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โครงก�รออกแบบพัฒน�ระบบพลังง�นไฟฟ้�ทดแทนด้วยหลังค�พลังง�นแสงอ�ทิตย์	สำ�หรับก�ร
ดำ�เนินกิจก�รในฟ�ร์มกว�ง
โครงก�รตรวจประเมินและรับรองม�ตรฐ�นก�รท่องเที่ยวไทย	ภ�ยใต้โครงก�รตรวจประเมินและ
รับรองม�ตรฐ�นสินค้�และบริก�รท่องเที่ยว
โครงก�รเพิ่มประสิทธิภ�พของระบบไอนำ�ในโรงง�นสกัดนำ�มันป�ล์มและโรงง�นผลิตเยื่อกระด�ษ
โครงก�รศึกษ�และพัฒน�ต้นแบบศูนย์ควบคุมโลจิสติกส์ส�ยง�นอ้อย	Sugarcane	Logistics	
Control	Center	ระยะที่	1
โครงก�รวิจัยตรวจสอบก�รรั่วของท่อส่งผลิตภัณฑ์ด้วยก�รฟังเสียง
โครงก�รศึกษ�ออกแบบระบบขนส่งมวลชนโดยระบบร�ง	อำ�เภอห�ดใหญ่	จังหวัดสงขล�
โครงก�รพัฒน�ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์ชุดตรวจและเซนเซอร์ด้�นเกษตรและอ�ห�รที่ ได้รับก�รรับรอง
ม�ตรฐ�นส�กล
โครงก�รจัดอบรมหลักสูตร	ผู้ควบคุมก�รผลิต	(Retort	Supervisors)	และหลักสูตรผู้กำ�หนด
กระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน	(Process	Authority)
โครงก�รปรับปรุงสมบัติด้�นก�รทนแรงกระแทกของพีวีซีชนิดแข็งเพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�ร
แข่งขันของผู้ประกอบก�รผลิตภัณฑ์กรอบประตูและหน้�ต่�งพีวีซีในประเทศ
โครงก�รจัดทำ�ข้อเสนอเชิงยุทธศ�สตร์	“แนวท�งก�รจัดก�รช่องท�งก�รเข้�ถึงก�รพนันของเด็ก
และเย�วชนผ่�นช่องท�งออนไลน์หรือสื่อสมัยใหม่”
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หน้า

หัวหน้�โครงก�ร  

ดร.วรวิทย์  โกสล�ทิพย์

น�ยวรรณภพ  กล่อมเกลี้ยง

ศูนย์บูรณ�ก�รเทคโนโลยีเพื่ออุตส�หกรรมไทย

สำ�นักวิจัยและบริก�รวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี มจธ.

โครงก�รออกแบบพัฒน�ระบบพลังง�นไฟฟ้�

ทดแทนด้วยหลังค�พลังง�นแสงอ�ทิตย์ 

สำ�หรับก�รดำ�เนินกิจก�รในฟ�ร์มกว�ง

 ดำ�เนินก�รพัฒน�ระบบก�รผลิตไฟฟ้�จ�กแผงพลังง�นแสง

อ�ทิตย์ที่มีก�รสูญเสียประสิทธิภ�พก�รผลิตกระแสไฟฟ้�ตำ�ด้วย

เทคโนโลยีเทอร์ โมอิเล็คทริค และพัฒน�ระบบสำ�รองไฟฟ้�เพื่อแก้ ไข

ปัญห�ก�รข�ดแคลนพลังง�นไฟฟ้�ในฟ�ร์ม ส�ม�รถลดค่�ใช้จ่�ย

ภ�ยในฟ�ร์มได้ด้วยก�รใช้เทคโนโลยีพลังง�นทดแทน

		่
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หัวหน้�โครงก�ร  

น�ยเกษมศักดิ์  ศรีธ�ร�ธร

ศูนย์รับรองระบบม�ตรฐ�นน�น�ช�ติ

สำ�นักวิจัยและบริก�รวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี มจธ. 

โครงก�รตรวจประเมินและรับรองม�ตรฐ�นก�ร

ท่องเที่ยวไทย ภ�ยใต้ โครงก�รตรวจประเมินและ

รับรองม�ตรฐ�นสินค้�และบริก�รท่องเที่ยว

 ดำ�เนินก�รตรวจประเมินสถ�นประกอบก�ร และให้ก�ร

รับรองผู้ประกอบก�รธุรกิจด้�นก�รท่องเที่ยวหรือหน่วยง�นที่

เกี่ยวข้อง ที่ยื่นขอรับก�รตรวจประเมินและรับรองม�ตรฐ�น 

จำ�นวน 12 ม�ตรฐ�น และจำ�นวน 490 แห่ง ตลอดจนก�รตรวจ

ติดต�มผลก�รรักษ�คุณภ�พ (Surveillance) เพื่อให้เกิดก�รรักษ�

คุณภ�พอย่�งต่อเนื่องตลอดระยะเวล�ที่ ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น
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หัวหน้�โครงก�ร  

ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ

ศูนย์วิศวกรรมอุณหภ�พ

สำ�นักวิจัยและบริก�รวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี มจธ.

โครงก�รเพิ่มประสิทธิภ�พของระบบไอนำ�ใน

โรงง�นสกัดนำ�มันป�ล์มและโรงง�น

ผลิตเยื่อกระด�ษ

 ให้คำ�ปรึกษ�เพิ่มประสิทธิภ�พพลังง�นของหม้อนำ�และระบบ

ไอนำ�ในแต่ละโรงง�น และลดต้นทุนก�รผลิต ตลอดจนถ่�ยทอด

คว�มรู้เกี่ยวกับม�ตรก�รด้�นคว�มปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้กับ

บุคล�กรของโรงง�น เพื่อเป็นก�รใช้พลังง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ 

นำ�ไปสู่แนวท�งก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนของภ�คอุตส�หกรรม

		้

		้

  ้

  ้
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หัวหน้�โครงก�ร  

ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล

ศูนย์คว�มเป็นเลิศด้�นโลจิสติกส์

สำ�นักวิจัยและบริก�รวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี มจธ. 

โครงก�รศึกษ�และพัฒน�ต้นแบบศูนย์ควบคุม

โลจิสติกส์ส�ยง�นอ้อย Sugarcane Logistics 

Control Center ระยะที่ 1

 ทำ�ก�รออกแบบ และพัฒน�ต้นแบบระบบเทคโนโลยี

ส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร (Pilot Model) ที่ ใช้ ในก�รบริห�ร

จัดก�รกระบวนก�รโลจิสติกส์ข�เข้� (Inbound Logistics) เพื่อ

จำ�ลองสถ�นก�รณ์ระบบโลจิสติกส์ข�เข้�ของส�ยง�นอ้อย เพื่อก�ร

จัดสรรทรัพย�กรที่มีอย่�งจำ�กัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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หัวหน้�โครงก�ร  

รศ.วชิระ  มีทอง 

ผศ.เฉลิมเกียรติ  จิระรุ่งเสถียร

ศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบำ�รุงรักษ�

สำ�นักวิจัยและบริก�รวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี มจธ. 

โครงก�รวิจัยตรวจสอบก�รรั่วของท่อส่งผลิตภัณฑ์

ด้วยก�รฟังเสียง

 ก�รพัฒน�ระบบตรวจสอบก�รรั่วของท่อส่งผลิตภัณฑ์ด้วย

อะคูสติกอีมิชชั่น โดยได้พัฒน�เครื่องต้นแบบ แบบพกพ� (porta-

ble) ให้ส�ม�รถตรวจก�รรั่วที่หน้�ง�นได้อย่�งสะดวก และให้ผล

ก�รตรวจสอบที่แม่นยำ� เพื่อแก้ปัญห�คว�มยุ่งย�กในก�รเตรียม

ก�รและข้อจำ�กัดต่�งๆ ซึ่งขณะนี้เครื่องต้นแบบได้ถูกนำ�ไปใช้จริง

แล้วและกำ�ลังเก็บข้อมูลก�รรั่วเพื่อนำ�กลับม�ใช้เป็นฐ�นข้อมูลในก�ร

พัฒน�ระบบก�รตรวจสอบ และอัลกอริทึ่มต่อไป
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หัวหน้�โครงก�ร  

ดร.นครินทร์  สัทธรรมนุวงศ์

ศูนย์วิจัยและพัฒน�ก�รจร�จรและขนส่ง

สำ�นักวิจัยและบริก�รวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี มจธ. 

โครงก�รศึกษ�ออกแบบระบบขนส่งมวลชนโดย

ระบบร�ง อำ�เภอห�ดใหญ่ จังหวัดสงขล�

 ทำ�ก�รศึกษ�คว�มเหม�ะสมในก�รก่อสร้�ง ก�รดำ�เนินก�ร

และก�รพัฒน�ระบบรถไฟฟ้�ร�งเดี่ยว (Monorail) สำ�หรับก�รเดิน

ท�งในเขตเมืองห�ดใหญ่และพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อเป็นก�รอำ�นวยคว�ม

สะดวกในก�รเดินท�งให้กับประช�ชนและนักท่องเที่ยว ช่วยเพิ่มขีด

คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันด้�นเศรษฐกิจและก�รท่องเที่ยว และ

เป็นก�รแก้ ไขปัญห�ก�รจร�จร ซึ่งเป็นปัญห�หลักของเมือง
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หัวหน้�โครงก�ร  

รศ.ดร.ประเวทย์  ตุ้ยเต็มวงศ์

ศูนย์คว�มปลอดภัยอ�ห�ร

สำ�นักวิจัยและบริก�รวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี มจธ. 

โครงก�รพัฒน�ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์ชุดตรวจและ

เซนเซอร์ด้�นเกษตรและอ�ห�รที่ ได้รับก�รรับรอง

ม�ตรฐ�นส�กล

 ได้พัฒน�กระบวนก�รรับรองวิธีม�ตรฐ�น ก�รจัดให้จัดห�

เชื้อเป้�หม�ยที่ต้องทำ�ก�รตรวจสอบ ก�รทดสอบประสิทธิภ�พ

ของชุดทดสอบ ก�รวิเคร�ะห์ผลและประเมินท�งสถิติ ก�รตรวจ

รับรองโดยผู้เชี่ยวช�ญ และก�รดำ�เนินก�รหลังที่ชุดทดสอบได้รับ

ก�รรับรอง (downstream management) ซึ่งจะมีชุดทดสอบได้รับ

ก�รรับรองปีละไม่น้อยกว่� 3 ชุดทดสอบ ก่อให้เกิดก�รนำ�ไปใช้เพื่อ

พัฒน�คว�มปลอดภัยอ�ห�รของประเทศในเชิงพ�ณิชย์ อันเป็นก�ร

ทดแทนก�รนำ�เข้�และสร้�งผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ 
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หัวหน้�โครงก�ร  

ผศ.ดร.ชัยรัตน์  ตั้งดวงดี

ภ�ควิช�วิศวกรรมอ�ห�ร  ร่วมกับ

ศูนย์ก�รศึกษ�ต่อเนื่อง

สำ�นักวิจัยและบริก�รวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี มจธ.

โครงก�รจัดอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมก�รผลิต 
(Retort Supervisors) และหลักสูตรผู้กำ�หนด
กระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน 

(Process Authority)

 ก�รจัดอบรมในหลักสูตรผู้ควบคุมก�รผลิต (Retort 

Supervisors) และหลักสูตรผู้กำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วย 

คว�มร้อน (Process Authority) ในก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะ 

บรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ�และชนิดที่ปรับกรด ได้

ดำ�เนินก�รจัดหลักสูตรรวมกันกว่� 10 รุ่น มีผู้ผ่�นก�รอบรม

ไปแล้วกว่� 700 คน เพื่อให้เกิดคว�มมั่นใจกับผู้บริโภคที่จะได้

ม�ซึ่งอ�ห�รที่มีคว�มปลอดภัยในก�รบริโภค 

		่



14

ISTRS 2015

หน้า

หัวหน้�โครงก�ร  

รศ.ดร.จตุพร วุฒิกนกก�ญจน์  

น�ยวรรณภพ  กล่อมเกลี้ยง

ศูนย์บูรณ�ก�รเทคโนโลยีเพื่ออุตส�หกรรมไทย

สำ�นักวิจัยและบริก�รวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี มจธ.

โครงก�รปรับปรุงสมบัติด้�นก�รทนแรงกระแทก

ของพีวีซีชนิดแข็งเพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�ร

แข่งขันของผู้ประกอบก�รผลิตภัณฑ์กรอบประตู

และหน้�ต่�งพีวีซี ในประเทศ

 ดำ�เนินก�รปรับปรุงสมบัติเชิงกล ของเส้นโปรไฟล์พีวีซีที่

ได้จ�กก�รอัดรีดโดยกระบวนก�รผลิตในโรงง�น ให้มีค่�ใกล้เคียง

กับของต้นแบบเส้นโปรไฟล์พีวีซีที่นำ�เข้�จ�กบริษัทในประเทศยุโรป  

ช่วยเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน สร้�งคว�มโดดเด่นให้กับ

ผลิตภัณฑ์และต่อยอดท�งเทคโนโลยี ให้กับผู้ประกอบก�ร
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หัวหน้�โครงก�ร  

ผศ.ดร.จิรศิลป์ จย�วรรณ

ศูนย์ก�รศึกษ�ด้�นก�รสื่อส�รและก�รบริก�รครบวงจร

สำ�นักวิจัยและบริก�รวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี มจธ. 

โครงก�รจัดทำ�ข้อเสนอเชิงยุทธศ�สตร์ “แนวท�ง

ก�รจัดก�รช่องท�งก�รเข้�ถึงก�รพนันของเด็ก

และเย�วชนผ่�นช่องท�งออนไลน์หรือสื่อสมัยใหม่”

 เป็นโครงก�รที่มุ่งศึกษ�และเสนอแนวท�งจัดก�รช่อง

ท�งก�รเข้�ถึงก�รพนันท�งออนไลน์ หรือสื่อสมัยใหม่ ของเด็กและ

เย�วชนในเชิงยุทศ�สตร์ ทั้งนี้เนื่องจ�กสื่อออนไลน์ เป็นช่องท�งที่

ง่�ยและมีคว�มหล�กหล�ยของรูปแบบก�รพนันม�ก โดยก�รวิจัย

จะเป็นก�รวิจัยทั้งท�งด้�นเทคโนยีท�งก�รสื่อส�ร กฎหม�ย และ

นโยบ�ยของรัฐ เพื่อนำ�ไปส่งเสริมให้รัฐบ�ลดำ�เนินก�รท�งด้�นกฎ

ระเบียบต่�งๆ ให้ทันต่อสถ�นก�รณ์ต่อไป
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