
for researches and professional services. 
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คณะกรรมการอำนวยการ สวท. 

ผศ.ดร.มณฑิรา นพรัตน 
กรรมการ 

ดร.อรรณพ นพรตัน  
กรรมการ 

นายวิเศษ วิศิษฏวิญ ู
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษกุล 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

นางรุงนภา เตาทองนันตสิน 
ผูชวยเลขานุการ 

รศ.เอนก ศิริพานิชกร 
กรรมการและเลขานกุาร 

ดร.กัญญวิมว กีรติกร 
ประธานคณะกรรมการ 

รศ.ดร.ธเนศ ธนิตยธีรพันธ 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 

รศ.ดร.บวรโชค ผูพัฒน 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

นายมานิตย กูธนพัฒน 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

นายไผท ผดุงถ่ิน 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 

นายวิทยา พันธุมงคล 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
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รศ.เอนก ศิริพานิชกร 
ผูอำนวยการ 

ผศ.ดร.ชูชัย สุจิรวรกุล 
ที่ปรึกษาดานบริการอุตสาหกรรม 

ศ.ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี 
ที่ปรึกษาดานวิชาการ 

ผูบริหาร สวท. 

นางรุงนภา เตาทองนันตสิน 
รองผูอำนวยการฝายบริหารและวางแผน 

/ รักษาการเลขานุการ 
 

ดร.ไพศาล สนธิกร 
รองผูอำนวยการฝายพัฒนาธุรกิจและ 

เครือขายความรวมมือ 

รศ.ดร.สิทธิชัย แกวเกื้อกูล 
ที่ปรึกษาดานบริการอุตสาหกรรม 

 

นายเกษมศักดิ์ ศรีธาราธร 
ที่ปรึกษาดานระบบบริหารคุณภาพ 
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หัวหนาศูนยความเชี่ยวชาญ สวท. 

ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ 
รก.หัวหนาศูนยวิศวกรรมอุณหภาพ  

ผศ.นิธิ บุรณจันทร 
รก.หัวหนาศูนยการศึกษาตอเน่ือง 

ดร.วรวิทย โกสลาทิพย 
หัวหนาศูนยบูรณาการเทคโนโลย ี

เพ่ืออุตสาหกรรมไทย 

รศ.ดร.ประเวทย ตุยเต็มวงศ 
หัวหนาศูนยความปลอดภัยอาหาร 

รศ.ดร.สิทธิชัย แกวเกือ้กูล 
หัวหนาศูนยพัฒนาผลิตภาพอุตสาหกรรม 

ผศ.ดร.พงษชัย อธิคมรัตนกุล 
รก.หัวหนาศูนยความเปนเลิศดานโลจสิติกส  

ผศ.ดร.จิรศิลป จยาวรรณ 
รก.หัวหนาศูนยการศึกษาดานการสื่อสาร 

และการบริการครบวงจร 

ผศ.ดร.อิศรทัต พึ่งอน 
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีซอมบำรุงรักษา 

รศ.ดร.บวรโชค ผูพัฒน 
หัวหนาศูนยวิจัยและบริการ 

วิศวกรรมการเชื่อม 

นายจิระพันธุ เนื่องจากนิล 
หัวหนาศูนยวิจัยและบริการเพ่ือชุมชนและสังคม 

ดร.นครินทร สัทธรรมนุวงศ 
หัวหนาศูนยวิจัยและพัฒนาการจราจรและขนสง 

ผศ.องศา ศักด์ิทอง 
หัวหนาศูนยรับรองระบบมาตรฐานนานาชาต ิ

 

ดร.วัชรพจน ทรัพยสงวนบุญ 
รก.หัวหนาศูนยกลยุทธและความสามารถ  

ทางการแขงขันองคกร 
 

 

รศ.ดร.ยศพงษ ลออนวล 
รก.หัวหนาศูนยวิจัย Mobility & Vehicle Technology 

Research Center 
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โครงสรางองคกร 
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1. ลักษณะขององคกร 
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ต้ังอยูท่ี 126 

ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140 เร่ิมจัดต้ังเม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2524  โดยมีช่ือเดิมวา 
ศูนยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร เพ่ือใหเปนศูนยรวมของอาจารยและนักวิจัย ในการให 
บริการวิชาการและงานวิจัยแกหนวยงานภาครัฐและเอกชน ตอมาในชวงปลายแผนพัฒนาอุดมศึกษา ฉบับท่ี 6  
หนวยงานไดรับอนุมัติใหจัดตั้งเปนสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีฐานะเทียบเทาคณะ 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2540 เพื่อเปนแหลงในการดำเนินการวิจัย การพัฒนา 
และการวิศวกรรม ถายทอดเทคโนโลยีสหวิทยาการ สรางขีดความสามารถของภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนา 
วิชาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานตางๆ  มีผูอำนวยการสำนักเปนผูบริหารภายใตการกำกับดูแลของ 
รองอธิการบดีฝายอุตสาหกรรมและภาคีความรวมมือ 
 

ก. สภาพแวดลอมขององคกร 
1 ก (1) ผลิตภัณฑ 
 

ผูผลิต ผูรับบริการ วิธีการสงมอบผลิตภัณฑ 
1. ผลงานวิจัยและพัฒนา - หนวยงานภาครัฐ 

- รัฐวิสาหกิจ/องคกรของรัฐ 
- หนวยงานภาคเอกชน 
- มจธ. 

-  รายงานความกาวหนา    
ตามสัญญาโครงการ 

-  รายงานฉบบัสมบูรณ  
-  สิ่งประดิษฐ 

2. ผลงานบริการวิชาการ - หนวยงานภาครัฐ 
- รัฐวิสาหกิจ/องคกรของรัฐ 
- หนวยงานภาคเอกชน 
- ชุมชนและสังคม 
- มจธ. 

- รายงานความกาวหนา 
ตามสัญญาโครงการ 

-  รายงานฉบับสมบูรณ 
-  Certificate 
-  Training Evaluation 
-  แบบสำรวจความพึงพอใจ 

3. ผลงานบริการอุตสาหกรรม - หนวยงานภาครัฐ 
- รัฐวิสาหกิจ/องคกรของรัฐ 
- หนวยงานภาคเอกชน 
- มจธ. 

-  Certificate 
-  Drawing 
-  Sample 
-  Prototype 
-  Machine/Equipment 
-  Manual/Work Instruction 

 
1 ก (2) จุดประสงค คานิยมหลัก วิสัยทัศน และพันธกิจ 
 เปาหมายการพัฒนาสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สวท.) คือ การพัฒนาองคกร 
ใหกาวไปสูการเปนศูนยกลางงานวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการเชิงบูรณาการในระดับนานาชาติ  โดยกำหนดใหมี 
การพัฒนา และปรับปรุงองคกร  ท้ังทางดานความสามารถในการวิจัย การบริการวิชาการ และการสนับสนุนงานตางๆ 
ท่ีเอ้ือใหเกิดผลงานวิจัยและสรางผลงานบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพ สามารถสรางความเขมแข็งในการแขงขันเชิงรุก 
และทำใหบทบาทของ สวท. อยูในระดบัแนวหนาจนเปนท่ียอมรับในระดบันานาชาติ 
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จุดประสงค 
เปนองคกรที่เปนศูนยรวมของอาจารยและนักวิจัยในการใหบริการวิชาการและงานวิจัยแกหนวยงาน 

ภาครัฐและเอกชน 
 
คานิยมหลัก 

บุคลากรใชความรูความสามารถท่ีดีในการทำงาน เพ่ือสรางชื่อเสียง และความเจริญกาวหนาตอตนเอง 
และองคกร ดวยความมุงมั่นตอความสำเร็จและจิตใจท่ีสุจริต มีสำนึกตอสังคมและส่ิงแวดลอม เพ่ือการพัฒนาทุกดาน 
อยางย่ังยืน  ซ่ึงสะทอนถึงภาพลักษณองคกร 5 ประการ ดังนี้ 
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วิสัยทัศน   
มุงเปนศูนยกลางงานวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการเชิงบูรณาการในระดับนานาชาติ 

 
เจตนารมณ : 
 
 

 
 
เปาหมายเชิงกลยุทธ 
 เปนผูนำดานการวิจัย ถายทอดเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ ไปสูการพัฒนา หรือสรางขีดความสามารถ 
ของชุมชน สังคม ผูประกอบการรายยอย ไปจนถึงภาคอุตสาหกรรม  
 
พันธกิจ 
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1 ก (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
 สวท.  เป นหน วยงานท ี ่ม ีภารก ิจหล ักในด านการว ิจ ัยและบร ิการว ิชาการ  สามารถแบ ง 
กลุมบุคลากรออกเปน 5 กลุมงาน คือ กลุมบริหาร กลุมวิชาการ กลุมสนับสนุนบริหาร กลุมสนับสนุนวิชาการ 
และผู ม ีความรู ความสามารถพิเศษ  โดยแบงตามสถานภาพการจางได 4 ประเภท คือ ขาราชการ  
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางมหาวิทยาลัย และลูกจางในโครงการ  ขอมูลบุคลากร ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 
ดังรายละเอียดตามตารางดานทาย  
 
ขอมูลบุคลากรในภาพรวม 
 

ประเภท รวม (คน) คิดเปนรอยละ 
บุคลากรในสังกัด สวท.โดยตรง 99 87.61 
บุคลากรในสังกัดหนวยงานอ่ืน  14 12.39 

รวม 113 100 
 
บุคลากรท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน (ระดับบริหารและหัวหนาศนูย) 
 

ประเภท รวม (คน) คิดเปนรอยละ 
คณะวิศวกรรมศาสตร 6 42.86 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี 3 21.43 
คณะวิทยาศาสตร 2 14.29 
สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ 1 7.14 
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 1 7.14 
คณะศิลปศาสตร 1 7.14 

รวม 14 100 
 
กลุมบุคลากรในสังกัด สวท. 
 

ประเภท รวม (คน) คิดเปนรอยละ 
ขาราชการ 2 2.02 
พนักงานมหาวิทยาลัย 33 33.33 
ลูกจางมหาวิทยาลัย 43 43.43 
ลูกจางโครงการ 21 21.21 

รวม 99 100 
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บุคลากรจำแนกตามหนวยงาน 
 

ประเภท รวม (คน) คิดเปนรอยละ 
สำนักงานผูอำนวยการ 21 21.21 
ศูนยเทคโนโลยีซอมบำรุงรักษา 8 8.08 
ศูนยการศึกษาตอเนื่อง 11 11.11 
ศูนยวิจัยและบริการเพ่ือชุมชนและสังคม 7 7.07 
ศูนยพัฒนาผลิตภาพอุตสาหกรรม 2 2.02 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการจราจรและขนสง 5 5.05 
ศูนยความเปนเลิศดานโลจิสติกส 12 12.12 
ศูนยวิจัยและบริการวิศวกรรมการเชื่อม 1 1.01 
ศูนยบูรณาการเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรมไทย 4 4.04 
ศูนยวิศวกรรมอุณหภาพ  8 8.08 
ศูนยรับรองระบบมาตรฐานนานาชาต ิ 8 8.08 
ศูนยความปลอดภัยอาหาร 3 3.03 
ศูนยการศึกษาดานการสื่อสารและบริการครบวงจร 2 2.02 
ศูนยกลยุทธและความสามารถทางการแขงขันองคกร 3 3.03 
ศูนยวิจัย Mobility & Vehicle Technology Research Center 4 4.04 

รวม 99 100 
 
ประเภทกลุมงาน 
 

ประเภท รวม (คน) คิดเปนรอยละ 
กลุมบริหาร 2 2.02 
กลุมวิชาการ 18 18.18 
กลุมสนับสนุนบริหาร 45 45.45 
กลุมสนับสนุนวิชาการ 33 33.33 
ผูมีความรูความสามารถพิเศษ 1 1.01 

รวม 99 100 
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ระดับการศึกษาโดยรวมของบุคลากร 
 

ประเภท รวม (คน) คิดเปนรอยละ 
ต่ำกวาระดับปริญญาตรี 10 10.10 
ระดับปริญญาตรี 40 40.40 
ระดับปริญญาโท 39 39.39 
ระดับปริญญาเอก 10 10.10 

รวม 99 100 
 
1 ก (4) สินทรัพย 
 สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีพ้ืนท่ีสำนักงานโดยรวมประมาณ 2,000 กวาตารางเมตร 
ประกอบดวย สำนักงานผูอำนวยการ และศูนยชำนาญการเฉพาะดาน 14 หนวยงาน  มีอาคารสถานท่ีของหนวยงาน 
กระจายตามความเหมาะสมของลักษณะงาน ดังนี้    
 

ท่ี หนวยงาน สถานท่ีตั้ง 
1 สำนักงานผูอำนวยการ อาคารจอดรถ 1 ชั้น 4B 
2 ศูนยเทคโนโลยีซอมบำรุงรักษา อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2 และ 3 
3 ศูนยการศึกษาตอเนื่อง อาคารสัมมนาชั้น 2, 3, 4 และ 5 
4 ศูนยวิจัยและบริการเพ่ือชุมชนและสังคม อาคารจอดรถ 1 ชั้น 3B 
5 ศูนยพัฒนาผลิตภาพอุตสาหกรรม อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2 
6 ศูนยวิจัยและพัฒนาการจราจรและขนสง อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 2 
7 ศูนยความเปนเลิศดานโลจิสติกส อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 7 
8 ศูนยวิจัยและบริการวิศวกรรมการเชื่อม อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 1 และ 

อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 1 
9 ศูนยบูรณาการเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรมไทย อาคารจอดรถ 1 ชั้น 3B 
10 ศูนยวิศวกรรมอุณหภาพ อาคารปฏิบัติการ 

วิศวกรรมเครื่องกล ชั้น 8 
11 ศูนยรับรองระบบมาตรฐานนานาชาต ิ อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 2 
12 ศูนยความปลอดภัยอาหาร อาคารภาควิชาจุลชีววิทยา ชั้น 3 
13 ศูนยการศึกษาดานการสื่อสารและการบริการครบวงจร อาคารสัมมนา ชั้น 2 
14 ศูนยกลยุทธและความสามารถทางการแขงขันองคกร อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 2 
15 ศูนยวิจัย Mobility & Vehicle Technology Research Center อาคารสัมมนา ชั้น 2 
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โดยมีเทคโนโลยี และสินทรัพยอ่ืนๆ ดังนี้ 
- ระบบสารสนเทศเพื ่อการบริการอุตสาหกรรม การบริหารโครงการ และระบบสรุปรายได  

จัดสรรเขาหนวยงาน 
- เทคโนโลยีการตรวจสอบแบบไมทำลาย (NDT)  การตรวจสอบแบบทำลาย (DT) 
- หองประชุม/สัมมนาภายในอาคารสัมมนา จำนวน 3 หอง รองรับผู เขาอบรมไดรวม 150 คน 

และหองพักรับรองแขกพรอมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 14 หอง   
 
1 ก (5) กฎระเบียบขอบังคับ 

 

งานวิจัยและพัฒนา งานบริการวิชาการ 
ประกาศ มจธ. หลักเกณฑการบริหารเงินอุดหนุนจากรัฐ 
พ.ศ.2550 

ระเบียบ มจธ. วาดวยการจายเงินงานรับจาง พ.ศ.2548 
และฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2551 

ระเบียบฯ วาดวยเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุน 
ภายนอก 

ประกาศ มจธ. เรื่องหลักเกณฑและอัตราการจาย 
คาสมนาคุณวิทยากรในการฝกอบรม พ.ศ.2552 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
วาดวยกองทุนวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2554 

 

 
ข. ความสัมพันธระดับองคกร 
1 ข (1) โครงสรางองคกร 
 สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สวท.) กำหนดกลไกและเปาหมายการทำงาน 
เพื่อรับใชสังคม ถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย เพื่อเปนสวนหนึ่งในการรวมพัฒนาเศรษฐกิจทุกระดับ 
ตั้งแตฐานราก คือ ชุมชนและสังคม จนถึงระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ  โดยมีโครงสรางการบริหารจัดการ 
ท่ีรายงานผลโดยตรงตอรองอธิการบดีฝายอุตสาหกรรมและภาคีความรวมมือ และดำเนินการภายใตกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ และนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ งขับเคลื่อนการดำเนินงานดวยการเนนคุณภาพ (Quality) 
สรางคุณคาตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (Excellence Relevance) มีผลิตภาพ (Productivity) 
ดวยการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล (Governance) และมุงสูความเปนองคกรท่ียั่งยืน (Sustainable) 
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1 ข (2) ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 ผูมีสวนไดสวนเสียของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความตองการและความคาดหวัง 
ในบริบทท่ีแตกตางกัน ดังนี้  
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กลุมลูกคา ความตองการและความคาดหวัง 
1. ลูกคาภายนอก 1. องคความรู 
   - หนวยงานภาครัฐ 2. ความถูกตอง แมนยำ 
   - รัฐวิสาหกิจ/องคกรของรัฐ 3. ความรวดเร็ว ตรงตอเวลา 
   - หนวยงานภาคเอกชน 4. ราคาท่ีเหมาะสม คุมคากับเงินท่ีตองจาย 
   - ผูประกอบการและบุคคลท่ัวไป 5. บริการท่ีดี 
   - ชุมชนและสังคม  
2. ลูกคาภายใน  
   - คณะ/สำนัก/สถาบัน  
   - นักศึกษา อาจารย นักวิจัยฯ  

 
กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการและความคาดหวัง 

1. ผูบริหารมหาวิทยาลัย 1. ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
2. คณะ/สำนัก/สถาบัน 2. การเปนท่ียอมรับของประชาคม 
3. หองปฏิบัติการตางๆ ท่ีเปนเครือขาย 3. รายไดท่ีสูงข้ึน 
4. องคกร วิสาหกิจ ท่ีเปนเครือขาย 4. สวัสดิการท่ีดีข้ึน 
5. ผูเชี่ยวชาญภายนอก 5. ไดรับการถายทอดองคความรูเพ่ือความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
6. พนักงาน  
7. นักศึกษา  
8. ชุมชนและสังคม  

 
1 ข (3) ผูสงมอบและพันธมิตร 
ผูสงมอบท่ีสำคัญ จำแนกได 3 ดานตามผลิตภัณฑหลัก ดังนี้ 
 

ผลิตภัณฑ ผูสงมอบท่ีสำคัญ คูความรวมมือท่ีสำคัญ 
ผลงานวิจัย 
และพัฒนา 

- ผูเชี่ยวชาญรวมวิจัย 
- ผูชวยวิจัย 
- องคกรภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน 
 

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร 

ผลงานบริการ 
วิชาการ 

- องคกรท่ีปรึกษา/ท่ีปรึกษาภายนอก 
ท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
- วิทยากรภายนอก  
- หนวยงานท่ีใหบริการดานสถานท่ี 
  จัดอบรมสัมมนา 
- ผูใหบริการดานอาหารและเคร่ืองด่ืม 
- ผูใหบริการดานการจัดทำเอกสาร 
- ผูใหบริการดานพาหนะ 
 

- คณะ สำนัก สถาบัน  
- ภาควิชา สายวชิา 
- สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ  
- สมาคมศิษยเกา  
- ชุมชน 
- บริษัทเอกชนและหนวยงานพันธมิตร 
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ผลิตภัณฑ ผูสงมอบท่ีสำคัญ คูความรวมมือท่ีสำคัญ 
ผลงานบริการ 
อุตสาหกรรม 

- หองปฏิบัติการเครือขายใน มจธ. 
- หองปฏิบัติการเอกชนภายนอก 
- ศูนยสอบเทียบเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม  
- องคกร/หางรานท่ีจำหนายวัสดุอุปกรณ 
- นักศึกษา/ผูรับจางชวง 

- หนวยงานผูใหการรับรองระบบ 
  มาตรฐานคุณภาพ 
- หองปฏิบัติการเครือขายภายนอก มจธ. 
- ศูนยสอบเทียบเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม 
- ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร 
- ศูนยเฉพาะทาง หรือหองปฏิบัติการวิจัย 
  ภายใน มจธ. 
 

 
2. สภาพแวดลอมดานการแขงขัน 
2 ก (1) ลำดับในการแขงขัน 
 สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สวท.) เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจหลักในการ
รับทำงานบริการวิชาการ โดยมีคูแขงภายนอก คือ มหาวิทยาลัยหรือองคกรอ่ืนๆ ท่ีใหบริการดานวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลย ีซ่ึงยังไมมีการเปรียบเทียบลำดับในการแขงขัน 
 
2 ก (2) การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแขงขัน 
 

คูแขง/คูปรียบเทียบ ปจจัยท่ีทำใหองคกรประสบความสำเร็จเหนือคูแขง 

1. องคกร มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ท่ีใหบริการวิชาการ 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2. คณะ/สำนัก/หองปฏิบัติการอ่ืนๆ ภายใน มจธ. 

1. ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย (World Ranking) 
2. ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน S&T 
3. การไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
4. ความหลากหลายของการใหบริการ 
5. ชื่อเสียงเฉพาะบุคคลและหนวยงาน 
6. มาตรฐานวิชาชีพ 
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2 ก (3) แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 ขอมูลจากรายงานประจำปของหนวยงานอื่นๆ ดัชนีอุตสาหกรรม ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย 
แหลงใหทุนวิจัย เชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 
2 ข บริบทเชิงกลยุทธ 
 สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กำหนดยุทธศาสตรสำคัญๆ เพื่อพัฒนาการตั้งรับ 
และเนนการทำงานเชิงรุก (ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยท่ี 12 พ.ศ.2560-2564) ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 เพ่ิมผลงานวิจัย  
ยุทธศาสตรท่ี 2 บริหารจัดการงานบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีเชิงรุก 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางระบบประกันคุณภาพขององคกร 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 
ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการ 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 7 Internationalization  
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2 ค ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ 
 สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดนำระบบการบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน 
ISO 9001:2015 ระบบคุณภาพหองปฏิบัติการทดสอบ ISO 17025:2017 และระบบมาตรฐานขอกำหนดทั่วไป
สำหรับหนวยรับรองสมรรถนะของบุคลากร ISO 17024:2012 มาเพื ่อใชในการบริหารจัดการงานวิจัย 
และบริการว ิชาการ และรายงานผลการปฏิบัติงานในแตละปนำเสนอตอคณะผู บริหารมหาวิทยาลัย 
เพื่อใหขอคิดเห็น และนำมาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแผนในปถัดไป  

ยุทธศาสตรท่ี 1 
เพ่ิมผลงานวิจัย 
- สรางเครือขายวิชาการ 
- สรางแรงจูงใจในการสรางผลงานวิจัย 
ท้ังในกลุมวิชาการและกลุมสนับสนุน 
- สงเสริมใหมีการทำงานวิจัยใหมๆ 
ท่ีสามารถพัฒนา ไปจนถึงขั ้นนำไป 
ใชในเชิงพาณิชย 
- การรวมตัวของศูนยในลักษณะ 
Cluster ท่ีสอดรับกับ KMUTT 
Research Unit    

ยุทธศาสตรท่ี 2 
บริหารจัดการงานบริการวิชาการ 
และถายทอดเทคโนโลยีเชิงรุก 
- ขยายฐานลูกคาและสราง 
พันธมิตรธุรกิจ 
- การประชาสมัพันธองคกร 
และผลงานใหเปนท่ีรูจักท้ังภายใน 
และภายนอก 
- เพ่ิมชองทางการติดตอใหกับลูกคา 
ใหไดร ับความสะดวกรวดเร็ว 
- จัดใหมีการดำเนินงานดาน  CRM  

ยุทธศาสตรท่ี 3 
สรางระบบประกันคุณภาพ 
- ไดรับการรับรองระบบ 
บริหารคณุภาพ 
- ยกระดับหองปฏิบัติการ 
ทดสอบ/สอบเทียบใหได 
มาตรฐานสากล  

ยุทธศาสตรท่ี 4 
พัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง 
- พัฒนาบุคลากรใหมีความรู 
ความเขาใจดานการตลาดและธุรกิจ 
- พัฒนาทัศนคติการเรยีนรู ใหแกบุคลากร 
- สงเสริมการแลกเปลีย่นเรยีนรูระหวางบุคลากร 
- สงเสริมการพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพ 
- สงเสริมความเปน Humanization ของบุคลากร     

ยุทธศาสตรท่ี 5 
พัฒนาขอมูลสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารและการจัดการ 
- ระบบสารสนเทศเพ่ือการ 
บริหารจัดการงานวิจัยและ 
งานบริการวิชาการ 
- ระบบฐานขอมูลความเช่ียวชาญ 
ของบุคลากร    

ยุทธศาสตรท่ี 6 
การใหบริการวิชาการแก 
ชุมชนและสังคม 
- การทำงานในลักษณะสหวิทยาการ 
และการทำงานกับเครือขายในพ้ืนท่ี 
- การนำ S & T ไปทำวิจัยกับ 
ภูมิปญญาชาวบาน (นักวิจัยในชุมชน) 
- แสวงหาผูนำ/เยาวชน เพื่อนำ 
มาพัฒนาศักยภาพในดานตางๆ 
(การคิดวิเคราะห การบริหารจัดการ 
การคัดเลือกเทคโนโลยี ฯลฯ)   

ยุทธศาสตรท่ี 7 
INTERNATIONALIZATION 
- ขยายฐานลูกคาท่ีเปนพันธมติร 
ไปในกลุม ASEAN 
- เพ่ิมศักยภาพบุคลากรใหรองรับ 
การเขาสูเศรษฐกิจอาเซียน     
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ผลการดำเนินงานภาพรวม 
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ผลการดำเนินงานประจำป 2564 
 ผลการดำเนินงานของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำปงบประมาณ 2564 
ในแตละภารกิจสามารถสรุปไดดังนี้ 
 
 

ประเภทของงาน จำนวน (งาน/โครงการ) งบประมาณท่ีไดรับ/เงินสดท่ีไดรับ (ลานบาท) 
งานวิจัยและพัฒนา 185 109.13 
งานบริการวิชาการ 78 35.56 
งานบริการอุตสาหกรรม 1,037 27.56 
รายไดอ่ืนๆ - 0.21 

รวมท้ังส้ิน 1,300 172.46 
 

  
โดยจัดหมวดหมูของผลงาน ดังน้ี 
 1. กลุมงานวิจัยและพัฒนา ประกอบดวย 

- ทุนสนับสนุนการวิจัยจากภาครัฐ หรือ ทุน ว1  
- ทุนท่ีไดรับจากแหลงทุนภายนอก 
- เงินสดรับจากงานรับจางวิจัย 

2. กลุมงานบริการวิชาการ ประกอบดวย 
- เงินสดรับจากงานท่ีปรึกษาแนะนำ 
- เงินสดรับจากงานฝกอบรมและสัมมนา 
- เงินสนับสนุนจากการดำเนินโครงการ ท่ีไมสามารถจัดสรรคาใชจายทางออมไดตามระเบียบ   
  แตเปนภารกิจท่ีมหาวิทยาลัยตองใหบริการวิชาการ 

3. กลุมงานบริการอุตสาหกรรม ประกอบดวย 
- เงินสดรับจากงานทดสอบ 
- เงินสดรับจากงานวิเคราะห 
- เงินสดรับจากงานสอบเทียบมาตรฐาน 
- เงินสดรับจากงานออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง สรางเครื่องจักรและอุปกรณ 
- เงินสดรับจากงานตรวจประเมินระบบมาตรฐานคุณภาพ 

4. รายไดอ่ืนๆ ซ่ึงเปนผลการดำเนินงานของศูนยการศึกษาตอเนื่อง ในภารกิจดังนี้ 
- เงินสดรับจากการใหบริการหองพักรับรองแขก อาคารสัมมนา ชั้น 5 
- เงินสดรับจากการใหบริการคาเชาหองประชุม 
- รายไดเบ็ดเตล็ด ท่ีใหบริการท่ัวไป 

 

ผลการดำเนินงาน สวท. ยอนหลังต้ังแตปงบประมาณ 2552–2564 ดังแสดงในกราฟ  
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โดยมีรายละเอียดของผลงานในแตละกลุมงานดังตอไปนี้ 
 

 
งานวิจัยและพัฒนา 

ในปงบประมาณ 2564 สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีผลงานดานวิจัยและพัฒนา 
รวม 185 โครงการ โดยแบงเปนเง ินสดรับจากงานวิจัยจากแหลงทุนภายนอก จำนวน 42 โครงการ    
รวม  25.72 ล านบาท  และเปนเงินสดรับจากงานรับจางวิจัย จำนวน 143 โครงการ รวม 83.41 ลานบาท 
รวมเปนเงินสดท่ีไดรับจากการทำงานวิจัยและพัฒนาท้ังสิ้น 109.13 ลานบาท 
 
  

ลักษณะงานวิจัย ผลการดำเนินงาน 
1. งานวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 
   1.1 จำนวนโครงการ 
   1.2 เงินสดท่ีไดรับ 

 
42 โครงการ 

25.72 ลานบาท 
2. งานรับจางวิจัย 
   2.1 จำนวนโครงการ 
   2.2 เงินสดท่ีไดรับ 

 
143 โครงการ 

83.41 ลานบาท 
รวมท้ังส้ิน 
  จำนวนโครงการ 

  เงินงบประมาณ/เงินสดท่ีไดรับ 

 
185 โครงการ 

109.13 ลานบาท 
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เปรียบเทียบจำนวนผลงานวิจัยและพัฒนา 
 

 
 
 

เปรียบเทียบงบประมาณ/เงินสดท่ีไดรับจากผลงานวิจัยและพัฒนา 
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ผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 
 

ท่ี การเผยแพรผลงาน จำนวนผลงาน 
1 วารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ 6 
2 วารสารวิชาการระดับชาต ิ 4 
3 การประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ 1 
4 การประชุมวิชาการระดับชาติ 3 

รวม 14 
 
 

เปรียบเทียบผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีไดรับการเผยแพร 
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รายละเอียดผลงานวิจัยและพัฒนา 
 
ผลงานวิจัยจากแหลงทุนภายนอกท่ีดำเนินการในปงบประมาณ 2564 
 

ปงบประมาณ 
ท่ีอนุมัติโครงการ 

จำนวน
(โครงการ) 

มูลคางาน 
(บาท) 

เงินสดรับ 
ปกอน 

เงินสดรับ 
ป 2564 

ทุนสนับสนุน 
คางรับ 

ปงบประมาณ 2564 11 57,129,427.00 - 18,658,877.00 38,470,550.00 
ปงบประมาณ 2563 8 20,216,530.72 8,361,229.88 6,844,652.12 5,010,648.72 
ปงบประมาณ 2562 5 10,428,500.00 8,701,500.00 - 1,727,000.00 
ปงบประมาณ 2561 3 814,400.00 814,400.00  - 
ปงบประมาณ 2560 3 11,452,231.00 10,292,162.00 - 1,160,069.00 
ปงบประมาณ 2559 1 4,475,000.00 4,475,000.00 - - 
ปงบประมาณ 2555 2 900,000.00 596,000.00 - 304,000.00 
ปงบประมาณ 2554 1 1,441,900.00 1,409,150.00 - 32,750.00 
ปงบประมาณ 2552 1 250,000.00 232,000.00 - 18,000.00 
ปงบประมาณ 2551 1 1,778,700.00 1,778,700.00 - - 

รวมงานวิจัย 
ท่ียังดำเนินการ 

36 108,886,688.72 36,660,141.88 25,503,529.12 46,723,017.72 

โครงการวิจัยท่ีปด 
ในปงบประมาณ 

2564 

6 50,734,607.00 51,135,962.61 221,372.00 - 622,727.61 

รวมงานวิจัย 
แหลงทุนภายนอก 

42 159,621,295.72 87,796,104.49 25,724,901.12 46,100,290.11 
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ผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีไดรับการตีพิมพ/เผยแพร 
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Isaratat Phuny-on, Saiyasombat Chatree, 2021, "Semi in-situ local structure observation 
during PWHT of CreMo weldments extent of the PWHT on local structure changes in 
heat affected zone microstructure", Journal of Materials Research and Technology , Vol. 11, 
pp. 1123-1134. 
 
Picha Panmongkol, Isaratat Phuny-on, 2021, "Effect of backing gas mixtures on corrosion 
properties of stainless steel grade 304 weld metal by autogenous GTAW", Journal of 
Materials Research and Technology , Vol. 11, pp. 1559-1570. 
 
Chanan Euaruksakul, Isaratat Phuny-on, Jongkol Srithorn, Thipusa Wongpinij, Pat Photongkam, 
Krongthong Kamonsuangkasem, Neeranut Aimkogsung, 2021, "In-situ Observation of h-BN Formation 
on the Surface of Weld Dissimilar Joint Steels", Engineering Journal , Vol. 25, No. 5, pp. 81-91. 
 
Kooranee Tuitemwong, Pravate Tuitemwong, Peerapon Chaisalee, Chalermkiat Jirarungsatian,   
Isaratat Phuny-on, Jaravee Sukprasert, 2021, "Characterization of Amino-Functionalized 
Ferromagnetic Nanoparticles with Glutaraldehyde Cross-linking", Penerbit UTHM , Vol. 13, No. 1, 
พฤษภาคม, pp. 23-46.  
 
Pornpun Siramon and Thitima wongsheree, 2021, “Chemical composition, antioxidant and 
antibacterial activities of ultrasound-assisted extract of Annona squamosa L. leaves”, 
Songklanakarin Journal of Science and Technology, 44(1) [In press]. 
 
Ongsa Sakthong, Warut Chewpraditkul, Weerapong Chewpraditkul, Shunsuke Kurosawa, Akira 
Yoshikawa, Kei Kamada, Kyoung Jin Kim, Winicjusz Drozdowski, Marcin E. Witkowski, Michal 
Makowski, Romana Kucerkova, Alena Beitlerova, Martin Nikl, 2021, “Luminescence and 
Scintillation Properties of Mo co-doped Y0.8Gd2.2(Al5-xGax)O12:Ce Multicomponent 
Garnet Crystals”, Optical Materials Vol.122 
 

วารสารวิชาการระดับชาติ 
วันเพ็ญ วรวงศพงศา, ธิติมา วงษชีรี,  วาสนา มานิช, “ปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรน้ำ
ของประชาชน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี”, วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ปท่ี 9 ฉบับท่ี 1 
(มกราคม - เมษายน 2564). 

 
วัชรพจน ทรัพยสงวนบุญ, ปรียากมล เอื้องอาย, 2563, “การเปลี่ยนผานทางดิจิทัลของธุรกิจทางการเงิน
เพ่ือยกระดับความสามารถทางการแขงขันองคกร”, วารสารบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปท่ี 9 
ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563) หนา 1-17. 
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วัชรพจน ทรัพยสงวนบุญ, ปรียากมล เอื้องอาย, 2563, “การพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมการผลิต
เพื่อสรางความสามารถทางการแขงขันองคกร”, วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2563) หนา 89-100. 

 
วัชรพจน ทรัพยสงวนบุญ, ปรียากมล เอื้องอาย, 2563, “การจัดการนวัตกรรมของธุรกิจการผลิตเพื่อยกระดับ 
ความสามารถทางการแขงขัน”, วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปท่ี 11 
ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563). 
 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
Winai Homsombat, Taweesak Kritjaroen, Thitima Wongsheree and Wilaiwan Twishsri, 2021, 
“The Competitiveness of Thailand Food Valley 1st year: Agroindustry Networking in Case 
of Aromatic Coconut Product”,  The 1st International Conference on Sustainable Agriculture 
and Aquaculture for Well Being and Food Security (ICSAA 2021) , Published by the PISAI Project 
Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University Hat Yai, Songkhla  p. 72-76, ISBN 
(e-book): 978-616-271-638-6  [Online-version:http://www.natres.psu.ac.th/ icsaa/ Accessed on 
June 2021] 
 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ธิติมา วงษชีรี, พิรญาณ นิลมงคล,  พฤกษ ชูสังข, จุฑามาศ พรอมบุญ, เฉลิมชัย  วงษอารี,  2564, “การศึกษา
ความเปนไปไดของการพัฒนาผลิตภัณฑกลวยหอมทองสุกไลระดับในบรรจุภัณฑคาปลีก ตามความตองการ 
ของสหกรณการเกษตรทายาง จ.เพชรบุรี”, การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแหงชาติ ครั้งท่ี 18 
(ประชุมออนไลน) ระหวางวันท่ี 8-9 มิถุนายน 2564 ตีพิมพลงในวารสารวิทยาศาสตรเกษตร ปท่ี 52 ฉบับท่ี 2 
(พิเศษ), หนา 77-80. 
 
ปยทัศน  ทองไตรภพ, ธิติมา  วงษชีรี, พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย, 2564, “เปรียบเทียบคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว
ของผลมะเขือเทศ พันธุสเนคสลิม 502 และ พันธุ PC3 (A9) เพื่อการสงเสริมอาชีพใหมใหกับเกษตรกรใน
พื้นที่ชายขอบ บานบอเหมืองนอย อำเภอนาแหว จังหวัดเลย”, การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
แหงชาติ ครั้งท่ี 18 (ประชุมออนไลน), วันท่ี 8-9 มิถุนายน 2564, ตีพิมพลงในวารสารวิทยาศาสตรเกษตร ปท่ี 52 
ฉบับท่ี 2 (พิเศษ), หนา 41-44. 
 
พิมพร เทศแกว, สิทธิชัย แกวเกื้อกูล, 2564, “การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการฉีดพลาสติกในกระบวนการ
ผลิตช้ินสวนยานยนต”, การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 2 
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมในศตวรรษที่ 21, วันที่ 20 มีนาคม 2564, มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา. 
 
  

http://www.natres.psu.ac.th/%20icsaa/
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งานบริการวิชาการ 
 

ลักษณะการใหบริการวิชาการ ผลการดำเนินงาน 
1. งานท่ีปรึกษาแนะนำ 
    1.1 จำนวนโครงการ 
    1.2 เงินสดท่ีไดรับ 

 
49 โครงการ 

26.99 ลานบาท 

2. งานฝกอบรมและสัมมนา 
    2.1 จำนวนงาน 
    2.2 เงินสดท่ีไดรับ 

 
29 งาน 

8.57 ลานบาท 

3. เงินสนับสนุน 
    3.1 จำนวนโครงการ 
    3.2 เงินสดท่ีไดรับ 

 
- 
 

รวมท้ังส้ิน 
จำนวนโครงการ 

เงินสด/งบประมาณท่ีไดรับ 

 
78 โครงการ/งาน 
35.56 ลานบาท 

 
ผลดำเนินงานดานบริการวิชาการของ สวท. สำหรับปงบประมาณ 2564 จำนวน 78 โครงการ/งาน  

เปนผลงานจากงานที่ปรึกษาแนะนำดานวิชาการ จำนวน 49 โครงการ เปนเงินสดรับ 26.99 ลานบาท 
จากงานฝกอบรมและสัมมนา จำนวน 29 งาน เปนเงินสดรับ 8.57 ลานบาท รวมเปนเงินสดที่ไดรับทั้งสิ้น 
35.56 ลานบาท 
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เปรียบเทียบจำนวนผลงานบริการวิชาการ 
 

 

 
 
 

เปรียบเทียบงบประมาณ/เงินสดท่ีไดรับจากผลงานบริการวิชาการ 
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งานบริการอุตสาหกรรม 
 

ลักษณะงานบริการอุตสาหกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. งานทดสอบ 
    1.1 จำนวนงาน 
    1.2 เงินสดท่ีไดรับ 

 
714 งาน 

20.29 ลานบาท 
2. งานวิเคราะห 
    2.1 จำนวนงาน 
    2.2 เงินสดท่ีไดรับ 

 
171 งาน 

2.06 ลานบาท 
3. งานสอบเทียบ 
    3.1 จำนวนงาน 
    3.2 เงินสดท่ีไดรับ 

 
61 งาน 

0.90 ลานบาท 
4. งานออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง 
สรางเครื่องจักรและอุปกรณ 
    4.1 จำนวนงาน 
    4.2 เงินสดท่ีไดรับ 

 
 
- 

5. งานตรวจประเมินระบบ 
    5.1 จำนวนงาน 
    5.2 เงินสดท่ีไดรับ 

 
91 งาน 

4.31 ลานบาท 

รวมท้ังส้ิน 
จำนวนงาน 

เงินสดท่ีไดรับ 

 
1,037 งาน 

27.56 ลานบาท 

 
ผลงานดานบริการอุตสาหกรรม สวท. ไดใหบริการแกภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ ในลักษณะงานทดสอบ 

งานวิเคราะห  งานสอบเทียบ  งานออกแบบ พัฒนา ปรับปรุงเคร่ืองจักรและอุปกรณ  และงานตรวจประเมินระบบ 
รวมทั ้งสิ ้น 1,037 งาน เปนเงินสดรับรวมทั ้งส ิ ้น 27.56 ลานบาท และสามารถเพิ ่มจำนวนลูกคาใหม 
จากการรับงานทดสอบ วิเคราะห สอบเทียบ ท้ังหมด 174 ราย 
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เปรียบเทียบจำนวนผลงานบริการอุตสาหกรรม 
 

 
 

เปรียบเทียบเงินสดท่ีไดรับจากผลงานบริการอุตสาหกรรม 
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จำนวนลูกคาใหม ป 2564 
 

 
 

เปรียบเทียบจำนวนลูกคาใหม (ป 2552-2564) 
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รายไดอ่ืนๆ 
 

ลักษณะงาน ผลการดำเนินงาน 
1. หองพักรับรองแขก 0.09 ลานบาท 
2. คาเชาหองประชุม 0.12 ลานบาท 
3. รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ - 

รวมท้ังส้ิน 0.21 ลานบาท 
 
 นอกจากนี้แลว สวท. ยังมีรายไดจากการใหบริการอื่นๆ รวม 0.21 ลานบาท แบงออกเปนรายได 
จากการใหบริการหองพักรับรองแขกอาคารสัมมนา จำนวน 0.09 ลานบาท (โอนรายไดใหมหาวิทยาลัย 
เต็มจำนวน)  และรายไดจากการใหเชาหองประชุม อาคารสัมมนา จำนวน 0.12 ลานบาท 
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งบการเงิน  
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ผลการดำเนินงานรายหนวยงาน 
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ศูนยเทคโนโลยีซอมบำรุงรักษา 
 

สถานท่ีทำการ 
ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

 โทรศัพท 02-470-9678   โทรสาร 02-872-9472 
 
วิสัยทัศน 

เปนหนวยงานชั้นนำในการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีในการบำรุงรักษาและการตรวจสอบ 
 
พันธกิจ   

- มุงม่ัน    สรางสรรคงานวิจัย และการประยุกต   
- พัฒนา   งานดานคุณภาพ และมาตรฐาน    
- บริการ   ซอมบำรุง ตรวจสอบ และทดสอบ 

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อวิจัย พัฒนา บริการ และใหคำปรึกษาเกี่ยวของกับการผลิต การตรวจสอบ และบำรุงรักษา
เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในอุตสาหกรรม 

2. เพ่ือฝกอบรม ดานการตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการสอบเทียบ เครื่องมือวัด 
3. เพ่ือรับรองความสามารถของบุคลากร ในกระบวนการผลติ การตรวจสอบ และการบำรุงรักษา 
4. เพ่ือสอบเทียบเครื่องมือวัด และงานทดสอบเครื่องมือและอุปกรณ   
5. เพื่อทดสอบและตรวจสอบผลิตภัณฑตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ทั้งระดับประเทศและ

นานาชาติ 
 
บุคลากร 

1. ผศ. ดร.อิศรทัต  พ่ึงอน  หัวหนาศูนยฯ 
2. ผศ.ดร.เชิดพงษ  จอมเดช  นักวิจัย 
3. ผศ.เฉลิมเกียรติ  จิระรุงเสถียร  นักวิจัย 
4. ดร.ศิริรัตน วชิรเลอพันธุ  นักวิจัย 
5. น.ส.เพ็ญศิริ ลิ้มวัฒนาภรณ  เจาหนาท่ีปฏิบัติการวิจัย 
6. นางศศิกานต โคตรสุโพธิ์  นักบริหารงานท่ัวไป 
7. นางหนูจันทร ถวิลวงษ   นักบริหารงานท่ัวไป 
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ผลการดำเนินงานป  2564 
 
งานรับจางตรวจสอบ/งานทดสอบ/วิเคราะหฯ 
 

ลำดับ โครงการ บริษัท จำนวนเงิน 
1 การตรวจวิเคราะหถังพักดวย AE - บจก.ระยองวิศวกรรมและซอมบำรุง  

- บจก.จีซี เมนเทนแนนซ แอนด  
เอนจิเนียริ่ง  

315,000.00 

ผลสัมฤทธิ ์
- พัฒนาเทคนิคการตรวจสอบ และปรับปรุงฐานขอมูลการตรวจสอบดวยวิธีการดังกลาว 
- สามารถนำผลการตรวจวิเคราะหไปประเมินความเสียหายในระดับตอไปและเพื่อนำไปพิจารณาการตรวจสอบ

ดวยวิธีอ่ืนเพ่ิมเติมหรือการวางแผนตรวจซอมบำรุงตอไปได 
2 งานทดสอบเคร ื ่อง เช ื ่อมตามมาตรฐาน

หองปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 
บริษัทตางๆ  164,950.00 

ผลสัมฤทธิ ์
- พัฒนาเทคนิคการทดสอบใหสอดคลองตามมาตรฐาน 
- สงเสริมมาตรฐานการเชื่อมเพ่ือคุณภาพการเชื่อม ผานตรวจสอบเครื่องเชื่อม 
- สงเสริมความปลอดภัยสาธารณะ ของโครงสรางท่ีใชกระบวนการเชื่อม 

3 งานทดสอบเครื่อง Ultrasonic ตามมาตรฐาน 
หองปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 

บริษัทตางๆ  24,080.00 

ผลสัมฤทธิ ์
- พัฒนาเทคนิคการทดสอบใหสอดคลองตามมาตรฐานการทวนสอบเครื่อง Ultrasonic Testing 
- สงเสริมความถูกตองของกระบวนการทดสอบโดยไมทำลาย โดยการทวนสอบเครื่องมือ 
- สงเสริมความปลอดภัยสาธารณะ ของอุปกรณและโครงสรางตางๆ ท่ีจำเปนจะตองตรวจสอบโดยไมทำลาย 

4 งานสอบเทียบเครื ่องมือว ัดอุตสาหกรรม,   
งานทดสอบท่ัวไป 

บริษัทตางๆ ในภาคอุตสาหกรรม 1,785,200.00 

ผลสัมฤทธิ ์
สามารถนำผลการสอบเทียบเครื่องมือไปวิเคราะหและดำเนินการในระบบการวัดใหไดคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
รวมท้ังสามารถนำไปใชในขบวนการผลิตสินคาใหไดมาตรฐานและเปนท่ีนาเชื่อถือ อันเปนการปรับปรุงคุณภาพของ
สินคาใหดีข้ึน 

รวมจำนวนท้ังส้ิน 2,289,230.00 
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งานบริการวิชาการ 
 

ลำดับ โครงการ บริษัท จำนวนเงิน 

1 งานจางวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรฯ โครงการ  
“การประเมินอายุการใชงานของหมอไอน้ำ หรือการทำนาย 
อายุการคืบโดยใชคุณสมบัติทางกายภาพ” 

บริษัท พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 

1,858,447.06 

ผลสัมฤทธิ ์
- พัฒนาเทคนิคการประเมินอายุวัสดุ โดยการวิจัยของหนวยงาน 
- สงเสริมการตรวจสอบอุปกรณและภาชนะแรงดัน ใหสอดคลองกับขอกฎหมายของประเทศ และมาตรฐาน

นานาชาติ 
- สงเสริมความปลอดภัยสาธารณะของการใชอุปกรณและภาชนะแรงดัน 

2 การปรับปรุงระบบการอุนลอยางดวยไมโครเวฟ บริษัท โมลดเมท จำกัด 64,688.00 

ผลสัมฤทธิ ์
- พัฒนาศักยภาพการผลิต ประสิทธิภาพการผลิต ของภาคเอกชน 
- ขยายขอบเขตการวิจัยของหนวยงาน 

3 งานท่ีปรึกษาจัดทำหองปฏิบัติการสอบเทียบตามระบบ 
มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 

บริษัท ไทยซัมมิท 
ออโตโมทีฟ จำกัด 

58,800.00 

ผลสัมฤทธิ ์
- สงเสริมมาตรฐานหองปฏิบัติการในการสอบเทียบ/ทดสอบ เพ่ือความถูกตองในการทดสอบ ใหแกภาคเอกชน 
- สงเสริมใหเกิดการยอมรับผลการสอบเทียบ/ทดสอบ ของภาคเอกชน 
- สงเสริมใหเกิดการเผยแพรความรูและพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากรของหนวยงาน 

4 จัดอบรมหลักสูตร ผูจำหนายผลิตภัณฑดานการเชื่อม  
(Welding Sale Agent 1: General Representative) 

บริษัท กูดวิล แมชชิน จำกัด 60,000.00 

ผลสัมฤทธิ ์
- พัฒนาองคความรูของบุคลากรทางดานการจำหนายผลิตภัณฑทางดานการเชื่อม 
- สงเสริมสภาวะแวดลอมในการทำงาน (Ecosystem) ทางดานการเชื่อมของประเทศ ใหถูกตอง ชัดเจน และมี

ประสิทธิภาพ 
- สงเสริมใหเกิดการเผยแพรความรูและพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากรของหนวยงาน 

รวมจำนวนท้ังส้ิน 2,041,935.06 

 
รวมรายรับงานบริการวิชาการ 2,289,230.00 + 2,041,935.06  = 4,331,165.06 บาท 
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ภาพการดำเนินงาน   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงการตรวจสอบและวิเคราะหผลการตรวจสอบถังพักดวยอะคูสติกอีมิชชั่น 
ใหกับบริษัท ระยองวิศวกรรมและซอมบำรุง จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงการวัดความเรียบผิวดานในของ Mixing tank 15000 L 
ใหกับ บริษัท ดับบลิวพีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 
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ภาพแสดงการทดสอบเครื่องเชื่อมใหกับ บ.เทอรมอล แมคคานิค (นอกสถานท่ี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงการอบรมออนไลน หลักสูตรขอกำหนดในระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 
ใหกับบริษัท ไทยซัมมิท ออโตโมทีฟ จำกัด  โดยศูนยเทคโนโลยีซอมบำรุงรักษา ไดรับจางเปนท่ีปรึกษา 

ในการจัดทำระบบหองปฏิบัติการทดสอบฯ ISO/IEC 17025 ใหกับบริษัทฯ  
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ภาพแสดงการทดสอบความแข็งแรงของ Cable tray ใหกับ บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) 
ตามมาตรฐาน NEMA VE1-2017 
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ศูนยการศึกษาตอเน่ือง 
 

สถานท่ีทำการ 
 ชั้น 4 อาคารสัมมนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 โทรศัพท 02-470-9630  โทรสาร 02-470-9636 
 
ความเปนมา 
 ศูนยการศึกษาตอเนื่องเปนหนวยงานกลางในการถายทอดองคความรู ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย มจธ. 
ผานกระบวนการพัฒนาในรูปแบบหลักสูตรการฝกอบรม  รวมทั้งเปนผูจัดการและใหบริการการจัดอบรม/
สัมมนา/ประชุมวิชาการ และเปนศูนยอำนวยความสะดวกการใชพ้ืนท่ีแบบครบวงจร ใหกับองคกรทุกภาคสวน 

 
วิสัยทัศน 
 ศูนยกลางการถายทอดองคความรู มจธ. สูสังคม 
 
พันธกิจ 

- พัฒนาหลักสูตรและดำเนินการจัดหลักสูตรการฝกอบรม / สัมมนา / ประชุมวิชาการ 
- ผูจัดการและใหบริการการจัดอบรม / สัมมนา / ประชุมวิชาการ 
- ศูนยอำนวยความสะดวกการใชพ้ืนท่ีแบบครบวงจร 

 
บุคลากร 

1. ผศ.นิธิ  บุรณจันทร          รักษาการหัวหนาศูนย  
2. นางวิยะดา   บุญเพ็ชร        นักบริการการศึกษา  
3. นายธนะศักดิ์  ทวนทอง  นักบริการการศึกษา  
4. นางสาวสราวรรณ  นอยเรืองฤทธิ์     พนักงานชวยบริหาร  
5. นางวรารักษ  วิลัย          นักบริการการศึกษา   
6. นางสาวอรยา นามะโส        นักบริการการศึกษา   
7. นางสาวสุรีรัตน จันทร   นักบริการการศึกษา   
8. นางสาวเบญจมาศ วองวรกิจ  นักบริการการศึกษา   
9. นายยงยทุธ  บุญเขียน        พนักงานโสตทัศนูปกรณ   
10. นางสาวระภีพัฒน  บูสุวรรณ  นักบริหารงานท่ัวไป 
11. นางสาวกาญจนา นามะโส  นักบริหารงานท่ัวไป 
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สรุปผลการดำเนินงานการบริการวิชาการ 
 การดำเนินโครงการ กิจกรรม การจัดฝกอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ และการบริการวิชาการตางๆ 
ในปงบประมาณ 2564 สามารถสรุปไดดังนี้ 
 
 

การจัดฝกอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ และการบริการวิชาการตางๆ 
 

กิจกรรม หนวย
นับ 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 

ผล แผน ผล แผน 

จำนวนหลักสูตรปกติ ครั้ง 18 135 5 140 

รายไดจากการบริการวิชาการ บาท 12,461,920 15,000,000 5,350,420 16,000,000 

  
 

สรุปผลการดำเนินงานการใหบริการหองสัมมนา 
 

กิจกรรม หนวย
นับ 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 

ผล แผน ผล แผน 

จำนวนการใชหองสัมมนา (รวมทุกหอง) วัน 268 350 28 350 

รายไดจากการบริการวิชาการ บาท 172,550 500,000 520,450 500,000 
 

หมายเหตุ รับเงินคาเชาหองประชุมจากโครงการอบรมคนพิการ 

 
 
สรุปผลการดำเนินงานหองพักรับรอง ป 2564 (ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 
 

รายการ หนวย
นับ 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 
ผล แผน ผล แผน 

จำนวนผูเขาพัก คน 172 550 172 550 

รายไดคาเชาหองพักรับรอง บาท 79,250 400,000 414,000 400,000 
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สรุปรายไดของศูนยการศึกษาตอเนื่อง 
 

ประเภทกิจกรรม รายไดกอนหักคาใชจาย รายไดสุทธ ิ

รายไดจากการบริการวิชาการ 
- การจดัอบรม/สัมมนา 
- การเปนผูจัดการอบรม/สัมมนา (Event) 
- อ่ืนๆ 

5,350,420 253,493.66 

หองพักรับรอง 414,000 - 

หองสัมมนา 520,450 520,450 

รายไดอ่ืนๆ (คาจัดทำวุฒิบัตร, คาจัดทำปายหนาหอง,  
คาประสานงาน การจัดกิจกรรม, คาดำเนินการจัดอบรม/
ประชุมวิชาการ) 

178,687.50 178,687.50 

รวมท้ังส้ิน 6,463,557.50 952,631.16 

 
*หมายเหตุ รายไดจากคาหองพักรับรองสงคืนมหาวิทยาลัยท้ังหมดโดยไมรวมอยูในรายไดของศูนยการศึกษาตอเน่ือง 
 
 

 

กราฟแสดงรายไดศูนยการศึกษาตอเนื่อง 
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กิจกรรมท่ีไดดำเนินโครงการในปงบประมาณ 2564 

 
โครงการฝกอบรม-ฝกงานคนพิการฯ รุนท่ี 8 ประจำป 2564 

โครงการอบรมฝกอบรม-ฝกงานคนพิการ เพื่อเตรียมพรอมเขาสูการทำงานในสถานประกอบการ 
โดยในป 2564 จัดขึ้นระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม – วันที่ 31 ธันวาคม 2564  มีคนพิการเขารวมการอบรม
รวมท้ังสิ้น 55 คน  ผานการดำเนินโครงการรวม 3 หลักสูตร ไดแก 

1. หลักสูตร เจาหนาท่ีประจำสำนักงาน     จำนวน  20 คน 
2. หลักสูตร การผลิตสื่อ สิ่งพิมพดิจิทัล   จำนวน  17 คน 
3. หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมพ้ืนบาน  จำนวน  18 คน 

 
งบประมาณ 

การดำเนินโครงการจะไดรับงบประมาณจากสถานประกอบการที่เขารวมโครงการ เปนจำนวนเงินเทากับท่ี
สถานประกอบการตองจายเขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามมาตรา 35 เมื ่อสถาน
ประกอบการไมสามารถจางคนพิการครบตามจำนวนท่ีมาตรา 33 กำหนด  ซ่ึงสถานประกอบการตองสนับสนุน
คาใชจายเปนจำนวน 114,245 บาท ตอคนพิการ 1 คน  โดยในป พ.ศ.2564 มีบริษัทท่ีเขารวมโครงการ รวม 5 บริษัท 
รายละเอียดดังนี้ 

1. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  สนับสนุนคาใชจายใหคนพิการ  39 คน 
2. บริษัท ดานิลี จำกัด    สนับสนุนคาใชจายใหคนพิการ   9 คน 
3. บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จำกัด  สนับสนุนคาใชจายใหคนพิการ   4 คน 
4. บริษัท มาราธอน จำกัด  สนับสนุนคาใชจายใหคนพิการ   2 คน 
5. บริษัท เสถียร อุตสาหกรรม จำกัด สนับสนุนคาใชจายใหคนพิการ   1 คน 

 
สถานท่ี 

1. จัดการอบรมรูปแบบออนไลน 
- หลักสูตรเจาหนาท่ีประจำสำนักงาน 
- หลักสูตรการผลิตสื่อ สิ่งพิมพดิจิทัล  

2. ศูนยการเรียนรูบานนางอย ต.เตางอย อ.เตางอย จ.สกลนคร   
   (หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมพ้ืนบาน) 

 
รูปแบบการดำเนินโครงการ 

 เนื่องจากเหตุการณระบาดของโรค COVID-19 ทำใหเกิดผลกระทบตอการดำเนินการ และเพ่ือรองรับ
กับสถานการณท่ีอาจจะเกิดข้ึน คณะดำเนินงานไดปรบัเปลี่ยนรูปแบบการฝกอบรม-ฝกงานคนพิการฯ ดังนี้ 

1. ฝกอบรมในรูปแบบออนไลน 
2. ฝกอบรมผานโปรแกรม ZOOM 
3. ฝกอบรมผานระบบ E-Learning โดยใช ระบบ Moodle 
4. จัดหาอินเตอรเน็ตเพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดใชงาน 
5. จัดเตรียมแท็ปเล็ตใหกับคนพิการท่ีเขารับการฝกอบรม 
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การจัดการฝกอบรม แบงเนื้อหาออกดังนี้  
สวนท่ี 1 การอบรมและฝกปฏิบัติการดานพ้ืนฐานท่ัวไป เชน กฎหมายและสิทธิคนพิการ การปรับตัว

ในสังคม การเดินทางอิสระ การเสริมสรางกำลังใจ ฯลฯ โดยไดออกแบบการเรียนรูรวมกันระหวางคนพิการทุกกลุม
ใหสามารถเรียนรูรวมกันได เชน วิชาการทองเท่ียวเชิงอิสระ ศิลปะบำบัด กฎหมายและสิทธิคนพิการ เปนตน 

สวนท่ี 2 เปนการอบรมดานวิชาชีพ โดยเนนการอบรมเชิงปฏิบัติการเปนหลัก เปนการอบรมหลักสูตร
เจาหนาท่ีประจำสำนักงานจำนวน 1 หอง  และหลักสูตรการผลิตสื่อสิ่งพิมพดิจิทัลจำนวน 1 หอง  

สวนท่ี 3 เปนการฝกงานและฝกประสบการณจริง หรือ การทำโครงงาน (Project) 
 
 

ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการฝกอบรม-ฝกงานคนพิการฯ รุนท่ี 8 

 

 

 
 

ภาพการฝกอบรมผานโปรแกรม Zoom  
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ภาพการฝกอบรมคนพิการ ณ ศูนยการเรียนรูบานนางอย จ.สกลนคร 
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ภาพผลงานผลิตภัณฑจากคนพิการในโครงการ 
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ศูนยวิจัยและบริการเพ่ือชุมชนและสังคม 
 

สถานท่ีทำการ 
 ชั้น 3B  อาคารจอดรถ 14 ชั้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
  โทรศัพท 0-2470-9682  โทรสาร 0-2470-9636 
 
วิสัยทัศน 
  เปนองคกรผูนำท่ีทำหนาท่ี ประสาน สงเสริม สนับสนุน ใหเกิดการเชื่อมโยงงานวิจัย ประยุกตใชงานวิจัย
และทำวิจัยภาคสนาม เพื่อพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีเกษตรและแปรรูปที่เหมาะสมแกชุมชนและสังคม 
เปนท่ีประจักษในประเทศภายในป 2025    
 
พันธกิจ 

1. พัฒนากระบวนการเรียนรูของนักศึกษาและบุคลากร  โดยใชชุมชนเปนฐานผานการเรียนการสอน 
เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูแบบ Social Lab  

2. สรางองคความรูที ่สามารถประยุกตใชแกปญหาของกลุมเปาหมายได โดยเนนการทำงาน
แบบสหวิทยาการ 

3. วิจัยและถายทอดเทคโนโลยีรวมกับภาคเอกชนและชุมชน (Science + Tech for Community) 
4. สนับสนุนและเชื่อมโยงใหเกิดกระบวนการเรียนรูในดานเทคโนโลยีที่เหมาะสมระหวางบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยกับชุมชน และสรางกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรมหาวิทยาลัยกับชุมชน 
5. ประสานงาน ทำงานชุมชนและสังคมแบบเครือขาย เพ่ือพัฒนาชุมชนเปาหมายใหบรรลุในระยะเวลา

ท่ีกำหนด 
 
บุคลากร 
  พนักงาน  4 คน 
  ขาราชการ  1 คน 
  ลูกจางชั่วคราว  2 คน 
  รวม   7         คน 
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ผลการดำเนินงาน 
 

งานวิจัย และงานบริการวิชาการ 
 

รายช่ือโครงการ หัวหนา
โครงการ 

หนวยงาน 
ท่ีวาจาง 

ระยะเวลา
ดำเนิน

โครงการ 

งบประมาณ
โครงการ 
(บาท) 

สถานะ 

งานวิจัย 
โครงการการถายทอดนวัตกรรม
เครื่องใหสารแคลเซียมคารไบด 
เพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและลด
ต นท ุนการผล ิตส ับปะรดของ
เกษตรกรรายยอยจังหวัดราชบุรี" 
 

ผศ.ดร.ธิติมา 
วงษชีรี 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ 

12 เดือน 534,000 เปนโครงการ
ตอเนื่องจาก
ปงบประมาณ 

2562 

โครงการศูนยการเรียนรูถายทอด
และการจัดการการเกษตรและ
เทคโนโลย ีคลองโป ง :  ตำบล
นางรอง  อำ เภอโนนด ินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย 
 

ดร.วรากร  
รัตนอารีกุล 

สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี
แหงชาติ 

12 เดือน 1,400,000 เปนโครงการ
ตอเนื่องจาก
ปงบประมาณ 

2562 

โครงการถายทอดเทคโนโลยีการ
ปล ูกส มบางมดในภาชนะเพ่ือ
สนับสนุนการทองเท่ียวโดยชุมชน 
 

นางวาสนา 
มานิช 

สำนักงาน 
การวิจัยแหงชาติ 

12 เดือน 407,000 เปนโครงการ
ตอเนื่องจาก
ปงบประมาณ 

2563 
โครงการการจัดการฟารมแพะ
แบบ Zero Waste Agriculture 
ในพ้ืนท่ีทุงครุ กรุงเทพฯ  
 

ดร.พรรณปพร 
กองแกว 

สำนักงาน 
การวิจัยแหงชาติ 

18 เดือน 440,000 เปนโครงการ
ตอเนื่องจาก
ปงบประมาณ 

2563 
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รายช่ือโครงการ 
 

หัวหนา
โครงการ 

หนวยงาน 
ท่ีวาจาง 

ระยะเวลา
ดำเนิน

โครงการ 

งบประมาณ
โครงการ 
(บาท) 

สถานะ 

งานบริการวิชาการ 
โครงการการสรางหลักสูตรทองถ่ิน
โดยใชกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู 

นางสาวภาวิณี 
พัฒนจันทร 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 

12 เดือน 30,000 โครงการ
ตอเนื่องจาก
ปงบประมาณ 

2562 
โครงการจากตึกยาวสูบานดิน นางสาวภาวิณี 

พัฒนจันทร 
สำนักงาน

ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 

12 เดือน 30,000 โครงการ
ตอเนื่องจาก
ปงบประมาณ 

2562 
โครงการพัฒนาการสอนและการ
พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นในโรงเรียน
โดยใชกระบวนการ PLC 

นางสาวภาวิณี 
พัฒนจันทร 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 

12 เดือน 30,000 เปนโครงการ
ตอเนื่องจาก
ปงบประมาณ 

2563 
 
งานมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม  

ศูนยฯ ทำหนาที่เปนฝายเลขานุการโครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม ดำเนินงานในการ
ประสานงาน สงเสริม สนับสนุนใหประชาคม มจธ. มีบทบาทตอการใชความรูทางวิชาการ เพื่อนำไปสูการ
เปลี่ยนแปลงสังคมดอยโอกาสใหดีขึ ้น  และยังทำหนาที่รวบรวมขอมูลการทำงานในพื้นที่ จัดทำรายงาน  
การเบิกจายงบประมาณในโครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม โครงการหลวงและโครงการตาม
พระราชดำริ  ซึ่งเปนโครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม  ที่ทั้งอาจารย บุคลากร นักศึกษา รวมกัน
ทำงานเรียนรูรวมกับชุมชนภายนอกมาอยางตอเนื่อง จึงไดรับการออกแบบและปรับปรุงใหเหมาะกับภารกิจท่ี
ยึดเอาผลลัพธที่กอประโยชนตอคนในพื้นที่เปนหลัก อีกทั้งยังทำวิจัยเชิงประยุกตกับทุกพื้นที่แหลงการเรียนรู
รวมกับอาจารย นักวิจัย นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ ท้ังนี้คงวัตถุประสงคสำคัญสามประการ คือ 

1. เพื่อการบูรณาการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชนตอสังคม และสาธารณะ 

2. เพื ่อเปนกลไกประสานและเอื ้อใหอาจารย นักวิชาการ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไดมี
ปฏิสัมพันธกับสังคมไทย เขาใจบริบทการดำรงชีวิต สังคม และสภาพแวดลอม 

3. เพ่ือเอ้ือใหมหาวิทยาลัยพัฒนาโจทยวิจัย  และการบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับความตองการของ
สังคมและชุมชน  สอดคลองกับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) โดยมีนโยบายมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มุ งพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัย 
ความคิดสรางสรรค และความเปนผูประกอบการ ทำใหเกิดคุณคา นำไปสูการเปลี่ยนแปลงใหสังคมโลกเขมแข็ง
และยั่งยืน และมีภารกิจโดยเฉพาะในขอ 3 ดังนี้คือ วิจัยและนำผลไปใชใหเกิดประโยชนในการสรางองคความรู
และการพัฒนาประชาคมไทย ท้ังนี้มีกิจกรรมหลักแบงออกเปน 3 กลุม ประกอบดวย 

3.1 มหาวิทยาลัยกับโรงเรียน ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ที่มุงเนนการพัฒนากระบวนการเรียนรู 
กระบวนการคิดที่เปนวิทยาศาสตร การพัฒนาทักษะการเรียนการสอนดานภาษาศาสตรใหกับครูและนักเรียน



55 
 

ในโรงเรียนทุกระดับ ตั้งแตเด็กที่มีโอกาสในการศึกษาและดอยโอกาส นักเรียนในโรงเรียนรอบฝงธนบุรีและราชบุรี 
นักเรียนในถิ่นทุรกันดารหางไกล เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน 
เชียงใหม นาน พังงา  ฉะเชิงเทรา และกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในพื้นที่จังหวัดนาน 
แพร นักเรียนท่ีมีศักยภาพสูงดานวิทยาศาสตร และกลุมประชาชนท่ีขาดโอกาส เชน ประชาชนในถ่ินทุรกันดาร  

3.2 มหาวิทยาลัยกับงานพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอม  มุงสรางกลไกใหนักเทคโนโลยีกับ
ผู ตองการใชเทคโนโลยีไดพบกัน ประยุกตความรูสากลและตอยอดภูมิปญญาทองถิ ่น ผานรูปแบบและ
บรรยากาศการเรียนรูที่เหมาะสมใหเกิดการเกื้อหนุนกัน มีเปาหมายใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดเพิ่มขึ้น 
ใหความสำคัญตอการพัฒนาพ้ืนท่ีและประชาชนรอบวิทยาเขตตางๆ ของ มจธ. คือ ทุงครุ บางขุนเทียน ราชบุรี 
และภาคตะวันตกของประเทศ เชน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เปนตน  รวมไปถึงพื้นที่เฉพาะที่รวม
เครือขายดำเนินการ ไดแก อำเภอนาแหว จังหวัดเลย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย ศูนยภูฟาพัฒนา 
อำเภอบอเกลือและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน และพ้ืนท่ีปารอยตอ 5 จังหวัดภาคตะวันออก 

3.3 มหาวิทยาลัยกับโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ เนนการใชความสามารถเฉพาะ
ของมหาวิทยาลัยดานพลังงาน วิศวกรรม และสิ่งแวดลอม ในระบบเกษตรดำเนินการภายใตแผนงานดาน
พลังงาน (Energy Program) แผนงานดานวิศวกรรม (Engineering Program) และแผนงานดานสิ่งแวดลอม 
(Environment Program)  หรือท่ีเรียกวาแผนงาน Energy Engineering and Environment for Agriculture 
หรือแผนงาน 3E for A เพื่อสนับสนุนงานมูลนิธิโครงการหลวง โครงการตามพระราชดำริและโครงการสวน
พระองคในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกิจกรรมในป 2564 
เชน โครงการคายยุววิศวกรกับศูนยและโรงเรียนบานหนองเขียว  การจัดการแหลงน้ำขนาดเล็กใหกับศูนยฯ 
โครงการหลวง การศึกษาแนวทางการยกระดับความสามารถเกษตรกรโครงการหลวง  การพัฒนาหัตถกรรม
ของเกษตรกรภายในศูนยฯ เปนตน 
 ในขณะเดียวกันทางศูนยฯ ยังไดสนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยประยุกต และการจัดเก็บองคความรูท่ี
เกี่ยวของ เพื่อตอบโจทยและแกปญหาที่มีความสอดคลองกับความตองการของชุมชนเปาหมาย ยังประโยชนตอ
การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอม อีกท้ังมีสวนชวยใหเกิดกระบวนการเรียนรูคูชุมชน (Social Lab) ใน
การเรียนการสอนใหกับนักศึกษา มจธ. ผานรายวิชาของสำนักงานการศึกษาท่ัวไป สนับสนุนกลุมดอยโอกาสอ่ืนๆ 
ไดแก คนพิการ ชุมชนแออัด เด็กและเยาวชนตามพ้ืนท่ีหางไกลในถ่ินทุรกันดาร  ในดานการศึกษาและอาชีพ ฯลฯ 
สนับสนุนงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยงของ
เครือขายอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม สนับสนุนงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) เปนหนวยงานประสานงานรับบริจาคสิ่งของ
ใหกับเด็กดอยโอกาสและประชาสัมพันธผลิตภัณฑชุมชน 
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โครงการ Seed Money ของงานมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคมเพ่ือเปนการเริ่มตนโครงการตางๆ 
 
ลำดับท่ี โครงการ วัตถุประสงค สถานะปจจุบัน 

1 โครงการ มจธ. เรียนรู ร วมกับชุมชน
พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสรางสังคม
อุดมสุข 

เพื่อสรางภูมิปญญาทองถิ่นจาก
มหาวิทยาลัยกับชุมชน และสังคม 
และเปนชองทางการตลาดในการ
กระจายรายไดกลับคืนสู ชุมชน 
อีกทั้งยังเปนพื้นที่การเรียนรูของ
นักศึกษา logistic Supply Chain 
ของ มจธ. 

ปดโครงการ 

2 โครงการสอนเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทางดานวิชาการและวิชาชีพครั้งที่ 10 
โรงเร ียนม ัธยมพระราชทานนายาว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 อบรมผานออนไลน 
และปดโครงการ 

3 โครงการพัฒนาการฝกอบรมแบบโมดูล
ผ ส ม ผ ส า น ร  ว ม ก ั บ ก ร ะ บ ว น กา ร
แกปญหาเชิงสรางสรรคและกระบวน 
การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 
โรง เร ียนม ัธยมพระราชทานเฉลิม      
พระเกียรติ จังหวัดนาน 

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแบบ
ผสมผส าน  โ ด ย ใ ช  ค ว าม คิ ด
ออกแบบ เป  น ฐ าน  ส  ง เ ส ริ ม
ความสามารถในการสร างสื่ อ
ดิจิทัลสรางสรรค  

ปดโครงการ 

4 โครงการ “ระบบสาธิตโรงเรือนอัจฉริยะ
สำหร ับการปล ูกผ ั กด  วยพล ั ง งาน
แสงอาทิตย” 

เพื ่อพัฒนาระบบตรวจติดตาม
สภาวะอากาศและควบคุมการ
จายน้ำ 

ดำเนินโครงการเก็บ
ขอมูลและดำเนินการ

ขอทุน วช.ตอ 

5 โครงการที ่ดำเนินงานในพื ้นที ่อำเภอ   
นาแหว จังหวัดเลย และจังหวัดสกลนคร 

เ พ่ือพ ัฒนาความสามารถของ
เกษตรกร พัฒนากิจกรรม และ
สรางอาชีพ สรางรายได เกิดความ
รวมมือทั้งภายในชุมชนและนอก
ชุมชน 

ดำเนินโครงการ
ตอเนื่อง 

 
  



57 
 

สรุปผลการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 
1. การถายทอดเทคโนโลยีการปลูกสมบางมดในภาชนะเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวโดยชุมชน 
 เม่ือป พ.ศ. 2550 มจธ. ไดเริ่มดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชน รอบพ้ืนท่ีบางมด-บางขุนเทียน 
พบวา “พ้ืนท่ีสวนสมบางมดลดปริมาณลงอยางตอเนื่อง” ท้ังนี้คณะทำงานไดจัดทำขอเสนอโครงการเพ่ือดำเนิน
งานวิจัยพัฒนา และประยุกตใชเทคโนโลยีการเกษตร ใน 5 สวนหลักๆ คือ ดินและปุย น้ำ การจัดการศัตรูพืช 
พันธุพืช และการซอมบำรุงเครื่องมือทางการเกษตร โดยผสมผสานกับภูมิปญญาชาวบาน เนนการมีสวนรวม
ของชาวสวนเพื่อใหเกิดการพึ่งตนเองตอไป สงผลใหชาวสวนสามารถลดคาใชจายของสารเคมีเกษตรลงได 
เพิ่มรายไดจากการตอนกิ่งพันธุสมบางมดจำหนาย ในขณะที่หนวยงานเครือขายในพื้นที่ชวยสนับสนุนการ
พัฒนาดานการตลาด การทองเท่ียวของกลุมวิสาหกิจชุมชน โดยทุกหนวยงานมีจุดมุงหมายเดียวกัน คือ การดำรง
อยูของสวนสมบางมดที่เปนเอกลักษณของพื้นที่ ตอมาในปงบประมาณ 2559 คณะทำงานฯ โครงการอนุรกัษ
พันธุกรรมสมบางมด ซึ่งประกอบดวย มจธ. รวมกับโรงเรียนรางราชพฤกษนุชมีอุทิศ สำนักงานเขตทุงครุ 
สำนักงานเขตบางขุนเทียน สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 และชุมชนในพื้นที่ ไดดำเนินกิจกรรมการปลูกสมเขง
พลาสติก ใหแกครูและนักเรียนโรงเรียนผานกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
สงเสริมกระบวนการเรียนรูนอกหองเรียน โดยใชวิทยากรรวมเปนภูมิปญญาชาวบาน และพานักเรียนไปศึกษา
ดูงาน พรอมกับทดลองปลูกสมบางมดในเขงพลาสติก ผลการดำเนินงานทำใหโรงเรียนเปนตนแบบแหลงเรียนรู
และศึกษาดูงานของโรงเรียนในสังกัดและผูท่ีสนใจ  

จากนั้นคณะทำงานไดเปดตัว “การปลูกสมบางมดในตะกราพลาสติก” ในงานเทศกาลทองเท่ียวชุมชน
บางมดเฟส ครั้งท่ี 1 (กุมภาพันธ 2560) มีผูสนใจเขารวมกิจกรรมกวา 30 ราย และมีผูสั่งจองก่ิงสมบางมดกวา 
100 กิ่ง อาจกลาวไดวา มหาวิทยาลัยไดเปนสวนหนึ่งของการผลักดันและจุดเริ่มตนของการอนุรักษและฟนฟู
สมบางมดใหกลับคืนมาอยางเปนรูปธรรม หลังจากเทศกาลทองเท่ียวบางมดเฟส กอกำเนิดกลุมทองเท่ียวเชิงเกษตร 
“กัมปงในดงปรือ” ในเดือนกรกฏาคม 2561 มีนักทองเท่ียวไมต่ำกวา 500 คน/ป สรางคุณภาพชีวิตท่ีดี ท้ังมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมชุมชนเปนอยางมาก คณะทำงานจึงมีแนวความคิดในการดำเนินงานโครงการเรื่อง 
“การถายทอดเทคโนโลยีการปลูกสมบางมดในกระถางเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวโดยชุมชน” ใหกับกลุมอนุรักษ
และฟนฟูสมบางมด วิสาหกิจชุมชนทองเท่ียวกัมปงในดงปรือ และกลุมทองเท่ียวริมคลองบางมด พ้ืนท่ีทุงครุ-
บางขุนเทียน ในการพัฒนาการจัดการรูปแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศนเพื่อการอนุรักษและฟนฟูสมบางมด 
โดยมุงหวังใหเกิดการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน ไปพรอมกับการประชาสัมพันธใหสมบางมดเปนที่รูจักใน   
วงกวาง และนำมาซึ่งการฟนฟูอนุรักษวิถีชีวิตชุมชน การเพิ่มรายไดจากทุนทรัพยากรชุมชน การสรางคุณคา
ใหกับชุมชนในมิติตางๆ ท่ีเชื่อมโยงกัน ผานการถายโอนความกาวหนาของเทคโนโลยีและองคความรูใหม 
 
สรุปผลการดำเนินงาน  
ผลผลิต (Output)  

1. คูมือการถายทอดเทคโนโลยีการปลูกสมบางมดในภาชนะ 1 เลม 
2. วิทยากรรวมในการอบรมถายทอดเทคโนโลยี จำนวน 3 ราย ไดแก 1) นายสมจิตร จุลมานะ 

2) ตัวแทนกลุมทองเท่ียวกัมปงในดงปรือ และ 3) ตัวแทนกลุมธนาคารตนไม 
3. กิจกรรมอบรมถายทอดเทคโนโลยีการปลูกสมบางมดในภาชนะ ใหกลุมเกษตรกร นักทองเท่ียว 

ผูท่ีสนใจ ในกิจกรรมทองเท่ียวโดยชุมชน และเทศกาลทองเท่ียวท่ีจัดข้ึน 7 ครั้ง จำนวน 200 คน 
4. กิจกรรมอบรมถายทอดเทคโนโลยีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 3 เรื่อง จำนวน 42 คน 
5. เครือขายกลุมทองเท่ียวริมคลอง 1 กลุม (5 ผูประกอบการ) 
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ผลลัพธ (Outcome) 
 

ตัวช้ีวัด ภายในมหาวิทยาลัย ภายนอกมหาวิทยาลัย 
จำนวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ - - 
จำนวนอาจารย/นักวิจัย 3 1 
จำนวนชาวบาน/ชุมชนท่ีเขารวม - 242 คน/5 กลุม 
จำนวนผลงานทางวิชาการ เชน ชื่อเรื่อง หรือ
ขอเสนอโครงการสูภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

ไมมี 
 

 

รายการโทรทัศน 1 รายการ 
Youtube อยางนอย 1 เรื่อง 

Facebook 4 เพจ 
 

ผลกระทบท่ีคาดวาจะไดรับ  
ทางเศรษฐกิจ  
 โอกาสในการสรางความสนใจจากนักทองเที่ยว และนำมาซึ่งรายไดการจำหนายสมบางมดในภาชนะเปน
สินคาท่ีระลึก จำหนายราคา 600-1,000 บาท/ชุด จำหนายได อยางนอย 10 ชุด/กลุม  
 
ทางส่ิงแวดลอม  
 ลดการใชสารเคมีเกษตรเพาะปลูกดวยวิธีการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 
ทางสังคม  
 สรางวิทยากรรวมที่มีความนาเชื่อถือและสามารถใหความรูกับนักทองเที่ยวและผูที่สนใจ/ การเขาถึงและ
ประชาสัมพันธสมบางมดใหเปนท่ีรูจัก 
 
ภาพประกอบการดำเนินงาน 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพทริปลองเรือสำรวจแหลงทองเท่ียวริมคลองบางมด 
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ภาพทองเท่ียวทางเรือของกลุมทองเท่ียวกัมปงในดงปรือ 

ภาพตัวอยางสื่อประชาสัมพันธแนะนำแหลงทองเท่ียวริมคลองบางมด 

ภาพนักทองเท่ียวเยี่ยมชมสวนสมบางมดนายสมจิตร จุลมานะ  
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2. การจัดการฟารมแพะแบบ Zero Waste Agriculture ในพ้ืนท่ีทุงครุ กรุงเทพฯ 
เขตทุงครุ เปน 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร จัดอยูในกลุมเขตกรุงธนใต สภาพท่ัวไปเปน

แหลงที่อยูอาศัยหนาแนนนอยและหนาแนนปานกลาง โดยทางทิศตะวันตกเฉียงใตมีพื้นที่ทำการเกษตรเปนหลัก 
ในเขตทุงครุประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรเปนผูนับถือศาสนาอิสลาม การเลี้ยงแพะจึงเปนสวนหนึ่งของวิถีชุมชน 
เพราะใชเปนอาหารและใชประกอบพิธีการทางศาสนา เกษตรกรผูเลี้ยงแพะในเขตทุงครุเริ่มรวมตัวกัน
เมื่อป 2544 เนื่องจากเกิดปญหาการรองเรียนในเรื่องของกลิ่นมูลแพะกับเกษตรกรผูเลี้ยงแพะบางรายจาก
ชาวบานที่อาศัยอยูใกลเคียงกัน รวมถึงชาวบานบางรายเกิดความวิตกกังวลเรื่องโรคระบาดของสัตวที่อาจจะ
แพรเชื้อมาสูคนได ทำใหผูเลี้ยงแพะในพื้นที่จำนวน 12 คน รวมตัวกัน เพื่อปรึกษาหาทางแกไขปญหาและหา
แนวทางการอยูรวมกับชุมชนอยางสงบสุข จนกระทั่งในป 2546 สำนักงานเขตทุงครุผลักดันใหมีการจดทะเบียน
เปนกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว โดยใชชื่อวา “กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวทุงครุ” ปจจุบัน ป 2558 มีสมาชิกที่เขา
รวมกลุมจำนวน 53 คน และมีแพะท้ังหมดประมาณ 3,500 ตัว โดยเปนแพะนมราว 70% สวนท่ีเหลือเปนแพะเนื้อ 
ซึ่งนับเปนชุมชนที่เลี้ยงแพะมากเปนอันดับ 1 ในกรุงเทพฯ  (กนกวรรณ และ อัจฉรา, 2558) อดีตวิถีชุมชนทุงครุ
จะเลี้ยงแพะแบบปลอยตามธรรมชาติ แตเมื่อชุมชนหนาแนนขึ้นจึงตองเปลี่ยนมาเลี้ยงในระบบปด โดยสราง
คอกสำหรับแพะและหาอาหารมาใหแตถึงแมจัดการใหแพะอยูในพื้นที่จำกัดเพื่อลดการรบกวนชุมชนไดแลว 
ทวาการกำจัดมูลแพะยังเปนปญหา โดยแพะแตละตัวถายมูลออกมาวันละ 300-500 กรัม โดยเฉลี่ยชุมชนมี
ของเสียจากแพะมากถึงวันละ 1.8 ตัน  ทำใหผูเลี้ยงแพะจึงตองหาวิธีจัดการกลิ่นและกำจัดของเสียใหดียิ่งข้ึน 

จากการศึกษาพบวา แนวทางในการลดปญหามูลแพะและเศษวัสดุในฟารมที่นาจะมีโอกาสสงเสริม
เปนผลิตภัณฑไดอยางเหมาะสมคือ การนำเอาของเสียในฟารมมาหมักเปนปุยและนำปุยมาเปนสวนประกอบหลัก
ของวัสดุปลูกพืชกระถางในพื้นที่ของชุมชน  เนื่องจากมูลแพะที่ผานการหมักมีปริมาณธาตุอาหารคอนขาง
สูงกวามูลสัตวอื่น เพราะแพะกินทั้งอาหารขนและพืชที่มีไนโตรเจนสูง เชน กฐิน ฯลฯ ทำใหปุยหมักที่ไดมี
ปริมาณธาตุอาหารท่ีเหมาะสมกับการปลูกพืช และยังเหมาะสมสำหรับการนำไปใชเปนสวนผสมในวัสดุปลูกอีกดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
วัตถุประสงคในการดำเนินการ 

1. เพ่ือหาวิธีการจัดการปญหาขยะสด ของเสีย และวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในฟารมแพะ 
2. เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพทางดินและเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ี 
3. เพ่ือสรางเครือขายในการใหความรูและเทคโนโลยีเรื่องการจัดการของเสียจากฟารมแพะในพ้ืนท่ี 

ภาพตำแหนงฟารมแพะในพ้ืนท่ีเขตทุงครุ 
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สรุปผลการดำเนินงาน 
ผลผลิต (Output)  

 

ตัวช้ีวัด ภายในมหาวิทยาลัย ภายนอกมหาวิทยาลัย 
จำนวนนักศึกษาท่ีเขารวม  2 คน 2 คน 
จำนวนอาจารย/นักวิจัย  5 คน 2 คน 
จำนวนเกษตรกรท่ีเขารวมกิจกรรม  - 45 คน 
จำนวนกลุมชุมชนท่ีเขารวม  - 6 กลุม 
จำนวนคนภาครัฐท่ีเขารวม (คน) - 5 คน 
จำนวนหนวยงานภาครัฐท่ีเขารวม (แหง) - 5 แหง 

 

ผลลัพธ (Outcome) 
 

ตัวช้ีวัด ภายในมหาวิทยาลัย ภายนอกมหาวิทยาลัย 
จำนวนผลงานทางวิชาการเชน ชื่อเรื ่อง หรือ
ขอเสนอโครงการสูภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

- - 

เกิดเครือขายการทำงานรวมฯ  1 เครือขาย 3 เครือขาย 
 

ผลกระทบท่ีคาดวาจะไดรับ  
ทางเศรษฐกิจ  

เพ่ิมรายไดเสริมจากของเสียในครัวเรือน 
 

ทางส่ิงแวดลอม  
ลดการท้ิงขยะลงอยางนอย 10 % ลดการใชพลังงานโดยใชพลังงานชีวมวลในครัวเรือน 
 

ทางสังคม  
- สรางงานเพ่ือเพ่ิมพูนรายไดใหกับครัวเรือนทางพัฒนาการศึกษาท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย  
- ยกระดับความสามารถคน/พัฒนาความสามารถดานอาชีพยกระดับการเรียนรูของชุมชนในเรื่อง 

สิ่งแวดลอม ท่ีเก่ียวกับขยะภาคเกษตร และการแปรรูปขยะใหเกิดมูลคา 
 

ภาพประกอบการดำเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 ภาพการสำรวจทำเลท่ีตั้งพ้ืนท่ีฟารม ภาพการสำรวจรายละเอียดฟารม 
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3. โครงการพัฒนาการฝกอบรมแบบโมดูลผสมผสานรวมกับกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรคและ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อสงเสริมทักษะความสามารถในการสรางสื่อดิจิทัล และ
ทักษะดานการออกแบบสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 สื่อดิจิทัลจะครอบคลุมถึง 80% ของสื่อท้ังหมดท่ีเราใชงานกันอยูในปจจุบัน เชน โทรทัศนดิจิทัล วิทยุ
ออนไลน อินเตอรเน็ต และโทรศัพทมือถือ เปนตน นอกจากนี้ยังมีขอมูลอีกมากมายท่ีสามารถคนหาไดผานสื่อ
ดิจิทัล ดังนั้นในการปรับตัวเขากับสื่อยุคใหม ผูผลิตและผูบริโภคจำเปนตองมีทักษะในการผลิตสื่อและการรับ
สื่อที่ดี สำหรับผูผลิตควรมีทักษะการผลิตสื่อดิจิทัล (3P) ความคิดสรางสรรค การคิดวิเคราะห และการคิดเชิง
สังเคราะห Synthesis Thinking เพื่อสรางสรรคเนื ้อหา ขอมูล ขาวสาร และวิธีการของสื่อใหชัดเจนและ
เหมาะสม สอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภค สวนผูบริโภคตองมีทักษะในการคิดวิเคราะห การรูเทาทันสื่อ 
และประเมินคุณคาของสารท่ีตนเองรับใหได  
 ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีความสามารถในการผลิตและสรางสื่อและการวัดการเรียนรู จึงจัดฝกอบรม
เก่ียวกับเรื่องการผลิตสื่อ Digitals สรางสรรค เพ่ือสงเสริมความสามารถการคิดเชิงวิเคราะห การทำงานเปนทีม 
การแกปญหาและความคิดเชิงสรางสรรค โดยมีกลุมเปาหมายคือ นักเรียนระดับชวงชั้นท่ี 4 (ม.4-ม.5) โรงเรียน

ภาพการประชุม PAR ภาพการทำแผนท่ีฟารมแพะในชุมชน 

ภาพการจัดการขยะสดแบบ Keyhole Garden/การทำปุยหมัก/การผลิตถานไบโอชาร 
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ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
พื้นที่จังหวัดนาน เพื่อใหตอบสนองตอพันธกิจมหาวิทยาลัย และเปนการพัฒนาในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนาน   
อันเปนสวนหนึ่งในการสงเสริมความรูทักษะใหนักเรียนและเยาวชนท่ีจะเปนกำลังสำคัญตอชาติในอนาคต 
 
วัตถุประสงคในการดำเนินการ 

1. เพื่อพัฒนากระบวนการฝกอบรมชุดหนวยการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เทคโนโลยีคลาวด 
(Cloud Technology) โดยใชความคิดเชิงออกแบบเปนฐาน เพ่ือสงเสริมการออกแบบตราสัญลักษณผลิตภัณฑ 

2. เพื่อพัฒนากระบวนการฝกอบรมแบบโมดูลผสมผสาน เพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสื่อ
ดิจิทัลสรางสรรค สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  

3. เพื่อพัฒนาความคิดเชิงสรางสรรคและเสริมสรางความคิดเชิงออกแบบใหกับนักเรียนในโครงการ
ฝกอบรมผานการผลิตสื่อดิจิทัล 

4. เพ่ือสงเสริมการทำงานเปนทีมใหกับนักเรียนในโครงการฝกอบรม 
5. เพ่ือพัฒนาและเสริมสรางภูมิคุมกันในการใชสื่อดิจิทัลใหกับนักเรียนในโครงการฝกอบรม  
6. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดฝกการทำงาน การนำความรูออกมาใชจริง และเสริมสรางประสบการณ

การบริการทางวิชาการ รวมท้ังไดฝกการเปนผูนำและการมีจิตอาสาในการนำความรูไปเผยแพรใหกับผูอ่ืน 
 
สรุปผลการดำเนินงาน 
ผลผลิต (Output)  

คูมือและสื่อสำหรับการฝกอบรมแบบโมดูลผสมผสานรวมกับกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรคและ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อสงเสริมทักษะความสามารถในการสรางสื่อดิจิทัลและ
ทักษะดานการออกแบบ จำนวน 2 ชุด ไดแก  

- ชุดที่ 1 หลักสูตรการฝกอบรมการเรียนแบบผสมผสานเทคโนโลยีคลาวด (Cloud Technology) 
โดยใชความคิดเชิงออกแบบเปนฐานเพ่ือสงเสริมการออกแบบตราสัญลักษณผลิตภัณฑ ประกอบดวย บทเรียนบน 
Google Classroom สื่อ E-book และสื่อวิดีโอชวยสอน จำนวน 5 เรื่อง ไดแก บทแนะนำ การสำรวจและ
เขาใจ (Empathy) การระบุแนวคิดในการออกแบบ (Identify) การสรางความคิดใหม (Ideate) และการ
สรางสรรคและพัฒนา (Design and Development) 

- ชุดที่ 2 หลักสูตรการฝกอบรมแบบโมดูลผสมผสาน เพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสื่อดิจทัิล 
ประกอบดวย บทเรียนบน Google classroom สื่อ E-book และสื่อโมชั่นกราฟก จำนวน 4 เรื่อง ไดแก การ
ใชสื่อดิจิทัลอยางปลอดภัย ข้ันตอนการเตรียมการผลิตสื่อ ข้ันตอนการผลิตสื่อ และกระบวนการหลังการผลติ 

 
ผลลัพธ (Outcome) 

 

ตัวช้ีวัด ภายในมหาวิทยาลัย ภายนอกมหาวิทยาลัย 
จำนวนนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ นศ. 15 คน - 
จำนวนอาจารย/นักวิจัย อาจารย 1 คน - 
จำนวนเกษตรกร/ชุมชนท่ีเขารวม - 2 โรงเรียน/นร. 68 คน 
จำนวนผลงานทางวิชาการเชน ชื่อเรื่อง หรือ
ขอเสนอโครงการสูภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

- - 
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ผลกระทบท่ีคาดวาจะไดรับ  
ทางสังคม  
 ลดปญหาทางสังคมออนไลน ชุมชนมีความเขาใจสังคมออนไลนเพิ่มมากขึ้น การรูเทาทันสื่อ และมี
ความตระหนักในเรื่องของการพัฒนาชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
 

ทางการศึกษาท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย  
 พัฒนาทักษะความสามารถนักศึกษา มจธ. ประกอบดวยทักษะการคิด ทักษะอารมณ ทักษะสังคม ทักษะท่ี
เอาใจใสใจตอสังคม และการเตรียมความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่เกิดขึ้น มีความตระหนักรูถึงปญหา
ชุมชนและสังคม รวมถึงมีความเปนมืออาชีพในสาขาวิชาของตน การสรางเครื่องมือการเรียนรู และการเปนวิทยากร
ถายทอดความรู พัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนทา
วังผาพิทยาคม ใหมีความรูเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบและการคิดวิเคราะห และความสามารถในการสราง
สื่อดิจิทัลสรางสรรค โดยใชโทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร และโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อออกแบบตราสัญลักษณ
สินคาและผลิตสื่อดิจิทัล รวมถึงการรูเทาทันสื่ออยางมีวิจารณญาณ ซ่ึงประกอบไปดวย 5 ทักษะ ไดแก 1) ทักษะการ
เขาถึง 2) ทักษะการวิเคราะห 3) ทักษะการประเมินสื่อ 4) ทักษะการสรางสรรค และ 5) ทักษะการมีสวนรวม 
 

ภาพประกอบการดำเนินงาน 
 
 
 
 
  

ภาพการเรียนรูและฝกปฏิบัติ Logo Design 
 

ภาพกิจกรรม Pitching กลุมละ 10 นาที 
 

ภาพฝกปฏิบัติการผลิตสื่อ 
 

ภาพการเรียนและฝกปฏิบัติการตัดตอวิดีโอ 

ภาพผลงานของผูเขารวมกิจกรรม ภาพการถายภาพหมูรวมกัน 
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4. โครงการพัฒนาการปลูกสตรอเบอรี่ มะเขือเทศเชอรี่ และพริก อำเภอนาแหว จังหวัดเลย 
หมูบานบอเหมืองนอย และหมูบานหวยน้ำผัก ตำบลแสงภา อำเภอนาแหว จังหวัดเลย เปนหมูบาน

แนวชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือแสดงอาณาเขตประเทศใหชัดเจน (หมูบานกันชน) พ้ืนท่ีบริเวณ
โดยรอบหมูบานท้ัง 2 ตั้งอยูในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูสวนทราย (นาแหว) ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูงมาก แตละหมูบานมีประชากร 75 ครอบครัว อาชีพหลักของประชากร คือ การทำเกษตรกรรม ไดแก 
การปลูกขาวไร ขาวโพด และปลูกไมผล สวนใหญเกษตรกรทั้ง 2 หมูบานประสบปญหาความยากจน ซึ่งเกิด
จากผลผลิตทางการเกษตรต่ำ เนื่องจากการทำการเกษตรอาศัยน้ำฝนเปนหลัก ทำใหเกษตรกรบางสวนบุกรุกปา 
เพื่ออาศัยทรัพยากรจากปา รวมทั้งมีการอพยพออกนอกพื้นที่หมูบานเพื่อไปทำงานรับจางในจังหวัดใกลเคียง
และกรุงเทพมหานคร จากการดำเนินงานในพื้นที่ที่ผานมาสามารถสรางอาชีพ รายได สรางกลุม และความ
สามัคคีใหกับคนในชุมชน ดังนั้นไดมีการประชุมกับคณะทำงาน และผูนำชุมชน (ท้ังทางการ และธรรมชาติ) 
 
วัตถุประสงคในการดำเนินการ 

1. พัฒนาความสามารถของเกษตรกร ใหมีความสามารถดานการปลูกพืชตาง ๆ  
2. พัฒนากิจกรรมและสรางอาชีพใหกับเกษตรกร ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน 

 3. เกิดความรวมมือท้ังในชุมชนและนอกชุมชน เพ่ือใหเกิดโครงการดานอาชีพ (ปลูกพืชชนิดใหม และ
สอดคลองกับความตองการของคนในชุมชน ทั้งในระยะเรงดวน และตลอดทั้งป) โดยเปนการทำงานรวมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
สรุปผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธ (Outcome) 

 

ตัวช้ีวัด ภายในมหาวิทยาลัย ภายนอกมหาวิทยาลัย 
จำนวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 4 คน - 
จำนวนอาจารย/นักวิจัย 2 คน 5 คน 
จำนวนชาวบาน/ชุมชนท่ีเขารวม - 28 คน 
จำนวนผลงานทางวิชาการเชน ชื่อเรื ่อง หรือ
ขอเสนอโครงการสูภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

- 1 เรื่อง 

 
ผลกระทบท่ีคาดวาจะไดรับ  
ทางเศรษฐกิจ  

เกิดผลกระทบทางเศรษฐศาสตรกับชุมชนทางดานรายไดของเกษตรกร และเยาวชนรุนใหม คือ มีการ
ปลูกพืชหลากหลายชนิด เชน สตรอเบอรี่ พริก มะเขือเทศ ผัก ขาวโพดหวาน เปนตน เปนการสรางอาชีพใหม
ในชุมชน มีพืชทางเลือกใหกับเกษตรกรมากข้ึน รวมท้ังมีกิจกรรมดานการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีการ
เชื่อมประสานกันระหวางเกษตรกรผูปลูก เกษตรกรผูแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ผูรับซื้อผลผลิตท่ีแปรรูปแลว 
โดยคำนึงถึงคุณภาพ ปริมาณ สมดุลของราคา ท่ีเหมาะสม 

 
ทางส่ิงแวดลอม  
  สามารถสรางอาชีพ (สรางความหลากหลายของชนิดพืช และสรางกลุมเพ่ือแปรรูปผลผลิตจากพืชดังกลาว 
มีการผลิตใหไดคุณภาพจนสามารถสรางความมั่นคงใหกับกลุมได) เกิดรายไดใหกับเกษตรกร ทั้งในชวงฤดูฝน 
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(ลดการปลูกขาวโพดของเกษตรกรโดยหาพืชชนิดอื่นๆ ใหกับเกษตรกรปลูก และคำนึงถึงพืชชนิดนั้นจะไม
กระทบกับสิ่งแวดลอม ตอสุขภาพของเกษตรกร ผูบริโภค) 
 
ทางสังคม 

กิจกรรมตาง ๆ ท้ังการปลูกพืช การแปรรูปนั้น ทางโครงการจะเนนการทำกิจกรรมเปนกลุมเกษตรกร
มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน รวมกันวางแผนการผลิตและตั้งราคาจำหนายสินคาอยางเปนธรรม โดยกิจกรรม
กลุมนี้จะสามารถทำใหเกษตรกรไดพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ซึ่งคาดวาจะสามารถลดปญหาการ
แตกแยกกันในชุมชนได 

 
ทางพัฒนาการศึกษาท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย 

สรางความสามารถใหกับนักวิจัย นักศึกษา และนำความรูความสามารถที่สรางสมประสบการณไปใช
กับเกษตรกรและในชุมชนได  โดยสรางความสามารถใหเกษตรกร รวมทั้งสรางใหเกษตรกรเปนพี่เลี้ยงใหกับ
เกษตรกรรายอ่ืน ๆ ท่ีสนใจตอไปได 
 
ภาพประกอบการดำเนินงาน 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพการปลูกไหลสตรอเบอรี่เพ่ือใหปลูกในชวงปลายป 2564 

ภาพการปลูกพรกิเปนอาชีพทางเลือกของเกษตรกร 
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5. โครงการสงเสริมเกษตรกรปลูกพืชในแปลงเกษตรนาฮี โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม พื้นที่อำเภอเตางอย 
จังหวัดสกลนคร 
  พื้นที่ชุมชนบานนางอย อำเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร เปนชุมชนเกาแกที่ไดรับการพัฒนา และสนับสนุน
จาก มจธ. และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เพื่อพัฒนาเปนศูนยการเรียนรู
วิสาหกิจชุมชนอำเภอเตางอย ไดดำเนินกิจกรรมการพัฒนากลุมอาชีพตางๆ ในพื้นที่ และกิจกรรมเกี่ยวกับ
ชุมชนและสังคม ลดปญหาความยากจน เพิ่มรายไดใหกับสมาชิกกลุม เปนแหลงเรียนรูดาน Social lab ให
อาจารย นักศึกษาของ มจธ. และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ไดเขามามีสวนรวมดานการเรียนรูและทำกิจกรรมตางๆ มี
ยุทธศาสตรการกลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กลุมทอผา กลุมขาวกลองงอก เปนตน  แปลงเกษตรนาฮีเปนพ้ืนท่ี
สวนหนึ่งของศูนยการเรียนรูฯ เปนแปลงผลิตพืชและมีแผนงานที่ทำใหเปนพื้นที่การเรียนรูดานการจัดการเกษตรท่ี
เหมาะสม ทั้งการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว และการใชเทคโนโลยี เพื่อสรางอาชีพและใหเกษตรกรเขามาเรียนรู
เทคโนโลยีการผลิตพืชและสัตว ตลอดจนสามารถผลิตวัตถุดิบเพ่ือสนับสนุนใหกับกลุมแปรรูปฯ ไดอยางตอเนื่อง 
 
วัตถุประสงคในการดำเนินการ 

1. เพ่ือใหแปลงนาฮี เปนแปลงเรียนรูดานการผลิตพืชตลอดท้ังป 
 2. เพ่ือเปนแปลงตัวอยางสำหรับเกษตรกร สรางงาน และอาชีพโดยใชเทคโนโลยี ดานโรงเรือน การปลูกพืช
ประณีต และการใช Smart Farm  
 
สรุปผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธ (Outcome) 

 
ตัวช้ีวัด ภายในมหาวิทยาลัย ภายนอกมหาวิทยาลัย 

จำนวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ - 5 คน 
จำนวนอาจารย/นักวิจัย 3 คน - 
จำนวนชาวบาน/ชุมชนท่ีเขารวม - 5 คน 
จำนวนผลงานทางวิชาการเชน ชื่อเรื ่อง หรือ
ขอเสนอโครงการสูภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

- - 

ภาพการปลูกมะเขือเทศภายใตโรงเรือนใหสามารถผลิตมะเขือเทศในฤดูฝนได 
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ผลกระทบท่ีคาดวาจะไดรับ  
ทางเศรษฐกิจ  

ลดรายจาย เพ่ิมรายไดตอครัวเรือน 
 

ทางส่ิงแวดลอม  
ลดการใชสารเคมี เนนการใชปุยชีวภาพ และสารชีวภาพในกระบวนการผลิต รวมทั้งใชเทคโนโลยี

โซลาเซลลในกระบวนการสูบน้ำเขามาใชในการปลูกพืช 
 

ทางสังคม 
สรางอาชีพ สรางงาน ใหกับเกษตรกรตนแบบ และเปนแหลงเรียนรูใหกับเกษตรกรรายอื่น เขามา

เรียนรูเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 
 

ทางพัฒนาการศึกษาท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย 
สามารถยกระดับความสามารถของนักวิจัย นำความรูและประสบการณทำงานไปปรับใชในพื้นที่ 

เพ่ือสรางความสามารถใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีได 
 
ภาพประกอบการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผักท่ีผลิตไดในพ้ืนท่ีแปลงนาฮี 

ภาพกิจกรรมการเลี้ยงปลานิล 
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6. โครงการสนับสนุนนวัตกรรุนเยาวผานการพัฒนาอุปกรณชวยเหลือผูสูงวัยและคนพิการ   
การสนับสนุนนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตรในกำกับ มจธ. และนักศึกษา มจธ. ผานการสนับสนุน

โครงงานวิทยาศาสตรหรือการออกแบบการประดิษฐ เพ่ือผูสูงวัยและคนพิการ เปนการบมเพาะนักนวัตกรรุนเยาว 
ใหมีความรูสึกรวมในการเปลี่ยนแปลงสังคมในทางที่ดี และบมเพาะความเปนผูนำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
(Social Change Agent)   

 
วัตถุประสงคในการดำเนินการ 
 1. เพ่ือสรางความตระหนักตอบทบาทของตนเองตอสังคม (Social Engagement) และสนับสนุนการ
บมเพาะเยาวชนนักเรียน/นักศึกษาใหเปนนักนวัตกรทางดานสังคม (Social Innovator) 
 2. สนับสนุนกิจกรรมภายใตศูนยเสมือนสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุและคนพิการ สวท. มจธ. 
 
สรุปผลการดำเนินงาน 
ผลผลิต (Output) 

1. ตนแบบ อุปกรณออกกำลังกายสำหรับคนพิการวีลลแชร 1 ชิ้น  
2. ท่ีคีบวัดความสุกของเนื้อสัตวสำหรับผูพิการทางสายตา 1 แบบ 
3. อุปกรณเสริมเพ่ือความปลอดภัยสำหรับเครื่องกายภาพบำบัดแบบอินฟราเรดแบบพกพา 1 แบบ 

 

ผลลัพธ (Outcome) 
 

ตัวช้ีวัด ภายในมหาวิทยาลัย ภายนอกมหาวิทยาลัย 
จำนวนนักเรียน รร.วมว. มจธ.
ท่ีเขารวมโครงการ 

9 คน/3 กลุม - 

จำนวนคุณครูท่ีปรึกษารวม/
นักวิจัย/บุคลากร มจธ. 

6 คน - 

จำนวนผูพิการ/ผูสูงวัย 
ท่ีเขารวม 

5 คน 20 คน 

จำนวนผลงานทางวิชาการ
เชน ชื่อเรื่อง หรือขอเสนอ
โครงการสูภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ 

- 1. อนุสิทธิบัตรการออกแบบ จำนวน 1 เรื่อง “ท่ีคีบเพ่ือ
วัดอุณหภูมิเนื้อสัตวสำหรับคนพิการทางสายตา”  
Design patent pending no. 2102001081 
2. การประกวดโครงการวิทยาศาสตรของนักเรียน 
รร.วมว.ท่ัวประเทศ SciUs Forum ครั้งท่ี 11 จัดโดย 
มหาวิทยาลัยบูรพา (Online) รางวัล 1 เหรียญเงิน  
1 เหรียญทองแดง และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
Idea Pitching 
3. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติดานวิทยาศาสตร 
และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ครั้งท่ี 2 สสวท. ISSI  
รางวัล 1 เหรียญเงิน 
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ผลกระทบท่ีคาดวาจะไดรับ  
ทางสังคม 

ลดความเหลื่อมล้ำของผูดอยโอกาสในสังคมคนพิการและคนสูงวัย จุดประกายนักประดิษฐรุนเยาวใน
การพัฒนาอุปกรณเสริมเพิ่มความปลอดภัยในใชอุปกรณกายภาพบำบัดของผูสูงวัย/พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สุขภาพของคนพิการทางสายตาและวีลแชร 

 
ทางพัฒนาการศึกษาท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย 

สรางแรงบันดาลใจใหเยาวชนสนใจการประดิษฐและการผลิตนวัตกรรมหรือสิ่งอำนวยความสะดวก
เพ่ือคนท่ีดอยโอกาสในสังคม 
 
ภาพประกอบการดำเนินงาน 
 
 
  

ภาพกิจกรรมประชุมออนไลนเพ่ือใหคำปรึกษาทางวิชาการแกนักเรียนผานระบบออนไลน 

ภาพแบบราง “ท่ีคีบเพ่ือวัดอุณหภูมิเนื้อสัตวสำหรับคนพิการทางสายตา” Design patent pending no. 2102001081 

ภาพการทดสอบเบื้องตนอุปกรณออกกำลังกายสำหรับคนพิการวิลแชรตนแบบ 
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7. โครงการพัฒนากลุมอาชีพอิสระ Sensory Intelligence Group 

โครงการนี้เปนโครงการตอเนื่องในโครงการฝกอบรม-ฝกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพรอมเขา
ทำงานในสถานประกอบการ รุนที่ 7 ปงบประมาณ 2563 ภายใตหลักสูตร ผูทดสอบทางประสาทสัมผัส (ชา
และผลิตภัณฑชา)  ที ่ไดรับการสนับสนุนจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยฝกอบรมรวมกับ
คณาจารยภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อบรมผูบกพรองทางการเห็น จำนวน 21 คน 
ดานทฤษฎีการแปรรรูปชา แบบออนไลน และทดสอบปฏิบัติ หลักการผสมชาและออกแบบชาสมุนไพร พัฒนา
สูตรชาสมุนไพร ชาที่ผสมกลิ่นสังเคราะห ทดสอบการยอมรับของผูบริโภครวมทั้งทดสอบการจำหนายเปน
การคาผานตลาดออนไลน นอกจากนี้ยังมีการดูงานเก่ียวกับสมุนไพรและเครื่องเทศ การอบรมการพัฒนาชาวานิลลา 
สบูชา การอบรมดานการตลาด   
 
วัตถุประสงคในการดำเนินการ 
    เพื่อสนับสนุนผูบกพรองทางการเห็นที่มีความรูพื้นฐานดานการประเมินทางประสาทสัมผัส ไดประยุกตใช
ความรูในการพัฒนาผลิตภัณฑ สรางรายไดและกลุมอาชีพอิสระ ในการรับทดสอบหรือประเมินความแตกตาง
ของผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม   
 
สรุปผลการดำเนินงาน 
ผลผลิต (Output)  

1. ผลิตภัณฑชาสมุนไพร 2 กลิ่น คือ The Florist และ Red Velvet ทดสอบการยอมรับของผูบริโภค 
โดยการออกบูธประชาสัมพันธ จัดจำหนายออนไลน และรวมสนับสนุนการแปรรูปชาเปนสูตรเครื่องดื่มในราน
ชากาแฟ 

2. พัฒนาสูตรชาผสม Flavor จำนวน 4 กลิ่น และทดสอบความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร มจธ. 
และ มก. ตอผลิตภัณฑตนแบบ เพ่ือวางแผนการผลิตเปนการคา 

ภาพรางวัลท่ีนักเรียนไดรับจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรระดับชาติ 
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ผลลัพธ (Outcome) 
 

ตัวช้ีวัด ภายในมหาวิทยาลัย ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ หนวยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี 
จำนวนนักศึกษาท่ีเขารวม
โครงการ 

- ปริญญาโท 1 คน/ป.ตรี 10 คน  
(ชิมชาผสม Flavor) 

จำนวนอาจารย/นักวิจัย 5 คน 8 คน 
จำนวนคนพิการทางสายตา/
กลุมชุมชนท่ีเขารวม 

- 21 คน/1 กลุม 

จำนวนผลงานทางวิชาการ
เชน ชื่อเรื่อง หรือขอเสนอ
โครงการสูภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ 

- จดหมายขาวชาและกาแฟ (online) ปท่ี 2 ฉบับท่ี 8 
Special Report : Sense series ชาเบลนดสูตร
พิเศษ จากผูบกพรองทางสายตา Tea and Coffee 
talk#4 Blind to Blend ไขความลับชาสูตรพิเศษ  
Source: https://www.facebook.com/ 
184980428186123/videos/215492023673826 

 
ผลกระทบท่ีคาดวาจะไดรับ  
ทางเศรษฐกิจ 
 เพ่ิมรายไดตอครัวเรือนหรือชุมชน ผูพิการท่ีเขารวมโครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพมีรายไดเสริม 
เฉลี่ย 3,600 บาทตอคนตอเดือน  รายไดจากการขายผลิตภัณฑรวมท้ังสิ้น 70,000 บาท 
 
ทางสังคม 
 สรางอาชีพ/สรางงาน/ลดความเหลื่อมล้ำกิจกรรมเพื ่อนชวยเพื ่อน การบริจาคสิ ่งของจำเปนใน
สถานการณการแพรระบาดโรคโควิด-19 ในผูพิการและผูปวยติดเตียงชุมชนคลองเตย 
 
ทางการศึกษาท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย  
 ยกระดับความสามารถคนพิการทางสายตาและพัฒนาความสามารถดานอาชีพ 

 
ภาพประกอบการดำเนินงาน  
 

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

ภาพผลิตภัณฑชา Brand Sense series 
 

 

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาชา 
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ภาพกิจกรรมชิมชา เพ่ือใหคำแนะนำในการพัฒนาสูตรชา
 

 

ภาพกิจกรรมอบรมการทำสบูชาเขียวและความรูเก่ียวกับวานิลลาเพ่ือพัฒนาสูตรชาผสมวานิลลา 

ภาพเอกสารและกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธกลุม SiG 
 

 

ภาพผูบกพรองทางการเห็นท่ีผานหลักสูตรอบรม ภายใตการสนับสนุนของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
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8. โครงการกิจกรรมถายทอดองคความรู เทคโนโลยีในการผลิต แปรรูปสินคา สำหรับผลิตภัณฑที่ไดรับ
การพัฒนา กรมสงเสริมสหกรณ 
  กิจกรรมภายใตโครงการพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑของสหกรณ ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาชุมชน 
ในพ้ืนท่ีเปาหมาย จังหวัดเพชรบุรี  ไดแก สหกรณการเกษตรทายางและสหกรณเกลือทะเลไทย จังหวัดเพชรบุรี 
ซึ่งใชองคความรูของนักวิจัยดานการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และประสบการณการทำงาน เรื่องการถายทอดการ
พัฒนาผลิตภัณฑสบู น้ำมันหอมระเหยกับผู พิการทางสายตา โดยความรวมมือของหองปฏิบัติการ สายวิชา
เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มจธ. ในการใหบริการวิชาการกับหนวยงาน
สหกรณการเกษตรทายาง ซ่ึงเปนสหกรณการเกษตรท่ีมีการสงออกกลวยหอมทองไปญี่ปุนเปนเวลายาวนาน 
 
วัตถุประสงคในการดำเนินการ 

1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมใหสอดคลองความตองการของกลุมเปาหมาย ไดแก กลวยไลระดับ และ
สบูเกลือทะเล 
  2. เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑและทดสอบการยอมรับของลูกคาตอผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑที่พัฒนาใน
โครงการฯ 
 
สรุปผลการดำเนินงาน  
ผลผลิต (Output)  

1. กระบวนการผลิตกลวยหอมไลระดับ โดยชะลอการสุกของกลวยหอมทองโดยใชความรอนกอนการบม 
2. สูตรการทำสบูเกลือแบบกวนเย็น 
3. การทดสอบความพึงพอใจของลูกคาตอผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑท่ีพัฒนาข้ึน 

  

ภาพกิจกรรมการบริจาคของใชเพ่ือชวยเหลือคนพิการชุมชนคลองเตย 
ท่ีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ของกลุม SIG รวมกับ มจธ.และ 

เครือขายพันธมิตร ม.เกษตรศาสตร และสถาบันชา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
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ผลลัพธ (Outcome)  
 

ตัวช้ีวัด ภายในมหาวิทยาลัย ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ หนวยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี 
จำนวนนักศึกษาท่ีเขารวม
โครงการ 

2 คน - 

จำนวนอาจารย/นักวิจัย/
บุคลากร มจธ. 

5 คน 2 คน 

จำนวนชาวบาน/ชุมชน 
ท่ีเขารวม 

- 50 คน/2 สหกรณ 

จำนวนผลงานทางวิชาการ
เชน ชื่อเรื่อง หรือขอเสนอ
โครงการสูภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ 

- การศึกษาความเปนไปไดของการพัฒนาผลิตภัณฑ
กลวยหอมทองสุกไลระดับในบรรจุภัณฑคาปลีก  
ตามความตองการของสหกรณการเกษตรทายาง  
จ.เพชรบุรีและการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการ
เก็บเก่ียวแหงชาติครั้งท่ี 18 (ออนไลน) จัดโดย มช. 

 
ผลกระทบท่ีคาดวาจะไดรับ  
ทางเศรษฐกิจ 
 เพิ่มรายไดใหเกษตรกรทำนาเกลือ เพิ่มมูลคาใหกับวัตถุดิบดอกเกลือ และกลวยหอมทองดวยการ
พัฒนาเปนกลวยไลระดับ บรรจุ 3 ผลตอถุง 
 
ทางสังคม 
 สรางรายไดเสริมใหเกษตรกร จากการผลิตสบูดอกเกลือ 
 
ทางการศึกษาท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย  
 การศึกษาตลอดชีวิตของเกษตรกรและกรรมการสหกรณในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม โดยประยุกตใช
แอพลิเคชันแบบไมเสียคาใชจายท่ีปรากฏในสื่อออนไลน 
 
ภาพประกอบการดำเนินงาน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการใหคำปรึกษากับสถานประกอบการ สหกรณการเกษตรทายาง  
และสหกรณเกลือทะเลไทยเพชรบุรีวิทยาศาสตรระดับชาติ 
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9. โครงการพัฒนาความเขมแข็งการวิจัยพื้นฐาน สำหรับประยุกตใชบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม 
กรณีพ้ืนท่ีและกลุมคนเฉพาะ 

การวิจัยและใหบริการวิชาการแกกลุมเปาหมายในภาครัฐและภาคเอกชน จำเปนตองมีความรวมมือ
ทางวิชาการกับหนวยงานพันธมิตรท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือลดขอจำกัดของศูนยวิจัยฯ ท่ีไมได
มีหองปฏิบัติการและนักศึกษาสังกัดคณะ/ภาควิชา ในการวิจัยในหองปฏิบัติการ  การใหความรวมมือทางวิชาการ 
เชน การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติในประเทศ หรือระดับประเทศ นอกจากจะเปนการสรางเครือขาย
ความรวมมือในการวิจัยแลว ยังเปนการใหบริการวิชาการใหกับภาคธุรกิจเอกชน นักวิชาการและประชาชนทั่วไป
ที่สนใจงานวิชาการที่ตอบโจทยของสถานประกอบการไดอีกดวย พื้นที่การทำงานงานวิจัยและบริการวิชาการ
จังหวัดราชบุรีและพ้ืนท่ีภาคกลางตอนลาง 

ภาพกิจกรรมการทดสอบในหองปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑกลวยไลระดับและสบูเกลือ 

ภาพกิจกรรมทดสอบความพึงพอใจของลูกคาตอผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 

ภาพกิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีใหกับวิสาหกิจชุมทายางและเกลือทะเลไทย จังหวัดเพชรบุร ี
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วัตถุประสงคในการดำเนินการ 
สรางเครือขายเพื่อสนับสนุนความสามารถของนักวิจัยและเจาหนาที่สนับสนุนวิจัย ในดานการตีพิมพ

เผยแพรบทความวิชาการในระดับนานาชาติและระดับประเทศ 
 
สรุปผลการดำเนินงาน  
ผลผลิต (Output)  

1. จำนวนบทความทางวิชาการวาสารวิชาการระดับนานาชาติ 1 เรื่อง การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ในประเทศ 1 เรื่อง และการประชุมระดับประเทศ 2 เรื่อง 

2. การใหบริการวิชาการ เชน เปนกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ระดับ
ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา  กรรมการ Review บทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
 
ผลลัพธ (Outcome)  
 

ตัวช้ีวัด ภายในมหาวิทยาลัย ภายนอกมหาวิทยาลัย หนวยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี 
จำนวนนักศึกษาท่ีเขารวม
โครงการ 

2 คน 1 คน 

จำนวนอาจารย/นักวิจัย/ 4 คน 1 คน 
จำนวนชาวบาน/ชุมชน 
ท่ีเขารวม 

- 2 คน 

จำนวนผลงานทางวิชาการ
เชน ชื่อเรื่อง หรือขอเสนอ
โครงการสูภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ 

- 5 บทความ 
(เอกสารแนบ) 

 
ผลกระทบท่ีคาดวาจะไดรับ  
ทางการศึกษาท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย  
 ยกระดับความสามารถคน/พัฒนาความสามารถดานอาชีพยกระดับความสามารถของเจาหนาท่ี
สนับสนุนวิจัย ในการพัฒนาบทความทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติ /พัฒนาความสามารถ
ในการทำงานเชิงวิชาการในการประยุกตใชเชิงพ้ืนท่ี 
 

ขอมูลผลงานทางวิชาการ 

Pornpun Siraman and Thitima wongsheree . 2021 . Chemical composition, antioxidant and antibacterial 
activities of ultrasound-assisted extract of Annona squamosa L. leaves Songklanakarin Journal 
of Science and Technology, 44(1) [In press] 
 

วันเพ็ญ วรวงศพงศา, ธิติมา วงษชีรี,  วาสนา มานิช, “ปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรน้ำ
ของประชาชน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี”, วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ปที่ 9 ฉบับที่ 1 
(มกราคม - เมษายน 2564). 
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Winai Homsombat, Taweesak Kritjaroen, Thitima Wongsheree and Wilaiwan Twishsri, 2021, 
“The Competitiveness of Thailand Food Valley 1st year: Agroindustry Networking in Case 
of Aromatic Coconut Product”,  The 1st International Conference on Sustainable Agriculture 
and Aquaculture for Well Being and Food Security (ICSAA 2021) , Published by the PISAI Project 
Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University Hat Yai, Songkhla  p. 72-76, ISBN 
(e-book): 978-616-271-638-6  [Online-version:http://www.natres.psu.ac.th/ icsaa/ Accessed on 
June 2021] 
 

ธิติมา วงษชีรี, พิรญาณ นิลมงคล,  พฤกษ ชสูังข, จุฑามาศ พรอมบุญ, เฉลิมชัย  วงษอารี,  2564, “การศึกษา
ความเปนไปไดของการพัฒนาผลิตภัณฑกลวยหอมทองสุกไลระดับในบรรจุภัณฑคาปลีก ตามความตองการ 
ของสหกรณการเกษตรทายาง จ.เพชรบุรี”, การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแหงชาติ ครั้งที่ 18 
(ประชุมออนไลน) ระหวางวันท่ี 8-9 มิถุนายน 2564 ตีพิมพลงในวารสารวิทยาศาสตรเกษตร ปท่ี 52 ฉบับท่ี 2 
(พิเศษ), หนา 77-80. 
 

ปยทัศน  ทองไตรภพ, ธิติมา  วงษชีรี, พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย, 2564, “เปรียบเทียบคุณภาพของผลมะเขือเทศ 
พันธุสเนคสลิม 502 และ พันธุ PC3 (A9) เพ่ือการสงเสริมอาชีพใหมใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีชายขอบ บานบอ
เหมืองนอย อำเภอนาแหว จังหวัดเลย”, การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแหงชาติ ครั้งที่ 18 
(ประชุมออนไลน), วันที่ 8-9 มิถุนายน 2564, ตีพิมพลงในวารสารวิทยาศาสตรเกษตร ปที่ 52 ฉบับที่ 2 (พิเศษ), 
หนา 41-44. 
 

http://www.natres.psu.ac.th/%20icsaa/
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ศูนยพัฒนาผลิตภาพอุตสาหกรรม 
 
สถานท่ีทำการ 

 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 โทรศัพท 02-470-9670  โทรสาร 02-470-9676 
 

วิสัยทัศน 
 เปนหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการใหบริการแกปญหาดานการจัดการอุตสาหกรรม 
และเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหการบริการวิชาการ และพัฒนาเทคโนโลยี แกภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และนำความรู ไป
พัฒนาเผยแพรสูสังคม 

2. เปนหนวยงานหาทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
3. เปนหนวยงานที ่สร างความรวมมือระหวางบุคลากรและผู  เช ี ่ยวชาญในมหาวิทยาลัยกับ

ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือแกปญหาและสรางศักยภาพในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม 
4. เปนหนวยงานท่ีพัฒนางานวิจัยเพ่ือตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ 

 
บุคลากร 
 1. รศ.ดร.สิทธิชัย  แกวเก้ือกูล    หัวหนาศูนย 
 2. นางสาวพิมพร  เทศแกว  นักวิจัย 
 3. นายวณัฐพงษ  มากทองดี  ผูชวยนักวิจัย 
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ผลการดำเนินงาน ปงบประมาณ 2564 
1. โครงการท่ีดำเนินการ 
 
ลำดับ โครงการฯ หัวหนาโครงการ  ผูวาจาง ระยะเวลา

ดำเนินการ 
จำนวนเงิน 

1 การจ  า งท ี ่ ป ร ึ กษาพ ัฒนา
เ อกส า รป ร ะกอบกา รฝ ก 
หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ
เพ ื ่อการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน รองรับการจาย
คาจ างตามระดับมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติ 

รศ.ดร.สิทธิชัย 
แกวเก้ือกูล 

สำนักพัฒนาผูฝกและ
เทคโนโลยีการฝก 

กรมพัฒนา 
ฝมือแรงงาน 

26 ก.ย. 2561 -  
26 มี.ค. 2562 

 

5,000,000 

2 ก า ร พ ั ฒ น า ร ู ป แ บ บ ก า ร
ทดสอบแมพิมพสำหรับงาน
ฉีดข้ึนรูปชิ้นงานพลาสติก  

รศ.ดร.สิทธิชัย 
แกวเก้ือกูล 

บริษัท บีดีไอ อัลลอย 
เอ็นเตอรไพรส จำกัด 

1 ส.ค. 2563 - 
31 ก.ค. 2564 

800,000 

3 ก า ร ล ด เ ว ล า ใ น ก า ร ผ ลิ ต 
( Cycle Time) และพ ัฒน า
คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
( SOP) ในกระบวนการ ฉีด
ชิ้นงานพลาสติก  

รศ.ดร.สิทธิชัย 
แกวเก้ือกูล 

บริษัท บีดีไอ อัลลอย 
เอ็นเตอรไพรส จำกัด 

1 ส.ค. 2563 - 
31 ก.ค. 2564 

800,000 

4 ก า ร แ ก  ป  ญ ห า ง า น ด ู ด สี           
ในกระบวนการฉ ีดช ิ ้นงาน
พลาสติก  

รศ.ดร.สิทธิชัย  
แกวเก้ือกูล 

บริษัท บีดีไอ อัลลอย 
เอ็นเตอรไพรส จำกัด 

15 ส.ค. 2563 - 
14 ส.ค. 2564 

800,000 

5 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
กา ร ว า ง แผนกา รผล ิ ต ใน
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย 

รศ.ดร.สิทธิชัย 
แกวเก้ือกูล 

บริษัทนำวิวัฒน 
การชาง(1992) จำกัด  

(สำนักงานใหญ) 

15 เม.ย. 2563- 
15 เม.ย. 2564 

560,000 

6 ก า ร พ ั ฒ น า ร ะ บ บ ค ว า ม
เช ื ่ อมโยงแบบ Real Time 
ของระบบการวางแผนผลิต 
และการจัดการวัสดุ  

รศ.ดร.สิทธิชัย  
แกวเก้ือกูล 

บริษัท ไทยคารโชว 
ออโตโมทีฟ  

โปรดักส จำกัด 

25 ธ.ค. 2563 -  
25 ธ.ค. 2564 

800,000 

7 การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการคลังสินคา  

รศ.ดร.สิทธิชัย  
แกวเก้ือกูล 

บริษัท แตลงฮ้ัว  
(ที แอล เอช)  
95 กรุป จำกัด 

15 ก.ค. 2564 - 
14 ก.ค. 2565 

740,000 

มูลคารวม 9,500,000  
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2. ผลงานท่ีโดดเดนและสรางคุณคา 

ลักษณะผลงาน  
การบริการวิชาการที่มีผลกระทบตอนโยบายของชาติ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(ภายใตโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ) ซ่ึงมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหแกสถานประกอบกิจการนิติบุคคลที่มีผู ถือหุนไทยไมต่ำกวา 
51% หรือ กิจการรานคาหรือวิสาหกิจชุมชนที่มีการจดทะเบียนกับหนวยงานภาครัฐ เปน SMEs ตามนิยาม สสว. 
คือ รายไดไมเกิน 500 ลานบาท สำหรับภาคการผลิต และรายไดไมเกิน 300 ลานบาท สำหรับภาคบริการและ
การคา 

2. ใหคำปรึกษาดานการวิจัยและพัฒนา และรวมกันพัฒนาโครงการ จนเกิดผลลัพธท่ีนาพอใจ 
3. สนับสนุนคาใชจายในการดำเนินโครงการตามหลักเกณฑ สูงสุด 50% (ไมเกิน 400,000 บาทตอ

โครงการ) 

ดำเนินการโครงการในตำแหนงหัวหนาโครงการ ทำหนาที่เปนผูเชี่ยวชาญใหคำปรึกษา เพื่อศึกษา 
วิเคราะหขอมูลของสถานประกอบกิจการท่ีเขารวมโครงการ และสรุปผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือประเมินปญหาท่ีพบ 
ตลอดจนดำเนินการแกปญหาโดยมุงเนนไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหแกสถานประกอบกิจการ 
โดยในปงบประมาณ 2564 มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 

1. โครงการ การพัฒนารูปแบบการทดสอบแมพิมพสำหรับงานฉีดขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติก บริษัท บีดีไอ 
อัลลอย เอ็นเตอรไพรส จำกัด 

- โครงการไดรับความสำเร็จตามวัตถุประสงค 100% 
- ตนทุนการผลิตลดลง 207,219.52 บาทตอป 
- กำลังการผลิตเพ่ิมข้ึน 474,732.14 บาทตอป 
- ความพึงพอใจสถานประกอบกิจการท่ีเขารวมโครงการฯ 95.75% 

2. โครงการ การลดเวลาในการผลิต (Cycle Time) และพัฒนาคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 
ในกระบวนการฉีดชิ้นงานพลาสติก บริษัท บีดีไอ อัลลอย เอ็นเตอรไพรส จำกัด  

- โครงการไดรับความสำเร็จตามวัตถุประสงค 100% 
- ตนทุนการผลิตลดลง 235,575.78 บาทตอป 
- เวลาในการผลิตตอหนวยลดลงเปนมูลคา 866,710.85 บาทตอป 
- ความพึงพอใจสถานประกอบกิจการท่ีเขารวมโครงการฯ 92.25% 

3. โครงการ การแกปญหางานดูดสีในกระบวนการฉีดชิ้นงานพลาสติก บริษัท บีดีไอ อัลลอย เอ็นเตอร
ไพรส จำกัด 

 - โครงการไดรับความสำเร็จตามวัตถุประสงค 100% 
 - ตนทุนการผลิตลดลง 53,742.39 บาทตอป 
 - เวลาในการผลิตตอหนวยลดลงเปนมูลคา 12,883.26 บาทตอป 
 - ปริมาณของเสียลดลงเปนมูลคา 379,018.65 บาทตอป 
 - การใชแรงงานคนลดลง 324,000.00 บาทตอป 
 - ความพึงพอใจสถานประกอบกิจการท่ีเขารวมโครงการฯ 96.50% 
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  4. โครงการ การพัฒนาระบบสารสนเทศการวางแผนการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย 
บริษัท นำวิวัฒนการชาง (1992) จำกัด (สำนักงานใหญ)  

 - งบประมาณโครงการ 560,000 บาท (สนับสนุนคาใชจาย 280,000 บาท) 
 - โครงการไดรับความสำเร็จตามวัตถุประสงค 100% 
 - ตนทุนการผลิตลดลง 720,000 บาทตอป 
 - การลงทุนเพ่ิมในกระบวนการผลิตลดลง 280,000 บาทตอป 
 - ความพึงพอใจสถานประกอบกิจการท่ีเขารวมโครงการฯ 93.25% 

 
สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม 

สถานประกอบกิจการมีการดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบการผลิต สงผลให
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสูงขึ ้น ตนทุนในกระบวนการผลิตลดลง ความสูญเปลาที ่เกิดขึ ้นใน
กระบวนการผลิตลดลง และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ  
 
ตอบสนองปรัชญา/วิสัยทัศนหนวยงาน (ศูนยพัฒนาผลิตภาพอุตสาหกรรม) 

เปนหนวยงานมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการใหบริการแกปญหาดานการจัดการอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 
ตอบสนองตอนโยบายคุณภาพหนวยงาน (สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 

มุงพัฒนาเปนเปนศูนยกลางงานวิจัยและบริการวิชาการเชิงบูรณาการระดับภูมิภาค 
 

ตอบสนองยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
- ยุทธศาสตรท่ี 1 เพ่ิมผลงานวิจัย (สรางเครือขายวิชาการ) 
- ยุทธศาสตรที่ 2 บริหารจัดการงานบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีเชิงรุก (ขยายฐานลูกคา

และสรางพันธมิตรธุรกิจ การประชาสัมพันธองคกร และผลงานใหเปนท่ีรูจักท้ังภายในและภายนอก) 
- ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง (พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจดานการตลาด

และธุรกิจ สงเสริมการพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพ) 
 

ตอบสนองยุทธศาสตรของประเทศ  
การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั ่ง และยั่งยืน ดวยการสรางความเขมแข็งจากภายในขับเคลื่อนตาม

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานกลไกประชารัฐ ซ่ึงเปนความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน  
 
การพัฒนาตนเองในวิชาชีพ  

เปนการเพิ่มประสบการณในการทำงานวิจัยที่หลากหลาย เพิ่มทักษะดานการเขียนรายงานและการ
เผยแพรผลการดำเนินงานวิจัย สรางฐานเครือขายดานการทำงานวิจัย และทักษะการสื่อสารระหวางองคกร  
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ภาพการเขาใหคำปรึกษาเพ่ือศึกษาและวิเคราะหขอมูล บริษัท บีดีไอ อัลลอย เอ็นเตอรไพรส จำกัด 
 

 

 
ภาพการดำเนินโครงการพัฒนาระบบความเชื่อมโยงแบบ Real Time ของระบบการวางแผนผลิต  

และการจัดการวัสดุ บริษัท ไทยคารโชว ออโตโมทีฟ โปรดักส จำกัด 
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3. บทความวิจัยท่ีมีการเผยแพร 
 พิมพร เทศแกว และ สิทธิชัย แกวเก้ือกูล, 2564, “การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการฉีดพลาสติกในกระบวน 
การผลิตชิ้นสวนยานยนต”, การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2  
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมในศตวรรษที่ 21, 20 มีนาคม 2564, มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการเผยแพรผลงานวิจัย 
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ศูนยวิจัยและพัฒนาการจราจรและขนสง 
 

สถานทีท่ำการ 
 ช้ัน 2 อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 โทรศัพท 0-2470-9683, 0-2470-9624   โทรสาร 0-2470-9684 
 
ความเปนมา 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการขนสงและจราจร ไดเริ่มกอตั้งเปนกลุมวิจัยดานการขนสงและจราจร ขึ้นภายใน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ตั้งแตป พ.ศ.2542 และ
เมื่อเริ่มมีองคความรูพ้ืนฐานในระดับหน่ึงแลวก็ไดเริ่มประยุกตใชองคความรูในการใหบริการวิชาการและใหการอบรม
แกบุคลากรของหนวยงานตาง ๆ ของภาครัฐ จนกระทั่งป พ.ศ.2545 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
จึงไดจัดตั ้งศูนยวิจัยและพัฒนาการขนสงและจราจร (Transport and Traffic Development and 
Research Center : TDRC) ภายใตสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สวท.) โดยมีกลุมผูเช่ียวชาญ
ในสาขาวิชาตาง ๆ ที่เกี่ยวของมารวมกันดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ พัฒนาการศึกษาและวิจัยองคความรู 
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการออกแบบ (Design) และการบริหารจัดการ (Management) ระบบการขนสงและจราจร 
รวมทั้งประยุกตใชองคความรู ถายทอดองคความรู และใหบริการทางวิชาการดานตางๆ แกหนวยงานของ
รัฐบาลและเอกชน ในการแกปญหาดานการขนสงและจราจรอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตอไป 
 
วิสัยทัศน 
 มุงสูความเปนเลิศในการวิจัยและบริการวิชาการดานการจราจรและขนสง และเปนผูนำทางองคความรู
และประยุกตใชความรูทางดานการจราจรและขนสงในภูมิภาคเอเชีย 
 
พันธกิจ 

- ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาองคความรูดานการจราจรและขนสง 
- ประยุกตใชองคความรูและการบริการวิชาการสูสังคมทั้งในระดับทองถิ่นและนานาชาติ  
- พัฒนาบุคลากรดานการจราจรและขนสง 

 
คานิยมหลัก 

TRANSPORT 
Teamwork การทำงานรวมกันเปนทีม 
Reliability ความเช่ือถือไดทางดานวิชาการ 
Attentive เอาใจใสในรายละเอียด 
Never give up ไมยอมแพตออุปสรรค 
Sustainable สรางความย่ังยืน 
Practical ประยุกตใชองคความรูเพ่ือตอบแทนสังคม 
Originality สรางความคิดริเริ่มใหมๆ 
Rational การทำงานโดยเนนหลักของเหตุผล 
Timely  ยึดมั่นการรักษาเวลา 
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บุคลากร 
 ดร.นครินทร  สัทธรรมนุวงศ หัวหนาศูนย 

นายทรรศนะ  บุญอยู  นักวิจัย 
นายนฤนาท  ขวาลา  วิศวกร 
นางสาววารุณี  บินซายัน  นักบริหารงานทั่วไป 

 
โครงการที่ดำเนินการ  
 

รายชื่อโครงการ หัวหนา
โครงการ 

หนวยงาน 
ที่วาจาง 

ระยะเวลา
ดำเนนิการ 

งบประมาณ
โครงการ 
(บาท) 

โครงการจางที ่ปรึกษาศึกษาความ
เปนไปไดเพื ่อกอสรางสะพานขาม
คลองมหาชัย 
 

ดร.นครินทร 
สัทธรรมนุวงศ 

เทศบาลนคร
สมุทรสาคร 

240 วัน 
22 ส.ค.2563 - 
18 เม.ย.2564 

4,700,000 

โครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนา
ระบบขนสงสาธารณะดวยเทคโนโลยี 
ยานยนตไฟฟา 
 

นายทรรศนะ  
บุญอยู 

สำนักงานนโยบาย 
และแผนการขนสง 

และจราจร 

8 เดือน 
2 เม.ย.2561 –  
1 ธ.ค.2561 

5,126,895 

โครงการการจ ั ดทำรายงานผล
การศึกษาและวิเคราะหโครงการ  
ศ ูนย คมนาคมขนส  ง เขตพ ัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลาตาม
พระราชบัญญัติการใหเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 
 

ดร.นครินทร 
สัทธรรมนุวงศ 

องคการบริหาร 
สวนจังหวัดสงขลา 

240 วัน 
14 พ.ค.2562 – 

8 ม.ค.2563 

1,000,000 

งานสอบเทียบ/ทดสอบ/วิเคราะห 
Calbration Hydraulic Jack 

ดร.นครินทร 
สัทธรรมนุวงศ 

บริษัท วีเอสแอล  
(ไทยแลนด) จำกัด 

 

55 ช้ินงาน 
 

77,000 

บริษัท ทีเค ซพัพลาย 
อินดัสทรี จำกดั 

 

2 ช้ินงาน 
 

1,000 

บริษัท เทคอีควิปเมนท 
จำกัด 

 

15 ช้ินงาน 15,000 
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สรุปผลการดำเนนิโครงการ (โครงการแลวเสร็จ) 
งานจางสำรวจคาระดับเพื่อหาความลาดชันของหลุมจอดอากาศยาน ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เปดใหบริการเชิงพาณิชยเต็มรูปแบบอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 
28 กันยายน พ.ศ. 2549 จนถึงปจจุบันรวมระยะเวลากวา 14 ป ถือวาเปนทาอากาศยานหลักของภูมิภาค
สามารถรองรับเที่ยวบิน 68 เที่ยวบินตอช่ัวโมง มีทางว่ิงจำนวน 2 ทางว่ิง และมีหลุมจอดสำหรับรองรับอากาศยาน
จำนวน 124 หลุมจอดอากาศยาน ซึ่งหลุมจอดอากาศยานดังกลาวผานการใชงานรองรับการจอดอากาศยาน
มาอยางตอเนื่อง ซึ่งสงผลตอสภาพพื้นผิวและลักษณะทางกายภาพของหลุมจอดอากาศยาน อีกทั้งยังตั้งอยูบน
ชั้นดินเหนียวออนมาก (Very Soft Clay) ถึงแมวาจะมีการปรับปรุงคุณภาพชั้นดินดวยวิธีการเรงการทรุดตัว
กอนการกอสราง (Preloading with Prefabricated Vertical Drain, PVD) ก็ตาม  การทรุดตัวของโครงสราง
คันทางก็ยังสามารถเกิดขึ้นไดและมีผลทำใหความลาดชันของหลุมจอดอากาศยานเปลี่ยนแปลงไปจากที่
กอสรางไวแตเดิม ปญหาความลาดชันดังกลาวมีผลตอการระบายน้ำ และเปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนเขาสู
หลุมจอดของอากาศยาน  การน้ี ทอท. ซึ่งเปนผูรับผิดชอบบริหาร ทสภ. จึงกำหนดใหมีการสำรวจรังวัดคา
ระดับและตรวจสอบคาความลาดชันของหลุมจอดอากาศยาน ตามมาตรการบำรุงรักษาทาอากาศยานในเชิง
ปองกัน (Preventative Maintenance) เปนการเก็บขอมูลประกอบการพิจารณาสภาพการทรุดตัวและ
ลักษณะทางกายภาพ เพ่ือวางแผนในการบำรุงรักษาของสนามบินตอไป 
 
ขั้นตอนในการดำเนนิงาน 
1. งานกำหนดตำแหนงและหาคาระดับหมุดชั่วคราว 

1.1 กำหนดตำแหนงหมุดช่ัวและทำเครื่องหมาย Station 
 (1) แบงพ้ืนที่การทำงานซึ่งมีรายละเอียดดังรูปที่ 1 แบงออก เปน 5 Zone 
 

Zone จำนวน หลุมจอด 

A 43 หลุมจอด B1-B3, A1-A6, 101-134 

B 11 หลุมจอด B2, B4, B6, C1, C3, C5, C7, C9, 201-203 

C 26 หลุมจอด D1-D8, E1, E3, E5, E7, E9, 301-308, C2, C4, C6, C8, C10 

D 11 หลุมจอด E2, E4, E6, E8, E10, F1, F3, F5, 401-403 

E 33 หลุมจอด F2, F4, F6, G1-G5, 501-525 
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  ภาพพ้ืนที่การทำงานในแตละ Zone 

 
  (2) กำหนดตำแหนงหมุดอางอิงชั่วคราวเพื่อใชในงานสำรวจ โดยตัวหมุดจะตอกตะปูคอนกรีตขนาด 
2 นิ้วครึ่ง พรอมกับแหวนเหล็ก 2 อัน หนุนไวดานลาง โดยมีโครงขายระดับทั้งหมด 6 โครงขาย เปนแบบ 
Closed Loop  
 1.2 รังวัดคาระดับหมุดอางอิง 

 
2. งานรังวัดคาระดับหลุมจอดอากาศยาน 
 2.1 สำรวจคาระดับหลุมจอดอากาศยานจำนวน 124 หลุมจอด โดยเก็บคาระดับบริเวณหัว กลาง และทาย
ของหลุมจอดอากาศยานอยางละ 3 จุด รวมทั้งหมดหลุมละ 9 จุด 
 2.2 ในการรังวัดคาระดับหลุมจอดอากาศยานในขอที่ 2.1 นำคา BS จากหมุดอางอิงช่ัวคราวที่ทำการหาคา
ระดับในหัวขอ 1.2 ใชในการหาคาระดับของหลุมจอดในแตละตำแหนง  
 2.3  นำคาระดับที่ไดจากการรังวัดหลุมจอดอากาศยานมาคำนวณหาคาความลาดชันในทิศทางเดียวกันกับ
การเขาจอดของอากาศยานและตรวจสอบตามมาตรฐาน โดยคำนวณความลาดชันหลมุจอด 3 แนว  
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ภาพตำแหนงการเก็บคาระดับของหลุมจอดอากาศยาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพตำแหนงคาระดับและแนวความลาดชันของหลุมจอดอากาศยาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการสำรวจ  

ก. หลุมจอดแบบที่ 1 ข. หลุมจอดแบบที่ 2 

ก. หลุมจอดแบบที่ 1 ข. หลุมจอดแบบที่ 2 
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โครงการศึกษาออกแบบระบบโลจิสติกสทางบกในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
นโยบาย "เมืองตนแบบอุตสาหกรรมกาวหนาแหงอนาคต" ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 

พฤษภาคม 2562 มีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับการพัฒนา 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ นาทวี 
เทพา และสะบายอย) และใหอำเภอจะนะ ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง มีโครงขายการขนสงรูปแบบตางๆ 
หลายรูปแบบ สามารถพัฒนาเช่ือมตอไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ ทั้งในและตางประเทศไดทุกรูปแบบการขนสง เมื่อพิจารณา
โครงขายคมนาคมขนสงในบริเวณพื้นที่จะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองตนแบบอุตสาหกรรมกาวหนาแหงอนาคต” 
ซึ่งจะพัฒนาใหเปนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พบวา ยังเปนโครงขายทางหลวงขนาดเล็ก ซึ่งมีวัตถุประสงค
เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนและการประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม โดยมีถนนสายหลักที่สำคัญ
เพียง 2 สาย คือ ทางหลวงหมายเลข 43 และทางหลวงหมายเลข 408 เปนถนนขนาด 4 ชองจราจร หากเกิด
การพัฒนาโครงการดังกลาวแลว จะทำใหถนนดังกลาวไมสามารถรองรับความตองการเดินทางของบุคลากรที่
เปนแรงงาน และการขนสงสินคาที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังไมมีระบบขนสงทางรางเชื่อมตอมายัง
พื้นที่ในปจจุบัน ดังนั้นเพื่อรองรับและสนับสนุนการพัฒนาเมืองตนแบบดังกลาว รวมทั้งการบูรณาการใหมีการ
พัฒนาเช่ือมโยงโครงขายทั้งหมดทุกรูปแบบอยางมีประสิทธิภาพ  

ศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) จึงไดดำเนินการโครงการศึกษาออกแบบ
ระบบโลจิสติกสทางบกในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เนื่องจากเห็นวาในการพัฒนา “เมืองตนแบบ
อุตสาหกรรมกาวหนาแหงอนาคต” นั้นจำเปนตองมีการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบโครงขายคมนาคมขนสงให
สอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงไปของระบบกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในพื้นที่ จึงไดเล็งเห็นถึงความสำคัญ
ในการจัดทำแผนแมบทดานการขนสงและโลจิสติกสเพื่อรองรับกิจกรรมดังกลาว เพื่อใหสามารถบูรณาการ
เชื่อมตอการเดินทางทั้งระบบโลจิสติกสของจังหวัดสงขลาไดอยางมีประสิทธิภาพในอนาคตตอไป โดยมี
วัตถุประสงคของโครงการ ดังน้ี 
 (1) เพื่อจัดทำแผนแมบทดานการขนสงและโลจิสติกสจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกลเคียงที่เหมาะสม 
และสนองตอบตอการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมกาวหนาแหงอนาคต 
 (2) เพื่อจัดทำแผนงาน แผนการลงทุน ระบบการขนสงและโลจิสติกสจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกลเคียง
ที่เหมาะสมและสนองตอบตอการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมกาวหนาแหงอนาคต  
 (3) เพื่อรองรับและสนับสนุนใหเกิดการลงทุนในพื้นที่กอใหเกิดความเจริญเติบโตอยางเปนรูปธรรม
และตอเนื่อง ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำกวาคาเฉลี่ยของภาคใตและของประเทศไทย รวมทั้งมี
แนวโนมลดลงอยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน  
 (4) เพื่อเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคใตตอนลางที่จะเชื่อมโยง
ไปยังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตและภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทย และประเทศเพื่อนบาน และการเปน
ศูนยกลางการคมนาคมของภูมิภาค 
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แนวคิดและลำดับขั้นในการจัดทำแผนพัฒนาโครงการโครงขายคมนาคมขนสง 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

แผนพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงของหนวยงาน
ที ่ เก ี ่ยวข อง  จะเป นการรวบรวมขอม ูลจาก
หนวยงานตางๆ ที่มีการดำเนินการภายในพื้นที่
ศึกษามีรายละเอียดของแผน ดังนี้ 

• ช่ือโครงการ 

• วัตถุประสงคโครงการ 

• หนวยงานที่รับผิดชอบ 

• ระยะทาง 

• มูลคาลงทุนของโครงการ 

• สถานภาพโครงการ 

• หนวยงานที่รับผิดชอบ 

• ปแลวเสร็จ 

แผนพัฒนาโครงขายที่เสนอแนะเพิ่มเติม 

1. แผนพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงที่เสนอแนะ
เพิ่มเติมภายในพื้นที่จังหวัดสงขลา  

2. แผนงานพัฒนาที่เสนอแนะเพื่อรองรับการพัฒนา
โครงการนิคมอุตสาหกรรมกาวหนาจะนะ  

มีรายละเอียดของแผน ดังนี ้

• ช่ือโครงการ 

• วัตถุประสงคโครงการ 

• หนวยงานที่รับผิดชอบ 

• ระยะทาง 

• มูลคาลงทุนของโครงการ 

• แนวคิดและรูปแบบการพัฒนาโครงการ 

• หนวยงานที่รับผิดชอบ 

• ปแลวเสร็จ 
 

 
  

1 2 
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การจัดทำแผนพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมกาวหนาแหงอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแผนพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1 

ภาพแผนพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสง 
ที่เสนอแนะเพ่ิมเติมภายในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 

 

ภาพแผนพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสง 
ที่เสนอแนะเพ่ือรองรับการพัฒนาโครงการ

นิคมอุตสาหกรรมกาวหนาจะนะ 
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การจัดทำแผนการลงทนุพฒันาระบบโครงขายดานการขนสงและจราจร 
 

แผนงานพฒันาโครงขายคมนาคมขนสงของหนวยงานที่เก่ียวของ 
 

 

 
แผนงานพฒันาโครงขายคมนาคมขนสงทีเ่สนอแนะเพิ่มเติม 
 

 

2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579

1 โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข 4 - ดานสะเดา แหงที่ 2 5.500 2563 2565

2 โครงการขยายชองจราจรทางหลวงหมายเลข 4287 ตอนควบคุม 0101 ตอนทาชะมวง -ควนลัง

ระหวางกม.24+785 - กม.27+785

3.000 2563 2565

3 โครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 4135 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเขาสนามบินหาดใหญ

ระหวาง กม.4+000 -กม.6+500

2.500 2563 2565

4 โครงการทางเลี่ยงเมืองหาดใหญดานตะวันออก 32.000 2564 2568

5 โครงการทางเลี่ยงเมืองหาดใหญดานตะวันตก 34.200 2565 2568

6 โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองสายหาดใหญ – ชายแดนไทย/ มาเลเซีย 64.000 2565 2568

7 โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายสงขลา - หาดใหญ 25.000 2566 2569

8 โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายสุราษฎรธานี - (สงขลา) หาดใหญ 302.000 2571 2574

9 โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายสงขลา (หาดใหญ) - ชายแดนไทย/มาเลเซีย (ดานสุไหง-โกลก) 221.000 2576 2579

10 โครงการกอสรางถนนสาย สข.1008 แยก ทล.4 - ถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 3.557 2566 2568

11 โครงการกอสรางสวนตอขยายถนนสาย สข.4040 แนวใหมดานทิศใต อ.สะเดา จ.สงขลา 18.900 2566 2568

12 โครงการสํารวจออกแบบถนนสาย สข.4040 แยก ทล.4135 – ทล.4145 อ.สะเดา อ.คลองหอยโขง จ.สงขลา 18.000 2566 2568

13 โครงการกอสรางถนนสาย สข.2031 แยก ทล.43 - ทล.407 อ.นาหมอม หาดใหญ เมือง จ.สงขลา 13.500 2566 2568

14 โครงการกอสรางสะพานขามทะเลสาบสงขลา 7.000 2566 2568

15 โครงการรถไฟทางคู สายสุราษฎรธานี – หาดใหญ - สงขลา 321.000 2566 2569

16 โครงการรถไฟฟาทางคู สายหาดใหญ - ปาดังเบซาร 45.000 2566 2568

17 โครงการพัฒนาทาอากาศยานหาดใหญ ระยะที่ 1 (ป พ.ศ. 2559 - 2568) N/A 2566 2568

18 โครงการพัฒนาทาอากาศยานหาดใหญ ระยะที่ 2 (ป พ.ศ. 2569 – 2573) N/A 2569 2573

19 โครงการนิคมอุตสาหกรรมสะเดา N/A 2563 2564

20 โครงการสถานีขนสงสินคาจังหวัดสงขลา N/A 2565 2566

21 โครงการศูนยคมนาคมขนสงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา N/A 2565 2568

สัญลักษณ

ขั้นตอนการศึกษาและออกแบบโครงการ

ขั้นตอนการขออนุมัติเห็นชอบ

ขั้นตอนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและชดเชยสิ่งปลูกสราง 

ขั้นตอนการกอสราง 

ลําดับ ระยะทาง

(กม.)

ปกอสราง ป พ.ศ.ปเปดโครงการ

 

 

 

2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574

1  โครงการกอสรางทางเลี่ยงเมืองจะนะสายใหม 6.850 2566 2569

2  โครงการกอสรางถนนเชื่อมโยงทางหลวงหมายเลข 408 4.300 2566 2569

3  โครงการกอสรางขยายชองจราจร หลวงหมายเลข 42 29.000 2566 2569

4  โครงการกอสรางขยายชองจราจร หลวงหมายเลข 4287 10.800 2566 2569

1 โครงการกอสรางทางรถไฟเขาออกหลักของโครงการนิคมอุตสาหกรรมกาวหนาจะนะ 5.500 2566 2569

2 โครงการการกอสรางถนนเขาออกหลักของโครงการนิคมอุตสาหกรรมกาวหนาจะนะ 3.000 2566 2569

3 โครงการกอสรางขยายชองจราจรทางหลวงชนบทหมายเลข สข. 2004 2.500 2566 2569

4 โครงการกอสรางถนนสายหลักภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมกาวหนาจะนะ 64.000 2566 2569

5 โครงการกอสรางถนนสายใหม เชื่อมโยงทางหลวงแผนดินหมายเลข 408 และทางหลวงชนบทหมายเลข สข. 2004 2.500 2566 2569

6 โครงการกอสรางถนนเชื่อมโยงทางหลวงหมายเลข 43 – ถนนเลียบชายทะเล 64.000 2566 2569

สัญลักษณ

ขั้นตอนการศึกษาและออกแบบโครงการ

ขั้นตอนการขออนุมัติเห็นชอบ

ขั้นตอนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและชดเชยสิ่งปลูกสราง 

ขั้นตอนการกอสราง 

ป พ.ศ.

แผนพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงที่เสนอแนะเพิ่มเติมภายในพื้นที่จังหวัดสงขลา

แผนงานพัฒนาที่เสนอแนะเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมกาวหนาจะนะ

ลําดับ โครงการ ระยะทาง

(กม.)

ปกอสราง 

(พ.ศ.)

ปเปด 

(พ.ศ.)
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ศูนยความเปนเลิศดานโลจิสติกส 
 

สถานทีท่ำการ 
 ช้ัน 7 อาคารเรียนรวม 5  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 โทรศัพท 02-470-8436  โทรสาร 02-470-8435 
 
ความเปนมา 

ศูนยความเปนเลิศดานโลจิสติกส (Center for Logistics Excellence) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี เปนหนวยงานดานการวิจัย และบริการวิชาการดานโลจิสติกสและซัพพลายเชนช้ันนำของ
ประเทศไทย โดยไดเปดดำเนินการอยางไมเปนทางการต้ังแตปพ.ศ.2546 ควบคูไปกับหลักสูตรมหาบัณฑิตดาน
การจัดการโลจิสติกส บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการนวัตกรรม  ทั้งน้ีศูนยความเปนเลิศดานโลจิสติกส หรือเรียก
โดยยอวา “ศลล.”  มีช่ือเปนภาษาอังกฤษวา “Center for Logistics Excellence หรือ LOGEX” ภายหลังได
บรรจุไวในแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีอยางเปนทางการ และไดยกสถานะเปน
หนวยงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ อยางเปนทางการตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี ครั้งที่ 71 วันที่ 8 ตุลาคม 2547 พรอมทั้งยังถูกกำหนดใหเปนหนวยงานในแผนงานพัฒนา
บุคลากรและองคความรูดานโลจิสติกส (Capacity Building on Logistics) ของคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศเมื่อการประชุมครั้งที่ 3/2547 วันที่ 10 กันยายน 2547 โดยปจจุบันศูนยความเปนเลิศ
ดานโลจิสติกส มีความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ และประสบการณในการวิจัย บริการวิชาการ และถายทอด
ความรูดานโลจิสติกสและซัพพลายเชนเปนอยางมาก โดยหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนตางๆ เปนจำนวนมาก 
ตางไววางใจใหทางศูนยฯ เขารวมดำเนินการพัฒนาและถายทอดองคความรูดานนี้อยางตอเนื่อง ไมวาจะเปน
หนวยงานของภาครัฐอยางกรมสงเสริมการสงออก กรมพัฒนาธุรกิจการคา  องคการคลังสินคา กระทรวง
พาณิชย  สำนักงานนโยบายขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม  กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
หรือโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ตางมอบหมายใหทางศูนยฯ เขาไปมีสวนรวมในการวิจัย บริการวิชาการ
และพัฒนาองคความรูดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน ขณะเดียวกันทางศูนยฯ ก็ไดรับความไววางใจจาก
หนวยงานและสมาคมภาคเอกชนตางๆ อยางตอเน่ือง ไมวาจะเปนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาผูสงสินคา
ทางเรือแหงประเทศไทย สมาคมตัวแทนผูขนสงสินคาทางเรือ สมาคมตัวแทนออกของ หรือสมาคมหางรานตางๆ 
ใหทางศูนยฯ ไดถายทอดความรูและรวมพัฒนาบุคลากรและธุรกิจอยางตอเน่ือง 
 
วัตถุประสงคหลักของการดำเนนิการศนูยความเปนเลศิดานโลจิสติกส 

- เพื่อเปนหนวยงานสหวิชา (Multidisciplinary Organization) ที่รับผิดชอบดานวิจัยและพัฒนางาน
ดานโลจิสติกสธุรกิจ (Business Logistic) และอุตสาหกรรมโลจิสติกส (Logistic Industry) 

- เพื่อเปนศูนยกลางของนักวิจัยและผูเชี่ยวชาญดานโลจิสติกส (Business Logistics) และอุตสาหกรรม 
โลจิสติกส (Logistics Industry) 

- เพื่อทำหนาที่วิจัยและพัฒนาองคความรู เทคนิควิธีการ และเทคโนโลยีดานโลจิสติกสตอบสนองภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรมของประเทศ 

- เพ่ือพัฒนาบุคลากรวิจัยดานโลจิสติกส 
- เพ่ือเปนหนวยงานที่ใหบริการ และสนับสนุนหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับงานโลจิสติกส 
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- เพื่อใหบรกิารดานการวิเคราะห ประเมิน ใหคำปรึกษาและแนะนำ ดานการปรับปรุงพัฒนาและเพ่ิม
ขีดความสามารถดานโลจิสติกส 

- เพื่อเผยแพรและถายทอดองคความรูดานโลจิสติกสใหกับผูประกอบการในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
ประชาชน นิสิต และนักศึกษา 
 
วิสัยทัศน 

1. เปนผูนำในการใหบริการองคความรู คำตอบ และวิธีการทางโลจิสติกสในภูมิภาคน้ี 
2. To be the preeminent logistics know-how provider, primarily but not exclusivity Indochina   
 

พันธกิจ 
 1. เพื่อเปนหนวยงานงานสหวิชา (Multidisciplinary Organization) ที่รับผิดชอบดานวิจัยและพัฒนา
งานดานโลจิสติกสธุรกิจ (Business Logistics) และอุตสาหกรรมโลจิสติกส (Logistics Industry)   
 2. เพื่อเปนศูนยกลางของนักวิจัยและผูเชี่ยวชาญดานโลจิสติกส (Business Logistics) และอุตสาหกรรม 
โลจิสติกส (Logistics Industry)   
 3. เพ่ือทำหนาที่วิจัยและพัฒนาองคความรู เทคนิควิธีการ และเทคโนโลยีดานโลจิสติกส  ตอบสนอง
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ 

 

 

ที่ปรึกษาศูนยความเปนเลศิดานโลจิสติกส 
 

 คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา  
- ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
- กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ 
- กรรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 

 ดร.กฤษณพงศ  กีรติกร 
- ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
- กรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 
 
คณะที่ปรึกษาในนามศูนยความเปนเลิศดานโลจิสติกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุี

เปนหนวยงานดานวิชาการที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางดานโลจิสติกส ถูกจัดตั้งขึ้นอยางเปนทางการ
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ภายใตสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ซึ่งประกอบดวย อาจารยประจำ นักวิจัย    
ผูชวยวิจัย นักศึกษา และผูเชี่ยวชาญภายนอก ทั้งนี้มีเปาหมายเพื่อการพัฒนาองคความรู เทคนิค วิธีการ
บริหารจัดการ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับระบบโลจิสติกสและซัพพลายเชนของไทย ใหมีขีดความสามารถ
ในการแขงขันสูงขึ ้น โดยกิจกรรมของศูนยฯ ที ่ผ านมาไดร วมดำเนินการกับหนวยงานภาคราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และเอกชนอยางตอเน่ือง 
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บุคลากรศนูยความเปนเลศิดานโลจิสติกส 
 

 

 

ผศ.ดร.พงษชยั อธิคมรัตนกุล 
รักษาการหัวหนาศูนยความเปนเลิศดานโลจิสติกส 
Email : pongchai.ath@kmutt.ac.th 
Tel : 0-2470-8436  
การศึกษา 
- PhD. (Industrial Engineering) lowa State University, USA  
ความเชี่ยวชาญ 
- Logistics and Supply Chain Management, Enterprise and Logistics 
Information System 

  

 

นายปณิธาน ธีระศักด์ิวิชยา 
Email : phanitan.tee@kmutt.ac.th 
Phone : 0-2470-8436 
การศึกษา 
- M.Eng (Leader of Manufacturing Competitiveness  
  Engineering) KMITNB 

  

 

นางสาวอธกิมาส ชนะบวรสกุล 
Email : athikamas.cha@kmutt.ac.th   
Phone : 0-2470-8436 
การศึกษา 
- M.Eng (Industrial Engineering) KMITNB  
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ลูกจางศนูยความเปนเลิศดานโลจิสติกส 
 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหนง วุฒิการศึกษา 
1. นายกิตติกร  กรรณิการ ผูชวยนักวิจัย ปริญญาโท 
2. นายปฎล  รัตนชุม ผูชวยนักวิจัย ปริญญาโท 
3. นางสาวนรรัตน  ศัก ด์ิ เลิศวิไล ผูชวยนักวิจัย ปริญญาโท 
4. นางสาวจิรประภา ดีไชยโย ผูชวยนักวิจัย ปริญญาโท 
5. นางสาวจุฬารัตน  รุ ง เ รืองมีทรัพย ผูชวยนักวิจัย ปริญญาโท 
6. นายภัทรธร  สุขสมนิรันดร ผูชวยนักวิจัย ปริญญาโท 
7. นางสาวจตุพร  วิยานนท ผูชวยนักวิจัย ปริญญาโท 
8. นางสาวผุสดี อรรถมาลี เจาหนาที่เดินเอกสาร - 

 
ผลการดำเนนิงานของศนูยความเปนเลศิดานโลจิสติกส 

โครงการที่ศูนยความเปนเลิศดานโลจิสติกส ไดดำเนินการในปงบประมาณ 2563 – 2564  มีโครงการ
ดังตอไปน้ี 
 
ปงบประมาณ 2563-2564 
โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลดานระบบโลจิสติกสของประเทศไทย  
สำนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มูลคาโครงการ 33,950,000 บาท 

ดำเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลโลจิสติกสของประเทศไทยใหเกิดการบูรณาการและเชื่อมโยงขอมูล
อยางตอเนื่อง เหมาะสม และเปนไปตามมาตรฐานในระดับสากล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจและวางแผนเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทยในอนาคต และเพื่อเผยแพร ขอมูล
เกี่ยวกับระบบโลจิสติกสของประเทศที่เปนประโยชนใหแกผูที่สนใจทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ 
โดยมีเปาหมายการดำเนินงาน เพื่อใหมีระบบฐานขอมูลดานโลจิสติกสและโซอุปทานที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม สำหรับใชประกอบการตัดสินใจในการวางแผนและกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศระบบโลจิสติกส
บนฐานขอมูลเชิงประจักษ พรอมการบูรณาการรวมกันของหนวยงานที่เกี ่ยวของในการจัดเก็บ พัฒนา 
เช่ือมโยง และแลกเปลี่ยนขอมูล 
 
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกสสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล  
บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด  มูลคาโครงการ 5,880,000 บาท   

ดำเนินการศึกษาการดำเนินธุรกิจและกระบวนการโลจิสติกสขาออกในปจจุบันของโรงงานผลิตเอทานอล
ในกลุมบริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด จำนวน 4 โรงงาน ไดแก โรงงานเอทานอล มิตรผล ไบโอฟูเอล (ภูเขียว) 
โรงงานเอทานอล มิตรผล ไบโอฟูเอล (กาฬสินธุ) โรงงานเอทานอล มิตรผล ไบโอฟูเอล (ดานชาง) และโรงงาน
แมสอดพลังงานสะอาด ศึกษากระบวนการที ่เกี ่ยวของกับการพัฒนาระบบโลจิสติกสขาออกที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพและสมรรถนะการทำงานเฉพาะในสวนของวีนัส พรอมทั้งนำรองและทดลองใชงานระบบใน 2 โรงงาน 
ไดแก โรงงานเอทานอล มิตรผล ไบโอฟูเอล (ภูเขียว) และโรงงานเอทานอลมิตรผล ไบโอฟูเอล (กาฬสินธุ) โดยมี
เปาหมายของการศึกษาเพ่ือการวางแผนดานความตองการ (Demand Planning) ที่เกิดจากเกษตรกรหลังจาก
ตัดออยเสร็จระหวางฤดูกาลเก็บเกี่ยวออยและนอกฤดูกาลเก็บเกี่ยวออย การวางระบบเชื่อมโยงขอมูลที่
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เกี่ยวของกับการใชวีนัส ระหวางหนวยงานดานออยกับหนวยงานดานการผลิตเอทานอล และการนำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการวีนัส ที่สามารถ
ตอบสนองตอความตองการของเกษตรกร 
 
ภาพการดำเนนิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการลงพ้ืนที่โรงงานน้ำตาล บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด 
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ศูนยวิจัยและบริการวิศวกรรมการเช่ือม 
 

สถานท่ีทำการ 
ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 1  หอง CB 1104 และ ชัน้ 1 อาคารเรียนรวม 5  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
โทรศัพท 02-470-9674  โทรสาร 02-470-9710 

 
วิสัยทัศน 

เปนองคกรที่เปนผูนำในการสรางงานวิจัยและการบริการดานงานเชื่อม และการตรวจสอบแบบ
ทำลายและไมทำลาย  ใหกับภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ พลาสติก และวัสดุผสม เทคโนโลยีการตรวจสอบแบบไม
ทำลายสูภาคอุตสาหกรรม 

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรระดับวิศวกรรมการเชื่อม ชางเทคนิค ผูสอนชางเชื่อม และชางเชื่อม ใหอยูใน
มาตรฐานแหงชาติและมาตรฐานสากล 

3. เพื่อวิจัยและใหคำปรึกษาทางดานกระบวนการเชื่อมโลหะวิทยางานเชื่อม การออกแบบงานเชื่อม 
การตรวจสอบแบบไมทำลาย และการควบคุมคุณภาพ 

4. เพ่ือบริการทดสอบชิ้นสวนงานเชื่อม ท้ังแบบทำลาย และการตรวจสอบแบบไมทำลาย 
5. เปนหนวยงานที่ใหการรับรองบุคลากรทางดานงานเชื่อมและการตรวจสอบแบบไมทำลายตาม

มาตรฐานสากล 
 
บุคลากร 

1. รศ.ดร.บวรโชค  ผูพัฒน   หัวหนาศูนย 
2. นายนิวัตร  คุณาวงค   นักวิจัย 
3. ดร.ฐิตินันท  มีทอง   นักวิจัย 
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โครงการท่ีดำเนินการ 

 
 
 
 
  

รายช่ือโครงการ หัวหนา
โครงการ 

หนวยงาน 
ท่ีวาจาง 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การตรวจสอบประเมินความ
เสียหายและตรวจสอบคุณภาพ
หลังการซอมบำรุงขาดานซาย 
ฝงน้ำของป นจั่นหนาทาหมาย 
เลข 22 

รศ.ดร.บวรโชค
ผูพัฒน 

บริษัท ธาดารัตน จำกัด 16 ก.ย.-  
12 ต.ค. 63 

200,000 

งานวิเคราะหทดสอบดานงาน
เชื ่อม การทดสอบโดยทำลาย 
และไมทำลาย  

รศ.ดร.บวรโชค  
ผูพัฒน 

ผูประกอบการภาครัฐ 
และเอกชน 

1 ต.ค. –  
31 ก.ย. 64 

1,962,272.14 

งานว ิ เคราะห ทดสอบระบบ
ขนสงทางราง 

รศ.ดร.บวรโชค  
ผูพัฒน 

ผูประกอบการภาครัฐ 
และเอกชน 

1 ต.ค. 63–  
31 ก.ย. 64 

2,981,250 

คาอบรมหลักสูตร "Ultrasonic 
Testing Level I " 

รศ.ดร.บวรโชค  
ผูพัฒน 

มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ   

19–23 ก.ค. 64 14,600  

การจ ัดอบรมทักษะด านการ
ตรวจสอบแบบทำลายและ      
ไม ทำลายในงานว ิศวกรรม  
ระบบราง 

รศ.ดร.บวรโชค  
ผูพัฒน 

มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ   

23 ส.ค.–  
18 ก.ย. 64 

120,000 

การจัดอบรมและสอบรับรอง
หลักส ูตร "Liquid Penetrant 
Testing Level I,II" 

รศ.ดร.บวรโชค  
ผูพัฒน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี 

20-24 ก.ย. 64 25,800 
 

รวม 5,303,922.14 



101 
 

ภาพประกอบการดำเนินงาน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพชิ้นงานและการทดสอบการรับแรงกดฝาบอ บริษัท แน็ค ส.เจริญกิจ จำกัด 
 

ผลลัพธท่ีไดรับจากโครงการ (Output) 
บริษัทผูวาจางสามารถนำผลการทดสอบไปอางอิงการรับแรงของฝาแตละประเภท เพ่ือสงงานของบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพการทดสอบชิ้นสวนวัสดุ High Mn steel casting โดยการตรวจสอบโดยไมทำลายดวยสารแทรกซึม 
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของชิ้นสวนกอนสงมอบงาน ใหแกหางหุนสวนจำกัด สหมิตร แอนด ทูลล 
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ภาพลักษณะชิ้นงานรางและการดำเนินการทดสอบการดัดโคงรอยเชื่อมรางรถไฟ  ใหบริษัทท่ีรับงานใน 
โครงการ SRT TRACK DOUBLING PROJECT: PRACHUAB KIRI KHAN-CHUMPHON CONTRACT 2  

SECTION: BANGSAPHANNOI – CHUMPHON โดยวิธีการสุมตรวจทุกๆ 1,000 รอยเชื่อม  
 

 
 

ภาพการตรวจสอบความสมบูรณรอยเชื่อมรางรถไฟ ดวยวิธีการตรวจสอบโดยไมทำลายดวยคลื่นเสียงความถ่ีสูง 
ใหบริษัทท่ีรับงานในโครงการ SRT TRACK DOUBLING PROJECT: PRACHUAB KIRI KHAN-CHUMPHON 

CONTRACT 2 SECTION: BANGSAPHANNOI – CHUMPHON  
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ภาพกลองวงจรปดในการเฝาสังเกตการณระหวางทดสอบ  Fatigue Test รางรถไฟ เพ่ือทดสอบคุณสมบัติของ
รอยเชื่อมรางรถไฟในการรับภาระโหลดแบบ Cyclic Load จำนวน 2,000,000 รอบ สำหรับยืนยันเอกสารข้ันตอน
การเชื่อมรางรถไฟ กอนนำไปเชื่อมงานจริง ใหบริษัทท่ีรับงานในโครงการ  SRT TRACK DOUBLING PROJECT: 

PRACHUAB KIRI KHAN-CHUMPHON CONTRACT 2 SECTION: BANGSAPHANNOI – CHUMPHON 

 
ผลลัพธท่ีไดรับจากโครงการ (Output) 

ผูใชระบบขนสงทางรางมีความม่ันใจ และปลอดภัยในการใชบริการ   
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ภาพการอบรมออนไลนหัวขอ “อบรมทักษะดานการตรวจสอบแบบทำลายและไมทำลาย 
ในงานวิศวกรรมระบบราง” ใหแกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพการสาธิตการทดสอบแบบทำลายและไมทำลาย ใหแกผูอบรมทักษะดานการตรวจสอบแบบทำลาย 
และไมทำลายในงานวิศวกรรมระบบราง” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

การตรวจสอบแบบไมทำลายดวยสารแทรกซึมและการอนุภาคผงแมเหล็ก (ซาย) 
การทดสอบแรงดึงและการดัดโคงชิ้นงานเชื่อม (ขวา) 

 

ผลลัพธท่ีไดรับจากโครงการ (Output) 
บุคลากรและนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร Railway Vehicle and Infrastructure Engineering (RVIE) 

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธร ไทย –เยอรมัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ มีความรูดานการตรวจสอบแบบทำลาย ไมทำลายและมาตรฐานงานตรวจสอบที่เกี่ยวของใน
ระบบขนสงทางรางมากยิ่งขึ้น และสามารถประยุกตและพัฒนาตอยอดองคความรู จนเกิดเปนงานวิจัยที่มี
ประโยชนแกสังคมและประเทศชาติ 
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ศูนยบูรณาการเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรมไทย 
 

สถานท่ีทำการ 
ชั้น 3B อาคารจอดรถ 1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
โทรศัพท 02-470-9297-9  โทรสาร 02-470-9298 

 
วิสัยทัศน 
 เปนองคกรสรางงานวิจัยในเชิงบูรณาการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 
 
พันธกิจ 

1. สรางงานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีแกภาคอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม 

2. สรางศักยภาพและความเขมแข็งในการดำเนินธุรกิจใหแกนักศึกษาท่ีตองการเปนผูประกอบการ 
3. สงเสริมเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับทองถ่ินและผูประกอบการดวยวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี
4. ดำเนินกิจกรรมสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาชุมชน 

 
บุคลากร 

1. ดร.วรวิทย  โกสลาทิพย  หัวหนาศูนย 
2. ผศ.ทัศวัลย  คัมภีระพันธุ  ท่ีปรึกษาศูนยฯ 
3. นางมาเรียมบี  บุลลาบุดิน  เจาหนาท่ีประสานงานโครงการ 
4. นางสาวนิชกานต  ตรีภพ  นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ 
5. นางสาวสุขคณา  กกพิทักษ  นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ 

 
งานที่เกิดขึ้นภายในศูนยบูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทยประจำปงบประมาณ 2564 ไดรับ

งบประมาณสนับสนุนมาจากหนวยงานจากภาครัฐ ในการดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนประเทศ โดยการเผยแพร
องคความรูท่ีมีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี รวมท้ังเปนท่ีปรึกษาและผูประสานงานใหแกนักศึกษา 
บุคคลทั่วไป ที่ตองการมีธุรกิจเปนของตัวเองและพัฒนาตอยอดธุรกิจที่มีอยูแลวใหเจริญกาวหนากวาเดิม 
โดยไดเขารวมและดำเนินงานตามโครงการตาง ๆ ไมวาจะเปนงานบมเพาะผูประกอบการ งานจัดอบรม
เผยแพรความรูสามารถแบงงานตามโครงการที่ดำเนินการ  โดยมีรายละเอียดของโครงการ ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน และงบประมาณท่ีไดรับ ดังแสดงในดังตาราง 
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โครงการท่ีดำเนินการ 
 

รายช่ือโครงการ หัวหนา
โครงการ 

หนวยงาน 
ท่ีวาจาง 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ
โครงการ 

งานบริการวิชาการ 

1. โครงการหนวยบมเพาะวิสาหกิจ
ในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) ป2562  
รอบ 18 เดือน 

ดร.วรวิทย  
โกสลาทิพย 

 

สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

ป 2564 250,000 

2. โครงการการใหคำปรึกษา และ
บริการขอมูลเทคโนโลยีภายใตการ
ดำ เน ิ น งานคล ิน ิ ก เทคโนโลยี            
ป 2564 

ดร.วรวิทย  
โกสลาทิพย 

 

สำนักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจยัและนวัตกรรม 

ป 2564 245,000 

3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ และ
ผ ู ประกอบการหน ึ ่ งตำบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ OTOP ป 2563 

ดร.วรวิทย 
โกสลาทิพย 

 

สำนักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจยัและนวัตกรรม 

ป 2564 
(ตอเนื่อง) 

603,000 

4. โครงการพัฒนาฟารมกวางสวน
ป  าหนอง เข ื ่ อน  อำ เภอชะอำ 
จ ั ง ห ว ั ด เ พช รบ ุ รี  และร ะบบ
ฐานข อม ูลทะเบ ียนกวางด วย
เทคโนโลยี RFID ป 2564 

ดร.วรวิทย  
โกสลาทิพย 

 

สำนักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจยัและนวัตกรรม 

ป 2564 212,100 

5. โครงการวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
และสรางมูลคาจากเปลือก ใบ และ
ตนสับปะรด (ปท่ี 2) ป 2564 

ดร.วรวิทย  
โกสลาทิพย 

 

สำนักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจยัและนวัตกรรม 

ป 2564 190,000 

6. โครงการหนวยบมเพาะวิสาหกิจ
ในสถาบันอุดมศึกษา(UBI) ป 2562  
รอบ 24 เดือน 

ดร.วรวิทย 
โกสลาทิพย 

 

สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สป.อว) 

ป 2564 575,000 

7. โครงการหนวยบมเพาะวิสาหกิจ
ในสถาบันอุดมศึกษา(UBI) ป 2564 
ครั้งท่ี 1 

ดร.วรวิทย 
โกสลาทิพย 

 

สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สป.อว) 

ป 2564 500,000 

8. โครงการหนวยบมเพาะวิสาหกิจ
ในสถาบันอุดมศึกษา(UBI) ป 2564 
ครั้งที่ 1 ผูประกอบการระดับ Pre 
incubation 

ดร.วรวิทย 
โกสลาทิพย 

 

สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สป.อว) 

ป 2564 20,000 

งานวิจัย 
1. โครงการ “การเพิ ่มมูลคาวัสดุ
เหลือท้ิงจากภาคการเกษตร เพ่ือใช
ในผลิตภัณฑอาหาร” 

รศ.ดร.อรพิน 
เกิดชูชื่น 

สำนักงานวิจัยแหงชาติ ป 2564 910,00 

รวม 3,505,100 
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ผลการดำเนินงาน 
1. โครงการหนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) ป 2562  รอบ 18 เดือน และ 24 เดือน 

หนวยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีวัตถุประสงคที่จะพัฒนาทักษะ
ดานธุรกิจ และบมเพาะผูประกอบการวิสาหกิจโดยใชเทคโนโลยีที่บูรณาการจากการผลงานวิจัย และพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยเปนฐาน เพื่อประโยชนของผูประกอบการและเพื่อการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู
รูปธรรมของการประยุกตใชในธุรกิจอุตสาหกรรม และเนนการมีสวนรวมของนักศึกษาปจจุบันผานทาง 
Student Entrepreneur Club และหลักสูตรการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  รวมทั ้งให
ความสำคัญในความรวมมือกันและความรวมมือกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย หนวยงานภายนอก 
มหาวิทยาลัย และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในการดำเนินการโครงการ KMUTT UBI เนนการบมเพาะ
ผูประกอบการวิสาหกิจที่เปนนักศึกษาผูตองการมีกิจการเปนของตนเองเปนหลัก และผูประกอบการภายนอก 
เปนเปาหมายรอง โดยใชองคความรูของมหาวิทยาลัยและรวบรวมบุคลากรที่มีความตองการที่จะรวมกันสรรสราง 
ถายทอด และรวมมือกันสรางใหผูประกอบการเหลานั้นมีความสำเร็จเปนตัวอยางแกรุนหลังตอไป 
 
1.1 กิจกรรมสรางเสริมความตระหนัก การเปนผูประกอบการ  

การประสานงานใหนักศึกษา ผูประกอบการ และ บุคลากรในมหาวิทยาลัยไดเขารวมกิจกรรมท่ี
เกี่ยวของกับการเพิ่มพูนความรูที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ การอบรมเขียน แผนธุรกิจ การอบรมทักษะ
การประกอบอาชีพเบื้องตน ทดสอบตลาด รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อเปนการสงเสริมแรงบันดาลใจ
ใหแกผูประกอบการ นักศึกษา รวมทั้งบุคลากรในมหาวิทยาลัยใหมีความมั่นใจในการประกอบธุรกิจ รวมท้ัง
เขาใจในข้ันตอนและกลไกการประกอบธุรกิจมากยิ่งข้ึน ในรอบ 12 เดือนไดดำเนินกิจกรรมสรางความตระหนัก ดังนี้  

1. การจัดอบรมแผนธุรกิจ จำนวน 4 กิจกรรม  
2. การจัดอบรม ประชุมสัมนาวิชาการ และการใหความรูเก่ียวกับธุรกิจ จำนวน 4 กิจกรรม 
3. การจัดงานแสดงนิทรรศการ จำนวน 3 กิจกรรม  
4. กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธหนวยงาน การสรางชองทางประชาสัมพันธ จำนวน 11 กิจกรรม  
5. กิจกรรมอ่ืน ๆ จำนวน 4 กิจกรรม  
 

1.2 กิจกรรมเตรียมความพรอมประกอบธุรกิจ (แบบประเมิน UBI-SA02)  
ดำเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมในการประกอบธุรกิจใหแกนักศึกษา บุคลากร และ

คณาจารย ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ผานกิจกรรมสรางความตระหนัก–จิตวิญญาณ
ผูประกอบการ (Entrepreneurial Spirit) ภายใตโครงการหนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) 
โดยไดจัดตั้ง “ชมรมผูประกอบการนักศึกษา” หรือ KMUTT Entrepreneur Club”ขึ้น ใหมีการบริหารงาน
โดยกลุมนักศึกษาเอง มีท่ีปรึกษาและพ่ีเลี้ยงจาก KMUTT Entrepreneur Club  
 
1.3 กิจกรรมการบมเพาะผูประกอบการ ในระยะ 24 เดือน 

จากภารกิจการบมเพาะผูประกอบการภายใตการดูแลของหนวยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ไดรับเงินสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม ใหดำเนินกิจกรรมบมเพาะผูประกอบการใหม  ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดใหขอคิดเห็นในการ
บมเพาะ และแนะนำการดำเนินการทางธุรกิจ เพื่อใหหนวยบมเพาะวิสาหกิจนำไปเปนแนวทางในการพัฒนา 
ซ่ึงในรอบ 24 เดือน มีผูประกอบการในระดับตางๆ ท่ีดำเนินธุรกิจ และเขาเสนอผลการดำเนินงานระหวางวันท่ี 
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2-3 ธันวาคม 2563 ในระดับ Pre-incubate จำนวน 1 ราย ระดับ Start up Companies จำนวน 2 ราย 
และระดับ Spin off Companies จำนวน 2 ราย  
 
2. การใหคำปรึกษา และบริการขอมูลเทคโนโลยี 

การบริการใหคำปรึกษาและขอมูลเทคโนโลยี จัดเปนการฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยี บริการให
คำปรึกษาและใหขอมูลเทคโนโลยี ใหประชาชนท่ัวไปไดเขารวมในโครงการท่ีมีความสอดคลองและตอเนื่องกัน 
เพื่อใหผูประกอบการและประชาชนทั่วไปไดรับประโยชนสูงสุด ในการที่จะนำเทคโนโลยีและองคความรูทางดาน
วิทยาศาสตรไปปรับใชอยางเหมาะสมกับศักยภาพของสถานประกอบการ หรือผูใชเทคโนโลยีในองคความรูนั้น 
 
ตารางแสดงกิจกรรมการใหคำปรึกษาและจำนวนผูรับบริการ 

 
การบริการใหคำปรึกษาเชิงลึกสามารถแบงออกเปน 2 กิจกรรม คือ การบริการใหคำปรึกษาในสถานท่ี 

และนอกสถานท่ี ซ่ึงมีรายละเอียดของกิจกรรมดังนี้ 
 
2.1 การบริการใหคำปรึกษาในสถานท่ีตั้งของหนวยงานคลินิกเทคโนโลยี 

วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563  คุณอภิชาต สถิตเกษมสานต เจาของกิจการหมูหมอเทพ เขาปรึกษาเรื่อง
เทคนิคในการควบคุมคุณภาพของหมูทอดใหมีลักษณะทางกายภาพ รสชาติ และรสสัมผัสท่ีสามารถควบคุมได 
เพื่อใหแตละแฟรนไชสมีมาตรฐานที่เหมือนกันทุกสาขา เชน วิธีการทอดหมูที่ใหมีสี มีความนุมใกลเคียงกัน 
และการยืดอายุการเก็บรักษาใหนานขึ้น  โดยมี ผศ.ดร.พรรณจิรา วงศสวัสดิ์ ผู เชี ่ยวชาญดานอาหารและ
โภชนาการใหคำแนะนำ 
  

กิจกรรมใหคำปรึกษา และ
ขอมูลทางดาน วทน. 

ว/ด/ป จำนวนผูรับบริการ 
/ผูเขารวมกิจกรรม 

ขอมูล/ 
การใหบริการ 

1. บริการใหขอมูลเทคโนโลยี
แกผูประกอบการ   
 

1 ต.ค. 63- 
30 ก.ย. 64 

123 คน 
 

ใหบริการแบบ  
Work in /Work out 73 ราย   
ใหบริการทางโทรศัพท 25 ราย 
ใหบริการทางสื่อinternet 25 ราย 
 

2. การบริการคำปรึกษาเชิงลึก
ท้ังในและนอกสถานท่ี 

1 ต.ค. 63- 
30 ก.ย. 64 

48 คน ในสถานท่ี :  
ชั้น 3B อาคารจอดรถ 1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาธนบุรี   
 
นอกสถานท่ี :  
ลงพ้ืนท่ีบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี 
สมุทรสาคร นครปฐม ปทุมธานี 
สมุทรสงคราม นครศรีธรรมราช 
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วันที่ 11 กุมภาพันธ 2564  คุณกิตติ์พิพัชญ ภัทรสิงหคำ เขาปรึกษาเรื่องการทำลิปสติกออแกนิคท่ี
สามารถวางขยายตามทองตลาดได  ซ่ึงทางคลินิกเทคโนโลยีไดดำเนินการประสานงานกับสถานประกอบการท่ี
มีความเชี่ยวชาญทางดานการผลิตเครื่องสำอาง เพ่ือการเจรจา ใหคำแนะนำ และเปนชองทางในการผลิตสินคา 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี 16 มีนาคม 2564 คุณศศิวิมล วรรณะโต คุณฐิตารีย ใจดี  และคุณฝูอัน เคอ บริษัท เอเวอร ไทย 
แอกริโปรดักส จำกัด เขารับคำปรึกษาเพื่อแกไขปญหาของบริษัท เรื่องผลผลิตของกลวยหอมเขียวมีปริมาณ
มากเกินกวาการจำหนายประมาณ 20 ตัน  สาเหตุจากสถานการณโควิด-19 ทำใหไมสามารถสงออก
ตางประเทศได และไดมีการนัดหมายเพ่ือลงพ้ืนท่ีในวันท่ี 22 มีนาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 18 มีนาคม 2564  คุณจักรชลัช นอยเคลือบและคุณณัฐพิชา ยานโพธิ์ทอง เขาปรึกษาเรื่องการ

พัฒนากลิ่นของโลชั่นที่ทำจากน้ำมันมะพราว เนื่องจากมะพราวมีกลิ่นหืนทำใหผูบริโภคไมพึงพอใจในผลิตภัณฑ 
เบื้องตนไดใหคำปรึกษาแกผูประกอบการ ดานการวิเคราะหกลุมเปาหมายของตนเองใหชัดเจน เพ่ือเลือกกลิ่น
ของโลชั่นมะพราวใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

 

ภาพการใหคำปรึกษาเก่ียวกับเทคนิคในการควบคุมคุณภาพของหมูทอด 

ภาพการใหคำปรึกษาเรื่องการทำลิปสติกออแกนิค  

ภาพการใหคำปรึกษาและแกไขปญหา เรื่องผลผลิตของกลวยหอมเขียวท่ีมีปริมาณมากเกินกวาการจำหนาย  
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วันที่ 30 มีนาคม 2564  คุณลักขณา วิเศษสม จากบริษัท ออรกา เวิลด ฟูด จำกัด คุณชวณัฐ นนตะพันธ 
ธุรกิจรานอาหาร ชาบู-บุฟเฟต และคุณดำรง ณ ระนอง ธุรกิจบริการซักอบรีด เขารับคำปรึกษาปญหาเพื่อหารือ
แนวทางแกไขปญหารวมกัน โดยมีจุดประสงคดังนี้  

1. ตองการยืดอายุของผลิตภัณฑ เครื่องปรุง และน้ำจิ้ม เพื่อพัฒนาในการทำการตลาดออนไลน และ
วางจำหนายในรานสะดวกซ้ือท่ัวไป  

2. ตองการเพ่ิมจำนวนกระแสไฟฟาและการเดินระบบไฟฟาในอนาคต เพ่ือรองรับการขยายกิจการ 
3. ตองการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ โดยเพ่ิม Package การดูแลเสื้อผาเปนพิเศษ 
 
ผลของการใหคำปรึกษา 
1. คลินิกเทคโนโลยี ไดใหคำแนะนำในเบื้องตนทั้งดานการขยายกิจการ และการเตรียมความพรอม 

รวมไปถึงการเดินระบบไฟฟาในอนาคต เนื่องจากเดิมเปนธุรกิจรานชาบู-บุฟเฟตที่มีใหบริการหนาราน และมี
การขยายสาขาท่ีมากข้ึน เพ่ือรองรับความตองการของผูบริโภคท่ีสามารถเลือกทานไดท้ังหนารานและสั่งทานท่ี
บานทางออนไลนได โดยเล็งเห็นถึงชองทางในการพัฒนาตลาดชวงสถานการณวิกฤตโควิด-19 ที่ผานมา 
เนื่องจากผูบริโภคสวนใหญนิยมทำอาหารทานท่ีบานมากข้ึน  

2. แกปญหาเบื้องตนคือ ติดตั้งโปรแกรมหรือระบบจัดการ เพื่อใหสามารถจัดการเสื้อผาที่รับเขามา 
สามารถจัดการใหมีมาตรฐานติดตามผลได ลดตนทุน ลดการผิดพลาดของระบบเพ่ือเพ่ิมมูลคาการใหบริการซักอบรีด 

 

วันที่ 1 เมษายน 2564  สืบเนื่องจากการใหคำปรึกษาแก บริษัท เอเวอร ไทย แอกริโปรดักส จำกัด 
เม่ือวันท่ี16 และ 22 มีนาคม 2564  เรื่องผลผลิตกลวยหอมเขียวท่ีมีจำนวนมาก  คุณฝูอัน เคอ พรอมดวย 
คุณศศิวิมล วรรณะโต และคุณฐิตารีย ใจดี ไดเดินทางเขาปรึกษาที่คลินิกเทคโนโลยี ในเรื่องของขั้นตอนและ

ภาพการทดสอบกลิ่นของผลิตภัณฑตัวอยาง เพ่ือนำมาพัฒนากลิ่นของโลชั่นท่ีทำจากน้ำมันมะพราว 
ใหแกคุณจักรชลัช นอยเคลือบและคุณณัฐพิชา ยานโพธิ์ทอง 

 

ภาพการใหคำปรึกษาเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาการยืดอายุของผลิตภัณฑ 
การเพ่ิมจำนวนกระแสไฟฟาและการเดินระบบไฟฟาในอนาคต และการเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑดูแลเสื้อผา 

ใหแกคุณลักขณา วิเศษสม คุณชวณัฐ นนตะพันธ และคุณดำรง ณ ระนอง  
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กระบวนการแปรรูปกลวยหอมเขียว ซ่ึงทางท่ีปรึกษาไดอธิบายวิธีการแปรรูปกลวยหอมเขียวในลักษณะอัดเม็ด 
หรือการทำกลวยหอมอบแหง โดยผานกระบวนการทำแหงแบบอุณหภูมิต่ำเพื่อคงคุณคาสารอาหาร และเม่ือ
วิเคราะหแลวสรุปวาควรทำการตลาดในกลุมผูรักษาสุขภาพ หรือกลุมผูที่ออกกำลังกายเสริมกลามเนื้อท่ี
ตองการคารโบไฮเดรตและพลังงานจากกลวยหอม หรืออาจทำในลักษณะแพคเกจที่เปน Energy Bar  โดยได
ทำการนัดหมายใหผูประกอบการนำกลวยหอมไปทดลองแปรรูปเปนกลวยหอมอบแหงที่อุตสาหกรรมภาค 8  
และติดตอโรงงานที่จะทำการขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑตัวอยางกลวยหอมอัดเม็ด เพื่อศึกษาผลลัพธที่ไดนำมาหา
กระบวนการผลิตท่ีดีท่ีสุด รสชาติท่ีได อายุการเก็บ ใหผูประกอบการนำไปตัดสินใจตอไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 7 เมษายน 2564 คลินิกเทคโนโลยีไดใหคำปรึกษาแก นางสาววรรนิศา วงศอุดมโชค นักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขานวัตกรรมบริการดิจิทัล ป 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
ในการจัดทำ website ชื่อ TagTeam ซึ่งเปน Website รวบรวมโครงการแขงขันดาน Start up และผูที่ตอง
หาทีมเพื่อไปแขงขันดาน Start Up โดยตรง  มีกลุมเปาหมายคือ ผูจัดโครงการ เชน บุคลากรในมหาวิทยาลัย 
และดานผูใชงาน คือ นักศึกษา  โดย ดร.วริวทย โกสลาทิพย ไดใหคำปรึกษาในการจัดทำเว็บไซตใหใชงานงายข้ึน 
โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหมีความชัดเจน มีการเนนขอความสำคัญ ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหใชงานไดงาย 
และเพิ่มในสวนของ Content และการโฆษณาเว็บไซตใหเปนที่รูจัก นอกจากนี้ในอนาคตเว็บไซตดังกลาว
อาจรวมกับคลินิกเทคโนโลยี เพ่ือทำโครงการตางๆ ในเชิงธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
วันท่ี 7 เมษายน 2564 คลินิกเทคโนโลยีไดใหคำปรึกษา  Mr.Petch Panha นักศึกษาตางชาติชาวกัมพูชา  

คณะสถาปตยกรรมฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ถึงชองทางการทำธุรกิจรานคาจำหนาย
เครื่องเขียนในประเทศกัมพูชา และแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี ่ยวกับธุรกิจในประเทศไทย โดยที่ปรึกษาคลินิก
เทคโนโลยี ไดใหคำแนะนำเรื่องการเขียนแผนธุรกิจ การวางแผนทางธุรกิจ รวมไปถึงการคนหาขอมูลการตลาด
เครื่องเขียนในประเทศไทย และมอบหมายใหนักศึกษาไปเขียนแผนธุรกิจของตนเอง เพื่อนำมาใชวิเคราะหใน

ภาพการใหคำปรึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑจากกลวยหอมเขียวแกตัวแทนจาก บริษัท เอเวอร ไทย แอกริโปรดักส จำกัด   

ภาพเว็บไซตท่ีไดรับคำปรึกษาในการปรับปรุงระบบเพ่ือใหใชงานไดงายยิ่งข้ึน 
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การเขารับคำปรึกษาในครั้งตอไป ทั้งนี้นักศึกษาไดสมัครเขาอยูในโครงการคลินิกเทคโนโลยี เพื่อจะไดมีโอกาส
เขารวมกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันท่ี 7 เมษายน 2564 คุณวรุณ อัตถากร คุณกฤชจพนธ อัฏฐาธนมงคล พรอมกับคุณภาวิณี วาจา

ตัวแทนจากบริษัท Biz Synergy ซ่ึงเปนบริษัทท่ีปรึกษาและใหคำแนะนำเก่ียวกับการบริหารงาน การผลิต และ
การตลาด  ไดเขาปรึกษาเรื่องเทคโนโลยีการผลิตเครื่องแลปลาเพ่ือผลิตใหกับภาคอุตสาหกรรม โดยทางคลินิก
เทคโนโลยี ไดแนะนำเทคโนโลยีตนแบบของเครื่องแลปลา สวนประกอบของเครื่อง และอธิบายหลักการทำงาน
ของเครื่องแลปลาเพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการขอคำปรึกษา  ซ่ึง บริษัท Biz synergy ไดใหความสนใจ
รวมงานกับคลินิกเทคโนโลยี เพื่อเพิ ่มศักยภาพในการใหคำปรึกษาเชิงธุรกิจ และขอคำปรึกษาทางดาน
เทคโนโลยี และใหความสนใจผลงานท่ีผานมาของทางคลินิกเทคโนโลยี ท่ีไดลงพ้ืนท่ีพัฒนาชุมชนและถายทอด
องคความรู วทน. สูชุมชน  โดยไดนัดหมายเขาชมโรงงานและหารือเรื่องการแลปลา ณ บริษัท แพนฟูด จำกัด 
จังหวัดสมุทรสาคร  ซ่ึงเปนบริษัทท่ีมีความตองการในการพัฒนาเครื่องแลปลา  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรม Journal Club จัดข้ึนเพ่ือใหผูสนใจ และเจาหนาท่ีคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี ไดรับองคความรูในหัวขอตางๆ ผานทางระบบออนไลน โดยมี รศ.ดร.อรพิน เกิดชูชื่น 
ผูเชี่ยวชาญดานพืชสวนและการเกษตรเปนวิทยากร 

1. วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30-12.00 น. หัวขออบรม การผลิตน้ำมันหอมระเหย 
2. วันท่ี 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30-12.00 น. หัวขออบรม พรีไบโอติกและโพรไบโอติก 
3. วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30-12.00 น. หัวขออบรม Sweetener หรือ สารใหความหวาน

แทนน้ำตาล 
4. วันท่ี 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30-12.00 น. หัวขออบรม การปลูกผัก Hydroponic ครั้งท่ี 1 

ภาพการใหคำปรึกษานักศึกษาตางชาติท่ีสนใจเปน Start up และทำธุรกิจสวนตัว 

ภาพการใหคำปรึกษาการทำเครื่องแลปลาเบื้องตนแก บริษัท Biz Synergy 
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5. วันท่ี 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30-12.00 น. หัวขออบรม การปลูกผัก Hydroponic ครั้งท่ี 2 
6. วันท่ี 4 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30-12.00 น. หัวขออบรม Encapsulation 
7. วันท่ี 18 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30-12.00 น. หัวขออบรม Antioxidant หรือสารตอตานอนุมูลอิสระ 

 
ผลการดำเนินงาน 
1. ผูเขารวมอบรมไดรับองคความรูตามความตองการ  
2. ผูเชี่ยวชาญสามารถแนะนำการเพิ่มผลผลิตหรือการเพิ่มมูลคาสินคาในเชิงพาณิชย เพื่อลดรายจาย

หรือเพ่ิมรายไดในอนาคตตอไป 
3. เจาหนาที่ผู เขารวมอบรมไดรับความรูเพิ ่มเติม  เพื่อนำไปประยุกตใชและแกปญหาใหกับ

ผูประกอบการท่ีเขาปรึกษาในหัวขอท่ีสอดคลองกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการจัดกิจกรรม Journal Club เพ่ือถายทอดองคความรูใหกับ 
ผูประกอบการ ผูสนใจ และเจาหนาท่ี ผานระบบ Zoom 

 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 วิสาหกิจชุมชนแกวเจาจอม จังหวัดสุพรรณบุรี เปนผูผลิตทองมวนสง

จำหนาย  ไดเขารวมหารือเรื่องการสรางเครื่องมวนทองมวนกึ่งอัตโนมัติ เพื่อแกไขกระบวนการผลิตทองมวนที่ยังคง
ใชการผลิตดวยคนงาน และขั ้นตอนการมวนทองมวนใหมีรูปทรงตามที ่ตองการ  ซึ ่งคลินิกเทคโนโลยีไดให
ผูเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีออกแบบเครื่องมวนทองมวนก่ึงอัตโนมัติไวแลว และไดขอ
ทุนสนับสนุนจากสำนักอุทยานวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
ภายใตโครงการสงเสริมการนำนวัตกรรมไปใชประโยชนในพื้นที่เพื ่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based 
Innovation for Community) ในปงบประมาณ 2565 
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วันที่ 30 กรกฎาคม 2564  คุณมารุต พวงสุดรัก นำเทคโนโลยีเครื่องวัดสีอยางงายเขารวมเปนเทคโนโลยี
พรอมถายทอด และเปนความตองการท่ีสอดคลองกับวิสาหกิจชุมชนใตรมบุญรวมใจพัฒนา ผูผลิตนมผงอัดเม็ดผสม
ผัก 5 ชนิด ซึ่งมีปญหาเรื่องการควบคุมสีของนมผงอัดเม็ดแตละชนิดใหไดตามมาตรฐานของลูกคา เพื่อจำหนายใน
ซุปเปอรมารเก็ตหรือโมเดิรนเทรด  คลินิกเทคโนโลยีจึงไดนำเทคโนโลยีพรอมถายทอดนี้เสนอแกผูประกอบการเพ่ือ
แกไขปญหา และเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักอุทยานวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ภายใตโครงการสงเสริมการนำนวัตกรรมไปใชประโยชนในพ้ืนท่ีเพ่ือ
พัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for Community)  ชื่อโครงการเครื่องวัดสีอยางงายเพื่อการ
ควบคุมคุณภาพของนมผงอัดเม็ดผสมผัก 5 ชนิด   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันท่ี 31 สิงหาคม ดำเนินการใหคำปรึกษาผานระบบ Zoom แกผูสนใจดังตอไปนี้ 
1. นางสาวจิรารัตน พันธุทุม ปรึกษาการปลูกผักสลัดบนดาดฟา ปญหาปลูกพืชเพาะใสถาดหลุมแตละ

ตนโตไมเทากัน จะมีปญหาในเรื่องการดูแล และการจัดการบนชั้นดาดฟา มีปญหาโรคการจัดการน้ำ และการ
ใชดินกามปู อาจทำใหผักมีโรคติดมาหรือโรคเนาจากดินได 

ผลการใหคำปรึกษา รศ.ดร.อรพิน เกิดชูชื ่น แนะนำการแกปญหาในเบื้องตน คือ การใสมูลของ
ไสเดือนผสมลงไปในดินกอนเพาะ และตอนเพาะควรแชตนกลาดวยน้ำอุน 6-8 ชั่วโมง และเพาะเมล็ดในท่ีไมมีแสง  

ภาพการใหคำปรึกษาในการขอทุนสนับสนุนปงบประมาณ 2565 

ภาพการรวมปรึกษาหารือกับผูวิจัยเครื่องวัดสี เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องวัดสี 
ใหสามารถใชงานไดจริง ตรงตามความตองการของลูกคา 

ภาพผลิตภัณฑนมผงอัดเม็ดผสมผัก 5 ชนิด 
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2. นายวศิน เมฆผดุงเกียรติ ปรึกษาการตัดวัสดุตางๆ นอกเหนือจากจานกลม Diamond Wire Cut 
ผลการใหคำปรึกษา ดร.วรวิทย โกสลาทิพย ไดใหคำแนะนำ ซึ่งจะมีการตัดวัสดุดวยวิธีอื่นๆ เชน 

Diamond Wire Saw ซ่ึงผูประกอบการมีความเขาใจและจะนำไปประยุกตใชในการทำงานตอไป 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันท่ี 16 กันยายน 2564 คลินิกเทคโนโลยี ใหคำปรึกษาแก คุณโสรยา ธีรกานตอนันต บริษัทภัคเดชา 

แอสเสท จำกัด  เกี ่ยวกับผลิตภัณฑ Rainbow ซึ่งเปนผลิตภัณฑทำความสะอาดภายในบาน เครื่องดูดฝุน
สำหรับเครื่องใชในบาน และเครื่องฟอกอากาศ  เนื่องจากในสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 สงผลให
ขายสินคาไดยาก จึงตองการสรางชองทางการบริการแบบใหเชาเครื ่องดูดฝุ นและทำความสะอาดผาน 
Application iOS และ Android ซึ่งทางคลินิกเทคโนโลยีไดใหคำแนะนำในเบื้องตนเกี่ยวกับการสรางหนา 
Web Page เพื่อการโฆษณา การจัดทีมงานเพื่อจัดรูปแบบการบริการ และนัดพบเพื่อปรึกษากับผูเชี่ยวชาญ
ทางดานการตลาดและการบริการจัดการตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 การใหคำปรึกษาทางเทคโนโลยีเชิงลึกแกผูประกอบการเฉพาะราย 

วันท่ี 22-24 ธันวาคม 2564  สืบเนื่องจาก ดร.กรกันยา ประทุมยศ เขาปรึกษาเก่ียวกับการทำงานวิจัย 
วิธีการสกัดสารคาเฟอีนออกจากใบชาอูหลง โดยใชเทคโนโลยีไมโครเวฟ  คลินิกเทคโนโลยีไดประสานกับ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เพ่ือขอใชหองปฏบิัติการเพ่ือทำการทดลอง วิธีการสกัดคาเฟอีน ในระหวางวันท่ี 22 -24 
ธันวาคม 2564 

ผลการใหคำปรึกษา ดำเนินการวางแผนการทดลองการสกัดคาเฟอีนออกจากใบชา โดยใชเทคโนโลยี
การสกัดดวยน้ำและไมโครเวฟเขาชวย และทำการทดลอง ณ หองปฏิบัติการสำนักวิชาวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยมี รศ.หมุดตอเล็บ หนิสอ เปนผูเชี่ยวชาญรวมใหคำแนะนำ 

 

ภาพการใหคำปรึกษาแกผูสนใจท่ัวไปผานระบบ Zoom โดยผูเชี่ยวชาญ 

ภาพการใหคำปรึกษาแก บริษัทภัคเดชา แอสเสท จำกัด 
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วันที่ 2 มีนาคม 2564  สืบเนื่องจากคุณกิตติ์พิพัชญ ภัทรสิงหคำ ไดเขารับคำปรึกษาเรื่องการทำ
ลิปสติกออแกนิก ท่ีสามารถวางขายตามทองตลาดได  คลินิกเทคโนโลยีจึงไดดำเนินการติดตอกับบริษัท ดวงสิริ 
นีโอ คอสเมติกส เพ่ือใหคำปรึกษาในการทำสินคาตนแบบ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการใหคำปรึกษา คุณกิตติ์พิพัชญ ภัทรสิงหคำ และคุณดวงพร รักษาสิริกุล ไดเจรจาและทำสินคา

ตนแบบ เพ่ือทดลองตลาดตอไป 
 

วันที่ 13 มีนาคม 2564 คลินิกเทคโนโลยีไดเชิญ ผศ.ดร.วีระ โลหะ ผูเชี่ยวชาญดานการวางผังโรงงาน 
และกระบวนการตรวจสอบความถูกตองของงานอาคารและงานระบบ (Facility and Utility Validation) 
และอาจารยปราโมทย ชลสิทธิ์ ผูเชี่ยวชาญดานกระบวนการตรวจสอบความถูกตองของเครื่องจักรและอุปกรณ 
(Equipment Installation and Validation) ลงตรวจสอบพื้นที่หางหุนสวนจำกัด รัตนพัฒนอุตสาหกรรม 
เพื่อตรวจสอบปญหาและหารือแนวทางการแกไขปญหาเปนครั้งที่ 2 ทั้งดานการทำ Validation และการวาง
ผังโรงงาน เพ่ือรองรับการยื่นขอข้ึนทะเบียนโรงงานผลิตเครื่องมือ เพ่ือใหสอดคลองกับขอกฎหมายและเอ้ือตอ
การสงออกสินคาไปยังตางประเทศ 

 
 

ภาพการทดลองสกัดสารคาทีซีนและสารคาเฟอีนออกจากใบชาอูหลง โดยใชเทคโนโลยีไมโครเวฟ 
ณ หองปฏิบัติการสำนักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ภาพการหารือกับบริษัทดวงสิริ นีโอ คอสเมติกส เพ่ือเจรจาการทำลิปสติกตัวอยางเปนสินคาตนแบบ 
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ภาพการเขาตรวจสอบและหาวิธีการแกปญหารวมกัน  
เรื่องผลผลิตกลวยหอมเขียวท่ีมีเปนจำนวนมากทำใหเกิดปญหาในการเก็บสินคา 

 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการใหคำปรึกษา คุณพายัพ เรืองแกวและคุณวิชัย อารีเอื้อ ไดวางแผนการพัฒนาโรงงาน เพื่อยื่นขอ

ข้ึนทะเบียนโรงงานผลิตเครื่องมือแพทยรวมกับคลินิกเทคโนโลยี  
 

วันที่ 12 มีนาคม 2564  คลินิกเทคโนโลยีเขารวมประชุมกับสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม 
โดยไดพบกับคุณกนกอร รัตนาคะ ผูประกอบการธุรกิจเทียบทาเรือบริเวณปากแมน้ำแมกลอง จังหวัดสมุทรสงคราม 
และจำหนายสินคากะลาปาลม เพื่อใหคำปรึกษาและหารือแนวทางการแกไขปญหาฝุนที่เกิดจากกิจกรรมการ
ขนสงซ่ึงสงผลกระทบตอชุมชน  

 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการใหคำปรึกษา  ใหคำปรึกษาเพื่อลดฝุนจากกะลาปาลม และเสนอแนะใหประชาสัมพันธถึง
กิจกรรมเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร (CSR) ท่ีบริษัทดำเนินการใหชุมชนไดทราบ 

 
วันที่ 22 มีนาคม 2564 ลงพื้นที่บริษัท เอเวอร ไทย แอกริโปรดักส จำกัด พบคุณฝูอัน เคอ เพื่อปรึกษา 

การแกปญหาผลผลิตกลวยหอมเขียวท่ีมีจำนวนมากและเกิดปญหาในการเก็บสินคา  
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการใหคำปรึกษา ไดใหคำแนะนำเบื้องตนในการแปรรูปวัตถุดิบรูปแบบตางๆ เชน การอบกลวย

ดวยกระบวนการ Freeze Dry หรือการทำกลวยอัดเม็ด เปนตน  

ภาพผูเชี่ยวชาญเขาตรวจสอบและวางแผนรวมกันในการดำเนินงาน  
เพ่ือการทำ Validation และการยื่นขอข้ึนทะเบียนโรงงานผลิตเครื่องมือแพทย 

ภาพการเขารวมประชุมและหารือรวมกัน เพ่ือหาแนวทางการแกไขปญหาการลดฝุนจากกะลาปาลม 
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วันท่ี 23 เมษายน 2564  วิสาหกิจชุมชนแกวเจาจอม จังหวัดสุพรรณบุรี  ซ่ึงเปนกลุมแมบานเกษตรกร 
ผูผลิตทองมวนสงจำหนายใหแกรานคาตางๆ ไดขอคำปรึกษาเรื่องกระบวนการผลิตทองมวนท่ียังคงใชการผลิต
ดวยคนงาน และในข้ันตอนการมวนทองมวนใหมีรูปทรงตามท่ีตองการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการใหคำปรึกษา คลินิกเทคโนโลยี เชิญผูเชี่ยวชาญดานอุตสาหการ รศ.ดร.สุรศิษฐ  โรจนนันต   
และผูเชี่ยวชาญดานพลังงานและวัสดุ รศ.ดร.สิริพร โรจนนันต  เพื่อใหคำแนะนำและออกแบบเครื่องตนแบบ
การมวนทองมวนแบบก่ึงอัตโนมัติ 

 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 คลินิกเทคโนโลยีลงพื ้นที่ในตำบลเดิมบาง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื ่อให

คำปรึกษาเรื่องเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือการสูบน้ำและการอบแหงสำหรับประชาชน โดยเฉพาะเรื่อง
ปญหาน้ำแลงในตำบลเดิมบาง จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยไดเขาสำรวจขอมูลเรื่องน้ำในบึงหนองหลมใหญที่มี
ปริมาณลดลง และความตองการในการใชพลังงานทดแทน เพ่ือสนับสนุนใหชุมชนใชประโยชนเพ่ือการแปรรูป
และสรางรายได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแผนทองมวนจากเตาอบ ภาพการมวนแผนทองมวนจากเตา 

ภาพการออกแบบเครื่องตนแบบการมวนทองมวน แบบก่ึงอัตโนมัติ 

ภาพการลงพ้ืนท่ีสำรวจบึงหนองหลมใหญ ภาพสภาพบึงหนองหลมใหญท่ีน้ำแหงขอด 

ภาพสภาพลูกปลาท่ีแออัดกันอยูในบริเวณแองน้ำท่ีเหลืออยู 
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ผลการใหคำปรึกษา คลินิกเทคโนโลยีไดลงพื้นที่สำรวจปญหาในตำบลเดิมบาง และรวมกันหา
แนวทางแกไข โดยมีแนวคิดในการออกแบบระบบสูบน้ำดวยพลังงานแสงอาทิตย เพื่อใชในการสูบน้ำจาก
แมน้ำทาจีน ซึ่งสามารถทำงานไดทุกวันอยางนอยวันละ 4 ชั่วโมง เปนน้ำสำรองเพื่อการรักษาระดับน้ำในบึง
หนองหลมใหญใหเพียงพอสำหรับสัตวน้ำใหดำรงชีวิตอยูไดในชวงระยะเวลาที่เกิดภัยแลง รวมทั้งสามารถนำไปใช
ประโยชนอื่นไดอีก เชน ระบบรดน้ำอัตโนมัติ การใชพลังานไฟฟาที่ไดเปนระบบแสงสวางในเวลากลางคืน 
รวมถึงสำรวจความตองการของชุมชนในการใชเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือชวยในการสรางผลผลิต 

 
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 คลินิกเทคโนโลยีรวมกับตัวแทนบริษัท Biz Synergy เยี่ยมชมบริษัท แพนฟูด 

จังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงดำเนินการธุรกิจนำเขาอาหารสงขายตามโรงแรม รานอาหาร และซุปเปอรมารเก็ต และ
เปนตัวแทนจำหนายตามแหลงทองเที่ยวตางๆ รวมไปถึงทำธุรกิจดานหองเย็น ซึ่งมีกลุมอาหารที่นำเขาจาก
ตางประเทศ เชน เนื้อวัว เนื้อกวาง เนื้อไก ปลาแซลมอน ปลาซาบะ เปนตน 

 
 
 
 
 
 

 
ผลการใหคำปรึกษา บริษัท แพนฟูด ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับความตองการในการพัฒนาเครื่องแล

ปลาแซลมอนซึ่งในปจจุบันใหผลผลิตแค 50% เกิดการสูญเสียเนื้อปลาที่ติดไปกับกางจำนวนมาก จึงตองกลับมา
ใชการแลโดยคนงานเชนเดิม รวมถึงการละลายน้ำแข็งในตัวปลาดวยเทคโนโลยีไฟฟากระแสตรง  โดยไดมีการ
แลกเปลีย่นองคความรูและเทคโนโลยีปจจุบันท่ีใชในเครื่องแลปลาในภาคอุตสาหกรรม และนัดหมายเขาดูการ
ทำงานของเครื่องแลปลา เพ่ือหาวิธีการแกปญหาตอไป 

 
วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.30-16.30 น. คลินิกเทคโนโลยีรวมกับสำนักอุทยานวิทยาศาสตร

และอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  ลงพื้นที่เพื่ออบรมเรื่องความสำคัญของสีใน
อาหารและอบรมการใชเครื่องวัดสีอยางงายเพ่ือการควบคุมคุณภาพของนมผงอัดเม็ดผสมผัก 5 ชนิด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการใหคำปรึกษาการทำเครื่องแลปลาแก บริษัท แพนฟูด และบริษัท Biz synergy  

ภาพการจัดเตรียมความพรอมของวัสดุอุปกรณ และสถานที่ในการอบรม เรื่องความสำคัญของสีใน
อาหารและอบรมการใชเครื่องวัดสีอยางงาย เพ่ือการควบคุมคุณภาพของนมผงอัดเม็ดผสมผัก 5 ชนิด 
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ผลการดำเนินงาน  ผูประกอบการและผูสนใจไดรับความรูทางดานทฤษฎีการเกิดสี ความสำคัญของสี

ในอาหาร  แนวทางการปฏิบัติที่ดีในกระบวนการผลิต  โดยผูเขารวมอบรมรวมตั้งคำถาม และแลกเปลี่ยน
ความรูที่เกิดจากประสบการณจริง การฝกภาคปฏิบัติ การใชเครื่องวัดสีอยางงาย  การรักษาความสะอาด
เครื่องมือและขอควรระวังในการใชเครื่องมือ และมอบเครื่องมือใหแกวิสาหกิจชุมชนใตรมบุญรวมใจพัฒนาท่ี
ผลิตนมผงอัดเม็ดผสมผัก 5 ชนิด เพ่ือนำไปใชในกระบวนการผลิตจริง   
 
2.3 การประสานงานและบริหารจัดการเครือขายโดยประสานงานภายในสถาบันศึกษาและภายนอก 

คลินิกเทคโนโลยีเขารวมประชุมผานระบบ Zoom  โดยมีการใหขอมูลเก่ียวกับคลินิกเทคโนโลยีแกผูท่ี
สนใจ และมีการจัดทำโปสเตอรเพ่ือประชาสัมพันธการสงขอเสนอโครงการเบื้องตน (Project Brief) แกบุคคล
ภายในที่เขารวมกิจกรรม เพื่อสงเสริมการนำวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปเพิ่มศักยภาพการผลิต
และเศรษกิจชุมชน 

ผลท่ีไดรับ มีผูสนใจเขารวมกิจกรรม และสงขอเสนอโครงการเบื้องตน (Project Brief)  3 ราย ไดแก 
1. ขอเสนอโครงการแพลตฟอรมการพัฒนาธุรกิจชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑกลุมเวชสำอาง และการ

แปรรูปหญาหวานอยางครบวงจรของวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรทาไมยาวรวมใจ เสนอโดย   
ผศ.ดร.พรพรรณ สิริมนต  

2. ขอเสนอโครงการแพลตฟอรมการพัฒนาธุรกิจชุมชน โครงการการเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 
ผานการรับรองมาตรฐานและพัฒนาอัตลักษณของผลิตภัณฑแปรรูปสับปะรด เสนอโดย ผศ.ดร.ธิติมา วงษชีรี 

3. ขอเสนอโครงการแพลตฟอรมการพัฒนาธุรกิจชุมชน การพัฒนาวิสาหกิจแปรรูปผักกาดหัวเปน
อาหารปลอดภัย เพ่ือสงเสริมอาชีพใหกับเกษตรกรในชุมชน  เสนอโดย ดร.พิสิฐพงษ อินทรพงษ 

 
2.4 การประสานงานรวมกับสำนักงานปลัดกระทรวง อว. 

การเขารวมการนำเสนองานภายใตโครงการ Show & Share Success คลินิกเทคโนโลยีสูชุมชน โดยได
นำเสนอผลงานเรื่องการแปรรูปและสรางมูลคาจากเปลือก ใบ และตนสับปะรด ของวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิต
เสนใยธรรมชาติบานคา ตำบลหนองพันจันทร อำเภอบานคา จังหวัดราชบุรี ผานระบบ Zoom 

ภาพการบรรยายภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยผูเชี่ยวชาญ 
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ผลท่ีไดรับ 
1. แสดงใหเห็นถึงการดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี และการนำเสนอการนำความรูวิทยาศาสตร 

และนวัตกรรมมาใชในการพัฒนาสินคา 
2. ไดเผยแพรขอมูลกระบวนการในการดำเนินโครงการ และผลผลิตที่ไดจากเปลือก ใบ และตน

สับปะรด เพ่ือเปนตัวอยางและแนวทางในการพัฒนาสินคาใหกับวิสาหกิจชุมชนอ่ืนตอไป 

 
วันท่ี 30 พฤษภาคม 2564 เขารวมการนำเสนองานเรื่องการแปรรูปขิงไทยแกผูสงออกขิงรายใหญของ

ประเทศ เพ่ือใหไดแนวคิดผลิตภัณฑใหม และอ่ืนๆ     
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลท่ีไดรับ 
1. เผยแพรขอมูลกระบวนการในการสรางผลิตภัณฑใหมจากขิง เพ่ือนำไปตอยอดเปนแนวทางในการ

พัฒนาสินคาออกสูตลาดตางประเทศ 
2. มีการแลกเปลี่ยนขอมูลในการปลูก การแปรรูป และนวัตกรรมเก่ียวกับขิง กับผูนำเสนอทานอ่ืน 

 
 การอบรมจาก School of Changemaker เพื ่อสนับสนุนใหเกิดการออกแบบรวมกันระหวาง
หนวยงานตางๆ เชน มหาวิทยาลัย องคกรภาคสังคม และภาคเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการนำเสนอภายใตโครงการ Show & Share Success 
เรื่องการแปรรูปและสรางมูลคาจากเปลือก ใบ และตนสับปะรด 

ภาพการนำเสนอลงานวิจัยดาน “ขิง” ใหกับผูประกอบการ 

ภาพเอกสารประกอบการอบรม 
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 ผลท่ีไดรับ 
 1. ผูเขารับการอบรมใหความสำคัญในการพัฒนาและไดรับความรูใหมสำหรับใชในการทำงานปจจุบัน 
 2. มีการแลกเปลี่ยนรูใหม และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 
 วันที่ 7 และ 22 กันยายน 2564  ประชุมเครือขายคลินิกเทคโนโลยี และนำเสนอผลงานประจำป 2564 
ผานระบบ Zoom  โดยคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ไดนำเสนอความกาวหนา
ของโครงการที่ไดรับงบประมาณสนับสนุน จากสำนักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จำนวน 3 โครงการ โดยมีคณะกรรมการจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. 
เปนผูใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะหลังจากการนำเสนอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลท่ีไดรับ 
 1. นำเสนอการดำเนินงานและแนวคิดของคลินิกเทคโนโลยี  โดยไดรับคำแนะนำจากคณะกรรมการใน
การนำเสนอเพิ่มเติมในสวนของการตอยอด และการสงเสริมการสรางงานสรางอาชีพใหแกบริเวณชุมชน
โดยรอบ 
 2. แลกเปลี่ยนขอมูลกับผูเขารวมประชุม และคณะกรรมการ เพ่ือนำไปบมเพาะผูประกอบการใหไดรับ
ประโยชนสูงสุด 
 
 วันที่ 27 กันยายน 2564 นำผลิตภัณฑที่เกิดจากการพัฒนาของคลินิกเทคโนโลยีเขารวมนำเสนอใน
งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำป 2564 (Teachnomart 2021) ไดแก  
 1. ไสกรอกกวาง จากโครงการสวนปาหนองเข่ือน ตำบลไรใหมพัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
 2. ใยสับปะรด จากวิสาหกิจชุมชนบานคา ตำบลหนองพันจันทร อำเภอบานคา จังหวัดราชบุรี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการนำเสนอความกาวหนาของโครงการท่ีไดรับงบประมาณสนับสนนุประจำ ป 2564 

ภาพกิจกรรม Technomart 2021 และผลิตภัณฑท่ีเขารวม 
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3. การเตรียมงานประชาสัมพันธ และจัดประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการสงเสริมการพัฒนา
ผลิตภัณฑและผูประกอบการ OTOP 
 การสงเสริมผลิตภัณฑท่ีมีรากฐานจากทรัพยากรหรือภูมิปญญาในพ้ืนท่ีชุมชนใหมีความเขมแข็งและอยู
รอดอยางยั่งยืน  เกิดเปนผูประกอบการที่สรางสินคามาตรฐาน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) อันเปน
เอกลักษณและเปนเสนหของชุมชนนั้นๆ  เปนแนวทางหนึ่งในการแกปญหาความยากจน สรางความม่ันคงและ
การลดความเหลื่อมล้ำทางดานเศรษฐกิจและสังคม  กอใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข เสมอภาคและเปนธรรม  
เกิดการพัฒนาศักยภาพของคนใหสามารถดำเนินธุรกิจในโลกปจจุบันไดในสภาวะการแขงขันที่รุนแรง  แตทั้งนี้
ผูประกอบการหรือชุมชนจำเปนตองไดรับการสงเสริมพัฒนาอยางตอเนื่อง  เพื่อใหผูประกอบอยูรอดและ
เติบโตอยางม่ันคง  ท้ังดานใหคำปรึกษาแนะนำในลักษณะพ่ีเลี้ยง การเขาไปแกปญหาโดยผูเชี่ยวชาญ มีการนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามาเสริมสรางใหสินคามีคุณภาพและมีมาตรฐาน รวมถึงดานการตลาด และดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหผูประกอบการไดเรียนรู ปรับปรุงการทำธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาสินคาของตนเองให
สอดคลองกับความตองการของผูบริโภคยุคดิจิตอล และสามารถนำกิจการเขาสูตลาดหลักทรัพย เพื่อหาผูรวม
ลงทุนและขยายกิจการพรอมแขงขันกับตางประเทศได ซ่ึงในป 2564 มีผูประกอบการเขารวม จำนวน 3 ราย ไดแก  
 รายท่ี 1 ผลิตภัณฑมะพราวน้ำหอมอัดเม็ด 
 รายท่ี 2 ผลิตภัณฑทองมวน 
 รายท่ี 3 ผลิตภัณฑกระเปาผาพิมพลาย 
 
4. โครงการพัฒนาฟารมกวางสวนปาหนองเขื่อน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และระบบฐานขอมูล
ทะเบียนกวางดวยเทคโนโลยี RFID ป 2564 
 คลินิกเทคโนโลยี ไดรับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. ภายใตโครงการพัฒนาฟารมกวาง
สวนปาหนองเข่ือน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และระบบฐานขอมูลทะเบียนกวางดวยเทคโนโลยี RFID ซ่ึงใน
การดำเนินโครงการนี้มีเปาหมายหลัก คือ พัฒนาผูผลิตอาหารสัตวและผูเลี ้ยงกวางรายยอย เพื่อใหเปน
มาตรฐานอินทรียและสรางระบบการเก็บฐานขอมูล RFID เพื่อติดตามและบันทึกขอมูลของกวางแตละตัว 
เพ่ือแสดงขอมูล เชน สายพันธุ เพศ วันเดือนป ท่ีเขาฟารม น้ำหนัก เปนตน โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมดังนี้ 
 
4.1 การสรางความเขาใจ วัตถุประสงคของโครงการรวมถึงการสรางโปรแกรมฐานขอมูลสัตว เพื่อการ
ติดตามกวาง และการเก็บขอมูลดวยระบบ RFID เพ่ือการพัฒนาพอพันธุแมพันธุ 
 วันท่ี 9 ตุลาคม 2563  คลินิกเทคโนโลยีพรอมกับผูเชี่ยวชาญและคุณจิตรา เหลืองทองวัฒนา ฟารมกวาง
สวนปาหนองเขื่อน ไดรวมกันหารือแนวทางการดำเนินงานในโครงการพัฒนาฟารมกวางสวนปาหนองเขื่อน 
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และระบบฐานขอมูลทะเบียนกวางดวยเทคโนโลยี RFID ซึ่งไดรับการสนับสนุน
งบประมาณเปนปท่ี 1  โดยมีการวางแผนการสรางระบบเก็บขอมูลกวางในฟารมแบบรายตัว 
 
 
 
 
 
 
 ภาพการหารือแนวทางการดำเนินงานรวมกับผูประการ
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 ผลการดำเนินงาน  
 1. การพัฒนาโปรแกรมฐานขอมูล เพ่ือการติดตามกวางและการเก็บขอมูลดวยระบบ RFID  
 2. การพัฒนาและการแปรรูปผลิตภัณฑจากกวาง 
 3. การออกแบบเครื่องหมายการคาและการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของผลิตภัณฑจากกวาง 
 4. การใชเทคโนโลยีเพ่ือการประหยัดพลังงานในฟารมกวาง 
 5. การประชาสัมพันธและจัดอบรมแกผู สนใจและสมาชิกฟารมกวาง ที ่ตองการเลี ้ยงกวางเพ่ือ
เศรษฐกิจครบวงจร ตอยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑคุณภาพสูการคายุคใหม 
 
 วันที่ 4 มิถุนายน 2564 คลินิกเทคโนโลยี และคุณจิตรา เหลืองทองวัฒนา ฟารมกวางสวนปาหนองเขื่อน 
ประชุมออนไลนรวมกับบริษัท อัลฟาเทค ซายน เพ่ือวางแผนการพัฒนาผลติภัณฑเครื่องสำอางจากผลผลิตจากกวาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการดำเนินงาน      
 1. หาขอมูลงานวิจัยท่ีใชผลผลิตจากสัตวในการผลิตเครื่องสำอาง เพ่ือนำมาเปนแนวทาง 
 2. พิจารณาขอจำกัดทางดานกฎหมายของไทยในการขอมาตรฐานอาหารและยา  
 3. ขอมูลเทคโนโลยีท่ีใชในการผลิตและการวางแผนการผลิต 
 
 วันที่ 6 มิถุนายน 2564 ทีมที่ปรึกษาลงพื้นที่ ณ ฟารมกวางสวนปาหนองเขื่อน เพื่อวางแผนการใช
เทคโนโลยีการเก็บขอมูลดวยระบบ RFID ในการติดตามกวางและการสรางโปรแกรมฐานขอมูลสัตว  และการ
เขาดูพ้ืนท่ีสำหรับการติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักกวาง และการติดตั้งระบบเก็บขอมูลกวาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการประชุมออนไลนกับบริษัท อัลฟาเทค ซายน เพ่ือหาแนวทางการสรางตลาดตางประเทศ 

ภาพการประชุมหารือเพ่ือตัดสินใจเก่ียวกับระบบติดตามกวาง ภาพ RFID Tag ขนาดความถ่ี 134.2 KHz 

ภาพการวัดพ้ืนท่ีเพ่ือติดตั้ง Load Cell 
 

ภาพทางเขากอนชั่งน้ำหนัก 
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 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ทำการออกแบบเครื่องชั่งกวางโดยใชระบบ Load Cell พรอมฟงกชันที่สามารถ
ล็อคน้ำหนักไดขณะท่ีสัตวมีการเคลื่อนไหว และมีโปรแกรมเชื่อมตอเพ่ือสงขอมูลดวยสัญญาณ RF-232 โดยทีม
ท่ีปรึกษาไดทำการพัฒนาโปรแกรมท่ีใชเก็บขอมูลกวางเพ่ือนำไปสรางเปนระบบฐานขอมูลทะเบียนสัตวตอไป 
 

 ผลการดำเนินงาน 
  1. มีระบบเครื่องชั่งที่จัดเตรียมไวเพื่อเก็บขอมูลน้ำหนักและประวัติของกวางที่เหมาะสมกับพื้นท่ี
บริเวณโรงจัดการกวาง และโปรแกรมเก็บขอมูลดวยระบบ RFID  
 2. มีการจัดเตรียมระบบการสงขอมูลท่ีอานไดจากเครื่องชั่งเขาสูฐานขอมูล 
 

 วันท่ี 23 - 24 สิงหาคม 2564 ลงพ้ืนท่ีเพ่ือทดลองใชโปรแกรมเก็บขอมูลกับ Ear Tag ดวยระบบ RFID 
เพ่ือเก็บขอมูลน้ำหนักกวางตัวผูกอนเขาไปตัดเขาท่ีบริเวณภายในโรงจัดการกวาง 
 
 
 
 
 
 

 

 ผลการดำเนินงาน  ทีมงานของโครงการไดติด Ear Tag ใหกับกวางตัวผู และทำการทดสอบการอานคา 
การสงสัญญาณขอมูลจาก Ear tag ไปยังตัวรับสัญญาณ และแสดงขอมูลในคอมพิวเตอร  โดยโปรแกรมสามารถแสดง
สายพันธุแซมบา ID code ประจำตัวของกวาง น้ำหนัก คาคะแนนความสมบูรณของรางกาย และอายุของกวางได 

ภาพซองหนีบกวาง 
 

ภาพระหวางทางเขาหองตัดเขา 
 

ภาพตาชั่งท่ีจัดเตรียมไวเพ่ือติดตั้งบริเวณโรงจัดการกวาง 

ภาพลงพ้ืนท่ีติด Ear Tag ท่ีหูกวางเพ่ือทดสอบระบบชั่งน้ำหนักกวาง การอานคา และสงขอมูลไปยังคอมพิวเตอร 
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4.2 การอบรมใหความรูเชิงปฏิบัติการ ดานการใชพลังงานและสงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑการแปรรูปจากกวาง
ใหไดผลิตภัณฑอยางนอย 3 ผลิตภัณฑ การพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย การวิเคราะห ตนทุน กำไร 
 วันที่ 6 มิถุนายน 2564 การใหความรูการใชงานและบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใชในการอบเขากวางออน 
เพ่ือนำไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑอ่ืน ไดแก สมุนไพรน้ำเขากวางออน แคปซูลเขากวางออน ซุปเขากวางออนตุนยาจีน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลการดำเนินงาน 
 1. เจาหนาท่ีทำข้ันตอนการใชเครื่องมือและข้ันตอนการอบเขากวางไวเปน KM 
 2. เจาหนาท่ีมีความรูในการแกไขปญหาระบบการควบคุมอุณหภูมิและตั้งเวลาแบบอัตโนมัติได 
 
 วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 การลงพื้นที่เพื่อติดตามการทดลองทำน้ำหมักชีวภาพจากซากสัตว โดยการ
นำซากกวางที่ตายแลวมาผสมกับ Molasses บรรจุไวในถังหมักที่จะหมักเปนระยะเวลา 1 ปขึ้นไป จากนั้น
นำมาเจือจางโดยผสมกับน้ำในอัตราสวน 20:1 ใชเปนหัวเชื้อเมื่อตองการใชเปนปุยใชรดในแปลงหญา หรือ
นำมาหมักกับแกลบ มูลกวาง เศษใบมะพราวหรือเศษใบไมอ่ืนๆ เพ่ือหมักเปนปุยใชในการปลูกพืชตอไป 
 
 
 
 
 

ภาพอธิบายการทำงานของตูอบ ภาพการทดลองใชโปรแกรมในการอบ 

ภาพเขากวางออนกอนตัด ภาพเขากวางออนสไลดเปนแผนกอนอบ 

ภาพเขากวางออนสไลดเปนแผนหลังอบ ภาพผลิตภัณฑแคปซูลเขากวาง 

ภาพโรงเรือนท่ีใชทำน้ำหมักปุยชีวภาพ ภาพเศษใบมะพราวหรือเศษใบไม 
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 ผลการดำเนินงาน : โครงการสวนปาหนองเข่ือนไดทดลองหมักน้ำปุยชีวภาพจากกระดูกกวางและซากกวาง 
ในถังขนาด 2,000 ลิตร เปนจำนวน 30-40 ถัง และนำน้ำปุยชีวภาพท่ีไดไปทดลองรดในแปลงหญา โดยการนำ
น้ำปุยชีวภาพผสมน้ำที่จายผานทางทอดวยระบบอัตโนมัติ และนำหญาที่ปลูกมาเลี้ยงกวางในฟารมไดอยาง
พอเพียงเปนระยะเวลากวา 4 เดือน สามารถลดตนทุนในการซ้ือหญาสดจากนอกโครงการได 
 

 วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 คลินิกเทคโนโลยีไดออกแบบระบบการเชื่อมตอน้ำปุยหมักชีวภาพจากซากกวาง
เขากับระบบรดน้ำอัตโนมัติ  พรอมเก็บผลการเจริญเติบโตของหญาในแปลง และผลิตผลท่ีไดตอไร 
 ผลการดำเนินการ  พนักงานในโครงการสวนปาหนองเข่ือน ไดเรียนรูและศึกษาการใชงานของระบบท่ี
ออกแบบพรอมกับทดลองใชน้ำหมักปุยชีวภาพในการรดน้ำในแปลงหญาผานทอโดยระบบอัตโนมัติ   

 

 วันที่ 31 สิงหาคม 2564 คลินิกเทคโนโลยีไดทำการติดตามเรื่องการการออกแบบเครื่องหมายการคา 
และการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาซึ่งไดใหคำปรึกษาไวแกผูประกอบการ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 
ซึ่งเครื่องหมายเดิม คือ DeDEER (ดีเดียร) ไมสามารถทำการจำหนายออกสูตางประเทศไดเรื ่องจากคำวา 
“DEER” เปนคำสามัญที่มีความหมายจำเพาะ จึงมีการดำเนินออกแบบเครื่องหมายการคารูปแบบใหมคือ 
“Reed” ซ่ึงเปนคำท่ีไมมีความหมายจำเพาะสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการคา และนำไปใชท่ีตางประเทศ 
 ผลการดำเนินงาน โครงการสวนปาหนองเขื ่อนไดนำเครื ่องหมาย ไปดำเนินการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา เพ่ือใหสินคาสามารถจัดจำหนายท่ีตางประเทศได 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพถังหมักซากกวางท่ีตายแลว ภาพแกลบและมูลกวางท่ีใชในการหมัก 

ภาพระบบการเชื่อมตอถังบรรจุน้ำหมักปุยชีวภาพเขากับระบบรดน้ำอัตโนมัติในแปลงปลูกหญาขนาด 21 ไร 

ภาพใบจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของโครงการสวนปาหนองเข่ือน 
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 วันท่ี 7 กันยายน 2564 คลินิกเทคโนโลยีไดพัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑเขากวางออน ท่ีไดรับ
การจดทะเบียนตำรับยาแผนโบราณเรียบรอยแลว เพื่อใหผลิตภัณฑเขากวางออนสามารถจัดจำหนายไดตาม
รานยาแผนโบราณไดอยางถูกตองตามกฎหมาย รวมถึงการใหความรูและการวางแผนเรื่องการตลาดของ
ผลิตภัณฑไสกรอก และเขากวางออน 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 ผลการดำเนินงาน  โครงการสวนปาหนองเขื่อนไดทำการติดตอและดำเนินการจนกระทั่งไดใบสำคัญ
การขึ้นทะเบียนตำหรับยาแผนโบราณ โดยมีเลขที่ไดขึ้นทะเบียน G 63096/63 หลังจากนั้นไดใหคำแนะนำ
เก่ียวกับฉลากและบรรจุภัณฑ เพ่ือเปนผลิตภัณฑท่ีสามารถออกจำหนายในทองตลาดได 
 
4.3 การติดตามผล การวิเคราะหผล  สรุปผล จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ และรายงานผล 
 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563  คลินิกเทคโนโลยีรวมกับฟารมกวางสวนปาหนองเขื่อน จัดอบรมสัมมนา  
เรื่อง “การเลี้ยงกวางเพ่ือเศรษฐกิจครบวงจร ตอยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑคุณภาพสูการคายุคใหม” ณ ฟารมกวาง
สวนปาหนองเข่ือน  ต.ไรใหมพัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
 
 ผลการดำเนินงาน  ผูเขารวมอบรมสัมมนาไดเรียนรูการขออนุญาตเพาะพันธุกวาง กรอบการขอ
อนุญาตกักกัน การเคลื่อนยายสัตว การจัดการซาก และไดเรียนรูแนวทางการขอรับรองมาตรฐานฟารมกวาง 
รวมไปถึงหลักเกณฑในการตรวจประเมินเพื่อพิจารณาขอมาตรฐานฟารมกวาง นอกจากนี้ยังมีผูเชี่ยวชาญให
ความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงกวาง เชน งานทะเบียนสัตว การพัฒนาสายพันธุ องคประกอบของฟารม อาหาร น้ำ 
สุขภาพสัตว โรคท่ีเกิดกับกวาง สวัสดิภาพสัตวสิ่งแวดลอม การบันทึกขอมูลตางๆ ระบบการจัดการฟารมกวาง 
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ นอกจากนี้ผูเขารวมอบรมยังไดเรียนรูการวางแผนงานงบประมาณในการประกอบการ 
การคา การตลาด การแปรรูปผลิตสินคาจากชิ้นสวนของกวาง เชน เขากวาง เนื้อกวาง กระดูก และมูลกวาง 
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและเพิ่มชองทางการตลาดรวมไปถึงใหแนวทางในการสรางรายไดใหกับผูที่เขารวมอบรม
หรือผูท่ีสนใจเลี้ยงกวาง 
 

ภาพใบสำคัญการข้ึนทะเบียนตำหรับยาแผนโบราณและผลิตภัณฑแคปซูลเขากวางออน 
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ภาพกิจกรรมเยี่ยมชมการจัดการคอกกวาง และระบบจัดการกวาง ของฟารมกวางสวนปาหนองเข่ือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
5. โครงการวิสาหกิจชุมชนแปรรูป และสรางมูลคาจากเปลือก ใบ และตนสับปะรด 
 คลินิกเทคโนโลยีไดรับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. ภายใตโครงการวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปและสรางมูลคาจากเปลือก ใบ และตนสับปะรด กลุมผลิตเสนใยธรรมชาติบานคา จ.ราชบุรี  โดยในการ
ดำเนินโครงการนี้มีเปาหมายหลักคือ การใชเทคโนโลยีในการพัฒนาชุมชน เพื่อการสรางความเข็มแข็งทางดาน
ธุรกิจท่ีเก่ียวกับการผลิต การคาขายและการเงิน  ใหสามารถแขงขันกับตลาดภายนอกได และอีกเปาหมายหนึ่ง
คือ การพัฒนาเพื ่อแกปญหาสังคมที ่มีผู สูงวัยเปนสวนใหญเนื ่องมาจากสภาพเงื ่อนไขของชุมชนเองและ
สภาพแวดลอมภายนอกชุมชน เพ่ือใหผูสูงวัยสามารถมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีมีคุณคา ไมเปนภาระของลูกหลาน 
ไมเจ็บปวยงาย เปนการลดภาระคาใชจายทางดานสุขภาพอนามัย ทำใหชุมชนเจริญเติบโตไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการดำเนินงานตาม 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
 

ภาพการอบรมสัมมนา “การเลี้ยงกวางเพ่ือเศรษฐกิจครบวงจร ตอยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑคุณภาพสูการคายุคใหม” 
วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2563 ณ ฟารมกวางสวนปาหนองเข่ือน 
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5.1 การดำเนินงานการพัฒนาเสนใยสับปะรดบานคาเพ่ือเปนเสนใยยาวสำหรับ Technical Textile และ
การพัฒนากระดาษสับปะรด เพื่อเปนบรรจุภัณฑหรือผลิตภัณฑทางเทคนิคและชองทางการจำหนายแบบ 
Off line และ On line  
 วันที่ 17 กุมภาพันธ 2564 การลงพื้นที่เพื ่อดิดตามความกาวหนาและวางแผนการดำเนินงานพัฒนา
วิสาหกิจชุมชุนผูผลิตเสนใยสับปะรด บานคา ณ จังหวัดราชบุรี ในปงบประมาณ 2564  โดย คุณสมชาย อุไกรหงษา 
ไดใหขอมูลในระหวางการลงพื้นที่วา ในชวงฤดูรอนใบสับปะรดมีลักษณะที่แหง และขอบใบเปลี่ยนเปนสีน้ำตาล 
ทำใหการตีใบสับปะรดเพื่อใหเปนเสนใยทำไดยากขึ้นเนื่องจากใบแหง ซึ่งทางคลินิกเทคโนโลยีทราบถึงปญหา
ดังกลาว และจะดำเนินการปรึกษาผูเชี่ยวชาญและวางแผนการลงพ้ืนท่ีในครั้งตอไปเพ่ือแกไขปญหา พรอมกันนี้ 
ไดกำหนดแนวทางในการแกปญหา และมีแผนการดำเนินงานในปงบประมาณ 2564 ดังนี้ 
 1. แกปญหาเครื่องมือท่ีใชในการตีใบสับปะรดไมพอเพียงตอปริมาณการผลิต 
 2. แกปญหาเรื่องการขาดคนท่ีมีความชำนาญในการตีใบสับปะรดใหไดประสิทธิภาพสูง 
 3. การพัฒนาการตอเสนใยสับปะรดเพ่ือใชกับก่ีทอผาท่ีมีอยู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 15 มีนาคม 2564 การใหคำปรึกษาเรื่องการนำเปลือก แกน และเนื้อสับปะรดที่เหลือจากการ
ปอกสับปะรดเพ่ือสงโรงงานทำสับปะรดกระปอง มาแปรรูปเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วันที่ 16 เมษายน 2564  ทดสอบการดูดซับกลิ่นของกระดาษสับปะรด และอัตราสวนที่เหมาะสมใน
การใชงานสารท่ีใชในการ Encapsulation น้ำหอม 
 
 
 
 
  

ภาพการหารือรวมกับประธานวิสาหกิจชุมชนเพ่ือหาแนวทางในการดำเนินงานและพัฒนา 

 

ภาพข้ันตอนการปอกเปลือกสับปะรด นำแกนออก ตัดแตง ควั่นตาสับปะรด และสไลดเนื้อสับปะรด 

ภาพโครงสรางและกลไกการทำงานของสารท่ีใชในการ Encap น้ำหอม  
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 ผลการทดสอบพบวา เม่ือนำกระดาษใบสบัปะรดไปจุมลงในน้ำหอมท่ีผานการ Encapsulation ผลปรากฎวา 
น้ำหอมที่ถูก Encapsulation จะคอยๆดูดซับน้ำหอมเปรียบเทียบกับ Control ที่ไมไดผสมสาร Encapsulation  
ตามหลักการทำงานของสารดังกลาวคือ  การปลดปลอยกลิ่นถูกควบคุมโดยการแพรออกจาก Shell เมื่อถูก
กระตุนดวยน้ำหรือความชื้นภายนอก เปนการปลอยสาร On-demand release หลังจากทดสอบความคงทนของ
น้ำหอมที่ผานการ Encapsulation เปรียมเทียบกับ Control คือ น้ำหอมธรรมดาที่ไมผานการ Encapsulation    
24 ชั่วโมงเปนเวลา 4 สัปดาห ในภาวะแบบเปด พบวา อัตราสวนที่เหมาะสม ที่ทำใหน้ำหอมยังมีกลิ่นที่ดีไมตาง
จาก Control และมีกลิ่นหอมติดทนกวาตัว Control คือ อัตราสวน 4:6 และ 5:5 หรือ สาร Encapsulation  
40%:น้ำหอม 60% และ สาร Encapsulation 50% : น้ำหอม 50%  เม่ือไดอัตราสวนท่ีตองการนำไปทดสอบตอ
และผสมน้ำหอมกับสาร Encapsulation ใหพรอมใชงาน 
 
 วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ตอเนื่องจากกิจกรรมที่ 2.1.3  การทดลอง หาอัตราสวนที่ยอมรับและให
ผลดีท่ีสุด มาทดสอบในรูปแบบของน้ำหอมปรับอากาศพรอมใชงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลการทดสอบน้ำมันหอมระเหยที่นำมาทดสอบเมื่อมีการผสมสาร Encapsulation ตามอัตราสวน 
โดยใชความเขมขน น้ำมันหอมระเหย : สาร Encapsulation (60%:40%,50%:50%, 40%:60%) ที่ความเขมขน 
น้ำมันหอมระเหย 60% ผสมสาร Encapsulation 40%  ซึ่งเปนปริมาณต่ำสุดที่แนะนำในการใชสารดังกลาว 
ก็สามารถคงความยาวนานของกลิ่นน้ำมันหอมระเหยไวได โดยที่ไมตองใชปริมาณมาก และไมทำใหตนทุนสูง
จนเกินไป ยิ ่งไปกวานั ้นสารที ่นำมาใชย ังมีใบรับรองมาตรฐานการผลิต และมีมาตรฐาน cGMP FDA 
(CURRENT GOOD MANUFACTURING PRACTICE จากประเทศสหรัฐอเมริกา จึงม่ันใจในคุณภาพและความ
ปลอดภัยตอผูใชงาน 
 

ภาพการทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซับกลิ่นและอัตราสวนท่ีเหมาะสม 
ในการใชงานของสาร Encapsulation น้ำมันหอมระเหย 

ภาพกระบวนการเตรียมน้ำมันหอมเพ่ือการเติมสาร Encapsulation น้ำมันหอมระเหยแบบพรอมใช 
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 วันที่ 11 มิถุนายน 2564 คลินิกเทคโนโลยีรวมกับผูเชี่ยวชาญคุณพรหมพิริยะ หงษยนต ไดออกแบบ
ผลิตภัณฑน้ำมันหอมระเหยปรับอากาศแบรนด Capine ซ่ึงเปนผลิตภัณฑน้ำมันหอมระเหยท่ีสกัดจากสมุนไพร
ธรรมชาติ ผสมผสานรวมกับกลิ่นหอมของสับปะรดสรางความผอนคลาย โดยใชเทคโนโลยี Encapsulation ใน
การกักเก็บน้ำมันหอมระเหย พรอมกลไกในการปลดปลอยแบบ Trigger Release ดวยความชื ้นจาก
สิ่งแวดลอม ความชื้นในอากาศหรือเหงื่อ เปนตัวกระตุนการปลดปลอยของกลิ่นที่ถูกบรรจุอยูภายในแคปซูล 
ทำใหกลิ่นหอมคอยๆ ถูกปลอยออกดวยระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น  และกานกระจายกลิ่นหอมประยุกตมาจาก
กระดาษที่ทำจากใบสับปะรดของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนบานคาซึ่งมีความสามารถในการดูดซับกลิ่นไดดีกวา
กระดาษท่ัวไป นำมาตัดตามรูปแบบ และประดิษฐเปนรูปทรงตางๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 การลงพื้นที่ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีการแปรรูปกระดาษจากใบ
สับปะรด ณ วิสาหกิจชุมชนบานคา จังหวัดราชบุรี  โดยมีตนแบบใหกับวิสาหกิจชุมชน และสาธิตการใชงาน 
และการพับกระดาษจากใบสับปะรดใหเปนกานดูดซับกลิ่นน้ำมันหอมระเหยที่มีความสวยงามและความคิด
สรางสรรค อีกทั้งเปนการใหสมาชิกไดฝกใชความคิดสรางสรรคเพิ่มศักยภาพทางดานงานศิลปะและงานฝมือ  
ซ่ึงสามารถไปประยุกตใชในการแปรรูปลิตภัณฑอ่ืนๆจากสับปะรดไดในอนาคตอีกดวย  

ภาพกระบวนการสกัดน้ำหอมระเหยปรับอากาศท่ีมีการผลิตเทคโนโลยี 

 

ภาพการออกแบบกานปรับอากาศจากกระดาษใบสับปะรด 

ภาพการใชงานของผลิตภัณฑน้ำหอมระเหยปรับอากาศ 
โดยใชกานจากกระดาษใบสับปะรด 
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 ผลการดำเนินงาน  ไดสินคาตนแบบคือ ผลิตภัณฑน้ำมันหอมระเหย ที่มีสวนผสมจากสับปะรดและ
ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเพ่ือใหไดมาตรฐานผลิตภัณฑ เพ่ือเปนสินคาสำหรับจำหนาย 
 
 วันท่ี 3 สิงหาคม 2564 คลินิกเทคโนโลยีดำเนินการยื่นคำรองจดทะเบียนการคาแบรนด Capine ผาน
ชองทางอินเตอรเน็ตของกรมทรัพยสินทางปญญา 
  

ภาพการติดฉลากผลิตภัณฑ และฝกฝมือการทำกานระเหยกลิ่นจากกระดาษสับประรด 

ภาพการอธิบายข้ันตอนการผลิต และสอนวิธีการทำกานสำหรับระเหยน้ำมันหอมระเหยจากกระดาษสับปะรด 

ภาพ Pattern รูปแบบกานไม การพับลวดลาย และรูปแบบผลิตภัณฑนำมันหอมระเหย

 

ภาพผลิตภัณฑน้ำหอมปรับอากาศ Capine ฝมือวิสาหกิจชุมชน 
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 ผลการดำเนินงาน  มีผลิตภัณฑที่มีการจดเครื่องหมายทางการคา Capine เพื่อเพิ่มมาตรฐานการ
รับรองสินคาใหลูกคาและผูสนใจมีความเชื่อมั่นในสินคา และสามารถใชเครื่องหมายสินคาดังกลาวในเชิง
พาณิชยไดถูกตองตามกฎหมาย 
 
 วันที่ 31 สิงหาคม 2564 คลินิกเทคโนโลยี และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
รวมกันพัฒนาฉลากสินคาน้ำหอมระเหยปรับอากาศจากสับปะรด 

ภาพเครื่องหมายทางการคาท่ีจดทะเบียน 

ภาพรายละเอียดเครื่องหมายทางการคาท่ีจดทะเบียน 

ภาพเอกสารคำขอจดทะเบียน ก.01 ของเครื่องหมายการคา Capine 
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 ผลการดำเนินงาน  สามารถพัฒนาฉลากสินคาใหม  โดยอาจตองพัฒนาฉลากสินคาผลิตภัณฑแบรนด 
Capine รวมกับผูเชี่ยวชาญเพ่ิมเติม 

 
 วันท่ี 15 กันยายน 2564  คลินิกเทคโนโลยี เขารับการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี เรื่องการตอ
เสนใย และการยอมเสนใยสับปะรด รวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการดำเนินงาน ผูเขารวมไดรับความรูและเทคโนโลยีเรื่องการตอเสนใยและการยอมเสนใยสับปะรด 
และไดรวมปรึกษาหารือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพในการพัฒนาเครื่องตอเสนใยสับปะรดให
มีประสิทธิภาพตรงตามความตองการของวิสาหกิจชุมชน เพื่อสรางเครื่องตนแบบใหกับผูสนใจ และชุมชนท่ี
ตองการผลิตเสนใยสับปะรด 
 
 วันที่ 15 กันยายน 2564  คลินิกเทคโนโลยีถายทอดองคความรูการประดิษฐกานดูดกลิ่นจากกระดาษ 
ใบสับปะรดเพ่ือใชกับผลิตภัณฑน้ำมันหอมระเหยปรับอากาศ ครั้งท่ี 2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการดำเนินงาน  วิสาหกิจชุมชนไดรับองคความรูการการประดิษฐกานดูดกลิ่นจากกระดาษใบสับปะรด
เพื่อใชกับผลิตภัณฑน้ำมันหอมระเหยปรับอากาศ และเพิ่มพูนศักยภาพในเชิงหัตถกรรมอีกทั้งยังสรางความ
สามัคคีภายในสมาชิกวิสาหกิจชุมชนไดมีกิจกรรมรวมกัน แลกเปลี่ยนองคความรูท่ีไดรับเพ่ือสรางอาชีพ  

ภาพฉลากสินคาเดิมกอนการพัฒนาฉลากสินคาใหม ภาพฉลากสินคาใหม 

ภาพกิจกรรมการยอมสีเสนใยสับปะรด 

ภาพกิจกรรมถายทอดองคความรูการประดิษฐกานดูดกลิ่นจากกระดาษใบสับปะรด 
เพ่ือใชกับผลิตภัณฑน้ำมันหอมระเหยปรับอากาศ 
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5.2 การสรางเครื่องตีใบสับปะรดและการบำรุงรักษาเครื่อง การพัฒนาทักษะดานการประกอบอาชีพแก
สมาชิกในชุมชน 
 วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 คลินิกเทคโนโลยีลงพื้นที่เพื่อพัฒนาเครื่องตีใบสับปะรด ณ วิสาหกิจชุมชน
เพ่ือแปรรูปและสรางมูลคาจากเปลือก ใบ และตนสับปะรด บานคา จังหวัดราชบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลการดำเนินงาน  ดร.วรวิทย โกสลาทิพย ไดใหคำแนะนำในการพัฒนาเครื่องตีใบสับปะรดโดยการ
เพิ่มกำลังของเครื่องจาก 2 แรงมาเปน 3 แรงมา และปรับระยะหางระหวางใบพัดตีใบสับปะรดและฐานรอง 
เพ่ือใหสามารถตีใบสับปะรดมากข้ึนในแตละครั้ง แตยังคงทำใหเสนใยท่ีไดจากการตีมีความสมบูรณไมนอยกวา
ท่ีไดจากเครื่องกอนการพัฒนา 
 
 วันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 คลินิกเทคโนโลยีไดเขาแนะนำการพัฒนาเครื่องทำความสะอาดใยสับปะรดแหง
เพ่ือกำจัดเศษใบสับปะรดท่ีติดอยูบนเสนใย เพ่ือใหไดเสนใยท่ีสะอาดข้ึน 

 

 ผลการใหคำปรึกษา  ท่ีปรึกษาไดใหคำแนะนำในการพัฒนาเครื่องทำความสะอาดใยสับปะรดแหงเพ่ือ
กำจัดเศษใบสับปะรดที่ติดอยูบนเสนใยและเพื่อใหไดเสนใยที่สะอาดขึ้น โดยการปรับจำนวนรอบของใบพัดใน
การตีเสนใยและสรางอุปกรณในการหวีเสนใยเพ่ือกำจัดเศษใบสับปะรดท่ีติดบนเสนใยใหหลุดออกทำใหมีความ
นุมและเงางามมากข้ึน ไดเสนใยมีคุณภาพดีข้ึน แตในกระบวนการผลิตนี้จะทำใหเกิดการสูญเสียเสนใยบางสวน 
โดยเสนใยแหงจำนวน 20 กิโลกรัม (ขายในกิโลกรัมละ 300 บาท) เม่ือนำมาเขากระบวนการทำความสะอาดแลว
จะเหลือเสนใยเพียง 19.5 กิโลกรัม หรือเกิดการสูญเสียเสนใย 2.5% โดยที่ปรึกษาเสนอแนะใหจำหนายใน
ราคากิโลกรัมละ 400-450 บาทตอกิโลกรัม 
 
 วันที ่ 15 กันยายน 2564  คลินิกเทคโนโลยีถายทอดองคความรูการทำผงสับปะรด เพื ่อแปรรูป
สับปะรด และสรางผลิตภัณฑใหมท่ีสามารถจำหนายและมีอายุการเก็บรักษาท่ียาวนาน 
  

2 แรงมา 3 แรงมา 
ตีไดครั้งละ 8 ใบ 

(จากเดิม 5 ใบ) 

ภาพใยสับปะรดแหง และเครื่องทำความสะอาดเสนใยสับปะรด  
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 ผลการดำเนินงาน  สมาชิกวิสาหกิจชุมชนไดเรียนรูวิธีการทำผงสับปะรด โดยใชวัสดุอุปกรณที่มีอยูแลว 
รวมทั้งสามารถเพิ่มมูลคาของสับปะรดที่สุกงอมซึ่งไมสามารถจำหนายได โดยวิธีการเคี่ยวและปรุงรสใหมีรสชาติ
กลมกลอม และสามารถเก็บไวไดนาน  
 
6. โครงการหนวยบมเพาะวิสาหกิจอุดมศึกษา (UBI) ป 2564 ครั้งท่ี 1 
6.1 กิจกรรมอบรมการเขียนแผนธุรกิจ 
 วันท่ี 15 มกราคม 2564 
 รูปแบบกิจกรรม  :  การจัดฝกอบรมแผนธุรกิจ (Business Plan) 
 ผูเขารวมกิจกรรม : 20 คน 
 สถานท่ี   หองประชุม บริษัทบริษัท บีเอเอส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 24/74 อ.สามพราน จ.นครปฐม 
 ผลท่ีไดรับ  
 1. ผูประกอบการสามารถประยุกตใชแผนธุรกิจใหสอดคลองกับธุรกิจตนเอง 
 2. ผูประกอบการไดตระหนักถึงคุณคาของสินคา (Value Propositions) ของตนเอง 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพการจัดฝกอบรมแผนธุรกิจ (Business Plan) 

  

ภาพกิจกรรมถายทอดองคความรูการผลิตผงสับปะรด 
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 วันท่ี 7  เมษายน  2564 
 รูปแบบกิจกรรม  : การใหคำปรึกษาแกนักศึกษาผูสนใจเปนผูประกอบการ  โดย Mr.Petch Panha  
เปนนักศึกษาตางชาติชาวกัมพูชา คณะสถาปตยกรรมฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ปรึกษา
เก่ียวกับการเขียนแผนธุรกิจ และสนใจรวมเปนสมาชิกชมรม KEC 
 เขารวมกิจกรรม  : 4 คน 
 สถานท่ี  : หองประชุมศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี    
 ผลที่ไดรับ : นักศึกษามีความสนใจเปนผูประกอบการดานสงออก  และสนใจสมัครเขาเปนสมาชิก
ชมรม KEC และสามารถเขียนแผนธุรกิจได 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการใหคำปรึกษาแกนักศึกษาผูสนใจเปนผูประกอบการ 
 
6.2 กิจกรรมเตรียมความพรอม 
 วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธโครงการตางๆ โดยชมรม  KEC KMUTT 
ซ่ึงเปนชองทางสื่อสารและประชาสัมพันธงานอบรม โครงการ และกิจกรรมในการบมเพาะธุรกิจใหกับนักศึกษา 
และผูประกอบการที่สนใจ และเปนชองทางใหนักศึกษาที่สนใจทำธุรกิจสามารถติดตอ และขอรับการปรึกษาผาน
Facebook ของชมรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธโครงการของชมรม KEC 
 

วันท่ี 7 สิงหาคม 2564 
 รูปแบบกิจกรรม   : การจัดทำแผนการดำเนินงานรายปของชมรม 
 ผูเขารวมกิจกรรม  : 8 คน 
 สถานท่ี   : ประชุมในรูปแบบออนไลนผานแอปพลเิคชั่น Zoom 
 ผลท่ีไดรับ : สมาชิกชมรมมีการระดมความคิด และวางแผนการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 



139 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพการจัดทำแผนการดำเนินงานรายปของชมรม 
 

6.3 กิจกรรมบมเพาะผูประกอบการ 
การจัดอบรมแผนธุรกิจ Business Model Canvas : BMC 
 จัดอบรมการเขียนแผนธุรกิจ โดยมีผูเชี่ยวชาญในการใหคำปรึกษาดานการทำธุรกิจใหสำเร็จ การวิเคราะห
จุดขายของสินคา และมีการทดสอบเขียนแผนธุรกิจ และใหผูเขารวมชวยกันแลกเปลี่ยนความรูในการทำธุรกิจ 
 
 
 
 

 
ภาพกิจกรรมการจัดอบรมแผนธุรกิจ Business Model Canvas : BMC 

 

7. โครงการ “การเพ่ิมมูลคาวัสดุเหลือท้ิงจากภาคการเกษตร เพ่ือใชในผลิตภัณฑอาหาร”  
งานวิจัยนี้เปนการนำขยะเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตรมาแปรรูปและพัฒนาใหเปนผลิตภัณฑที่มี

มูลคาเพิ่มสูง เพื่อลดปญหาสภาพแวดลอม และขยายโอกาสในการผลิตและนำไปใชในผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ
ทดแทนผลิตภัณฑท่ีนำเขาจากตางประเทศ โดยมี 2 กิจกรรม คือ เพ่ือเปรียบเทียบการสกัดไบโอพอลิเมอรจากเปลือก
และฟางขาวโดยใชโซเดียมไฮดรอกไซด และเพ่ือพัฒนาฟลมบริโภคไดจากแปงกลวยไขดิบและกลวยน้ำวาดิบเหลือท้ิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกระบวนการแปรรูปจากขยะเหลือท้ิงจากอุตสาหกรรมเกษตร 
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ศูนยวิศวกรรมอุณหภาพ 
 
สถานทีท่ำการ   

ช้ัน 8 อาคารวิศววัฒนะ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
โทรศัพท 02-470-9658  โทรสาร 02-470-9109 

 
วิสัยทัศน 

นำหนาดานวิจัยและบริการวิชาการดานความรอนประยุกต 

 
พันธกิจ 

ศูนยวิศวกรรมอุณหภาพ (Thermal Engineering Center) เปนสถาบันวิจัยและวิศวกรรมชั้นนำดาน
เทคโนโลยีอุณหภาพ ความรอนประยุกต ทำหนาที่ถายทอดเทคโนโลยีและบริการที่ปรึกษาใหแกอตุสาหกรรมไทย 
ศูนยวิศวกรรมอุณหภาพมุงมั่นในการทำงานวิจัย คิดคน พัฒนาเทคโนโลยีดานความรอนประยุกต เพื่อเปลี่ยน
สภาพของประเทศจาก "ผูรับ" มาเปน "ผูสราง" เทคโนโลยี 
 
หลักการและเหตุผล      

เนื่องจากพลังงานและสิ่งแวดลอมเปนปจจัยสำคัญในการดำรงอยูของชีวิตมนุษย และมีปริมาณการใช
เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วทุกขณะตามปริมาณของประชากรและวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี ซึ่งปจจุบันพลังงานสวนใหญ
ที่ไดจากการเผาไหม ไม ถานหิน และน้ำมันเช้ือเพลิงจะลดนอยลงตามลำดับ ทรัพยากรเหลาน้ีไมสามารถจะหา
ทดแทนไดในเวลาอันรวดเร็ว จึงสงผลกระทบโดยตรงตอภาคอุตสาหกรรมที่มีความตองการในการใชพลังงาน
มากขึ้นตามความกาวหนาของเทคโนโลยี และดวยสภาวการณผันผวนดานราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ประเทศไทย
กำลังประสบอยูขณะน้ี สงผลใหอุตสาหกรรมประเทศไทยไมสามารถแขงขันเชิงตนทุนการผลิตในตลาดโลกได 

นอกเหนือจากความสำคัญดานพลังงานแลว ภาคอุตสาหกรรมยังขาดความรู ความเขาใจ ตลอดจนยัง
มีความตองการใหหนวยงานจากภาครัฐ เขามาสนับสนุนสงเสริมในการพัฒนาดานการผลิตใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยการถายทอดความรูทางเทคโนโลยีตางๆ การปรับแตงอุปกรณ เครื่องจักรใหมีความทันสมัย ลดการ
ใชพลังงานและลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก สงเสริมใหตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีเปนหนวยงานการศึกษาที่ทำวิจัยในดานวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี ไดใหความสำคัญแกปญหาที่เกิดขึ้นนี้ จึงมีกลุมนักวิชาการรวมกันทำการวิจัย สรางเครือขายเพื่อให
เกิดการวิจัยอันจะนำไปสูการบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนใหภาคอุตสาหกรรมไดมีการ
พัฒนาในดานการผลิตใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนสงเสริมใหมีการลดการใชพลังงาน และสรางขอมูล
ใหประเทศในการนำไปใชสนับสนุนการออกขอบังคับไดตอไป 

1. เปนศูนยฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหบุคลากรจากภาคอุตสาหกรรมจนเกิดความรูความเขาใจเรื่อง
การเผาไหม (Combustion) และสามารถปรับแตงหัวเผา (Burners) ไดอยางถูกวิธี เพื่อใหมีประสิทธิภาพ
ใกลเคียงกับของใหมอยูเสมอ และสามารถบำรุงรักษาหมอไอน้ำตลอดจนอุปกรณเก็บความรอน รวมทั้ง
อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนเพ่ือการประหยัดพลังงาน 
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2. สรางผูนำกลุมจากภาคอุตสาหกรรมเพ่ือทำหนาที่และบทบาทในขอ 1 
3. เพื่อสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยี ผลการวิจัย เพื่อใหเกิดความแพรหลาย และมีการนำไปใช

ประโยชนในภาคอุตสาหกรรม เอกชน และภาคราชการที่เกี่ยวของใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
4. เพื่อสงเสริมใหเกิดเครือขายความรวมมือดานงานวิจัยและพัฒนา ระหวางหนวยงานราชการ 

อุตสาหกรรม และนักวิจัย เพ่ือจัดต้ังเปน Center of Excellence in Thermal Engineering 
5. หารายไดเพื ่อสนับสนุนงานวิจัยและกิจกรรมตางๆ ของศูนย โดยขอรับการสนับสนุนทุนจาก

หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
6. ถายทอดเทคโนโลยีดานพลังงานและการเผาไหมที่เปนผลงานวิจัยที่มีอยูแลวของนักวิจัย และ

คณาจารยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีแกภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนผูที่สนใจ 
 
ขอบเขตงาน   
 ศูนยวิศวกรรมอุณหภาพ มีความพรอมที่จะทำการวิจัย พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีดานวิศวกรรม 
พลังงานในระดับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีความสำคัญและสงผลตอเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย  โดยมีการ
ดำเนินงานหลักๆ ดังตอไปน้ี 
 1. สรางงานวิจัยและองคความรูดานเทคโนโลยี วิศวกรรม พลังงาน ในกระบวนการผลิต ระบบบริหาร
ความปลอดภัย ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับอุปกรณ เครื่องจักร 
 2. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการใหบุคลากรจากภาคอุตสาหกรรมจนเกิดความรูความเขาใจเรื่องการเผา
ไหม (Combustion) และสามารถปรับแตงหัวเผา (Burners) ไดอยางถูกวิธี เพื่อใหมีประสิทธิภาพใกลเคียงกับ
ของใหมอยูเสมอ และสามารถบำรุงรักษาหมอไอน้ำตลอดจนอุปกรณเก็บความรอน รวมทั้งอุปกรณแลกเปลี่ยน
ความรอนเพ่ือการประหยัดพลังงาน 
 3. สงเสริมความรวมมือ ประสานระหวาง มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และภาคราชการ เพื่อเกิดความ
เชื่อมโยงดานความรวมมือ การวิจัยพัฒนา ตลอดจนการนำองคความรูไปถายทอดและประยุกตใชอยาง
เหมาะสม  
 4. สงเสริมการพัฒนาบุคคลากรในหนวยงานเอกชนและราชการ โดยการวิจัยพัฒนารวมกันกับ
เครือขายที่เกี่ยวของ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา/นักวิจัยกับหนวยงานในเครือขายความรวมมือ ทั้งในและ
ตางประเทศ 
 
จำนวนบุคลากร 
 8 คน 
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ผลการดำเนินงาน 
1. ดานงานวิจัย 

- โ ค ร ง ก า ร  Research on Refrigeration and HVAC technologies and Refrigeration 
Management in Thailand 

- โครงการออกแบบอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนดวยทอความรอน 
- โครงการนำรองบริการตรวจสอบความปลอดภัยโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ภายใต

รายการคาใชจายในการสงเสริมและยกระดับสถานประกอบการ 

 
2. ดานบริการวิชาการ 

- โครงการตรวจสอบสภาพการใชงานของเครื่องจักรภายในโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง 
- โครงการใหคำปรึกษาและวิเคราะหดานการใชเชื ้อเพลิง Bio Fusion ในภาคอุตสาหกรรม 

บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) 
- โครงการใหคำปรึกษาและวิเคราะหดานการใชเชื ้อเพลิง Bio Fusion ในภาคอุตสาหกรรม 

บริษัท พรีเซิรฟฟูด สเปเชียลต้ี จำกัด 
- โครงการใหคำปรึกษาและวิเคราะหดานการใชเชื ้อเพลิง Bio Fusion ในภาคอุตสาหกรรม 

บริษัท พัทยาฟูด อินดัสตรี จำกัด 
- โครงการใหคำปรึกษาและวิเคราะหดานการใชเชื ้อเพลิง Bio Fusion ในภาคอุตสาหกรรม 

บริษัท เวลล โคราช เอ็นเนอรยี จำกัด 
- โครงการใหคำปรึกษาและวิเคราะหดานการใชเชื ้อเพลิง Bio Fusion ในภาคอุตสาหกรรม 

บริษัท เบทาโกร จำกัด 
- โครงการใหคำปรึกษาและวิเคราะหดานการใชเชื ้อเพลิง Bio Fusion ในภาคอุตสาหกรรม 

บริษัท โปลิโฟม จำกัด 
- โครงการใหคำปรึกษาและวิเคราะหดานการใชเชื ้อเพลิง Bio Fusion ในภาคอุตสาหกรรม 

บริษัท เพาเวอรพรอสเพค จำกัด 
- โครงการใหคำปรึกษาและวิเคราะหดานการใชเชื ้อเพลิง Bio Fusion ในภาคอุตสาหกรรม 

บริษัท เรืองสยามอินดัสตรี จำกัด 
- โครงการใหคำปรึกษาและวิเคราะหดานการใชเชื ้อเพลิง Bio Fusion ในภาคอุตสาหกรรม 

บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จำกัด 
- โครงการใหคำปรึกษาและวิเคราะหดานการใชเชื ้อเพลิง Bio Fusion ในภาคอุตสาหกรรม 

บริษัท แอคคิวเรท เทคโนโลยี จำกัด 
- โครงการใหคำปรึกษาและวิเคราะหดานการใชเชื ้อเพลิง Bio Fusion ในภาคอุตสาหกรรม 

บริษัท เกรทเทสท เพ็ท แคร จำกัด 
- โครงการใหคำปรึกษาและวิเคราะหดานการใชเชื ้อเพลิง Bio Fusion ในภาคอุตสาหกรรม 

บริษัท 505 โภคภัณฑ จำกัด 
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เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผนที่ต้ังไว 
 

รายรับที่ต้ังไว รายรับจริง 
งานวิจัย งานวิจัย 

ประมาณ  5,000,000 บาท ประมาณ  3,104,400 บาท 
  

หนวยงานที่รับบริการ 
 - Mitsubishi Reserch Institute, Inc. 

- กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
- บริษัท ตองแปด เอ็มแอนดอี จำกัด  

งานบริการวิชาการ งานบริการวิชาการ  
ประมาณ  5,000,000 บาท ประมาณ  1,565,000 บาท 

 
หนวยงานที่รับบริการ 

 - บริษัท ยูทลิิต้ี บิสิเนส อัลลายแอนซ จำกัด 
- บริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอรยี่ คอรปอเรช่ัน จำกัด 
- บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอรย่ี จำกัด (มหาชน) 
- บริษัท พรีเซริฟฟูด สเปเชียลต้ี จำกัด 
- บริษัท พัทยาฟูด อินดัสตรี จำกัด 
- บริษัท เวลล โคราช เอ็นเนอรยี จำกัด 
- บริษัท เบทาโกร จำกัด 
- บริษัท โปลิโฟม จำกัด 
- บริษัท เพาเวอรพรอสเพค จำกัด 
- บริษัท เรืองสยามอินดัสตรี จำกัด 
- บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จำกัด 
- บริษัท แอคคิวเรท เทคโนโลยี จำกัด 
- บริษัท เกรทเทสท เพ็ท แคร จำกัด 
- บริษัท 505 โภคภัณฑ จำกัด 
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สรุปผลการดำเนนิโครงการ 
โครงการใหคำปรึกษาและวิเคราะห ดานการใชเชื้อเพลิง Bio Fusion ในภาคอุตสาหกรรม 
ศูนยวิศวกรรมอุณหภาพ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดรับการวาจางจาก บริษัท พรีเมี่ยม 
เอ็นเนอรยี่ คอรปอเรชั่น จำกัด  ใหดำเนินการตรวจวัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพทางความรอนของหมอน้ำใน
โรงงาน  และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพทางความรอนของหมอน้ำ  รวมทั้งเพื่อประเมินศักยภาพ
ในการเปลี่ยนเชื้อเพลิงมาใช Bio Fusion และเปรียบเทียบผลความประหยัดกับเชื้อเพลิงเดิมที่โรงงานใชอยู  
โดยศูนยฯ ไดเขาดำเนินการในโรงงานดังน้ี 

- บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอรย่ี จำกัด (มหาชน) 
- บริษัท พรีเซริฟฟูด สเปเชียลต้ี จำกัด 
- บริษัท พัทยาฟูด อินดัสตรี จำกัด 
- บริษัท เวลล โคราช เอ็นเนอรยี จำกัด 
- บริษัท เบทาโกร จำกัด 
- บริษัท โปลิโฟม จำกัด 
- บริษัท เพาเวอรพรอสเพค จำกัด 
- บริษัท เรืองสยามอินดัสตรี จำกัด 
- บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จำกัด 
- บริษัท แอคคิวเรท เทคโนโลยี จำกัด 
- บริษัท เกรทเทสท เพ็ท แคร จำกัด 
- บริษัท 505 โภคภัณฑ จำกัด 
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ภาพผลการดำเนนิงาน 
โครงการใหคำปรึกษาและวิเคราะหดานการใชเชื้อเพลงิ Bio Fusion ในภาคอุตสาหกรรม 
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โครงการนำรองบริการตรวจสอบความปลอดภัยโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ภายใตรายการ
คาใชจายในการสงเสริมและยกระดับสถานประกอบการ   
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ศูนยรับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ 
 
สถานท่ีทำการ   

ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 5  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
โทรศัพท 02-470-9677  โทรสาร 02-470-9668 

 
วิสัยทัศน 
 เปนหนวยงานท่ีใหการรับรองมาตรฐาน ท้ังระบบบริหารงานและผลิตภัณฑตามมาตรฐาน และใหความรู
ทางดานคุณภาพแกบุคลากรท้ังภายในและภายนอก 
 
พันธกิจ 

1. เพิ่มศักยภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ในการรับรองระบบมาตรฐานสากล
ตอวิสาหกิจ เพ่ือใหมีมาตรฐานระดับสากลในการแขงขันกับคูคาจากตางประเทศ 

2. พัฒนายกระดับปรับปรุงประสิทธิภาพของวิสาหกิจทั้งดานการบริหารจัดการคุณภาพ ใหเทียบเทา
มาตรฐานสากล 

3. เพื่อกระตุนใหวิสาหกิจเกิดการปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีตลาดโลก 
และมีการจางงานมากข้ึน 

4. เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล ในการชวยเหลือวิสาหกิจตามโครงการตาง ๆ 
 
ภารกิจหลัก 

1. ใหบริการในการตรวจประเมิน และใหการรับรองตามมาตรฐาน แนวปฏิบัติ หรืออื่น ๆ ภายใตการ
รับรองของระบบงานระดบัชาติ 

2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบตรวจประเมินและการรับรอง และการสรางมาตรฐานในมหาวิทยาลัยให
เทียบเทาในระดับนานาชาติ 

3. สงเสริมและพัฒนาความสามารถของบุคลากรทางดานมาตรฐานและความรูอื่นๆ ทั้งบุคลากรภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงหนวยงานอื่น ๆ ใหผานการอบรม โดยการใหคำปรึกษา การประชุมสัมมนา 
ตลอดจนการวิจัย 

4. เผยแพรผลงานทางดานการศึกษาสูภาคปฏิบัติ และนำผลจากการปฏิบัติงานสูการถายทอดความรู
ภายในหองเรียน 
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โครงสรางองคกร 
  

 
 
บุคลากร 
 1. นายองศา  ศักดิ์ทอง   หัวหนาศูนย 
 2. นายกฤษดา  พจนศิริศิลป  แผนกตรวจรับรองระบบ 
 3. นายศิวะ  เสารอง   แผนกตรวจมาตรฐานฯ 
 4. นางสาวพัสวี  สินพิเชธกร  แผนกตรวจมาตรฐานฯ 
 5. นางสาวสุวพิชญ  ฉายศิริวัฒนา  แผนกตรวจมาตรฐานฯ 
 6. นางสาวชิตาภา  ชาติชำน ิ  แผนกตรวจมาตรฐานฯ 
 7. นางสาวสิริธร  วงเวียน   แผนกตรวจมาตรฐานฯ 
 8. นางสาวศศิประภา  ดิสระ  แผนกบริหารจัดการท่ัวไป 
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ผลการดำเนินงานป 2564  
 
ดานการวิจัยและพัฒนา : บทความวิจัยตีพิมพเผยแพร 
 

ประเภท ป 2564 ป 2565 
แผน 

ป 2566 
แผน แผน ผล 

งานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพร (เรื่อง)     
วารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ 1 1 3 3 
วารสารวิชาการระดบัประเทศ - - - - 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ 1 - 2 2 
การประชุมวิชาการระดับประเทศ 1 - 1 2 

รวม 3 1 6 7 
  
ดานการวิจัยและพัฒนา : โครงการวิจัย 

 
ประเภท ป 2564 ป 2565 

แผน 
ป 2566 

แผน แผน ผล 
1. โครงการวิจัยเชิงวิชาการ (โครงการ) 1 1 2 2 
2. โครงการวิจัยเชิงอุตสาหกรรม (โครงการ) - - - - 

3. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) - - - - 
รวม 1 1 2 2 

 
ดานการใหบริการวิชาการ 

 
ประเภท ป 2564 ป 2565 

แผน 
ป 2566 

แผน แผน ผล 
1. งานทดสอบ วิเคราะห (ครั้ง) - - - - 
2. งานใหคำปรึกษา (โครงการ) 8 4 8 8 
3. การจดัอบรม/บรรยาย (ครั้ง) 8 2 8 8 
4. อ่ืนๆ เชน ตรวจประเมินเพ่ือใหการรับรอง 75 100 75 75 

รวม 91 106 91 91 
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ดานอ่ืนๆ   
 1. การตรวจประเมินเพ่ือใหการรับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ (ISO)                                                    
 2. การตรวจประเมินเพ่ือใหการรับรองตามมาตรฐานอ่ืนๆ เชน มาตรฐานการทองเท่ียว ไดแก 
 - มาตรฐานเรือรับจางนำเท่ียว (Tourist Boat Standard) 
 - มาตรฐานเรือภัตตาคาร (Restaurant Cruise Standard) 
 - มาตรฐานแพบริการเพ่ือการทองเท่ียว (Rafting Standard for Tourism) 
 - มาตรฐานการใหบริการในสถานที่จำหนายสินคาของที่ระลึก (สินคาทั่วไป) (Souvenir Shop 
Services Standard for Tourism) 
 - มาตรฐานการใหบริการในสถานที่จำหนายสินคาของที่ระลึก (สินคาอัญมณี) (Souvenir Shop 
Services Standard for Tourism – Gem Stone Products) 
 - มาตรฐานบริการอาหารเพ่ือการทองเท่ียว (Food Services Standard) 
- มาตรฐานหองน้ำสาธารณะเพื ่อการทองเที่ยวระดับสากล (Public Restroom Standard for 
Tourism : International Level) 
 - มาตรฐานท่ีพักเพ่ือการทองเท่ียวแบบพำนักระยะยาว (Long Stay Standard for Tourism) 
 - มาตรฐานการบริการรถโดยสารเพ่ือการทองเท่ียว 
 - มาตรฐานศูนยบริการขอมูลสำหรับนักทองเท่ียว (Tourism Information Standard) 
 - มาตรฐานการใหบริการและความปลอดภัยในศูนยการคาเพ่ือการทองเท่ียว (Standard of Service 
and Safety in Shopping Centers for Tourism) 
 - มาตรฐานการใหบริการรถตูปรับอากาศสำหรับนักทองเท่ียว (Van Service Standard for Tourism)        
 3. การตรวจประเมินเพ่ือใหการรับรองมาตรฐานการทองเท่ียวอาเซียน 
 - มาตรฐานการทองเท่ียวโดยชุมชนอาเซียน  
 - มาตรฐานสปาอาเซียน 
 - มาตรฐานหองน้ำสาธารณะอาเซียน 
 4. การตรวจประเมินสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิต
เครื่องมือแพทย พ.ศ. 2548 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
 5. การใหคำปรึกษาในการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 6. การเปนหนวยงานในการใหคำปรึกษาแกหนวยตรวจประเมินแกวิสาหกิจประเทศพมา  
 7. การตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางอาเซียน สำนักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
 8. การสงบุคลากรของศูนยเขาอบรมเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถในหลักสูตรไดแก 
 - อบรมหลักสูตรมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย ISO 13485:2016 
Auditor Course 
 - อบรมหลักสูตรตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) 
พ.ศ. 2563 ออกตามความ พรบ.อาหาร พ.ศ. 2522 เรื่องวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บ
รักษาอาหาร 
 - อบรมหลักสูตร GMPs/HACCP Revision 5 Requirement และ Internal Audit สำหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร 
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รายงานเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานในปงบประมาณ 2564 และแผนดำเนินงานสำหรับ 
ป 2565 และ ป 2566 
 

ประเภท ป 2564 ป 2565 
แผน 

ป 2566 
แผน แผน ผล 

งบประมาณรายรับ     
เงินอุดหนุนจากรัฐ (ถามี) - - - - 
รายไดจากการศึกษา (ถามี) - - - - 
รายรับจากงานวิจัย 0.50 - 0.50 0.50 

รายรับงานบริการวิชาการ  12.50 13.00 12.50 13.00 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) - - - - 

งบประมาณรายจาย     
     คาใชจายบุคลากร1 2.50 2.10 2.50 3.00 
     คาใชจายดำเนินงาน2 3.50 3.80 3.50 4.00 
     คาครุภัณฑและสิ่งกอสราง 0.20 - 0.20 0.30 
     หักเขามหาวิทยาลัย (และ สวท.) 0.85 1.00 0.80 0.80 
     หักเขาหนวยงาน 0.85 1.30 0.90 1.00 

 

หมายเหตุ 
1. คาใชจายบุคลากร หมายถึง รายจายที่จายเพื่อการบริหารงานบุคคล ไดแก เงินเดือน คาจางประจำ 

คาจางชั่วคราว และสวัสดิการพนักงานใหม 12% และเงินชดเชยเมื่อถูกเลิกจาง (ถามี) 
2. คาใชจายดำเนินงาน หมายถึง รายจายที่จายเพื่อการบริหารงานประจำ ไดแก คาตอบแทน คาใชสอย    

คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และรายจายอ่ืน 

3. งานวิจัยและโครงการวิจัยดำเนินการโดย นายองศา ศักดิ์ทอง ตำแหนงหัวหนาศูนยรับรองระบบมาตรฐาน
นานาชาติ  

4. ตัวเลขโดยประมาณ - หนวยลานบาท  
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ภาพการดำเนินกิจกรรม  
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ศูนยความปลอดภัยอาหาร 
 

สถานท่ีทำการ    
ชั้น 4 อาคารภาควิชาจุลชีววทิยา คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
โทรศัพท 02-470-8881  โทรสาร 02-470-8885 

   
ความเปนมา  

ในป พ.ศ.2547 เปนปที่รัฐบาลประกาศใหเปนปแหงอาหารปลอดภัย เพื่อผลิตอาหารปลอดภัยสูง 
สูการเปนครัวของโลก หองปฏิบัติการวิเคราะหความเสี่ยงและการตัดสินใจ (ราดาล) ไดเริ่มกอต้ังมาตั้งแต 
ป พ.ศ. 2546 โดยดำเนินการวิจัยเพื่อแกปญหา พัฒนา และสรางองคความรูเพื่อพัฒนาอาหารปลอดภัยแก
อุตสาหกรรมเนื้อไก อาหารทะเล ตลอดจนอาหารแปรรูปเพ่ือการบริโภคในประทศและการสงออก เพ่ือใหการ
ดำเนินงานมีความตอเนื่องและสามารถผลิตงานไดยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงไดมีการปรับขยายการ
ดำเนินงานของหองปฏิบัติการสูการเปนศูนยความปลอดภัยอาหาร ที่มีความสอดคลองและสอดรับกับ
ศูนยอื่นๆ ในสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สวท.) โดยมีวัตถุประสงคและขอบเขตการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน คือ เพื่อสรางงานดานการวิจัย และพัฒนาดานการประเมินความเสี่ยงตออันตรายดาน
จุลินทรียและสารเคมีในอาหาร ความปลอดภัยอาหาร และการปองกันความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนใหอาหารมี
ความปลอดภัย เปนศูนยฝกอบรม วิเคราะห ทดสอบ รับรอง และใหการปรึกษาที่เปนมาตรฐาน เพื่อใหผูผลิต
อาหาร และผูสงออกอาหารไดรับการรับรองระบบการผลิตและความปลอดภัยอาหาร การถายทอดเทคโนโลยี 
ผลการวิจัย เพื่อใหเกิดความแพรหลาย และมีการนำไปใชประโยชนในภาคอุตสาหกรรม เอกชน และภาค
ราชการที่เกี่ยวของกับกระบวนการควบคุมความปลอดภัยอาหาร สงเสริมใหเกิดเครือขายความรวมมือดาน
งานวิจัยและพัฒนา ระหวางหนวยงานราชการ อุตสาหกรรม และนักวิจัย เพื ่อจัดตั ้งเปน Center of 
Excellence in Food Safety ตลอดจนหารายไดเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและกิจกรรมตางๆ ของศูนย โดยขอรับ
การสนับสนุนทุนจากหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
 
ขอบเขตงาน   

ศูนยความปลอดภัยอาหาร มีความพรอมที่จะทำการวิจัย พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีดานความ
ปลอดภัยอาหาร การประเมินความเสี่ยงตอความปลอดภัยในอาหาร ตลอดจนการแทรกแซงเพ่ือลดความเสี่ยง 
เพ่ือใหอาหารมีความปลอดภัยอันเปนผลดีตอสุขภาพประชาชน โดยมีการดำเนินงานหลักๆ ดังตอไปนี้ 
 1. สรางงานวิจัยและองคความรูดานความปลอดภัยของอาหารจากกระบวนการผลิต แปรรูป ระบบ
บริหารความปลอดภัย ความเสี่ยงของอาหาร และการแทรกแซงท่ีเหมาะสม 
 2. พัฒนาชุดทดสอบรวดเร็วที่สามารถบงชี้ปญหาและแนวทางการแกไขปญหาความปลอดภัยและ
คุณภาพ ในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องไดรวดเร็ว 
 3. เปนศูนยฝกอบรม ถายทอดเทคโนโลยีดานระบบการบริหารความปลอดภัยอาหาร (Sanitation 
Standard Operating Procedure (SSOP) Good Manufacturing Practices (GMP)  Hazard Analysis and 
Critical Control Point (HACCP)  และระบบมาตรฐาน ISO ท่ีเก่ียวของกับการผลิตอาหาร อาทิ ISO 22000 
(Food Safety Management Systems, FSMS) และความเสี่ยงอาหาร ตลอดจนการมีหองปฏิบัติการ
วิเคราะหวิจัยในองคประกอบท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยและความเสี่ยง 
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 4. สงเสริมความรวมมือ ประสานระหวาง มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และภาคราชการ  เพื่อเกิดความ
เชื่อมโยงดานความรวมมือการวิจัยพัฒนา ตลอดจนการนำองคความรูไปถายทอดและประยุกตใชอยาง
เหมาะสม  
 5. สงเสริมการพัฒนาบุคคลากรในหนวยงานเอกชนและราชการ โดยการวิจัยพัฒนารวมกันกับ
เครือขายที่เกี ่ยวของ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา/นักวิจัยกับหนวยงานในเครือขายความรวมมือ ทั้งในและ
ตางประเทศ 
   
วิสัยทัศน  

สรางและพัฒนางานวิจัย สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยอาหาร 
   
พันธกิจ  

1. เพ่ือสรางงานวิจัยและพัฒนาดานการประเมินความเสี่ยงตออันตรายดานจุลินทรียและสารเคมีในอาหาร 
ความปลอดภัยอาหาร และการปองกันความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนใหอาหารมีความปลอดภัย เพื่อคุมครองตอ
ผูบริโภคทั้งในและตางประเทศที่ประเทศไทยสงออกสินคาอาหาร  ตลอดจนเพื่อสงเสริมสนับสนุนการสงออก
อาหารของประเทศไทย 

2. เปนศูนยฝกอบรม วิเคราะห ทดสอบ รับรองผลิตภัณฑและกระบวนการ และใหการปรึกษาที่เปน
มาตรฐาน เพ่ือใหผูผลิตอาหารและผูสงออกอาหาร ไดรับการรับรองระบบการผลิตและความปลอดภัยอาหาร 

3. เพื่อสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยี ผลการวิจัย เพื่อใหเกิดความแพรหลายและมีการนำไปใช
ประโยชนในภาคอุตสาหกรรม เอกชน และภาคราชการท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตอาหารให
มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

4. เพื่อสงเสริมใหเกิดเครือขายความรวมมือดานงานวิจัยและพัฒนา ระหวางหนวยงานราชการ 
อุตสาหกรรม และนกัวิจัย  

5. หารายไดเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและกิจกรรมตางๆ ของศูนยได  โดยขอรับการสนับสนุนทุน
จากหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

6. พัฒนาบคุลากรภายใน มจธ. เพ่ือใหมีความรูความสามารถดานความปลอดภัยอาหารและมาตรฐานสากล 
   
บุคลากร  

1. รศ.ดร.ประเวทย  ตุยเต็มวงศ  หัวหนาศูนย 
 2. นายพีระพนธ  ไชยสลี   นักวิจัย 
 3. นางสาวปยะรัตน  คันธวะโร  นักวิจัย 
 4. นางสาวปาริฉัตร  รัตนผล  นักวิจัย 
 5.  นางสาวสุดารัตน วงคธ ิ  ผูชวยนักวิจัย 
 5. นางสมพร  ไชยสมบัติ   ผูประสานงานโครงการ 
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โครงการท่ีดำเนินการ 
งานบริการวิชาการ 
 

รายช่ือโครงการ หัวหนา 
โครงการ 

หนวยงาน 
ท่ีวาจาง 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
โครงการ 

(บาท) 
โครงการพัฒนาผลิตภ ัณฑส ินคา
ชุมชน (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการ
รวบรวม/แปรรูปสูมาตรฐาน GMP) 

รศ.เอนก  
ศิริพานิชกร 

กรมสงเสริมสหกรณ 15 พ.ค. 63 
ถึง 

2 มี.ค. 64 

5,700,300 

โครงการพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑ
ของสหกรณ (ภายใตโครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑสินคาชุมชนปงบประมาณ 
พ.ศ.2563) 

รศ.ดร.ประเวทย 
ตุยเต็มวงศ 

กรมสงเสริมสหกรณ 21 พ.ค 63 
ถึง 

6 พ.ค. 64 

8,888,300 

โครงการพัฒนากระบวนการดองไข
เค็มดวยเครื่องดองไขเค็มความดันสูง 

รศ.ดร.ประเวทย 
ตุยเต็มวงศ 

สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาต ิ

1 พ.ค. 63 
ถึง 

31 ต.ค. 64 

315,900 

โครงการนวัตกรรมกระบวนการผลิต 
ไขเค็มเสริมโฟเลตเพื ่อสุขภาพดวย
ความดันน้ำ 

รศ.ดร.ประเวทย 
ตุยเต็มวงศ 

สำนักงาน
นวัตกรรมแหงชาติ 
(องคการมหาชน) 

7 ส.ค. 63 
ถึง 

6 ธ.ค. 64 
 

835,000 

โครงการการค ัด เล ือกสายพ ันธุ
จุลินทรียจากธรรมชาติท่ีสามารถยอย
สลายคราบน ้ำม ันในน ้ำ สำหรับ
ผลิตภัณฑทำความสะอาดและบำบัด
น้ำเสีย 

รศ.ดร.ประเวทย 
ตุยเต็มวงศ 

สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ 

1 ก.พ. 64 
ถึง  

30 ก.ย. 64 

509,450 

 
งานรับจาง/งานทดสอบ/งานสอบเทียบ 
 

งานรับจาง/งานทดสอบ/ 
งานสอบเทียบ 

หนวยงานท่ีวาจาง ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

มูลคางาน 
(บาท) 

บริการสอบเทียบเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ หนวยงานภาครัฐ 
และบริษัทเอกชน 

1 ต.ค. 63 
ถึง 

30 ก.ย. 64 

578,200 

บริการตรวจเชื้อจุลินทรียในตัวอยางสงตรวจ หนวยงานภาครัฐ 
และบริษัทเอกชน 

1 ต.ค. 63 
ถึง 

30 ก.ย. 64 

455,800 
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สรุปผลการดำเนินงาน 

1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาชุมชน (กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพการรวบรวม/แปรรูปสูมาตรฐาน GMP) 
รายละเอียดการดำเนินงาน  

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาชุมชน (กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพการรวบรวม/แปรรูปสูมาตรฐาน GMP) 
มุงเนนใหสหกรณพัฒนาดานการดำเนินธุรกิจ ผลักดันและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรของสมาชิกสหกรณและ
กลุมเกษตรกร ใหมีคุณภาพไดมาตรฐานตรงตามความตองการของตลาด ยกระดับการรวบรวมและแปรรูปเพ่ือ
สรางมูลคาเพ่ิมใหแกสินคาของสหกรณและกลุมเกษตรกร โดยการพัฒนาศูนยรวบรวมหรือแปรรูปของสหกรณ
และกลุมเกษตรกรใหไดมาตรฐาน GMP สงเสริมการนำระบบ GMP มาใชในการบริหารจัดการ การควบคุม
คุณภาพและความปลอดภัยของสินคา เปนการเพิ ่มประสิทธ ิภาพและผลิตภาพ (Productivity) ของ
กระบวนการผลิตสินคาของสหกรณ ตลอดจนสรางความมั่นใจใหกับลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศวา
สินคาที่ผลิตมีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อเปนการเพิ่มโอกาสทางการตลาดใหกับสินคาสหกรณและกลุม
เกษตรกรท่ีดีอยางตอเนื่อง 

การดำเนินงานโครงการ ไดประเมินศักยภาพความพรอมของสหกรณเปาหมาย วิเคราะห ประเมิน 
โครงสรางและอุปกรณในการดำเนินธุรกิจดานการรวบรวมและแปรรูป รวมถึงศักยภาพและความพรอมของ
สหกรณ ตามหลักเกณฑการประเมินตามระบบมาตรฐาน GMP จัดกิจกรรมฝกอบรมมาตรฐาน GMP เพ่ือ
ถายทอดความรู ในการจัดทำระบบมาตรฐาน GMP สรางความเขาใจในการดำเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับ
ขอกำหนดของระบบมาตรฐาน GMP เปนท่ีปรึกษาในการจัดทำระบบเก่ียวกับหลักการปฏิบัติปฏิบัติท่ีดีในการ
ผลิตอาหาร ขั้นตอนการผลิตตามระบบมาตรฐาน GMP การปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดสุขอนามัยที่ดีของโรงสีขาว 
อาคาร/สถานท่ีรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร และอาคาร/สถานที่แปรรูปอาหาร ตามระบบมาตรฐาน GMP 
เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานของแตละชนิดสินคาของสหกรณเปาหมาย เพื่อใหไดรับการรับรองตามระบบ
มาตรฐาน GMP โดยมีสหกรณเปาหมายท่ีเขารวมโครงการจำนวน 10 แหง 
 
ผลการดำเนินงาน  

สหกรณเปาหมาย จำนวน 10 แหง ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานสุขลักษณะที่ดีในการผลิต และได
จัดทำระบบมาตรฐาน GMP พรอมนำระบบ GMP ไปใชในการบริหารจัดการ ควบคุมคุณภาพ และความ
ปลอดภัยของสินคา รวมถึงบุคลากรของสหกรณเปาหมายมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสุขอนามัยที่ดีในการผลิต 
สอดคลองกับความตองการในการผลิตผลิตภัณฑใหมีความปลอดภัย มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อใหเปนท่ี
ยอมรับท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยสหกรณเปาหมายท้ัง 10 แหง ไดผานการรับรองระบบมาตรฐาน GMP 
จากหนวยรับรองท่ีมีความนาเชื่อถือระดับประเทศ และระดับสากล 
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ภาพกิจกรรม  
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2. โครงการพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑของสหกรณ (ภายใตโครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาชุมชน) 
รายละเอียดการดำเนินงาน  

โครงการพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑของสหกรณ (ภายใตโครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาชุมชน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2563) เปนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ ลดการสูญเสีย 
สามารถยืดอายุการเก็บรักษาและคงคุณภาพมาตรฐาน พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป สรางมูลคาเพิ่มใหกับ
สินคาเกษตรของสหกรณดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม พัฒนาศักยภาพการตลาดของสหกรณจากการ
พัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑแกสินคาของสหกรณใหเหมาะสม สามารถพัฒนาสูการผลิตและการตลาดในเชิง
พาณิชย สอดคลองกับความตองการของตลาดและผูบริโภคในปจจุบันเพ่ิมมากข้ึน โดยมีสหกรณเปาหมายท่ีเขารวม
โครงการจำนวน 30 สหกรณ ซ่ึงมีสินคาเกษตรไดรับการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ จำนวน 30 ผลิตภัณฑ  

สหกรณเปาหมายจำนวน 30 แหง อยูในพ้ืนท่ี 26 จังหวัด แบงออกเปนกลุมจังหวัดภาคอีสานจำนวน 7 แหง 
ภาคเหนือจำนวน 8 แหง ภาคกลางจำนวน 8 แหง และภาคใตจำนวน 7 แหง ประกอบดวยกลุมสินคาประเภท 
ผัก ขาว งา โคเนื้อ โคนม ประมง กาแฟ ผลไม เกลือทะเล พริกไทย ปศุสัตว ถั่วเขียว และปาลมน้ำมัน 
การดำเนินงานไดประเมินศักยภาพความพรอมของสหกรณเปาหมายที่เขารวมโครงการ และวางแผนพัฒนา
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ เพ่ือยกระดับการผลิตและแปรรูปภายใตแนวคิดการสรางมูลคาเพ่ิม การยืดอายุการ
เก็บรักษา ลดการสูญเสีย กำหนดแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑท่ีเปนไปได ในเชิงพาณิชยรวมกับ
สหกรณเปาหมายท้ัง 30 แหง ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ โดยคิดคนและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑเพ่ือสรางความ
แตกตางจากผลิตภัณฑเดิม และเพิ่มมูลคาในเชิงพาณิชยดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมใหกับ
สินคาเกษตร จำนวน 30 ผลิตภัณฑ พรอมออกแบบกระบวนการผลิต ทดสอบตลาดสำหรับผลิตภัณฑ และ
บรรจุภัณฑที่ไดรับการพัฒนาขึ้น พรอมทั้งถายทอดองคความรู เทคโนโลยีและวิธีการที่เกี่ยวของในการผลิต 
การแปรรูปสินคา การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑใหแกผูแทนสหกรณและผูเกี่ยวของของสหกรณเปาหมาย 
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ สงเสริมการตลาด เจรจาการคา จับคูธุรกิจ สำหรับผลิตภัณฑท่ีไดรับการพัฒนา รวมถึง
จัดใหมีการประชาสัมพันธผลการดำเนินโครงการ เผยแพรในรายการโทรทัศน และประชาสัมพันธผลิตภัณฑท่ี
ไดรับการพัฒนาเผยแพรในสื่อออนไลน 
 
ผลการดำเนินงาน  

สหกรณเปาหมายทั้ง 30 แหง ไดรับการพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป และเพิ่มมูลคาใหกับ
สินคาเกษตรของสหกรณดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมถึงการพัฒนาศักยภาพการตลาดของ
ผลิตภัณฑสหกรณ และพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑแกสินคาเกษตรของสหกรณใหเหมาะสมสอดคลองกับ
ความตองการของตลาด สามารถพัฒนาสูเชิงพาณิชย จากวัตถุดิบที่สหกรณมีการผลิตเปนจำนวนมาก หรือผล
พลอยไดจากการผลิต/แปรรูปเบื้องตนที ่มีราคาคอนขางต่ำ ซึ ่งสามารถพัฒนาเพื ่อสรางมูลคาได อีกท้ัง
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑที่พัฒนาขึ้นในเบื้องตน ไดผานการทดสอบตลาด การตรวจสอบคุณภาพ การวิเคราะห
คุณคาทางโภชนาการ การคำนวณตนทุนการผลิตเพื่อกำหนดราคาขายที่เหมาะสมในเบื้องตน รวมถึงมีการ
จัดทำสื่อโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธทั้งสื่อออนไลนและแผนพับ ซึ่งสามารถนำไปตอยอดการผลิตและพัฒนาสู
การผลิตในเชิงพาณิชยตอไปได  ทั้งนี้บุคลากรของสหกรณเปาหมายยังไดรับความรูเกี ่ยวกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑและการแปรรูปสินคาเกษตร การใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสม กระบวนการควบคุมคุณภาพการ
ผลิตและความปลอดภัย มาตรฐานที่เกี่ยวของกับการผลิตและการตรวจสอบผลิตภัณฑ การคิดตนทุนและการ
กำหนดราคา การจัดหาผูรับจางผลิต และการทำการตลาดแบบออฟไลนและออนไลน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
แปรรูปสินคาเกษตร  
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ภาพกิจกรรม 
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3. โครงการพัฒนากระบวนการดองไขเค็มดวยเครื่องดองไขเค็มความดันสูง 

รายละเอียดการดำเนินงาน   

พัฒนานวัตกรรมใหมในการผลิตไขเค็ม โดยผสมผสานกรรมวิธีแบบดั้งเดิมรวมกับการใชเทคโนโลยี
ดานความดันน้ำ เพื่อพัฒนาใหมีกระบวนการผลิตไขเค็มที่มีมาตรฐาน สามารถควบคุมคุณภาพใหมีความ
สม่ำเสมอ และพัฒนาไขเค็มใหมีรสชาติที่แตกตางจากทองตลาด เปนที่ยอมรับของผูบริโภค เพื่อสรางความ
แปลกใหมและความหลากหลายแกผลิตภัณฑ รวมไปถึงการเพิ่มกำลังการผลิตใหเหมาะสมกับความตองการ
ของตลาด โดยลดระยะเวลาการผลิตไขเค็มลงจากเดิมที่ใชระยะเวลาในการดองถึง 21 วัน ใหเหลือเวลาการ
ดองเพียง 5-7 วัน พัฒนากระบวนการผลิตท่ีสามารถนำน้ำเกลือท่ีใชแลวกลับมาใชใหมไดอีก เพ่ือลดตนทุนการ
ผลิตดานวัตถุดิบลง ทำใหไดไขเค็มที่สะอาดถูกสุขลักษณะ มีคุณภาพและความสม่ำเสมอ รวมถึงไดพัฒนาสตูร
ผลิตภัณฑไขเค็มรสชาติใหมเพิ่มเติม ไดแก ไขเค็มสูตรสมุนไพร (เครื่องเทศพะโล) เพื่อสรางความหลากหลาย
แกผลิตภัณฑ พรอมตรวจวัดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานที่เก่ียวของทั้งดานกายภาพ เคมี จุลินทรีย และ
คุณภาพการยอมรับทางประสาทสัมผัสรวมกับการทำนายอายุการเก็บรักษาของไขเค็มท่ีพัฒนาข้ึน 

 

ผลการดำเนินงาน  

สรางเครื่องดองไขเค็มความดันสูง และพัฒนากระบวนการผลิตไขเค็มโดยใชเครื่องดองไขเค็มความดัน
สูงท่ีสามารถลดระยะเวลาในกระบวนการดองไขเค็มจากการดองแบบธรรมดาท่ีใชเวลา 21 วัน เหลือเพียง 5-7 วัน 
ที่ยังคงไดไขเค็มที่มีความเค็ม รสชาติ และลักษณะไมตางจากไขเค็มที่มีขายในทองตลาด เพื่อรองรับการตลาด
ภายในและตางประเทศไดเพิ่มขึ้น อีกทั้งไดไขเค็มรสชาติแปลกใหม มีเอกลักษณฉพาะตัว คือ มีกลิ่นรสของ
เครื่องเทศพะโลในไขเค็มที่เปนที่ยอมรับของผูบริโภค เพื่อสรางทางเลือกในการรับประทานไขเค็มใหมากข้ึน 
เกษตรกร/ผูผลิต ไดรับการถายทอดองคความรูดานการผลิต การควบคุมคุณภาพ ทำใหสามารถผลิตไขเค็ม
สูตรตาง ๆ ได และมีการผลิตท่ีถูกสุขลักษณะตามหลักความปลอดภัยอาหาร 
 

ภาพกิจกรรม 
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4. โครงการนวัตกรรมกระบวนการผลิตไขเค็มเสริมโฟเลตเพ่ือสุขภาพดวยความดันน้ำ 
รายละเอียดการดำเนินงาน   

เกษตรกรหรือผูผลิตนิยมแปรรูปไขเปดเปนไขเค็ม แตจากการที่ไขเค็มมีกระบวนการผลิตหลากหลาย 
ท้ังดองในน้ำเกลือ พวกดวยดินสอพองผสมเกลือ หรือดินจอมปลวกผสมเกลือ ซ่ึงมักใชเวลาทำไขเค็มประมาณ 
15-30 วัน แลวแตมาตรฐานความเค็มเอกลักษณของผูผลิตแตละราย แตยังไมมีการพัฒนาไขเปดในลักษณะท่ี
เพิ่มวิตามินเขาไปในไขเปด ซึ่งจากการศึกษาพบวา การเพิ่มวิตามินเขาไปในไขสามารถเพิ่มมูลคาของไขเพ่ิม
มากขึ้น และตลาดมีความตองการมากในปจจุบัน เนื่องจากเปนสินคาที่ทานงายและมีประโยชนตอทั้งเด็กและ
ผูใหญท่ีตองการวิตามินเสริมในไข 

การใชเทคโนโลยีการผลิตเขามาชวย เชน กรณีนี ้นำเอาระบบผลิตไขฟงกช ั ่นดวยความดันน้ำ 
(Hydrostatic Pressurization) เปนกระบวนการที่สามารถแกไขปญหาการผลิตแบบดั้งเดิมไดอยางครบวงจร 
สามารถอัดวิตามินเขาสูไขขาวและไขแดงไดอยางรวดเร็ว โดยใชเวลาเพียง 3-5 วัน การที่มีแรงดันน้ำในทุก
ทิศทางสูไข ทำใหการซึมผานของวิตามินเขาสูไขไดสม่ำเสมอ และรวดเร็วกวาการซึมผานเปลือกไขแบบพอก
ดวยดินสอพองหรือดิน อีกทั้งยังไดไขฟงกชั่นที่สะอาดเพราะไมสัมผัสดินที่อาจมีเชื้อจุลินทรียปนเปอนอยูมาก 
จึงมีความปลอดภัยสูง อีกประการหนึ่ง การท่ีไดไขฟงกชั่นท่ีมีความสม่ำเสมอ คุณภาพดี สงผลใหสามารถสราง
ความแตกตางและกำหนดราคาที ่เหมาะสมไดนวัตกรรมการผลิตไขเสริมโฟเลตเพื ่อสุขภาพ เปนการใช
เทคโนโลยีความดันน้ำในการผลักใหสารสำคัญ เชน เกลือ และวิตามิน เพื่อทำใหไดไขเค็มพรอมทั้งไขเสริม
วิตามิน ทำใหเกิดประโยชนตอผูบริโภคในเชิงสุขภาพไดหลายมิติ เพื่อประโยชนเชิงสุขภาพหรือเชิงการ
สาธารณสุขท่ีลดปญหาทุพลโภชนาของประชาชนในภาคใตหรือภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ ปริมาณของสารสำคัญ
ท่ีเพ่ิมเขาไปในไขถูกกำหนดดวยแรงดันน้ำ และเวลาในการผลักดันใหวิตามินเขาไปสูตัวไขขาวและไขแดง ทำให
สามารถควบคุมปริมาณวิตามินใหเปนไปตามท่ี RDA แนะนำใหมีการบริโภคในแตละวันได การควบคุมปริมาณ
เกลือเขาสูไขเพ่ือผลิตไขเค็ม เปนการสรางมาตรฐานไขเค็มสำหรับประเทศ สามารถกำหนดระดับความเค็มตาม
ตองการการบริโภคในแตละแบบได นอกจากนี้นวัตกรรมนี้ยังสามารถกำหนดใหมีปริมาณเกลือในไขเค็มท่ี
เพียงพอตอการถนอมอาหาร ไมใหมีเกลือมากเกินไปอันอาจมีผลลบตอสุขภาพผูบริโภคไดอีกดวย หลักการ
ควบคุมการนำสารที่เปนประโยชนตอสุขภาพเขาสูไขนี้ เปนการสรางผลิตภัณฑสุขภาพแนวใหม โดยอิงกับ
พฤติกรรมการบริโภคไขของคนไทย 
 
ผลการดำเนินงาน  

ออกแบบและปรับปรุงเครื่องผลิตไขเค็มความดันน้ำที่ทำดวยเหล็ก หรือเหล็กกลาไรสนิมที่มีการเคลือบ
ปองกันสนิม โดยมีฝาปด และระบบปดฝาถังที่มีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐานที่สามารถรองรับแรงดันที่ 5 
กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร พรอมชุดความดันและอุปกรณดานความปลอดภัย เพ่ือทดลองผลิตในเชิงพาณิชย
ที่รองรับการอัดแรงดันตามเกณฑที่กฎหมายกำหนด มีความหนาของวัสดุที่เหมาะสมตอการใชงานและทนตอ
การกัดกรอน โดยมีพื้นฐานการออกแบบตามหลักวิศวกรรมเครื่องกล และการอางอิงในการออกแบบภาชนะ
รับแรงดันเปนไปตามสมาคมวิศวกรรมเครื่องกลแหงสหรัฐอเมริกา (ASME) และ เปนไปตามกฎกระทรวง 
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการใชงาน และพัฒนาสูตรการดองไขเค็มเสริมสุขภาพเพื่อผลิตไขเค็มฟงกชั่น
เพ่ือสุขภาพ  

พัฒนาสูตรน้ำดองไขเค็มใหเสริมสารอาหารสำคัญ ทดสอบปริมาณและการซึมผานตรวจสอบคุณภาพ
ดานเคมี จุลชีววิทยา และกายภาพ และทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยผูเชี่ยวชาญและผูบริโภคกำหนดปริมาณ
ที่อัดเขาไข เพื่อกำหนด Serving Size เพื่อเหมาะแกการบริโภค การพัฒนาครั้งนี้ไดใชเทคโนโลยีแรงดันน้ำใน
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การผลิตไขฟงกชั่น เพ่ือเพ่ิมปริมาณวิตามินท่ีพบมีการขาดแคลนสูงในไขเปนการเพ่ิมคุณคาทางโภชนาการและ
สรางความแตกตาง รวมถึงมาตรฐานใหแกไข เพ่ือลดปญหาการขาดวิตามินหรือแรธาตุสำคัญของประชากรบางกลุม 
เชน ประชากรในภาคใต ที่มีปญหาการขาดวิตามินและแรธาตุในเด็กอยางรุนแรง การรับประทานไขเค็ม
เปนการชดเชยการขาดแคลนวิตามินและแรธาตุไดอยางเหมาะสม เพราะเปนอาหารท่ีนิยมรับประทานอยูแลว 
จากการทดลองเบื้องตนพบวา เทคโนโลยีนี้สามารถผลักดันใหวิตามินเขาไปสูไขขาวและไขเค็มไดมากถึง 10-20 เทา 
ทำใหมีความมั่นใจวาเทคโนโลยีสามารถชวยเพิ่มปริมาณวิตามินหรือสารสำคัญเขาสูไข ทำใหไขฟงกชั่นเปน
แหลงธาตุอาหารท้ังโปรตีน วิตามิน และเกลือแร สำคัญเพียงพอตอการเจริญเติบโตของเด็กและเยาวชนได 
การเพ่ิมโฟเลตสำคัญตอการพัฒนาดานการเจริญเติบโตของเด็ก และลดปญหาดานโภชนาท่ีกำลังเปนปญหาสำคัญ
ไดเปนอยางดี เทคโนโลยีนี้ยังสามารถนำไปใชพัฒนาสินคาไขเค็มใหหลากหลายตามความตองการของตลาดไดอีกดวย 

 
ภาพกิจกรรม 
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5. โครงการการคัดเลือกสายพันธุ จุลินทรียจากธรรมชาติที ่สามารถยอยสลายคราบน้ำมันในน้ำ 
สำหรับผลิตภัณฑทำความสะอาดและบำบัดน้ำเสีย 
รายละเอียดการดำเนินงาน  

คัดเลือกจุลินทรียจากธรรมชาติภายในประเทศท่ีมีคุณสมบัติสามารถยอยสลายคราบน้ำมันในแหลงน้ำ
ตามสภาพทองถ่ินได เพ่ือใหไดเชื้อจุลินทรียท่ีมีกิจกรรมเหมาะสมกับภูมิภาคในเขตรอน เพ่ือนำไปใชเปนหัวเชี้อ
ในการผลิตผลิตภัณฑน้ำยาทำความสะอาดชีวภาพ สามารถนำไปตอยอดผลิตภัณฑใหมไดในอนาคต ชวยลด
การนำเขาและการพึ่งพาตางประเทศ ลดการใชสารเคมีที่ไปชวยยอยสลายน้ำมันที่ไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
เปนการนำทรัพยากรชีวภาพมาปรับใชใหเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการคัดแยกเชื้อจุลินทรียท่ีสามารถ
ยอยสลายน้ำมันจากเชื้อที่มีอยูในธรรมชาติ ทดสอบประสิทธิภาพการยอยสลายน้ำมันชนิดตาง ๆ ทดสอบการ
เจริญและความสามารถในการยอยสลายน้ำมันของจุลินทรีย เมื ่ออยูในสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ เพื่อหา
เชื้อจุลินทรียท่ีมีความสามารถในการยอยสลายน้ำมันรวมกับสารลดแรงตึงผิวชีวภาพไดดีท่ีสุด 
 
ผลการดำเนินงาน  

สามารถคัดเลือกสายพันธุจุลินทรียจากธรรมชาติภายในประเทศที่มีประสิทธิภาพในการยอยสลาย
น้ำมันในแหลงน้ำ เพื่อใชเปนหัวเชื้อที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑทำความสะอาดอเนกประสงคชีวภาพ และใช
สำหรับบำบัดน้ำเสียในสิ่งแวดลอม สามารถนำไปใชในการผลิตจุลินทรียและสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมท่ีมี
คุณภาพ ลดการนำเขาและการพึ่งพาตางประเทศ ลดการใชสารเคมีที่ไปชวยยอยสลายน้ำมันและไมเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม 
 
ภาพกิจกรรม 
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6. บริการสอบเทียบเครื่องวัดความช้ืนเมล็ดพันธุ 
รายละเอียดการดำเนินงาน  

ดำเนินการสอบเทียบเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุทั้งในและนอกสถานที่ แกบริษัทและหนวยงาน
ราชการตาง ๆ รวมถึงออกใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ 
 
ผลจากการดำเนินงาน  

เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ เปนเครื่องมือที่ใชในอุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ เกี่ยวเนื่องทั้งใน
กระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การวิเคราะหตาง ๆ รวมถึงการซ้ือขายเมล็ดพันธุ ซ่ึงเครื่องมือวัดเม่ือ
ถูกใชงานไปในระยะหนึ่ง อายุของสวนประกอบและเครื่องมือวัดที่ใชงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงคลาดเคลื่อน 
อันเนื่องมาจากสภาวะแวดลอมตาง ๆ การเก็บรักษา และการใชงาน ซึ่งทำใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการวัดได 
สงผลใหผลการวัดที่ไดรับไมมีความนาเชื่อถือ เมื่อนำไปใชงาน อาจสงผลกระทบตอกระบวนการตาง ๆ ซ่ึง
กระบวนการสอบเทียบเครื่องมือวัดความชื้นเมล็ดพันธุ เปนการยืนยันเพ่ือใหม่ันใจวาผลการวัดของเครื่องมือท่ี
เกิดขึ ้นมีความถูกตองแมนยำ และมีความนาเชื ่อถือในระดับใด เพื ่อใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน
กระบวนการตาง ๆ ซึ่งงานบริการสอบเทียบเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุของศูนยความปลอดภัยอาหาร 
จะดำเนินการสอบเทียบเครื่องวัดเมล็ดพันธุ ของบริษัทและหนวยงานตาง ๆ และออกใบรายงานผลการสอบเทียบ 
เพ่ือเปนสิ่งยืนยันถึงผลการวัดของเครื่องมีวามีความถูกตองแมนยำ และมีความเชื่อถือมากนอยเพียงใด 
 
ภาพกิจกรรม 
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7. งานบริการตรวจเช้ือจุลินทรียในตัวอยางสงตรวจ 
รายละเอียดการดำเนินงาน  

ตรวจวิเคราะหทางจุลชีววิทยาจากตัวอยางที่มาจากสิ่งสงตรวจตาง ๆ เพื่อวินิจฉัยชนิดของเชื้อแบคทีเรีย
ดวยวิธีพื้นฐาน การตรวจนับจำนวนแบคทีเรีย การทดสอบความไวของเชื้อตอสารตานจุลชีพ ซึ่งตัวอยางทั้งหมด
จะทำการตรวจวิเคราะหในหองปฏิบัติการ เพ่ือรองรับธุรกิจของหนวยงานราชการและภาคเอกชน 
 
ผลจากการดำเนินงาน  

จุลินทรียหลายชนิดมีความสำคัญเกี่ยวของกับอาหารที่รับประทาน การตรวจสอบการปนเปอนของ
เชื้อจุลินทรียในอาหาร หรือตัวอยางที่มาจากสิ่งสงตรวจตาง ๆ จึงเปนสิ่งจำเปนที่จะชวยใหทั้งผูผลิตและ
ผูบริโภคมั่นใจไดวาอาหารที่ผลิตขึ้นหรืออาหารที่จะบริโภคมีความปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรียกอโรค ซึ่งการ
ดำเนินงานตรวจสอบเชื้อจุลินทรียปนเปอนของศูนยความปลอดภัยอาหาร จะดำเนินการตรวจสอบการ
ปนเปอนของเชื้อจุลินทรียในอาหารและตัวอยางสงตรวจ ที่เกี่ยวของกับการวิจัยและการผลิตอาหาร อาหารสัตว 
และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  และออกรายงานผลการทดสอบ 
 
ภาพกิจกรรม 
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ศูนยการศึกษาดานการสื่อสารและการบริการครบวงจร 
 

สถานท่ีทำการ   
ชั้น 2 อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  โทรศัพท 0-240-9629 

 

วิสัยทัศน 
 เปน 1 ใน 5 ของศูนยบริการวิชาการดานการสื่อสารและโทรคมนาคมชั้นนำของประเทศไทยภายใน
ระยะเวลา 5 ป 
 

พันธกิจ 
 1. เปนศูนยท่ีมุงสรางงานวิจัยและงานบริการวิชาการดาน ICT ระดับนานาชาติ  
 2. ผลิตองคความรูทางดาน ICT เพ่ือสังคม  

3. สงเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ
องคการท้ังภาครัฐและเอกชน  

4. พัฒนานวัตกรรมดาน ICT เพ่ือการประยุกตใชงานดานตาง ๆ 
 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อดำเนินการและสนับสนุนแนวคิดเศรษฐศาสตรเทคโนโลยีดานโทรคมนาคมและบรอดคาสติ้ง 

ของมหาวิทยาลัย  
2. เพื่อสรางความรวมมือกับภาครัฐในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานการสื่อสารตามกรอบนโยบาย

ดานการสื่อสารของประเทศไทย  
3. เพ่ือสรางผลงานวิจัยเชิงวิชาการท่ีสามารถนำมาใชไดกับสังคมและการสงเสริมการสรางองคความรู

เฉพาะดานวิชาชีพโทรคมนาคม โดยไดรับความรวมมือจากสมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ  

4. เพื่อสงเสริมการใชเทคโนโลยีดานการสื่อสาร เพื่อลดกระบวนการและขั้นตอนในการทำงานได
อยางมีประสิทธิภาพ และเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน  

5. เพื่อใหบริการวิชาการและเปนที่ปรึกษาดานการบริหารจัดการในองคกรที่ตองการระบบสื่อสารเขามา
เสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน เชน การเขียนแผนธุรกิจ การใหบริการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การ
ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน (Process Improvement) การสงเสริมการสรางนวัตกรรมกระบวนการ (Process 
Innovation) ในองคกร และการสรางระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) ใหกับองคการตางๆ เปนตน 

6. เพ่ือดำเนินการและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาดาน Green ICT ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
7. เพิ่มศักยภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี โดยการเปนองคกรรับรองสมรรถนะของ

บุคคลตามมาตรฐานอาชีพดานการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลคอนเทนตตามมาตรฐานสากล 
 

บุคลากร 
1. ผศ.ดร.จิรศิลป  จยาวรรณ  รักษาการหัวหนาศูนย 
2. นายจรูญศักดิ์  อินทรออน  นักวิจัย 
3. นายอุทัย  ละไม   นักบริหารงานท่ัวไป 
4. นางสาวโสภา  สมบูรณพัฒนากิจ นักบริหารงานท่ัวไป 
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ผลการดำเนินงาน ปงบประมาณ 2564  
 
โครงการท่ีดำเนินงาน  
 

รายช่ือโครงการ 
 

หัวหนา 
โครงการ 

 

หนวยงาน 
ท่ีวาจาง 

 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ
โครงการ 
(บาท) 

โครงการทำการจัดสอบเพื่อรับรองสมรรถนะ
บ ุคคลตามมาตรฐานอาช ีพสาขาว ิชาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารและ
ดิจิทัลคอนเทนตอาชีพชางโครงขายปลายทาง
ดานเครือขายใยแกวนำแสงชั้น 2  

ผศ.ดร.จิรศิลป 
จยาวรรณ 

สถาบัน 
คุณวุฒิวิชาชีพ  

(องคกรมหาชน) 

15 ธ.ค. 2563 
ถึง 

15 ก.พ. 2564 

90,000 

ตรวจตราทรัพยส ินของกิจการโครงสร าง
พื ้นฐาน (Site Visit Outsourcing) กองทุน
รวมโครงสรางพื ้นฐานโทรคมนาคมดิจ ิทัล
(DIF) จ.เชียงใหมและแมฮองสอน 

ผศ.ดร.จิรศิลป 
จยาวรรณ 

บมจ. 
ธนาคารกสิกรไทย  

15 ธ.ค. 2563 
ถึง 

15 ก.พ. 2564 

90,000 

ตรวจตราทรัพยส ินของกิจการโครงสร าง
พื ้นฐาน (Site visit Outsourcing) กองทุน
รวม โคร งสร  า งพ ื ้ น ฐ านบรอดแบรนด
อินเทอรเน็ตจัสมิน (JASIF) จ.สุราษฎรธานี 

ผศ.ดร.จิรศิลป 
จยาวรรณ 

บมจ. 
ธนาคารกสิกรไทย 

23 มี.ค. 2564 
ถึง 

24 พ.ค. 2564 

90,000 

โครงการทำการจัดสอบเพื่อรับรองสมรรถนะ
บ ุคคลตามมาตรฐานอาช ีพสาขาว ิชาชีพ
อุตสาหกรรมดิจิทัลอาชีพชางโครงขายปลาย 
ทางดานเครือขายใยแกวนำแสงชั้น 2  
 

ผศ.ดร.จิรศิลป 
จยาวรรณ 

สถาบัน 
คุณวุฒิวิชาชีพ 

(องคกรมหาชน) 

3 ก.ย. 2564 57,000 

โครงการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาช ีพ ด วยว ิธ ี เท ียบโอน 
ประสบการณ การทำงาน (RESK) สาขา
วิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัลอาชีพชางโครงขาย
ปลายทางดานเครือขายใยแกวนำแสงชั้น 3  
 

ผศ.ดร.จิรศิลป 
จยาวรรณ 

สถาบัน 
คุณวุฒิวิชาชีพ 

(องคกรมหาชน) 

27 ส.ค. 2564  
ถึง  

10 ก.ย. 2564 

13,000 
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สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ปงบประมาณ 2564 

1. งานรับจาง/งานทดสอบ 
1.1 ตรวจตราทรัพยสินของกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน (Site Visit Outsourcing) 

ศูนยการศึกษาดานการสื่อสารและบริการครบวงจร สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ไดรับมอบหมายจาก บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
ใหดำเนินการตรวจสอบสภาพปจจุบันของทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงคในการตรวจ
ตราทรัพยสินของกิจการโครงสรางพื้นฐาน เพื่อทำการตรวจตราสภาพของทรัพยสินโครงสรางพื้นฐานในสวน
ของทรัพยสินใยแกวนำแสง (Optical Fiber Cable หรือ OFC) ที่กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานบรอดแบรนด
อินเทอรเน็ตจัสมิน และกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) เขาลงทุน และรายงานผลแก
ผูดูแลกองทุนเพ่ือใหเปนไปตามขอผูกพันการจัดการกองทุนรวม 
 

ภาพกิจกรรม 
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2. งานบริการวิชาการ  
2.1 การดำเนินการเปนองคกรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการ
มหาชน) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล 

สำหรับในปนี้ศูนยไดมีการจัดทดสอบและรับรองสมรรถนะบุคคลโดยไดรับการสนับสนุนจาก สคช. 
คาจัดสอบเพื่อรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล อาชีพชางโครงขาย
ปลายทางดานเครือขายใยแกวนำแสงชั้น 2  มูลคา  57,000 บาท และสนับสนุนคาจัดประเมินเพื่อรับรอง
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ดวยวิธ ีเทียบโอนประสบการณการทำงาน (RESK) สาขาวิชาชีพ
อุตสาหกรรมดิจิทัลอาชีพชางโครงขายปลายทางดานเครือขายใยแกวนำแสงชั้น 3 มูลคา 13,000 บาท รวมมูลคา
ท้ังสิ้น 70,000 บาท  โดยมีรายละเอียดการประเมินแตละอาชีพ ดังนี้ 

 
ลำดับ อาชีพ ระดับ จำนวนผูเขาทดสอบ

สมรรถนะบุคคล 
จำนวนผูผาน
เกณฑประเมิน 

1 อาชีพชางโครงขายปลายทางดานเครือขายใย
แกวนำแสง 
 

2 6 
 

2 

2 อาชีพชางโครงขายปลายทางดานเครือขายใย
แกวนำแสง (RESK) 
 

3 13 5 

 รวม  19 7 
 
 

ภาพกิจกรรม 
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ศูนยกลยุทธและความสามารถทางการแขงขันองคกร 
 

สถานท่ีทำการ   
 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี   

โทรศัพท 0-240-9644 
 
วิสัยทัศน 

ผูนำในภูมิภาคอาเซียนดานการวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
อยางยั่งยืน ภายใตคำม่ันสัญญา “ความสำเร็จของคุณ ความมุงม่ันของเรา” 
 
พันธกิจ 

1. ดำเนินการและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางดานการสรางความสามารถทางการแขงขันตางๆ 
2. ใหบริการวิชาการ และเปนท่ีปรึกษาทางดานการสรางความสามารถทางการแขงขันใหกับองคกร 
3. พัฒนาบุคลากรของภาครัฐและภาคเอกชนใหสามารถสรางและขับเคลื่อนปจจัยที่สงผลตอความ 

สามารถทางการแขงขันองคกร 
4. เปนศูนยทดสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 

 

คานิยมองคกร 

1. Strategic Thinking การคิดเชิงกลยุทธ เปนแนวคิดในการกำหนดเปาหมายที่ชัดเจน เพื่อบริหาร

ทรัพยากรท่ีมีอยูไดอยางเหมาะสม และสรางความไดเปรียบทางการแขงขันอยางยั่งยืน 

2. Teamwork การทำงานเปนทีม เปนการสงเสริมคุณคาของความแตกตางเพ่ือรวมมือกันอยางมืออาชีพ

สรางความสำเร็จในการทำงาน 

3. Excellence ความเปนเลิศ เปนการสงเสริมใหเกิดการคิดและทำเพื่อสงมอบคุณคาใหกับผูมีสวนได

สวนเสียดวยคุณภาพท่ีเหนือความคาดหวัง 

4. Creativity ความคิดสรางสรรค เปนการสงเสริมใหพัฒนาแนวคิดใหมๆ ในการทำงานเพ่ือสามารถ

บรรลุเปาหมาย และสามารถสรางคุณคาแกงานได 

5. Opened-mind การเปดใจ เปนการสงเสริมการยอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง โดยคำนึงถึง
ความสำเร็จของงานเปนสำคัญ 
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โครงสรางองคกร  
ท่ีปรึกษา   

1. คุณสนั่น อังอุบลกุล  
2. คุณชาญศิลป ตรีนุชกร  
3. รศ.ดร.พาสิทธิ์ หลอธีรพงศ  

 
ผูบริหาร  
 ดร.วัชรพจน ทรัพยสงวนบุญ  รักษาการหัวหนาศูนย 
 
บุคลากร 
 1. นางสาวปรียากมล เอ้ืองอาย  นักบริหารเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ 
 2. นางสาวเมธากาญจน งอตระกูล  นักบริหารงานท่ัวไป 
 3. นางสาวสิริรัตน ภูประดิษฐ  นักบริหารงานท่ัวไป 

4. นางสาวสิริเภา ฮุนศิริกุล  นักบริหารงานท่ัวไป 
5. นางสาวศุภลักษณ คำเสมอ  นักพัฒนาการศึกษา 
6. นายจักรพันธ กอจรัญจิตต  นักพัฒนาการศึกษา 
7. นางสาวปภาดา บุบผาสวรรค  ลูกจางโครงการ 
8. นางสาวฉันทิสา วงศวาร  ลูกจางโครงการ 
9. นางอภิรดี พรอำนวยลาภ  ลูกจางโครงการ 

 
เครือขายวิชาการ 
 1. ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท  ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน  
       การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  การบริหาร 
       โครงการ 
 2. ดร.สุขยืน เทพทอง   ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเชิงกลยุทธ  การจัดการองคกร 
       การบริหารทรัพยากรบคุคล  ภาวะผูนำ 
 3. ดร.รังสรรค เกียรติ์ภานนท  ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการนวัตกรรม  แบบจำลองธรุกิจ  
       การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. ผศ.ดร.พรรษา เอกพรประสิทธิ์  ผูเชี่ยวชาญดานการสื่อสารองคกร  เทคนิคการเปนวิทยากร 
 5. รศ.ดร.อำพล การุณสุนทวงษ  ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการขนสง 
 6. อาจารยชนิกานต กมลสุข  ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน  
       การวิจัยดำเนินการ 
 7. คุณยศสิรี หลอพิพัฒน   ผูเชี่ยวชาญดานการเงิน 
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ผลการดำเนินงาน 
1. การดำเนินงานใหคำปรึกษา 

ศูนยกลยุทธและความสามารถทางการแขงขันองคกร (STECO) ไดดำเนินโครงการใหคำปรึกษา
แกองคกรตางๆ 5 โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1.1 โครงการพัฒนาธุรกิจใหบริการโลจิสติกสเพ่ือสรางความสามารถทางการแขงขันอยางย่ังยืน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี โดยศูนยกลยุทธและความสามารถทางการแขงขันองคกร
ไดรับการวาจางจาก บริษัท วัชรพล จำกัด ใหดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจใหบริการโลจิสติกสเพ่ือสราง
ความสามารถทางการแขงขันอยางยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาแบบจําลองธุรกิจใหสอดคลองกับ
เปาหมายของการสรางรายไดจากสินทรัพยที่มีอยูในปจจุบัน 2) เพื่อออกแบบกระบวนการสําหรับธุรกิจ
ใหบริการโลจิสติกส และ 3) เพื่อเตรียมความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน เทคโนโลยี และบุคลากรในการ
ดําเนินธุรกิจใหบริการโลจสิติกส มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ณ สำนักงานใหญไทยรัฐ วิภาวดี ตั้งแตวันท่ี 
14 กรกฎาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ 2564 รวมระยะเวลาดำเนินงานท้ังสิ้น 8 เดือน  

โดยคณะที่ปรึกษาหลากหลายความเชี่ยวชาญภายใตเครือขายความรวมมือของ STECO มีบทบาทใน
การใหคำปรึกษาดานตางๆ ไดแก การพัฒนาแบบจำลองธุรกิจ การออกแบบกลยุทธและการจัดการองคกร 
การจัดการการขนสง การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน การจัดการคลังสินคา และการกระจายสินคา 
ตลอดจนการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการใหเปนไปตามขอบเขตงานและระยะเวลาท่ี
กำหนดไว ซึ่งไดนำเสนอผลการดำเนินพัฒนาธุรกิจใหบริการโลจิสติกสเพื่อสรางความสามารถทางการแขงขัน
อยางยั่งยืน ใหกับผูบริหารบริษัท วัชรพล จำกัด เปนท่ีเรียบรอยแลว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ภาพการดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจใหบริการโลจิสติกส 
เพ่ือสรางความสามารถทางการแขงขันอยางยั่งยืน  
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1.2 โครงการจางท่ีปรึกษาพัฒนามาตรฐานการใหบริการของผูใหบริการโลจิสติกส 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี โดยศูนยกลยุทธและความสามารถทางการแขงขันองคกร

ไดรับการวาจางจาก บริษัท เค.เอส.ริชเชส จำกัด ใหดำเนินโครงการจางที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานการ
ใหบริการของผูใหบริการโลจิสติกส ในการยกระดับมาตรฐานการใหบริการของผูประกอบการโลจิสติกส โดย
นำเกณฑมาตรฐานมาปรับใชในการบริหารจัดการดานโลจิสติกสขององคกร จะสงผลใหผูใหบริการโลจิสติกส
สามารถพัฒนาศักยภาพสูความเปนเลิศดานโลจิสติกสในระดับนานาชาติ และเตรียมความพรอมรองรับการ
เปนศูนยกลางโลจิสติกสของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือสงเสริมผูประกอบการท่ี
มีการบริหารจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพ 2) เพื่อสรางมาตรฐานระดับสูงในการ
จัดการโลจิสติกสที่เปนสากลของผูประกอบการไทยและเสริมสรางความนาเชื่อถือในสายตาผูประกอบการ
ตางชาติ และ 3) เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการมีโอกาสในการพัฒนาตนเองผานคำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญ
ดานโลจิสติกส มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการตั้งแตวันที่ 7 มกราคม – 9 มิถุนายน 2564 รวมระยะเวลา
ดำเนินงานท้ังสิ้น 6 เดือน  

โดยคณะทีป่รึกษาหลากหลายความเชี่ยวชาญภายใตเครือขายความรวมมือของ STECO มีบทบาทในการให
คำปรึกษาแกผู ใหบริการขนสงสินคา ผูใหบริการคลังสินคา และผูใหบริการตัวแทนในการจัดการขนสงสินคา
ระหวางประเทศหรือตัวแทนออกของในการพัฒนาการบริหารจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนใหมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งไดตรวจประเมินผลการดำเนินการตามเกณฑประเมินมาตรฐานการใหบริการของผูใหบริการโลจิสติกส สงมอบ
และตรวจรับงานเปนท่ีเรียบรอยแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการดำเนินโครงการจางท่ีปรึกษาพัฒนามาตรฐานการใหบริการของผูใหบริการโลจิสติกส 
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1.3 โครงการจางพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติงาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี โดยศูนยกลยุทธและความสามารถทางการแขงขันองคกรไดรับ

การวาจางจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ใหดำเนินโครงการจางพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติงาน เพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะของผูปฏิบัติงานในสมรรถนะหลักและสมรรถนะผูนำผูบริหารใหสูงขึ้น สามารถปฏิบัติงานได
ตามระดับความคาดหวังขององคกร และสรางเสริมสมรรถนะท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงานในองคกร มีระยะเวลา
ในการดำเนินโครงการตั้งแตวันท่ี 7 เมษายน – 24 กันยายน 2564 รวมระยะเวลาดำเนินงานท้ังสิ้น 6 เดือน  

โดยคณะที่ปรึกษาหลากหลายความเชี่ยวชาญภายใตเครือขายความรวมมือของ STECO มีบทบาทในการ
ออกแบบหลักสูตร เปนวิทยากรใหความรูดวยการจัดอบรม (Live Streaming) ผาน Zoom ซึ่งไดดำเนินการ
อบรม และนำเสนอผลการดำเนินโครงการใหกับผูบริหารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเปนท่ีเรียบรอย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพการดำเนินโครงการจางพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติงาน 
 
1.4 โครงการจางจัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางศักยภาพผูนําเชิงกลยุทธสูองคกรสมรรถนะสูง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี โดยศูนยกลยุทธและความสามารถทางการแขงขันองคกร
ไดรับการวาจางจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ใหดำเนินโครงการจางอบรมและพัฒนาเสริมสราง
ศักยภาพผูนำเชิงกลยุทธสูองคกรสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริหาร Successors และ Talent ใหมี
ความรู ความเขาใจ ทักษะในการเปนผูนํา สามารถบริหารจัดการเชิงกลยุทธและนวัตกรรม รวมถึงสมรรถนะ
ผูบริหาร/ผูนํา (Leadership Competency) และสมรรถนะหลัก (ACCEPT) ขององคกร มีระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการตั้งแตวันท่ี 7 เมษายน – 24 กันยายน 2564 รวมระยะเวลาดำเนินงานท้ังสิ้น 6 เดือน  

โดยคณะที่ปรึกษาหลากหลายความเชี่ยวชาญภายใตเครือขายความรวมมือของ STECO มีบทบาทในการ
ออกแบบหลักสูตร เปนวิทยากรใหความรูดวยการจัดอบรม (Live Streaming) ผาน Zoom ซึ่งไดดำเนินการอบรม 
และนำเสนอผลการดำเนินโครงการใหกับผูบริหารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เปนท่ีเรียบรอยแลว 
 

 

 

 
ภาพการดำเนินโครงการจางจัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางศักยภาพผูนําเชิงกลยุทธสูองคกรสมรรถนะสูง 

  



177 
 

1.5 โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย “ความรักความผูกพัน 
คานิยมและวัฒนธรรม และการจัดการการเปล่ียนแปลง” การกีฬาแหงประเทศไทย ประจำป พ.ศ.2564 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี โดยศูนยกลยุทธและความสามารถทางการแขงขันองคกร
ไดรับการวาจางจากการกีฬาแหงประเทศไทย ใหดำเนินโครงการการพัฒนาสภาพแวดลอมที่สนับสนุนการ
บริหารและพัฒนาทุนมนุษย “ความรักความผูกพัน คานิยมและวัฒนธรรม และการจัดการการเปลี่ยนแปลง” 
การกีฬาแหงประเทศไทย ประจำป พ.ศ. 2564 ในการเสริมสรางพฤติกรรมที่เหมาะสมสอดคลองกับพันธกิจ
วิสัยทัศน คานิยมและวัฒนธรรมขององคกร นำไปสูการเปนองคกรแหงความยั่งยืน โดยมีระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการตั้งแตวันท่ี 15 กันยายน 2564 - 12 กุมภาพันธ 2565 รวมระยะเวลาดำเนินงานท้ังสิ้น 5 เดือน 

โดยคณะท่ีปรึกษาหลากหลายความเชี่ยวชาญภายใตเครือขายความรวมมือของ STECO มีบทบาท
ในการใหคำปรึกษาดานตางๆ ทั้งการจัดการองคกร การพัฒนาองคกร และการจัดการทรัพยากรบุคคล 
ซ่ึงกิจกรรมสวนใหญดำเนินการดวยรูปแบบออนไลนผาน Zoom 
 

 

 

 

 

ภาพการดำเนินโครงการพัฒนาสภาพแวดลอมท่ีสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย 
 
1.6 โครงการ “สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสินคาและบริการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สูสากล” 
กิจกรรมยกระดับสถานประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนดวยเทคโนโลยีและดิจิทัล 

ศูนยกลยุทธและความสามารถทางการแขงขันองคกร รวมกับอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดกิจกรรมการใหคำปรึกษาเชิงลึกดานการบริหารจัดการ (Digital Management) 
ภายใตโครงการ “สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสินคาและบริการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สูสากล” 
กิจกรรมยกระดับสถานประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนดวยเทคโนโลยีและดิจิทัลใหผูประกอบการใน
กลุมจังหวัดภาคเหนือโดยในวันท่ี 27 กันยายน 2564 ใหคำปรึกษาครั้งท่ี 1 มีผูประกอบการเขารับคำปรึกษา 5 ราย 
ไดแก ขะแจหลงลื้อ  A Pearl & Stone  ภาชานะ  สตูดิโอรานบุษกรผาฝาย และบริษัท ภราดรอินโนซิส จำกัด 

 

 

 

 

 
 

ภาพบรรยากาศการใหคำปรึกษาครั้งท่ี 1  
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2. การดำเนินงานฝกอบรม 
2.1 Public Training 

ศูนยกลยุทธและความสามารถทางการแขงขันองคกร ไดออกแบบหลักสูตร Executive Education 
เพื่อพัฒนาความสามารถทางการแขงขันองคกรใหอยูเหนือกวาคูแขงที่เปนเปาหมายสำหรับทุกองคกร โดยสราง
การเติบโตใหกับธุรกิจเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงและแนวทางที่จะนำมาซึ่งความไดเปรียบ นอกจากนี้ยังทำ
หนาที่ในการสรางและรวบรวมองคความรูที่เกี่ยวของกับความสามารถทางการแขงขันองคกรไปใชในการให
คำปรึกษาองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับความสามารถทางการแขงขันองคกร ตลอดจนพัฒนา
บุคลากรในองคกรใหสามารถขับเคลื่อนองคกรเพื่อเสริมสรางความสามารถทางการแขงขันอยางยั่งยืน ในรูปแบบ 
Face-to-Face 10 หัวขอ และรูปแบบออนไลนผานโปรแกรม Zoom 8 หัวขอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
2.1.1 การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนสมัยใหม 

STECO จัดอบรมหัวขอ การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนสมัยใหม เปนการเฉพาะใหกับบุคคลทั่วไป 
ในวันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมจัสมิน ชิตี้ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ วิทยากรโดย 
ดร.วัชรพจน ทรัพยสงวนบุญ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพการอบรมหัวขอการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนสมัยใหม 
 

2.1.2 รูทัน IT สำหรับผูบริหารท่ีไมใช IT 
STECO จัดอบรมหัวขอ รูทัน IT สำหรับผูบริหารที่ไมใช IT เปนการเฉพาะใหกับบุคคลทั่วไป ในวันท่ี 

28 - 29 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมจัสมิน ชิต้ี สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ วิทยากรโดย 
ดร.รังสรรค เกียรติ์ภานนท 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพการอบรมหัวขอรูทัน IT สำหรับผูบริหารท่ีไมใช IT 
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2.1.3 การพยากรณความตองการและการปรับปรุงความแมนยำในการพยากรณ 
STECO จัดอบรมหัวขอ การพยากรณความตองการและการปรับปรุงความแมนยำในการพยากรณ

เปนการเฉพาะใหกับบุคคลท่ัวไป ในวันท่ี 30 - 31 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมจัสมิน ชิตี้ 
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ วิทยากรโดย ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท 
 

 

 

 
 

ภาพการอบรมหัวขอการพยากรณความตองการและการปรับปรุงความแมนยำในการพยากรณ 
 

2.1.4 การวางแผนเชิงกลยุทธเพ่ือยกระดับความสามารถทางการแขงขัน 
STECO จัดอบรมหัวขอ การวางแผนเชิงกลยุทธเพ่ือยกระดับความสามารถทางการแขงขัน เปนการ

เฉพาะใหกับบุคคลท่ัวไป ในวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมจัสมิน ชิตี้ สุขุมวิท 23 
กรุงเทพฯ วิทยากรโดย ดร.สุขยืน เทพทอง 
 

 

 

 

 

ภาพการอบรมหัวขอการวางแผนเชิงกลยุทธเพ่ือยกระดับความสามารถทางการแขงขัน 
 

2.1.5 การวางแผนการผลิตและการควบคุมการผลิต 
STECO จัดอบรมหัวขอ การวางแผนการผลิตและการควบคุมการผลิต เปนการเฉพาะใหกับบุคคล

ท่ัวไป ในวันท่ี 6 – 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมจัสมิน ชิตี้ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ 
วิทยากรโดย ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพการอบรมหัวขอการวางแผนการผลิตและการควบคุมการผลิต  
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2.1.6 การจัดการสินคาคงคลังเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 
STECO จัดอบรมหัวขอ การจัดการสินคาคงคลังเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน เปนการเฉพาะ

ใหกับบุคคลทั่วไป ในวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมจัสมิน ชิตี้ สุขุมวิท 23 
กรุงเทพฯ วิทยากรโดย ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท 

 
 

 
 
 
 

 
ภาพการอบรมหัวขอการจัดการสินคาคงคลังเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 

 

2.1.7 การคิดเชิงออกแบบ 
STECO จัดอบรมหัวขอ การคิดเชิงออกแบบ เปนการเฉพาะใหกับบุคคลทั่วไป ในวันที่ 18 - 19 

พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมจัสมิน ชิตี้ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ  วิทยากรโดย 
ดร.รังสรรค เกียรติ์ภานนท 

 
 
 
 

 

 
ภาพการอบรมหัวขอการคิดเชิงออกแบบ 

 

2.1.8 การนำกลยุทธไปปฏิบัติใหสัมฤทธิ์ผล 
 STECO จัดอบรมหัวขอ การนำกลยุทธไปปฏิบัติใหสัมฤทธิ์ผล เปนการเฉพาะใหกับบุคคลทั่วไป
ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมจัสมิน ชิตี้ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ วิทยากรโดย 
ดร.สุขยืน เทพทอง 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพการอบรมหัวขอการนำกลยุทธไปปฏิบัติใหสัมฤทธิ์ผล  
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2.1.9 หลักการบริหารโครงการและการประยุกตใชงาน 
STECO จัดอบรมหัวขอ หลักการบริหารโครงการและการประยุกตใชงาน เปนการเฉพาะใหกับบุคคลทั่วไป 

ในวันท่ี 18 - 19 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมจัสมิน ชิตี้ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ วิทยากรโดย 
ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพการอบรมหัวขอหลักการบริหารโครงการและการประยุกตใชงาน 
 

2.1.10 การวิเคราะหขอมูลในซัพพลายเชน 
STECO จัดอบรมหัวขอ การวิเคราะหขอมูลในซัพพลายเชน เปนการเฉพาะใหกับบุคคลท่ัวไป ในวันท่ี 

18 - 19 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมจัสมิน ชิต้ี สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ วิทยากรโดย 
ดร.รังสรรค เกียรติ์ภานนท 

  

 
 
 
 
 

 
ภาพการอบรมหัวขอการวิเคราะหขอมูลในซัพพลายเชน 

 

2.1.11 การบริหารนวัตกรรมในสถานการณท่ีผันผวน 
STECO จัดอบรมหัวขอ การบริหารนวัตกรรมในสถานการณท่ีผันผวน เปนการเฉพาะใหกับบุคคล

ท่ัวไป ในวันท่ี 19 – 20 สิงหาคม และ 1 – 2 กันยายน 2564 เวลา 18.00 - 21.00 น. ในรูปแบบออนไลน 
ผาน Zoom วิทยากรโดย ดร.รังสรรค เกียรติ์ภานนท 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพการอบรมหัวขอการบริหารนวัตกรรมในสถานการณท่ีผันผวน  
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2.1.12 ทักษะการโคชสำหรับผูนำ 
 STECO จัดอบรมหัวขอ ทักษะการโคชสำหรับผูนำ เปนการเฉพาะใหกับบุคคลท่ัวไป ในวันท่ี 23 - 24 
สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น. ในรูปแบบออนไลนผาน Zoom วิทยากรโดย ดร.สุขยืน เทพทอง 
 
 
 

 

 
ภาพการอบรมหัวขอทักษะการโคชสำหรับผูนำ 

 
2.1.13 การพัฒนาทักษะภาวะผูนำ 
 STECO จัดอบรมหัวขอ การอบรมหัวขอการพัฒนาทักษะภาวะผูนำ เปนการเฉพาะใหกับบุคคลท่ัวไป 
ในวันท่ี 26 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น. ในรูปแบบออนไลนผาน Zoom วิทยากรโดย ดร.สุขยืน เทพทอง 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพการอบรมหัวขอการพัฒนาทักษะภาวะผูนำ 
 
2.1.14 MS Excel สำหรับการตัดสินใจในโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
 STECO จัดอบรมหัวขอ MS Excel สำหรับการตัดสินใจในโลจิสติกสและซัพพลายเชน เปนการเฉพาะ
ใหกับบุคคลทั่วไป ในวันที่ 30 – 31 สิงหาคม และ 8 – 9 กันยายน 2564 เวลา 18.00 - 21.00 น. ในรูปแบบ
ออนไลนผาน Zoom วิทยากรโดย อาจารยชนิกานต กมลสุข 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพการอบรมหัวขอ MS Excel สำหรับการตัดสินใจในโลจิสติกสและซัพพลายเชน  
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2.1.15 การเปนวิทยากรมืออาชีพ 
 STECO จัดอบรมหัวขอ การเปนวิทยากรมืออาชีพ เปนการเฉพาะใหกับบุคคลทั่วไป ในวันที่ 6 - 7 และ 
13 - 14 กันยายน 2564 เวลา 18.00 - 21.00 น. ในรูปแบบออนไลนผาน Zoom วิทยากรโดย ผศ.ดร.พรรษา 
เอกพรประสิทธิ์ และ ดร.สุขยืน เทพทอง 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการอบรมหัวขอการเปนวิทยากรมืออาชีพ 
 

2.1.16 การบริการอยางเปนเลิศในยุคดิจิทัล 
 STECO จัดอบรมหัวขอ การบริการอยางเปนเลิศในยุคดิจิทัล เปนการเฉพาะใหกับบุคคลทั่วไป ในวันท่ี 
15 - 16 กันยายน 2564 เวลา 18.00 - 21.00 น. ในรูปแบบออนไลน  วิทยากรโดย ผศ.ดร.พรรษา เอกพรประสิทธิ์ 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพการอบรมหัวขอการบริการอยางเปนเลิศในยุคดิจิทัล 
 

2.1.17 ทักษะการส่ือสารสำหรับผูนำแหงอนาคต 
 STECO จัดอบรมหัวขอ ทักษะการสื่อสารสำหรับผูนำแหงอนาคต เปนการเฉพาะใหกับบุคคลทั่วไป 
ในวันที่ 20 – 21 กันยายน 2564 เวลา 18.00 - 21.00 น. ในรูปแบบออนไลนผาน Zoom  วิทยากรโดย 
ผศ.ดร.พรรษา เอกพรประสิทธิ์ 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพการอบรมหัวขอทักษะการสื่อสารสำหรับผูนำแหงอนาคต  
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2.1.18 รูทันเศรษฐกิจดิจิทัลท่ีสงผลตอการดำเนินธุรกิจ 
 STECO จัดอบรมหัวขอ รูทันเศรษฐกิจดิจิทัลท่ีสงผลตอการดำเนินธุรกิจ เปนการเฉพาะใหกับบุคคลท่ัวไป 
ในวันที่ 22 – 23 และ 29 – 30 กันยายน 2564 เวลา 18.00 - 21.00 น. ในรูปแบบออนไลนผาน Zoom 
วิทยากรโดย ดร.รังสรรค เกียรติ์ภานนท 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพการอบรมหัวขอรูทันเศรษฐกิจดิจิทัลท่ีสงผลตอการดำเนินธุรกิจ 
 
2.2 In-House Training 
 ศูนยกลยุทธและความสามารถทางการแขงขันองคกร ใหบริการออกแบบหลักสูตร In-house Training 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรในองคกรเปนกลุมตั้งแต 10 คนข้ึนไป ดวยองคดวามรูท่ีเก่ียวของกับการจัดการเชิงกลยุทธ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล ภาวะผูนำ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม การจัดการซัพพลายเชน การจัดการ  
โลจิสติกส การบริการและการบริหารความสัมพันธกับลูกคา และการวางแผนการผลิต โดยทีมวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณจากภาคธุรกิจและการพัฒนาบุคลากรในองคกรชั้นนำ ในรูปแบบ Face-to-Face 
1 หลักสูตร และรูปแบบออนไลนผาน Zoom 3 หลักสูตร รวมท้ังสิ้น 4 หลักสูตร ซ่ึงไดดำเนินการจัดอบรมเปน
ท่ีเรียบรอยแลว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
2.2.1 การจัดการซัพพลายเชน บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด 
 ตามที่ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ไดมอบหมายใหศูนยกลยุทธและความสามารถทางการแขงขันองคกร 
เปนผูดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตรการจัดการซัพพลายเชน ใหกับบุคลากรของบริษัทฯ ในวันท่ี 31 มีนาคม 
และวันท่ี 1 เมษายน 2564 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ หองอบรม บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด จ.สระบุรี วิทยากรโดย 
ดร.วัชรพจน ทรัพยสงวนบุญ และ ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพการอบรมหลักสูตรการจัดการซัพพลายเชน บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด  
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2.2.2 การพัฒนาหลักสูตร Online วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
 ตามที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ไดมอบหมายใหศูนยกลยุทธและความสามารถทางการแขงขันองคกร 
เปนผูดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตร Online ใหกับบุคลากรของวิทยาลัยฯ ในวันท่ี 19, 20, 27 
และ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น. โดยอบรมออนไลนผาน Zoom  วิทยากรโดย ดร.วัชรพจน 
ทรัพยสงวนบุญ ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท ดร.รังสรรค เกียรติภานนท และ ผศ.ดร.พรรษา เอกพรประสิทธิ์ 
 

 
 
 

 
 

ภาพการอบรมหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตร Online วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
 

2.2.3 การพัฒนาหลักสูตร Online วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค 
ตามที่ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงคไดมอบหมายใหศูนยกลยุทธและความสามารถทางการ

แขงขันองคกร เปนผูดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตร Online ใหกับบุคลากรของวิทยาลัย
ในวันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น. โดยอบรมออนไลนผาน Zoom วิทยากรโดย ดร.วัชรพจน 
ทรัพยสงวนบุญ ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท ดร.รังสรรค เกียรติภานนท  ผศ.ดร.พรรษา เอกพรประสทิธิ ์

 
 
 
 

 
 

ภาพการพัฒนาหลักสูตร Online วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค 
 

2.2.4 การพัฒนาศักยภาพการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพสำหรับบุคลากรฝายทรัพยากรบุคคล และ
เครือขายดานทรัพยากรบุคคล (HR Network) การกีฬาแหงประเทศไทย 

ตามที่ การกีฬาแหงประเทศไทย ไดมอบหมายใหศูนยกลยุทธและความสามารถทางการแขงขันองคกรเปน
ผูดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพสำหรับบุคลากรฝายทรัพยากร
บุคคล และเครือขายดานทรัพยากรบุคคล ใหกับบุคลากรของหนวยงาน ในวันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 9.00 - 
16.00 โดยอบรมออนไลนผาน Zoom วิทยากรโดย ผศ.ดร.พรรษา เอกพรประสิทธิ ์และดร.สุขยืน เทพทอง 

 
 
 
 

 
ภาพการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

สำหรับบุคลากรฝายทรัพยากรบุคคล และเครือขายดานทรัพยากรบุคคล การกีฬาแหงประเทศไทย 
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3. การดำเนินงานดานวิชาการ 
ศูนยกลยุทธและความสามารถทางการแขงขันองคกร ไดดำเนินงานดานวิชาการหลายรูปแบบ ไดแก 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) จำนวน 2 เลม บทความใหความรู 1 เรื่อง และบทความวิจัย จำนวน 3 เรื่อง 

รายละเอียดดังนี้ 
 

3.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book)  
STECO ไดจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) จํานวน 1 เลม และไดเผยแพรผานชองทางออนไลนอาทิ 

MBA Magazine เว็บไซต Techsource เว็บไซตสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแมโจ เว็บไซตศูนยรวมขอมูลธุรกิจ SMEs 
เว็บไซตหองสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เว็บไซต STECO เว็บไซตสํานักหอสมุด มจธ. รายละเอียดดังนี้ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพการเผยแพร E-book ผานชองทางออนไลนตางๆ 
 

3.1.1 การประยุกตใชการคิดเชิงออกแบบในสภาวะวิกฤติ 
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรอบตัวเราตลอดเวลา ทั้งเทคโนโลยี พฤติกรรมวิถีชีวิต แนวทางการดำเนินชีวิต

ลวนเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงตางๆ เหลานี้ ความเขาใจท่ีมีตอลูกคาในวันนี้อาจจะใชไมไดกับ
ลูกคาในวันพรุงนี้ เนื่องจากลูกคามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การทำความเขาใจความตองการปญหาและความรูสึก
ของลูกคาใหมากท่ีสุดจึงเปนสิ่งจำเปนเพ่ือการตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดดีท่ีสุดและสรางความสามารถ
ทางการแขงขันใหกับธุรกิจได  ศูนยกลยุทธและความสามารถการแขงขันองคกร จึงไดจัดทำหนังสือเลมนี้ 
เพื่อถายทอดแนวคิดและเทคนิคของ Design Thinking ในการควาโอกาสเพื่อพัฒนาทั้งผลิตภัณฑและการ
บริการในการตอบสนองความตองการของมนุษยหรือผูบริโภค นำมาซ่ึงความสามารถทางการแขงขันแกองคกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ E-Book การประยุกตใชการคิดเชิงออกแบบในสภาวะวิกฤติบนเว็บไซตสำนักหอสมุด มจธ. 
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3.1.2 คูมือสรางรากฐาน SME สูความสำเร็จอยางย่ังยืน 
คูมือสรางรากฐาน SME สูความสำเร็จอยางยั่งยืนไดถูกออกแบบเฉพาะใหกับผูประกอบการเอสเอ็มอี 

ใหสามารถนำไปประยุกตใชเพ่ือฟนฟูและสรางความยั่งยืนใหกับธุรกิจ ประกอบดวยรากฐาน 5Ps 1. Purpose 

ธุรกิจจำเปนตองมีเปาหมายที่ชัดเจนและดำเนินธุรกิจเพื่อบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว เปาหมายที่ดีควร

สอดคลองกับความตองการของลูกคา 2. People ธุรกิจจำเปนตองคัดเลือกและพัฒนาบุคลากรใหสามารถ

ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจตามกระบวนการท่ีออกแบบไวใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาและเปาหมาย

ของธุรกิจ 3. Performance ธุรกิจจำเปนตองกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการดำเนินงานใหเปนไปตาม

เปาหมายของธุรกิจ นำไปสูการปรับปรุงธุรกิจใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น 4. Process ธุรกิจจำเปนตอง

ออกแบบกระบวนการทำงานใหสอดคลองกับเปาหมายของธุรกิจ ซ่ึงกระบวนการทำงานจะเปนหัวใจสำคัญ

ในการเลือกทรัพยากรไมวาจะเปนคนหรือเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับกระบวนการทำงาน 5. Partner ธุรกิจ

จำเปนคัดเลือกและพัฒนาความสัมพันธกับพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือสงเสริมความแข็งแกรงในการดำเนินธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพ E-Book คูมือสรางรากฐาน SME สูความสำเร็จอยางยั่งยืนบนเว็บไซตสำนักหอสมุด มจธ. 
 

3.2 บทความใหความรู 

3.2.1 บทความฉีดวัคซีนใหกับองคกรดวยแนวคิด STECO 
เริ่มตนป 2564 กับการแพรระบาดของโควิด-19 ของไทยระลอกใหมตอเนื่องจากปลายปที่ผานมา 

โดยป 2564 จึงเปนอีกปที่ทาทายสำหรับหลายๆ องคกรที่จะตองอยูกับโควิด-19 ยก 2 นี้ใหได วันนี้หลาย
องคกรไดใหพนักงานกลับมา Work From Home กันอีกครั้ง หากประเมินจากวิกฤติในปที่ผานมา จะพบวา
องคกรไดรับผลกระทบจาก “ขอจำกัด” เชน ขอจำกัดในการรักษาระยะหาง ขอจำกัดในการเดินทางระหวาง
ประเทศ เปนตน ดวยขอจำกัดเหลานี้ทำใหหลายองคกรรายไดลดลงหรือหนักถึงข้ันขาดรายได สงผลตอการลด
จำนวนบุคลากรหรือถึงข้ันปดกิจการ ปท่ีผานมาองคกรตางรับมือบนความหวังท่ีไมสามารถคาดการณไดอยางแนชัด 
หลายองคกรไดลองผิดลองถูกในการตัดสินใจในหลายเรื่องๆ เชน การวางแผนธุรกิจในรูปแบบใหม การดำเนิน
ธุรกิจในรูปแบบใหม หรือแมกระทั่งการบริหารธุรกิจในรูปแบบใหม ตัวอยางที่เห็นไดชัดนาจะเปนการประชุม
ออนไลน หลายองคกรไดลองผิดลองถูกในการจัดการปญหา อุปสรรค รวมไปถึงขอจำกัดในการดำเนินธุรกิจ 
บางอยางไดผลเปนอยางดี บางอยางอาจจะไมไดผลก็ตองปรับเปลี่ยนกันไป ปที่ผานมาจึงเรียกไดวาเปน 
“ปแหงการเรียนรู” โดยเฉพาะผูนำองคกรเรียนรูจากแนวทางจัดการปญหา อุปสรรค รวมไปถึงขอจำกัดในอดีต 
เพ่ือความอยูรอดขององคกรอยางยั่งยืน จึงสรุปเปนแนวทางสำหรับการปรับตัวเพ่ือรับมือกับสถานการณความ
ไมปกติดวยแนวคิด STECO ในการฝาวิกฤต ไดแก S: Strategic Thinking (การคิดเชิงกลยุทธ) T: Teamwork 
(การทำงานเปนทีม) E: Excellence (ความเปนเลิศ)  C: Creativity (ความคิดสรางสรรค) และ O: Open-
minded (การเปดใจ) 
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ภาพบทความฉีดวัคซีนใหกับองคกรดวยแนวคิด STECO 
 

3.3 บทความวิจัย 
3.3.1 การเปล่ียนผานทางดิจิทัลของธุรกิจทางการเงินเพ่ือยกระดับความสามารถทางการแขงขันองคกร 

งานวิจัยจัดทำข้ึนโดย ดร.วัชรพจน ทรัพยสงวนบุญ และ ปรียากมล เอ้ืองอาย ซ่ึงไดเผยแพรในเว็บไซต
ของวารสารบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (TCI2) ปที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563) 
หนา 1-17  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเปลี่ยนผานทางดิจิทัลธุรกิจทางการเงินขององคกร
กรณีศึกษาในประเทศไทย และเพ่ือวิเคราะหประโยชนจากการเปลี่ยนผานทางดิจิทัลธุรกิจทางการเงินขององคกร
กรณีศึกษาในประเทศไทยดวย Balanced Scorecard โดยใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพรูปแบบพหุกรณีศึกษา
เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกจากผูบริหารระดับสูงขององคกรธุรกิจทางการเงิน 3 องคกร โดยใช
การสัมภาษณแบบมีระบบ (Structured Interviews) การศึกษาครั้งนี้สามารถเปนขอมูลสำหรับองคกรท่ีมี
ความตองการเปลี่ยนผานทางดิจิทัล เพื่อสงเสริมใหผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดการพัฒนา
นวัตกรรมจากการจัดการกระบวนการภายในที่มีประสิทธิภาพและการเรียนรูใหองคกรเกิดการเติบโต นำไปสู
การเพ่ิมความสามารถทางการแขงขันองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพบทความวิจัยจากวารสารบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

3.3.2 การพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือสรางความสามารถทางการแขงขันองคกร 
งานวิจัยจัดทำขึ้นโดย ดร.วัชรพจน ทรัพยสงวนบุญ และปรียากมล เอื้องอาย ไดเผยแพรในเว็บไซตของ

วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร (TCI2) ปที่ 8 ฉบับที่ 2 
(พฤษภาคม - สิงหาคม 2563) หนา 89-100  มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาประเภทนวัตกรรมท่ีนำมาใชในอุตสาหกรรม
การผลิต 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลใหเกิดการสรางนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการผลิต และ 3) เพื่อเปรียบเทียบ
ปจจัยท่ีสงผลใหเกิดนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการผลิต เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพรูปแบบพหุ
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กรณีศึกษาดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารของบริษัทมหาชนในธุรกิจการผลิต 2 องคกร ในการศึกษารูปแบบ
การพัฒนานวัตกรรมภายในองคกรขององคกรกรณีศึกษา รวมถึงประเภทนวัตกรรมท่ีพัฒนาและปจจัยท่ีสงผลใหเกิด
นวัตกรรมภายในองคกรกรณีศึกษา แลวนำมาเปรียบเทียบการใหความสำคัญของปจจัยที่สงผลใหเกิดนวัตกรรมใน
องคกรกรณีศึกษา การศึกษาครั้งนี้สามารถเปนขอมูลสำหรับองคกรที่มีความตองการเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แขงขันขององคกรดวยนวัตกรรม เพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขันเหนือกวาคูแขงขันไดอยางยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพบทความวิจัยจากวารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
 
3.3.3 การพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือสรางความสามารถทางการแขงขันองคกร 

งานวิจัยจัดทำข้ึนโดย ดร.วัชรพจน ทรัพยสงวนบุญ และ ปรียากมล เอ้ืองอาย ซ่ึงไดเผยแพรในเว็บไซต
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (TCI2) ปที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2563) มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาประเภทนวัตกรรมที่นำมาใชในอุตสาหกรรมการผลิต 2) เพื่อศึกษา
ปจจัยที่สงผลใหเกิดการสรางนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการผลิต และ 3) เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลใหเกิด
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมการผลิต เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ รูปแบบพหุกรณีศึกษา 
เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารของบริษัทมหาชนในธุรกิจการผลิต 2 องคกร การเก็บขอมูล 
เพื่อนำมาวิเคราะหเริ่มจากการศึกษารูปแบบและลักษณะการดำเนินงานขององคกรกรณีศึกษา เพื่อใหเขาใจการ
ดำเนินธุรกิจงานขององคกรกรณีศึกษาในภาพรวม ศึกษารูปแบบการพัฒนานวัตกรรมภายในองคกรขององคกร
กรณีศึกษา รวมถึงประเภทนวัตกรรมท่ีพัฒนาและปจจัยท่ีสงผลใหเกิดนวัตกรรมภายในองคกรกรณีศึกษา แลวนำมา
เปรียบเทียบการใหความสำคัญของปจจัยท่ีสงผลใหเกิดนวัตกรรมในองคกรกรณีศึกษา การศึกษาครั้งนี้สามารถเปน
ขอมูลสำหรับองคกรในอุตสาหกรรมการผลิต รวมถึงองคกรอื่นๆ ที่มีความตองการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแขงขันขององคกรดวยนวัตกรรม เพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขันเหนือกวาคูแขงขันไดอยางยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพบทความวิจัยจากวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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4. การดำเนินงานดานพัฒนาสังคม 
จากสถานการณโรคระบาด COVID-19 ที่ยังมีผลกระทบมาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2563 สงผลกระทบตอ

สังคม ธุรกิจ และเศรษฐกิจโดยรวมอยางมาก จึงทำใหวิธีการทำงานและรูปแบบการใชชีวิตประจำวันดำเนินไป
ตามวิธี New Normal ซ่ึง STECO ไดจัดทําโครงการตางๆ ผานชองทางออนไลนเพ่ือใหแนวคิด ทักษะ ความรู
ที่เปนประโยชนแกผูประกอบการและบุคลลท่ัวไป ในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปจจุบันและ
แนวโนมในอนาคต ซึ่งชวยใหเกิดการพลิกฟนวิกฤตและยกระดับความสามารถทางการแขงขันใหสามารถ
ตอบสนองความตองการแบบใหมลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
4.1 STECO Online Forum 
4.1.1 การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันดวยนวัตกรรม 

กิจกรรม STECO Online Forum ครั้งที่ 12 หัวขอการเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันดวย
นวัตกรรม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00-15.00 น. ผาน Facebook Live ของเพจ STECO 
KMUTT โดยไดรับเกียรติจากคุณเอกพล พงศสถาพร กรรมการผูจัดการบริษัท ทิปโกฟูดส จำกัด (มหาชน) 
ดำเนินรายการโดย ดร.วัชรพจน ทรัพยสงวนบุญ หัวหนาศูนยกลยุทธและความสามารถทางการแขงขันองคกร 
ซึ่งมีผูใหความสนใจเขารวมกิจกรรมพูดคุยเเละแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งการติดตามชมสดและติดตามชม
ยอนหลังจำนวนมาก นอกจากนี้ผูที่มีความสนใจยังสามารถรับชมยอนหลังผานทาง YouTube STECO KMUTT 
ไดอีกชองหนึ่ง ผูท่ีเขารวมกิจกรรมไดเห็นถึงมุมมองในการนำนวัตกรรมเขามาประยุกตใชองคกร เพ่ือเสริมสราง
ความสามารถทางการแขงขันใหเหนือกวาคูแขง และปจจัยท่ีสงเสริมในการพัฒนานวัตกรรมใหเกิดข้ึนภายในองคกร 
เพ่ือยกระดับความสามารถทางการแขงขันองคกรอยางยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม STECO Online Forum ครั้งท่ี 12 
 
4.1.2 การประยุกตใชแนวคิด TPS เพ่ือยกระดับความสามารถทางการแขงขันองคกร 

กิจกรรม STECO Online Forum ครั้งที่ 13 หัวขอการประยุกตใชแนวคิด TPS เพื่อยกระดับความสามารถ
ทางการแขงขันองคกรเม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2564 เวลา 14.00-15.00 น. ผาน Facebook Live เพจ STECO KMUTT 
โดยไดรับเกียรติจากคุณเจริญชัย ยิ่งจรูญกิจ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญบริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกัด 
ดำเนินรายการโดย ดร.วัชรพจน ทรัพยสงวนบุญ หัวหนาศูนยกลยุทธและความสามารถทางการแขงขันองคกร มีผูให
ความสนใจเขารวมกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น ทั้งการติดตามชมสดและชมยอนหลังจำนวนมาก 
นอกจากนี้ผูที่มีความสนใจยังรับชมยอนหลังผานทาง YouTube STECO KMUTT ไดอีกชองหนึ่ง  ผูที่รวมกิจกรรม
เขาใจแนวคิดระบบการผลิตแบบโตโยตา (Toyota Production System: TPS) และการประยุกตใชแนวคิดดังกลาว
กับองคกรอ่ืนๆ รวมถึงบทบาทของผูนำองคกรกับการประยุกตใชแนวคิด TPS และปจจัยท่ีสงผลตอความสำเร็จ
ของการนำแนวคิด TPS มาใชกับองคกร เพ่ือเสริมสรางความสามารถทางการแขงขันใหเหนือกวาคูแขง 



191 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม STECO Online Forum ครั้งท่ี 13 
 

4.1.3 คิดแบบ Customer-centric พลิกวิกฤติใหเปนโอกาส 
กิจกรรม STECO Online Forum ครั้งที่ 14 หัวขอ คิดแบบ Customer-centric พลิกวิกฤติใหเปน

โอกาส จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00-15.00 น. เผยแพรผาน Facebook Live ของเพจ 
STECO KMUTT โดยไดรับเกียรติจาก ดร.ธรรม จิราธิวัฒน ประธาน เดอะวัน เซ็นทรัล กรุป (The 1 Central 
Group) ดำเนินรายการโดย ดร.วัชรพจน ทรัพยสงวนบุญ หัวหนาศูนยกลยุทธและความสามารถทางการ
แขงขันองคกร  ซึ่งมีผูใหความสนใจเขารวมกิจกรรมพูดคุยเเละแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งการติดตามชมสด
และติดตามชมยอนหลังจำนวนมาก นอกจากนี้ผูที่มีความสนใจยังสามารถรับชมยอนหลังผานทาง YouTube 
STECO KMUTT ไดอีกชองหนึ่ง  ผูที่เขารวมกิจกรรมไดเขาใจแนวคิดการมุงลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer 
Centric) ประโยชนท่ีธุรกิจจะไดรับจากแนวคิด Customer Centric รวมถึงการประยุกตใชแนวคิดดังกลาวใน
การสรางโอกาสในการนำเสนอสินคาหรือการใหบริการแกลูกคา ทั้งสถานการณปกติและสถาวะวิกฤติ และ
ปจจัยท่ีสงผลตอความสำเร็จของการนำแนวคิด Customer Centric มาใชกับองคกร เพ่ือเสริมสรางความสามารถ
ทางการแขงขันใหเหนือกวาคูแขง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม STECO Online Forum ครั้งท่ี 14 
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4.2 พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 
4.2.1 พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ รวมกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 
 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563  ศูนยกลยุทธและความสามารถทางการแขงขันองคกรรวมกับธนาคาร
เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ไดจัดพิธีลงนามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ณ ธนาคารเกียรติ
นาคินภัทร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ ถนนอโศก  โดย คุณฟลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผูจัดการใหญธนาคาร
เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)  และ รศ.ดร.สุวิทย แซเตีย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
เปนผูลงนามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ เพื่อดำเนินโครงการ KKP & STECO SMEs Clinic หรือโครงการ
พัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหสามารถพลิกฟนธุรกิจจากสถานการณโควิด-19 โดย
ลูกคา SME ของธนาคารจะมีโอกาสไดเจาะลึกความรูเรื่องการบริหารจัดการและยกระดับศักยภาพธุรกิจที่ไดรับ
ผลกระทบจากสภาวะวิกฤตการแพรระบาดของโควิด-19 นำมาสูการสรางความสามารถทางการแขงขันสูการ
เติบโตไดอยางยั่งยืน  โดยไดเผยแพรผานชองทางออนไลน อาทิ เว็บไซตสำนักขาวไทยรัฐออนไลน กรุงเทพธุรกิจ 
อินโฟเควสท (RYT9) การเงินธนาคาร มิติหุน ธนาคารเกรียรตินาคิน รวมถึงชองทางสื่อออนไลนอยาง YouTube 
Channel PRKMUTT1  เว็บไซต STECO และ Page Facebook STECO 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ รวมกับ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 
 

4.2.2 พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ รวมกับสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ 
 วันที่ 3 กันยายน 2564 ศูนยกลยุทธและความสามารถทางการแขงขันองคกร รวมกับสถาบันเพ่ิม
ผลผลิตแหงชาติ จัดพิธีลงนามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการผานระบบออนไลน เพื่อดำเนินโครงการจัดตั้ง
ศูนยพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขันแหงชาติ (National Institute of Competitiveness Enhancement 
หรือ NICE) โดยจะมุงเนนการพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพองคกรแบบ End-to-End ซัพพลายเชนในระดับประเทศ 
(National Benchmarking) และพัฒนาศักยภาพองคกรสูการดำเนินงานที่เปนเลิศ รวมกับศูนยแหงความเปนเลิศ 
(Excellence Center) ที่อยูภายใตการกำกับดูแลของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ ในดานการจัดการโลจิสติกสและ   
ซัพพลายเชน สูการเปนเสาหลักของผูประกอบการ ทำหนาที่สงมอบองคความรู ผานการฝกอบรม งานวิจัย และงาน
บริการใหคำปรึกษาแบบเบ็ดเสร็จ พรอมเปนศูนยกลางการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการและประชาชนที่สนใจ 
ในรูปแบบของการเปนเพื่อนรวมเดินทางในการเรียนรูตลอดชีวิต รวมถึงเปนสวนหนึ่งของการสงเสริมและสรางความ
เขมแข็งใหทุกภาคสวนในสังคมไทยกาวตอไปไดอยางยั่งยืน โดย ผศ.ดร.อธิศานต วายุภาพ ผูอำนวยการสถาบันเพ่ิม
ผลผลิตแหงชาติ และ รศ.ดร.สุวิทย แซเตีย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เปนผูลงนาม
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ  โดยไดเผยแพรผานชองทางออนไลน อาทิ เว ็บไซตสำนักขาวนิตยสาร 
LOGISTICS MAG เว็บไซตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เว็บไซตสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ  
MBA magazine  ไทยรัฐออนไลน รวมถึงชองทางสื่อออนไลนอยาง YouTube Channel PRKMUTT1  
เว็บไซต STECO และ Page Facebook STECO 
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4.3 การใหคำปรึกษาแกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โครงการ The Advantage 
 ศูนยกลยุทธและความสามารถทางการแขงขัน ไดดำเนินโครงการ The Advantage เพ่ือใหคำปรึกษาแก
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ระหวางวันที่ 5-22 มีนาคม 2564 ภายใตความรวมมือทาง
วิชาการกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)  โดยเบื้องตนมีการใหคำปรึกษาแกผูประกอบการใน
รูปแบบออนไลนจำนวน 6 ราย ไดแก    
 1. วันที่ 5 มีนาคม 2564 บริษัท ไฮปโตรเลียม จำกัด  โดย คุณยศสิรี หลอพิพัฒน ผูเชี่ยวชาญดานการเงิน 
ใหคำปรึกษาหัวขอ “การบริหารจัดการดานบัญชีการเงิน” 
 2. วันท่ี 9 มีนาคม 2564 บริษัท เดอะแมงโก การเดน จำกัด  โดย ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท ผูเชี่ยวชาญ
ดานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ใหคำปรึกษาหัวขอ “Productivity Improvement”      
 3. วันที่ 12 มีนาคม 2564 บริษัท ปูทางรวยนิวยอรกเกอร จำกัด โดย รศ.ดร.วรรณภา ตระกูลเกษมสุข 
ผูเชี่ยวชาญดานการสื่อสารและเทคนิคการเลาเรื่อง (Story Telling) ใหคำปรึกษาหัวขอ “การสื่อสารการตลาด”      
 4. วันที่ 22 มีนาคม 2564 บริษัท ดอกคูน เทคโนโลยี จำกัด  โดย คุณยศสิรี หลอพิพัฒน ผูเชี่ยวชาญ
ดานการเงิน ใหคำปรึกษาหัวขอ “การจัดการเงิน” 
 5. วันที่ 18 สิงหาคม 2564 บริษัท กรีนแคล จำกัด โดย ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท ผูเชี่ยวชาญดาน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ใหคำปรึกษาหัวขอ “การบริหารโครงการ” 
 6. วันที ่ 25 สิงหาคม 2564 บริษัท 4เจพร็อพเพอรตี ้ จำกัด โดย ดร.รังสรรค เกียรติ ์ภานนท 
ผูเชี่ยวชาญดาน Business Model 
 
 ทั้งนี้ การใหคำปรึกษาดังกลาวชวยใหผูประกอบการไดรับความรูและขอเสนอแนะในการตอยอดธุรกิจ 
ปรับปรุงการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพ และพัฒนาธุรกิจอยางเปนระบบ นำไปสูการยกระดับความสามารถทางการ
แขงขันอยางยั่งยืน สอดคลองกับปรัชญาในการดำเนินงานของ STECO "ความสำเร็จของคุณ คือ ความมุงม่ันของเรา" 
 
4.4 สัมมนาออนไลน KKP FOCUS FORUM 
4.4.1 ทางออกของ SME ในวันท่ีตลาดไมเปนใจ ตองปรับตัวอยางไรใหอยูรอดทามกลางวิกฤต 

ศูนยกลยุทธและความสามารถทางการแขงขันองคกร ไดดำเนินกิจกรรมสัมมนาออนไลน KKP 
FOCUS FORUM ภายใตความรวมมือทางวิชาการกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เพ่ือใหความรู
แกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีกำลังมองหาวิธีเทคนิคหรือเครื่องมือในการวิเคราะห 
จับจังหวะ ‘เดินหนา’ หรือ ‘ปรับเปลี่ยน’เพ่ือทำตลาดใหตรงจุด เม่ือวันท่ี 25 พฤศจกิายน 2563 เวลา 18.00-
19.20 น. เผยแพรผาน Facebook Live ของเพจ Kiatnakin Phatra นอกจากนี้ยังสามารถรับชมยอนหลัง
ผานทาง YouTube STECO KMUTT ไดอีกชองหนึ่ง โดยไดรับเกียรติจาก ดร.สุขยืน เทพทอง ผูเชี่ยวชาญดาน
การจัดการกลยุทธ ศูนยกลยุทธและความสามารถทางการแขงขันองคกร  ดำเนินรายการโดยคุณรัฐศาสตร แนนไธสง 
ผูชวยผูจัดการ บริหารการขายสินเชื่อ SME ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)  ซ่ึงผูรับฟงจะไดเรียนรู
และเขาใจเทคนิคการวิเคราะหสถานการณ วิธีเอาชนะปญหายอดขายตกในสถานการณที่ยาก รวมถึงการ
วิเคราะหเพ่ือเลือกตลาด 

 
 
 
 



194 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพการสัมมนาออนไลน หัวขอทางออกของ SME ในวันท่ีตลาดไมเปนใจ 
ตองปรับตัวอยางไรให อยูรอดทามกลางวิกฤต 

 
4.4.2 STORY TELLING – ขายของใหโดนใจ ตองลองใชการเลาเรื่อง 

ศูนยกลยุทธและความสามารถทางการแขงขันองคกร ไดดำเนินกิจกรรมสัมมนาออนไลน KKP 
FOCUS FORUM ภายใตความรวมมือทางวิชาการกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เพ่ือใหความรู
แกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่กำลังมองหาเทคนิคหรือเครื่องมือในการเลาเรื่องเพ่ือ
เพิ่มการจดจำ ทำใหนำเสนอสินคาธรรมดาไดโดดเดน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 เวลา 18.00-19.00 น. 
เผยแพรผาน Facebook Live ของเพจ Kiatnakin Phatra นอกจากนี ้ผู ที ่มีความสนใจยังสามารถรับชม
ยอนหลังผานทาง YouTube STECO KMUTT ไดอีกชองหนึ่ง โดยไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.วรรณภา ตระกูลเกษมสุข 
ผูเชี่ยวชาญดานการเลาเรื่อง จากศูนยกลยุทธและความสามารถทางการแขงขันองคกร ดำเนินรายการโดย  
คุณเกียรติรัฐ อาจหาญ ผูดำเนินรายการธนาคารเกียรตินาคินภัทร ซึ่งผูรับฟงจะไดเรียนรูและเขาใจเทคนิคใน
การเลาเรื่องเพ่ือเปลี่ยนใหสินคาของคุณแตกตางอยางโดดเดน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพการสัมมนาออนไลน หัวขอ STORY TELLING - ขายของใหโดนใจ ตองลองใชการเลาเรื่อง 
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4.4.3 วิกฤติมาเต็ม 100 ก็เอาอยู เพราะรูวิธีวางแผน 
 ศูนยกลยุทธและความสามารถทางการแขงขันองคกร ไดดำเนินกิจกรรมสัมมนาออนไลน KKP FOCUS 
FORUM ภายใตความรวมมือทางวิชาการกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เพื ่อใหความรูแก
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่กำลังมองหาความรูดานการเงินการบัญชี เพื่อตั้งรับในสภาวะวิกฤติ 
เมื ่อวันที ่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 -19.00 น. เผยแพรผาน Facebook Live ของเพจ Kiatnakin Phatra 
นอกจากนี้ผูที่มีความสนใจยังสามารถรับชมยอนหลังผานทาง YouTube STECO KMUTT ไดอีกชองทางหนึ่ง 
โดยไดรับเกียรติจากคุณยศสิรี หลอพิพัฒน ผูเชี่ยวชาญดานการเงิน ศูนยกลยุทธและความสามารถทางการ
แขงขันองคกร  ดำเนินรายการโดย คุณเกียรติรัฐ อาจหาญ ผูดำเนินรายการธนาคารเกียรตินาคินภัทร ซ่ึงผูรับฟง
จะไดเรียนรูและเขาใจสถานะทางการเงินและสินทรัพยหมุนเวียนของบริษัท การจัดทำประมาณการกระแสเงินสด 
การวิเคราะหภาวะการขาดแคลนเงินสดหรือความตองการการใชเงินในแตละเดือน การทำ Stress Test (หรือ
การทดสอบภาวะวิกฤติ) เพ่ือใหเขาใจปจจัยท่ีกระทบธุรกิจ และทดสอบความแข็งแกรงทางดานการเงินในภาวะท่ี
รายรับลดลงหรือลูกหนี้จายเงินลาชา รวมถึงการวางแผนเพื่อความอยูรอด โดยลดตนทุนที่ไมจำเปนหรือใช
สินทรัพยท่ีมีเพ่ือสรางรายไดทางอ่ืนๆ ตลอดจนการหาแหลงเงินทุนสำรองเพ่ือดำเนินธุรกิจเม่ือเงินสดขาดแคลน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการสัมมนาออนไลน หัวขอวิกฤติมาเต็ม 100 ก็เอาอยู เพราะรูวิธีวางแผน 
 

4.4.4 ไมปรับก็ปด ธุรกิจถึงทางตัน นวัตกรรมคือทางรอด 
 ศูนยกลยุทธและความสามารถทางการแขงขันองคกร ไดดำเนินกิจกรรมสัมมนาออนไลน KKP FOCUS 
FORUM ภายใตความรวมมือทางวิชาการกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เพื ่อใหความรูแก
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่กำลังหามุมมองหรือแนวคิดในการสรางความแตกตางใหกับธุรกิจ 
เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 18.00 -19.00 น. เผยแพรผาน Facebook Live ของเพจ Kiatnakin Phatra 
โดยไดรับเกียรติจาก ดร.รังสรรค เกียรติ์ภานนท ผูเชี่ยวชาญการจัดการนวัตกรรม ศูนยกลยุทธและความสามารถ
ทางการแขงขันองคกร  ดำเนินรายการโดย คุณเกียรติรัฐ อาจหาญ ผูดำเนินรายการธนาคารเกียรตินาคินภัทร 
ซ่ึงผูรับฟงจะไดเรียนรูการพัฒนาธุรกิจดวยนวัตกรรม รวมถึงตัวอยางเครื่องมือสำหรับพัฒนานวัตกรรม 
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ภาพการสัมมนาออนไลน หัวขอไมปรับก็ปด ธุรกิจถึงทางตัน นวัตกรรมคือทางรอด 
 
4.4.5 บริหารคนใหสูไดทุกวิกฤต ยกระดับธุรกิจอยางมืออาชีพ 
 ศูนยกลยุทธและความสามารถทางการแขงขันองคกร ไดดำเนินกิจกรรมสัมมนาออนไลน KKP FOCUS 
FORUM ภายใตความรวมมือทางวิชาการกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เพื ่อใหความรูแก
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่กำลังมองหาแนวทางในการบริหารพนักงาน และทำความ
เขาใจคานิยมแรงงานรุนใหมที่ตองรับมือ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 -18.00 น. เผยแพรผาน 
Facebook Live ของเพจ Kiatnakin Phatra โดยไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.สุจินดา โพธิ์ไพฑูรย ผูเชี่ยวชาญการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ศูนยกลยุทธและความสามารถทางการแขงขันองคกร  ดำเนินรายการโดย คุณเกียรติรัฐ อาจหาญ 
ผูดำเนินรายการธนาคารเกียรตินาคินภัทร ซ่ึงผูรับฟงจะไดเรียนรูแนวคิดในการบริหารคนท่ีมีจำกัดในยุค New Normal 
ความแตกตางการบริหารคนของธุรกิจแตละขนาด คานิยมแรงงานรุนใหมท่ีตองรับมือภายใตสถานการณโควิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพการสัมมนาออนไลน หัวขอบริหารคนใหสูไดทุกวิกฤต ยกระดับธุรกิจอยางมืออาชีพ 
 



197 
 

4.4.6 บริหารสตอกดี มีกำไร 
ศูนยกลยุทธและความสามารถทางการแขงขัน ไดดำเนินกิจกรรมสัมมนาออนไลน KKP FOCUS 

FORUM ภายใตความรวมมือทางวิชาการกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เพื่อใหความรูแก
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 - 19.00 น. 
เผยแพรผาน Facebook Live ของเพจ Kiatnakin Phatra โดยไดรับเกียรติจาก ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท 
ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน ศูนยกลยุทธและความสามารถทางการแขงขันองคกร
ดำเนินรายการโดย คุณเกียรติรัฐ อาจหาญ ผูดำเนินรายการธนาคารเกียรตินาคินภัทร ซึ่งผูรับฟงจะไดเรียนรู
ความสำคัญของการบริหารสตอกสินคา ปญหายอดฮิตในการบริหารสตอกสินคา และเทคนิคการแกปญหา 
และบริหารสตอกอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 
 

ภาพการสัมมนาออนไลน หัวขอบริหารสตอกดี มีกำไร 
 
4.5 โครงการพัฒนาสมรรถนะของผูประกอบการในแขวงบางมด 

ดวยคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี รวมกับสำนักงานเขตทุงครุ และ
ศูนยกลยุทธและความสามารถทางการแขงขันองคกร จัดตั้งโครงการพัฒนาสมรรถนะของผูประกอบการใน
แขวงบางมด โดยมีการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 4 หลักสูตร หลักสูตรละ 4 รุน ไดแก 

 1. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการเปนผูประกอบการ 
2. เทคนิคการสื่อสารและการนำเสนอสินคา  
3. การทำการตลาดออนไลน 
4. การสรางหนารานออนไลน (Facebook) และการออกแบบหนารานดวย Canva  

 
กลุมเปาหมาย: ผูประกอบการในแขวงบางมดและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ หลักสูตรละ 20 คน/รุน 
ระยะเวลาของหลักสูตร: ทุกหลักสูตรมีระยะเวลา 8 ชั่วโมง  โดยมีกิจกรรมการเรียนรู ดังนี้ 

- การอบรมใหความรูทางทฤษฎีและทดลองปฏิบัติ   3 ชั่วโมง 
- การใหคำปรึกษา             2 ชั่วโมง 
- การนำเสนอผลงาน และอภิปรายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู  3 ชั่วโมง 

        รวม 8 ชั่วโมง 
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โดยที่ทางศูนยกลยุทธและความสามารถทางการแขงขันองคกรไดจัดอบรมผาน Live Streaming 
Zoom โดยมีหลักสูตร ดังนี้ 

- หลักสูตรความรูเบื้องตนเก่ียวกับการเปนผูประกอบการ 
- รุนท่ี 1 วันอังคารท่ี 3 สิงหาคม 2564  จำนวน 17 คน 
- รุนท่ี 2 วันอาทิตยท่ี 26 กันยายน 2564 จำนวน 19 คน  
- การใหคำปรึกษากับผูประกอบการรุนที่ 1 วันศุกรที่ 20 สิงหาคม 2564 และวันจันทรท่ี 

6 กันยายน 2564 
- หลักสูตรการตลาดออนไลน 

- รุนท่ี 1 วันเสารท่ี 28 สิงหาคม 2564 จำนวน 24 คน  
- รุนท่ี 2 วันเสารท่ี 18 กันยายน 2564 จำนวน 20 คน 

 

 

ภาพบรรยากาศการจัดอบรมและการใหคำปรึกษา 
 
5. การรับรองสมรรถนะบุคคลสาขาวิชาชีพโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี โดยศูนยกลยุทธและความสามารถทางการแขงขันองคกร 
ไดรับการรับรองใหเปนองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพจากสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องคการมหาชน) เพ่ือรับรองทักษะและความสามารถทางดานวิชาชีพโลจิสติกสและซัพพลายเชน ซ่ึงเปน
อีกหนึ่งอาชีพที่กำลังเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน เนื่องจากมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นเรื ่อยๆ สงผลให
ผูประกอบการหลายแหงตองการบุคลากรท่ีมีทักษะและความเชี่ยวชาญที่ตรงกับสายงาน  การมีใบประกาศคุณวุฒิ
วิชาชีพจึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนายจางและลูกจางในการเลือกคนใหตรงกับงาน  ตลอดจนเพิ่ม    
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศใหสามารถยกระดับมาตรฐานโลจิสติกสใหทัดเทียมกับนานาประเทศได 
ปจจุบันศูนยกลยุทธและความสามารถทางการแขงขันองคกรเปดรับรองสมรรถนะบุคคลครอบคลุม 3 อาชีพ 
ไดแก อาชีพนักโลจิสติกส ชั้น 4 นักโลจิสติกส ชั้น 5 และนักซัพพลายเชน ชั้น 5 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
5.1 ประชาสัมพันธเปดรับสมัครบุคคลเขารับการประเมินแบบเทียบโอนประสบการณทำงาน RESK 1/2564 

ศูนยกลยุทธและความสามารถทางการแขงขันองคกร ประชาสัมพันธเปดรับสมัครผู สนใจและ
ผูปฏิบัติงานในสาขาโลจิสติกสและซัพพลายเชนที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญที่ตรงกับสายงานเขารับการ
ประเมินในรูปแบบ RESK (Recognition of Existing Skills and) คือ การประเมินสมรรถนะบุคคลแบบเทียบโอน
ประสบการณทำงาน เพียงแคยื่นเอกสารหลักฐานที่สะทอนใหเห็นถึงสมรรถนะของอาชีพนั้นๆ ก็สามารถเขาสู
การประเมินเปนมืออาชีพ ไมวาผูเขารับการประเมินจะอยูซีกไหนของมุมโลกก็สามารถเขาสูระบบการประเมิน
ไดดวยวิธี RESK ท่ีจะเปนกลไกใหบุคคลไดรับการยอมรับในความสามารถ และไดรับคุณวุฒิวิชาชีพท่ีสอดคลอง



199 
 

กับสมรรถนะ ประสบการณ เพ่ือยกระดับความสามารถของกำลังคนท่ีมีประสบการณในการทำงานใหมีคุณวุฒิ
วิชาชีพที่สูงขึ้นตามระดับที่เหมาะสมกับความสามารถ และใชเปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ และไดรับ
คาตอบแทนตามความสามารถที่แทจริง เพื่อเปนใบเบิกทางในการเขารับปริญญาทางอาชีพ 3 อาชีพ โดย
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเบื้องตน ดังนี้  

อาชีพนักโลจิสติกส ชั้น 4 มีประสบการณทำงานดานโลจิสติกสหรือที่เกี่ยวของกับกิจกรรมโลจิสติกส 
อาทิเชน ดานการบริหาร ดานคลังสินคา ดานสินคาคงคลัง หรือดานการขนสง เปนตน อยางนอย 3 ป ผาน
การอบรมในเรื่องกระบวนการทำงานที่เกี่ยวของกับโลจิสติกส เชน การพยากรณความตองการ การจัดการ
สินคาคงคลัง การจัดการคลังสินคา และการจัดการขนสง เปนตน 

อาชีพนักโลจิสติกส ชั้น 5 มีประสบการณทำงานดานโลจิสติกสหรือที่เกี่ยวของกับกิจกรรมโลจิสติกส 
อาทิเชน ดานการจัดซ้ือ ดานคลังสินคา ดานสินคาคงคลัง หรือดานการขนสง เปนตน อยางนอย 5 ป ผานการ
อบรมในเรื่องกระบวนการทำงานท่ีเก่ียวของกับโลจิสติกส เชน การพยากรณความตองการ การจัดการสินคาคงคลัง 
การจัดการคลังสินคา และการจัดการขนสง เปนตน 

อาชีพนักซัพพลายเชน ชั้น 5 มีประสบการณการทำงานในกระบวนการหลักท่ีเปนองคประกอบภายใน
ซัพพลายเชน อาทิเชน การวางแผนความ ตองการ การวางแผนการผลิต การบริหาร สินคาคงคลัง และการ
กระจายสินคา เปนตน อยางนอย 5 ป ผานการอบรมในเรื่องกระบวนการทำงานหลักภายในซัพพลายเชน เชน 
การพยากรณความตองการ การวางแผนการผลิต การเงินเบื้องตน เปนตน 

เปดรับสมัครตั้งแตวันที่ 18 - 28 สิงหาคม 2564 ผานชองทาง Online ของ STECO ไดแก Website 
Facebook e-mail และ Line รวมถึงประชาสัมพันธผานสื่อออนไลนอ่ืนๆ  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการประชาสัมพันธเปดรับสมัครบุคคลเขารับการประเมินแบบเทียบโอนประสบการณทำงาน RESK 1/2564 
 
5.2 อบรมมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสอบประเมินสมรรถนะบุคคล สาขาวิชาชีพโลจิสติกส 

ศูนยกลยุทธและความสามารถทางการแขงขันองคกร จัดอบรมหัวขอ “มาตรฐานการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีสอบประเมินสมรรถนะบุคคล สาขาวิชาชีพโลจิสติกส” เม่ือวันเสารท่ี 28 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 
- 12.00 น. โดย ดร.วัชรพจน ทรัพยสงวนบุญ ผูแทนองคกรรับรองในรูปแบบการอบรมออนไลนผานโปรแกรม 
Zoom โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางความเขาใจในบทบาทและข้ันตอนการปฏิบัติงานขององคกรท่ีมีหนาท่ี
รับรองสมรรถนะฯ รวมท้ังเพ่ือเตรียมความพรอมของเจาหนาท่ีสอบ (Examiner) บุคลากรขององคกรท่ีมีหนาท่ี
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รับรองสมรรถนะฯ และเพื่อเตรียมความพรอมในการจัดประเมินสมรรถนะฯ อาทิเชน การวางแผนการประเมิน 
การดำเนินการประเมิน การวิเคราะหการประเมินและตัดสินประเมิน การจัดทำรายงานการประเมิน เปนตน 
โดยมีผู เขารวมการฝกอบรมประกอบดวย เจาหนาที่สอบ (Examiner) และบุคลากรที่เกี ่ยวของในสาขา
วิชาชีพโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมอบรมมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสอบประเมินสมรรถนะบุคคลสาขาวิชาชีพโลจิสติกส 
 
5.3 สรุปผลการประเมินเทียบโอนประสบการณ RESK 1/2564 
5.3.1 ประชุมสรุปผลการประเมินเทียบโอนประสบการณ RESK 1/2564 

หลังจากดำเนินการปดรับสมัครผูเขารับการประเมิน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 และเจาหนาที่สอบ
ไดดำเนินการพิจารณาเอกสารและหลักฐานผูสมัครเขารับการประเมินเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 
ศูนยกลยุทธและความสามารถทางการแขงขันองคกร จึงไดจัดประชุมเจาหนาที่สอบเพื่อสรุปผลการประเมิน
เทียบโอนประสบการณทำงาน RESK นักโลจิสติกสและซัพพลายเชน ในวันที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 08.45 
- 12.00 น. โดยมีผูเขารวมไดแก ตัวแทนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เจาหนาท่ีสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ผูแทนองคกร
รับรอง (ดร.วัชรพจน ทรัพยสงวนบุญ) และบุคลากรขององคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะฯ ในรูปแบบการ
อบรมออนไลนผานโปรแกรม Zoom  โดยเจาหนาที่สอบคุณวุฒิใน 1 อาชีพ ทำการสรุปผลการประเมินลงมติ
รวมกัน 3 ทาน สรุปผลการประเมินแบงเปน 4 สถานะ ไดแก ผลการประเมินผาน ผลการประเมินไมผาน 
ดำเนินการขอเอกสารเพ่ิม และขอสัมภาษณผูสมัครเพ่ิมเติม เพ่ือสงวนสิทธิ์ของผูสมัครท่ีมีประสบการณจริงให
มีโอกาสผานการประเมิน  
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพการประชุมสรุปผลการประเมินเทียบโอนประสบการณทำงาน RESK 1/2564 

  



201 
 

5.3.2 สัมภาษณผูสมัครเขารับการประเมินแบบเทียบโอนประสบการณทำงาน RESK 1/2564 
สืบเนื่องจากการประชุมเจาหนาท่ีสอบสรุปผลการประเมินเทียบโอนประสบการณทำงาน RESK เม่ือวันท่ี 

12 กันยายน 2564 เจาหนาที่สอบไดลงมติขอสัมภาษณเพิ่มเติมผูสมัครอาชีพนักโลจิสติกสชั้น 5 จำนวน 2 ทาน 
ศูนยกลยุทธและความสามารถทางการแขงขันองคกร ไดจัดใหมีการสัมภาษณในวันท่ี 13 กันยายน 2564 เวลา 
18.00 - 19.00 น. ในรูปแบบออนไลนผานโปรแกรม Zoom โดยเจาหนาที่สอบไดทำการสัมภาษณเกี่ยวกับ
ความรูและความสามารถที่แสดงถึงหนวยสมรรถนะที่ใชประเมินสำหรับนักโลจิสติกสชั้น 5 เปดโอกาสให
ผูสมัครไดแสดงความรู ความสามารถไดอยางเต็มท่ี  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการสัมภาษณผูสมัครเขารับการประเมินแบบเทียบโอนประสบการณทำงาน RESK 1/2564 
 
5.4 ประชุมคณะกรรมการตัดสินรับรองผลการประเมินเทียบโอนประสบการณทำงาน RESK 1/2564 

ศูนยกลยุทธและความสามารถทางการแขงขันองคกร จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินรับรอง นำเสนอ
ขั้นตอนการดำเนินการประเมิน การวิเคราะหการประเมินและตัดสินประเมิน รวมถึงรายงานผลการประเมิน
ของเจาหนาท่ีในวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น. ในรูปแบบออนไลนผานโปรแกรม Zoom 
เพื่อใหคณะกรรมการตัดสินรับรองผลเปนผูพิจารณาตัดสินวาผูเขารับการประเมินสมควรไดรับใบประกาศนียบัตร
คุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพเพ่ือนำเสนอสถาบันคุณวุฒิชาชีพ (องคการมหาชน) ตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการประชุมคณะกรรมการตัดสินรับรอง ผลการประเมินเทียบโอนประสบการณทำงาน RESK 1/2564 
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5.5 ประกาศรายช่ือผูผานการประเมินสมรรถนะแบบเทียบโอนประสบการณทำงาน RESK 
 ศูนยกลยุทธและความสามารถทางการแขงขันองคกร ประกาศผลการประเมินสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพดวยวิธ ีการเทียบโอนประสบการณการทำงานเพื ่อการรับรองคุณวุฒิว ิชาชีพหรือ RESK 
(Recognition of Existing Skills and Knowledge) สาขาวิชาชีพโลจิสติกส ครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 25 กันยายน 2564 
โดยไดผานการพิจารณาจากเจาหนาที่สอบและคณะกรรมการตัดสินรับรองผลเปนที่สิ้นสุดตามบัญชีรายชื่อท่ี
แนบในประกาศ ผูผานการประเมินจะไดรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ 
บัตรรับรองมาตรฐานอาชีพ และเข็มกลัด มอช. (มาตรฐานอาชีพ ) จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการ
มหาชน) ศูนยกลยุทธและความสามารถทางการแขงขันองคกร  ประกาศผลการประเมินสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพขอเปนสวนหนึ่งในความกาวหนาในวิชาชีพโลจิสติกสและซัพพลายเชน เพื่อยกระดับขีด
ความสามารถทางการแขงขันของไทย “เพราะใบปริญญา คือ คุณวุฒิการศึกษาที่บงชี้วาคนนั้นรูอะไร แตการ
ไดใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ จะเปนตัวบงบอกวาคุณทำอะไรเปน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะแบบเทียบโอนประสบการณทำงาน RESK 
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ศูนยวิจัย Mobility & Vehicle Technology Research Center (MOVE) 
 
สถานท่ีทำงาน 

ชั้น 2 อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  โทรศัพท 02-470-9637 
 

ความเปนมา 
จากการดำเนินงานของคลัสเตอรวิจัยดานยานยนตที่ผานมาพบวาหนวยงานตาง ๆ จากภาครัฐและ

ภาคเอกชน  ท้ังภายในและตางประเทศ ใหความสนใจตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียานยนตสมัยใหมและ
การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาในประเทศไทยเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากการทำงานรวมกันระหวาง
มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก ทั้งในรูปแบบโครงการวิจัย งานบริการวิชาการ และการลงนามบันทึก
ขอตกลง (MOU) ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ป อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรและการจัดสัมมนาเผยแพร
ความรูใหกับอาจารย นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลภายนอกอยางตอเนื่อง  ดังนั้นเพื่อสงเสริมใหการทำงานแบบ
บูรณาการระหวางอาจารย นักวิจัย และนักศึกษาจากคณะตางๆ เปนไปอยางตอเนื่อง และกาวทันตอความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดานยานยนต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีจึงจัดตั้งศูนยวิจัย 
Mobility & Vehicle Technology Research Center (MOVE) ข้ึนแทนคลัสเตอรวิจัยดานยานยนต และยาย
ไปสังกัดสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สวท.) ซ่ึงมีหนาท่ีใหการสนับสนุนศูนยวิจัยตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยโดยตรง  ทั้งนี้ ศูนยวิจัย Mobility & Vehicle Technology Research Center มุงเนนการทำงาน
รวมกันแบบบูรณาการระหวางอาจารย นักวิจัย และนักศึกษา จากหนวยงานตางๆ  รวมท้ังแบงปนการใชพ้ืนท่ีและ
ครุภัณฑวิจัยรวมกันเพ่ือสรางสรรคผลงานวิจัยดานเทคโนโลยียานยนตสมัยใหมท่ีสามารถตอยอดเชิงพาณิชยได 
 

วิสัยทัศน 
 กาวเปนผูนำดานยานยนตสมัยใหมท่ียั่งยืนผานการวิจัย นวัตกรรม และการศึกษา 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานยานยนตสมัยใหมบนพื้นฐานแนวคิด CASE (Connected, 

Autonomous, Shared และ Electrified) 
2. ถายทอดเทคโนโลยีใหกับผูประกอบการเพื่อใชประโยชนเชิงพาณิชย ซึ่งเปนการยกระดับความสามารถ

ของผูประกอบการใหสามารถแขงขันกับนานาประเทศได 
3. ดำเนินโครงการวิจัยและงานบริการวิชาการ โดยทำงานรวมกันเปนเครือขายมีบุคลากรจากหนวยงาน

ท้ังภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 
4. พัฒนาและสรางหองปฏิบัติการวิจัยท่ีทันสมัยเพ่ือรองรับการทดสอบและวิจัยดานยานยนตสมัยใหม

และใชครุภัณฑกลางวิจัยรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
 

บุคลากร  

 1. รศ.ดร.ยศพงษ ลออนวล รักษาการหัวหนาศูนย 
 2. ดร.เทพรัตน กล่ำรัศมี  นักวิจัย 
 3. นางสาวณฐชา วิริยะพงษ ผูชวยนักวิจัย 
 4. นายธนิก ลิวนานนทชัย  ผูชวยนักวิจัย 
 5. นางสาวอัธยา นิลจินดา  เจาหนาท่ีประจำศูนย  
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ผลการดำเนินงานปงบประมาณ 2564 
 
1. โครงการเรื่อง วิจัยและพัฒนารถบรรทุกไฟฟาอเนกประสงค 6 ลอ ภายใตแผนงานการพัฒนาตอยอด
เทคโนโลยีจากตางประเทศสำหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 
 
วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพื่อพัฒนาตนแบบรถบรรทุกไฟฟาอเนกประสงค 6 ลอ จากบริษัทสามมิตรมอเตอรสแมนู
แฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) ใหมีโครงสรางน้ำหนักเบา และผานขอกำหนดของการจดทะเบียนรถบรรทุก
ภายในประเทศไทย 

2. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงรถบรรทุกไฟฟา (GEN 1) เปนรถบรรทุกไฟฟา (GEN 2) จำนวน 1 คัน 
 
แหลงท่ีมางบประมาณ 

1. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ  
2. บริษัท สามมิตรมอเตอรสแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) 
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2. การเผยแพรความรูทางวิชาการ 
2.1 การเสวนาออนไลน เพ่ือระดมความคิดเห็นการเเกปญหามลพิษทางอากาศจากภาคการขนสงโดยการ
ใชยานยนตมลพิษต่ำมาตรฐาน Euro6 เเละยานยนตไรมลพิษ 100% Zero Emission Vehicle (ZEV)  

เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ศูนยวิจัย Mobility and Vehicle Technology Research Center 
(MOVE) รวมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เเละกรมควบคุมมลพิษ ภายใตการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
สำนักงานการวิจัยแหงชาติ  ไดจัดเสวนาออนไลนเพื่อระดมความคิดเห็นการเเกปญหามลพิษทางอากาศจาก
ภาคการขนสงโดยการใชยานยนตมลพิษต่ำมาตรฐาน Euro6 เเละยานยนตไรมลพิษ 100% Zero Emission 
Vehicle (ZEV) ครั้งที่ 2 ภายใตโครงการวิจัย“การศึกษาความเปนไปไดในการทดแทนรถที่ใชเครื่องยนตดีเซล
ในปจจุบันดวยยานยนตไฟฟายานยนตที่ใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ และยานยนตที่ไดมาตรฐานคาไอเสียยูโร 6 
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพ่ือลดปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในบรรยากาศ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อรับฟงความคิดเห็นที่หลากหลายจากทุกภาคสวนเพื่อนำมาประมวลผลความเหมาะสมและความเปนไปได
ดานเทคนิคและประโยชนความคุมทุน (Cost-Benefit) ในการสงเสริมใชเทคโนโลยี BEV NGV และ Euro 6 
ในการทดแทนยานยนตที่ใชเครื่องยนตดีเซล ทั้งสำหรับยานยนตใหม และยานยนตที่ใชงานในปจจุบัน 
รวมถึงการติดตั้งอุปกรณกรองฝุนละออง DPF (Diesel Particulate Filter) ท่ีสามารถลดฝุนละอองไดมากกวา 
85% โดยการเสวนารับฟงความคิดเห็นแบงเปน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 เปนการเสวนาประเมินปจจัยที่มี
ผลกระทบกับการใชเทคโนโลยี BEV NGV และ Euro 6 ดวยวิธีวิเคราะห PESTEL (Political, Economic, 
Social, Technological, Environmental, Legal) และสวนที ่ 2 เปนการเสวนาวิเคราะหผลการลดการ
ระบายฝุน PM2.5 ภายใตภาพฉายที่มีการใชเทคโนโลยี BEV NGV และ Euro 6 มาทดแทนยานยนตที่ใช
เครื่องยนตดีเซลทั้งสำหรับยานยนตใหมและยานยนตที่ใชงานในปจจุบัน  ซึ่งหนึ่งในภาพฉายของผลการศึกษา
เบื้องตนคือ ภาพฉายที่ประเทศไทยจะกาวสูการใหยานพาหนะใหมที่จะจดทะเบียนเปนยานยนตไรมลพิษ 
(Zero Emission Vehicle) 100% ในป ค.ศ. 2035 ซึ่งจากผลการศึกษาเบื้องตนของโครงการฯ พบวาภายใต
ภาพฉายของการดำเนินการตามนโยบายของประเทศไทยเรื่องการบังคับใชเชื้อเพลิงดีเซลกำมะถันต่ำ 10 ppm 
แทน 50 ppm ป พ.ศ. 2567 รวมกับการบังคับใชมาตรฐานการระบายไอเสียยูโร 5/6 สำหรับยานยนตทุกประเภท
ตั้งแตป พ.ศ. 2564 และการใหยานพาหนะใหมที่จะจดทะเบียนเปนยานยนตไรมลพิษ (Zero Emission 
Vehicle) 100% ในป ค.ศ. 2035 (พ.ศ. 2578) สามารถลดการระบายฝุน PM2.5 จากภาคขนสงทางถนนของ
ประเทศไทยไดถึง 42%  โดยเกิดปริมาณฝุน PM2.5 อยูท่ีประมาณ 11.9 กิโลตนั ในปพ.ศ. 2078 (ค.ศ. 2035) 
และลดลงไดถึง 78% โดยเกิดปริมาณฝุน PM2.5 อยูที่ประมาณ 3.6 กิโลตัน ในปพ.ศ. 2093 (ค.ศ. 2050) 
เม่ือเทียบกับภาพฉายตามสถานการณการดำเนินงานปกติ (BAU)  

ทั้งนี้ คุณพันศักดิ์ ถิรมงคล ผูอำนวยการสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ 
ไดกลาวถึง “ประเด็นปญหาของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในชวง 4-5 ปที่ผานมา ดานฝุนละออง
ขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่มีคาสูงเกินคามาตรฐานของประเทศไทย สงผลใหเกิดผลกระทบตอ
สุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกจากนี้จากผลการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษ
พบวาฝุน PM2.5 ในพ้ืนท่ีเขตเมืองมีแหลงกำเนิดหลักมาจากภาคการขนสง โดยเฉพาะอยางยิ่งจากการเผาไหม
ของยานยนตที่ใชเครื่องยนตดีเซล กรมควบคุมมลพิษจึงไดรวมมือกับศูนยวิจัย MOVE เพื่อศึกษาแนวทางการ
ลดการระบายฝุน PM2.5 จากภาคการขนสงทางถนนท้ังในระดับประเทศไทย และโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล เพื่อแกปญหามลภาวะทางอากาศจากการระบายฝุน PM2.5 ของประเทศไทยไดอยางยั่งยืน”  
ในสวนของ รศ. ดร.ยศพงษ ลออนวล หัวหนาโครงการฯ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาความยั่งยืน และหัวหนา
ศูนยวิจัย MOVE กลาววา “โครงการการศึกษาความเปนไปไดในการทดแทนยานยนตที่ใชเครื่องยนตดีเซลใน
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ปจจุบันและอนาคตดวยยานยนตไฟฟา ยานยนตท่ีใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ และยานยนตท่ีไดมาตรฐานคาไอเสีย
ยูโร 6 เพ่ือลดปริมาณฝุนละออง PM2.5 ในบรรยากาศ เปนโครงการท่ีจัดทำข้ึนเพ่ือสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี
ใหการแกไขปญหามลภาวะดานฝุนละอองเปนวาระแหงชาติ และคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีมติเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแหงชาติ การแกไขปญหามลพิษดานฝุนละออง เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติในการ
ดำเนินการแกไขปญหาฝุนละอองในภาพรวมของประเทศในพ้ืนท่ีวิกฤต และเพ่ือมีเครื่องมือท่ีสามารถใชในการ
ประเมินความสำเร็จของมาตรการแกปญหาฝุนละออง PM2.5 โดยการลดการปลอยมลพิษจากยานยนตที่ใช
เครื่องยนตดีเซล”    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพขอมูลท่ีนำเสนอในการเสวนา 
 
2.2 การสัมมนาออนไลนเพ่ือเผยเเพรผลการศึกษาโครงการ “การศึกษาความเปนไปไดในการใชเครื่องยนต
ดีเซลในปจจุบัน ดวยการใชยานยนตไฟฟา ยานยนตที่ใชเชื้อเพลิงธรรมชาติ เเละยานยนตที่ไดมาตรฐาน
คาไอเสียยูโร 6 ในเขตกรุงเทพฯ เเละปริมณฑล เพื ่อลดปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ใน
บรรยากาศ” 

เมื ่อวันที ่ 10 กันยายน พ.ศ.2564  ศูนยวิจัย MOVE รวมกับกรมควบคุมมลพิษ และสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) ภายใตการสนับสนุนทุนวิจัยโดยสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดจัดงาน
สัมมนาออนไลนเพื่อเผยเเพรผลการศึกษาโครงการ “การศึกษาความเปนไปไดในการใชเครื่องยนตดีเซลใน
ปจจุบันดวยการใชยานยนตไฟฟา ยานยนตท่ีใชเชื้อเพลิงธรรมชาติ เเละ ยานยนตท่ีไดมาตรฐานคาไอเสียยูโร 6 
ในเขตกรุงเทพฯ เเละปริมณฑล เพ่ือลดปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในบรรยากาศ” 
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ภาพสัมมนาออนไลนเผยแพร “การศึกษาความเปนไปไดในการทดแทนรถท่ีใชเครื่องยนตดีเซลในปจจุบันดวย 
BEV, NGV, Euro6 ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล เพ่ือลดปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในบรรยากาศ” 

 
การจัดสัมมนาออนไลนครั้งนี้ ไดบรรยายถึงเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษของยานยนตดีเซลดวยระบบ

บำบัดไอเสีย เชน DOC, DPF เเละ SCR รวมท้ังหลักการทำงานและสวนควบคุมของยานยนตท่ีใชเชื้อเพลิงกาซ
ธรรมชาติ (NGV) เเละหลักการทำงานของยานยนตไฟฟาเเบตเตอรี่ (BEV) ซึ่งเเบงออกเปน 2 ระบบคือ ระบบ
ขับเคลื่อน และระบบกักเก็บพลังงาน และเสนอขอมูลการจัดทำภาพฉายการระบายมลพิษจากภาคขนสงทางถนน 
ตั้งแตปจจุบันจนถึงอนาคต (ค.ศ.2020 – 2050) ดังตอไปนี ้
 1) ภาพฉาย BAU (Business As Usual)  เปนภาพฉายตามที่มีการดำเนินการโดยทั่วไป หรือมีการ
ประกาศบังคับใชเปนกฎหมาย มีปริมาณกำมะถันในน้ำมันดีเซล 50 ppm และมีมาตรฐานการปลอยไอเสีย
รถยนต คือ รถยนตสวนบุคคล/รถปคอัพ ยูโร 4 และ รถบัส/รถบรรทุก ยูโร 3 และมีสัดสวนการจำหนาย ZEV 
ในรถยนตใหม คือ 1. รถยนตสวนบุคคล 48% 2. รถปคอัพ 15% 3. รถบัส 68% 4. รถบรรทุก 7% 5. รถจักรยานยนต 
47% ในป ค.ศ. 2035 และไมมีการปรับเปลี่ยนยานยนตเกาใหปลอยมลพิษลดลง 
 2) ภาพฉาย NPS (National Policy Scenario) เปนภาพฉายตามนโยบายชาติดานการลดการปลอย
มลพิษจากยานยนตในอนาคต มีปริมาณกำมะถันในน้ำมันดีเซล 10 ppm ตั้งแตป ค.ศ. 2024 สวนมาตรฐาน
การปลอยไอเสียรถยนตสวนบุคคล/รถปคอัพ และ รถบัส/รถบรรทุก ยูโร 5 ตั้งแตป ค.ศ.2021 ยูโร 6 ตั้งแตป 
ค.ศ. 2022 สวนรถจักรยานยนต ยูโร 4 ตั้งแตป ค.ศ. 2020 และมีสัดสวนการจำหนาย ZEV ในรถยนตใหม 
100% ZEV ตั้งแตป ค.ศ. 2035 

3) ภาพฉาย AZS (Accelerated Zero Emission Scenario) เปนภาพฉายที ่มุ งเรงใหการปลอย
มลพิษจากยานยนตเปน “ศูนย” ปริมาณกำมะถันในน้ำมันดีเซล 10 ppm ตั้งแตป ค.ศ. 2024 มาตรฐานการปลอย
ไอเสียรถยนตสวนบุคคล/ รถปคอัพ และรถบัส/รถบรรทุก ยูโร 5 ตั้งแตป ค.ศ. 2021 ยูโร 6 ในป ค.ศ. 2022 
สวนรถจักรยานยนต ยูโร 5 ตั้งแตป ค.ศ. 2024 และมีสัดสวนการจำหนาย ZEV ในรถยนตใหม 100% ZEV 
ตั้งแตป ค.ศ. 2030 รวมท้ังมีการติดตั้ง DPF เพ่ือใหยานยนตดีเซลเกาทุกประเภทปลอยมลพิษตามมาตรฐานยูโร 5 
ในอัตรา 1% ตอป และมีการเปลี่ยนยานยนตดีเซลเกาทุกประเภทเปนยานยนตกาซธรรมชาติ (NGV) และยานยนต
ไฟฟา (BEV) ในอัตรา 1% ตอป  
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โดยสามารถสรุปผลการศึกษา ไดดังนี้ 
1. ประเทศไทยมีแผนการปรับมาตรฐานคาไอเสียเปนยูโร 5 และ 6 สำหรับยานยนตใหมภายในป 

ค.ศ. 2021 และ ค.ศ. 2022 ตามลำดับ และสำหรับการติดตั้งอุปกรณกรองฝุนดีเซล (DPF) ในยานยนตดีเซล
จะทำใหสามารถลดมลพิษฝุนไดมากถึง 95% แตในประเทศไทยยังไมมีการติดตั้ง DPF ในยานยนตเกา 

2. ยานยนตเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ(NGV) ปลดปลอยมลพิษฝุนนอยกวายานยนตดีเซลประมาณ 90% 
ในระดับเครื่องยนตเดียวกัน โดยประเทศไทยสงเสริมยานยนต NGV ตั้งแตป ค.ศ. 2000 และในป ค.ศ. 2016 
ไดปรับลอยตัวราคาขายปลีกกาซธรรมชาติสูงขึ้นซึ่งทำใหขาดแรงจูงใจของผูใชงาน สงผลทำใหปริมาณยานยนต 
NGV และ สถานีเติมกาซ CNG มีจำนวนลดลง 3. ประเทศไทยมีนโยบายสงเสริมการใชและผลิตยานยนตไฟฟา 
(BEV) อยางจริงจัง โดยมีเปาหมายการใช BEV100% ในป ค.ศ. 2035 เนื่องจากไมปลดปลอยมลพิษจากยานยนต
โดยตรงทำใหมีศักยภาพในการลดมลพิษฝุนเปนศูนย 4. เม่ือจำลองการดำเนินการตามนโยบายชาติดานการลด
การปลอยมลพิษจากยานยนตในอนาคต (NPS) สามารถทำใหการปลอยมลพิษฝุน PM2.5 ลดลง 20% ในป 
ค.ศ. 2025 และ 87% ในปค.ศ. 2050 เมื่อเทียบกับกรณีการดำเนินการโดยทั่วไปหรือมีการประกาศบังคับใช
เปนกฎหมาย (BAU)  5. เมื่อจำลองการดำเนินการที่มุงเรงใหการปลอยมลพิษจากยานยนตเปน “ศูนย” ใน
อนาคต (AZS) สามารถทำใหการปลอยมลพิษฝุน PM2.5 ลดลง 21% ในปค.ศ.2025 และ 90%  ในป ค.ศ. 2050 
เมื่อเทียบกับกรณี BAU 6. ขอเสนอแนะสำหรับภาครัฐในการสงเสริมการติดตั้ง DPF การใชงาน NGV และ 
BEV ควรมีนโยบายจูงใจและสงเสริมดานการเงินท่ีชัดเจน ซ่ึงตองมีการวางแผน และมาตราการการเปลี่ยนผาน
เทคโนโลยีไปสูยานยนตไรมลพิษ (ZEV) 100% โดยควรมีมาตรการในการกำจัดยานยนตเกาออกจากระบบ 
และในการสงเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยานยนตไฟฟาในประเทศไทย ควรตองสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
และถายทอดเทคโนโลยีใหผูประกอบการไทยอยางตอเนื่องอีกดวย 
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