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โครงการพัฒนาวิธีการตรวจสอบถังขนส่งก๊าซฯ ด้วยวิธีอะคูสติกอีมิชชั่น

โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาชีพด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อ.หาดใหญ่ 

โครงการออกแบบระบบก๊าซเชื้อเพลิงจากซังข้าวโพดโดยเตาก๊าซซิไฟเออร์

โครงการควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงอัฒจันทร์ PTT STADIUM

โครงการพัฒนากระบวนการผลิตต้นไหลและส่งเสริมการปลูกสตรอเบอรี่
เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้ปลูกสตรอเบอรี่ อ.นาแห้ว จ.เลย

โครงการพัฒนาจัดทำาดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล

โครงการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

โครงการพัฒนากระบวนการสกัดดอกกล้วยไม้ตระกูลหวายเพื่อใช้
ในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

โครงการเพิ่มผลผลิตทั่วทั้งองค์กร 
Company-wide Productivity Management Program : CWPM 
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โครงการพัฒนาวิธีการตรวจสอบถังขนส่งก๊าซฯ ด้วยวิธีอะคูสติกอีมิชชั่น
การตรวจสอบแบบไม่ทำาลาย ( Non-Destructive Test : NDT)  ด้วยวิธีอะคูสติกอีมิชชั่น ( Acoustic  Emission : AE )  เป็น

มาตรฐานการสากลที่ ใช้กันทั่วโลก โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของมหาวิทยาลัยฯ พัฒนาสู่การตรวจสอบถังขนส่ง  CNG เพื่อนำามา

วิเคราะห์ตามเกณฑ์การรับรองหรือยืนยันการยอมรับได้ของถังที่ผ่านการตรวจสอบ  อ้างอิงตามมาตรฐาน  ASTM  E1419 

หัวหน้าโครงการ  

รศ.วชิระ  มีทอง

ศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบำารุงรักษา  

สำานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจธ.
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โครงการเพิ่มผลผลิตทั่วทั้งองค์กร Company-wide Productivity Management Program : CWPM   
ให้คำาปรึกษาปรับปรุงกระบวนการทำางานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น พร้อมสะท้อนผลการปรับปรุงใน

งบการเงินได้ ช่วยให้บุคลากรมีทักษะในการแก้ปัญหาและปรับปรุงงานได้อย่างเป็นระบบ และสามารถใช้เครื่องมือบริหาร 

CWPM ในการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงกระบวนการทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระยะยาว ขยายไป

ยังทุกส่วนงานในองค์กรเกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ  

นายวรรณภพ กล่อมเกลี้ยง

ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย 

สำานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจธ.
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โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การพัฒนาระบบการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอนแบบอิเลกทรอนิกส์ระบบออนไลน์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ

ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดอย่างทั่วถึงใช้ประโยชน์ได้ทุกเวลา และพัฒนาขีดความสามารถของครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่

เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างมาตรฐานระดับประเทศของใบรับรองผลการดำาเนินกิจกรรมผู้เรียน (Learning transcript) 

ภายหลังจากสำาเร็จการศึกษา โดยดำาเนินการให้กับสถาบันการศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 77 

จังหวัดทั่วประเทศ 

หัวหน้าโครงการ  

นายเกษมศักดิ์  ศรีธาราธร

ศูนย์รับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ 

สำานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจธ.
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โครงการศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อ.หาดใหญ่  
การศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้าง การดำาเนินการและการพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเดียว (Monorail) เพื่อรองรับ

การเดินทางในเขตเมืองหาดใหญ่ในเส้นทางที่มีความเหมาะสมสูงสุด รวมทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ พร้อมวิเคราะห์

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)  ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว อำานวยความ

สะดวกในการเดินทางและแก้ ไขปัญหาการจราจรซึ่งเป็นปัญหาหลักของเมืองอย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ  

ดร.นครินทร์  สัทธรรมนุวงศ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจราจรและขนส่ง

สำานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจธ.
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โครงการออกแบบระบบก๊าซเชื้อเพลิงจากซังข้าวโพดโดยเตาก๊าซซิไฟเออร์
ซังข้าวโพดเศษเหลือจากกระบวนการแปรรูป มาใช้ ในการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงด้วยเตาก๊าซซิไฟเออร์แบบไหลลง สามารถ

นำามาใช้ทดแทนก๊าซแอลพีจี ให้ ได้ ไม่น้อยกว่า 80% ซึ่งเป็นการลดต้นทุนให้กับบริษัทฯ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและยัง

เป็นการช่วยประเทศชาติลดการพึ่งพาพลังงานปิโตรเลียมอีกด้วย

หัวหน้าโครงการ  

ผศ.ดร.สุรชัย  สนิทใจ 

ศูนย์วิศวกรรมอุณหภาพ

สำานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจธ.
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โครงการควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงอัฒจันทร์ PTT STADIUM   
เป็นที่ปรึกษาในการตรวจสอบรอยเชื่อมของงานก่อสร้างอัฒจันทร์ ประกอบด้วยตรวจโครงสร้างหลังคา ตรวจโครงสร้าง

ของเสาหลัก ตรวจราวกันตกของอัฒจันทร์ฯลฯ ซึ่งใช้วิธีการตรวจสอบโดยไม่ทำาลายต่างๆ เช่นวิธีการพินิจ โดยใช้สาร

แทรกซึม เป็นต้นรวมทั้งวิเคราะห์ผลการตรวจสอบรอยเชื่อมด้วย UT Phase Array จาก Third Party เพื่อให้อัฒจันทร์ 

PTT Stadium ที่สนามฟุตบอลบ้านมาบข่าเป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและมีปลอดภัยจากการใช้งานต่อไป

หัวหน้าโครงการ  

รศ.ดร.บวรโชค  ผู้พัฒน์

ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมการเชื่อม

สำานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจธ.
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โครงการพัฒนากระบวนการผลิตต้นไหลและส่งเสริมการปลูกสตรอเบอรี่
เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้ปลูกสตรอเบอรี่ อ.นาแห้ว จ.เลย
วิจัยและพัฒนาการปลูกสตรอเบอรี่ ในพื้นที่ อ.นาแห้ว จ.เลย โดยใช้เทคนิคการผลิตต้นไหลคุณภาพดี ลดการใข้สารเคมี ใน

การปลูก นับเป็นแหล่งผลิตสตรอเบอรี่ปลอดภัย สามารถสร้างรายได้ ให้กับเกษตรกรมากกว่า 50 ครัว มีรายได้มากกว่า 

1,300,000 บาทต่อปี รวมถึงการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว จนเรียกได้ว่า “สตรอเบอรี่แห่งอีสาน”

หัวหน้าโครงการ  

นายปิยทัศน์  ทองไตรภพ

ศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคม

สำานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจธ.
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โครงการพัฒนาจัดทำาดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มจธ. ร่วมกับศูนย์ดัชนีและพยากรณ์เศรษฐกิจการค้า เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาการจัดทำา

ดัชนีการบริการขนส่งสินค้าให้ทันสมัยสะท้อนและสอดคล้องกับภาวะการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลและภาวะ

เศรษฐกิจปัจจุบัน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐเอกชน และผู้ประกอบการใช้เป็นข้อมูลสำาคัญที่จะมีส่วนปกป้องและรักษาผล

ประโยชน์ทางการค้า รวมทั้งรักษาเสถียรภาพของดุลการค้าระหว่างประเทศ

หัวหน้าโครงการ  

ผศ.ดร.พงษ์ชัย  อธิคมรัตนกุล

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์

สำานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจธ.
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โครงการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
การได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานที่ดำาเนินการจัดการฝึกอบรม และจัดทดสอบ เพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคล

ตามมาตรฐานอาชีพและการให้คุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และอุตสาหกรรม

การพิมพ์ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  มีผลต่อการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ และความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึง

ความมั่นใจในบริการที่จะได้รับ เป็นการเตรียมพร้อมที่ดีต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และรองรับ

บุคคลในสาขาอาชีพนั้นๆ ที่จะเข้ามาทำางานในประเทศไทย 

หัวหน้าโครงการ  

ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ

ศูนย์การศึกษาด้านการสื่อสารและบริการครบวงจร 

ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

สำานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจธ.
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หัวหน้าโครงการ  

นายวรรณภพ  กล่อมเกลี้ยง

ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย

สำานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจธ.

โครงการพัฒนากระบวนการสกัดดอกกล้วยไม้ตระกูลหวายเพื่อใช้ ในการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
ดำาเนินการศึกษาวิจัยหาสารสำาคัญและเข้าสู่กระบวนการสกัดสารสำาคัญในกล้วยไม้ ให้ ได้ประสิทธิภาพสูง เพื่อนำาสาร

สำาคัญที่ ได้ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามที่มีคุณภาพมาตรฐาน เตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดต่อไป



 สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่

  สำานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.)

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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