
 
 

ศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต 
โครงการให้บริการทางวิชาการ ศูนย์บริการทางวิชาการ (Academic  Service  Center)   

ปีการศึกษา 2563  (ม.ิย.2563 พ.ค.2564) 
 

ล าดับ โครงการ เจ้าของโครงการ ผู้รับผิดชอบ คณะ มูลค่างาน ผลการด าเนินงาน 

ASC 63/1 
 

โครงการประเมินผลสมัฤทธ์ิจากการ
ด าเนินงานโครงการด้านอนรุักษ์
พลังงานและด้านพลังงาน 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน 

อ.วัชระ ลอยสมุทร วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร ์
10,019,246.00 จบโครงการ 

ASC 63/2 
โครงการที่ปรึกษาด้านการออกแบบ
ก่อสร้าง บมจ.พฤกษา 

บริษัท พฤกษา เรียลเอาเตท 
จ ากัด (มหาชน) 

ดร.พิสิทธิ ์ขันติวัฒนะกล ู วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร ์ 1,100,000.00 
จบโครงการ 

ASC 63/3 โครงการประเมินประสิทธิภาพของ
ครีมบ ารุงผิว ไทยไบโอบรรเทา
อาการและส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน 

มูลนิธิหัวใจแห่งความหวัง อ.วันทิกา เครือน  าด า คณะวิทยาศาสตร ์

 
 

100,000.00 

 
 

จบโครงการ 

ASC 63/4 โครงการกิจกรรมพัฒนาผลติภณัฑ์
ด้วยเทคโนโลยเีพื่อขยายสูเ่ชิง
พาณิชย ์

กองพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

อ.อนันตศักดิ ์วงศ์ก าแหง วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย ์ 2,000,000.00 จบโครงการ 

ASC 63/5 โครงการ 6.3-1 การพัฒนาอุตสา
หกรรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต ิ 
ปีงบประมาณ 64 

กองพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

ผศ ดร ไชยรัช เมฆแก้ว วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร ์ 4,400,000.00 จบโครงการ 

 
 



ล าดับ โครงการ เจ้าของโครงการ ผู้รับผิดชอบ คณะ มูลค่างาน ผลการด าเนินงาน 

ASC 63/6 โครงการวัดสรา้งอุปกรณ์ป้องกัน

ด้านท้ายด้านข้าง 

ศูนย์เทคโนโลยีและวสัดุ

แห่งชาติ 

ผศ.ภาณุเมศวร์ ศิรินธานันต์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร ์           40,000.00   จบโครงการ  

ASC 63/7 โครงการบริหารจัดเกี่ยวกับการจดั

สอบของ พพ. 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน  
อ.วัชระ ลอยสมุทร วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร ์         425,040.00   จบโครงการ  

ASC 62/8 โครงการพัฒนาระบบ Emissions 

Data Management System 

(Phase 2) 

ส านักงานการบินพลเรือน

แห่งประเทศไทย 

อ.ทศพร ทดแสนสิน วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัล

เทคโนโลย ี

     1,470,000.00   ก าลังด าเนินการ  

ASC 63/9 โครงการกิจกรรมการพัฒนา

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ

แพทย์รองรับรับการระบาดของ

ไวรัสโควิด 19 

กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม อ.อนันตศักดิ ์วงศ์ก าแหง วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย ์      5,000,000.00   จบโครงการ  

ASC 63/10 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา

ศักยภาพ  ครูดนตร ี

มหาวิทยาลยัรังสติ รศ.ดร.วิบูลย ์ตระกลูฮุ้น วิทยาลัยดนตร ี         100,600.00   จบโครงการ  

ASC 63/11 โครงการศึกษาผลกระทบทางสังคม

จากการระบาดเชื อไวรัสโคโรนา2019  

(COVID-19) และวิกฤตเศรษฐกิจ 

ส านักงานปลัดกระทรา

วงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย ์

ผศ.ดร.เสาวลักษม ์กิตติ

ประภสัร ์

คณะเศรษฐศาตร ์         500,000.00   จบโครงการ  



ล าดับ โครงการ เจ้าของโครงการ ผู้รับผิดชอบ คณะ มูลค่างาน ผลการด าเนินงาน 

ASC 63/12 โครงการศึกษาพัฒนาระบบ Big 

Data ( Phase 2) 

บริษัท ทราส์คอนซลัท์ 

จ ากัด  

ร.ท.ดร.วรีะชัย โกสาแสน สถาบันการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ลึก 

4,000,000.00  จบโครงการ  

ASC 63/13 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สารสนเทศเสริมสร้างทักษะองค์

ความรู้และการจัดการข้อมูลโรคไม่

ติดต่อ ปี 2563    ในรูปแบบออนไลน์ 

กองโรคไมต่ิดต่อ ดร.กานต์ ยงศริิวิทย ์ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัล

เทคโนโลย ี

450,000.00  จบโครงการ  

ASC 63/14 โครงการทดสอบการรับน  าหนัก

ของสกูเกลียวปล่อยและหมุดย  าบน

แผ่นคอมโพสิต 

ศูนย์เทคโนโลยีและวสัดุ

แห่งชาติ 

ผศ.ภาณุเมศวร ์ศิ

รินธานันต ์

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร ์ 65,000.00  จบโครงการ  

ASC 63/15 โครงการจดักิจกรรมส่งเสริมสุข

ภาวะอาจารย์ครูกระบวนการและ

บุคลากรโรงเรียนสาธติแห่ง

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

โรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ดร.วรชาต ิเฉิดชมจันทร ์ คณะกายภาพบ าบดัและเวช

ศาสตร์การกีฬา 

648,000.00  จบโครงการ  

ASC 63/16 โครงการ Contract  Agreement 

on The only Fertilizer Projeet  

 บริษัท เรด บารัน กรุ๊ป 

(ประเทศไทย) จ ากัด  

ดร.สุทัศน์ สุรวานิช วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และ

เทคโนโลยีอาหาร 

323,800.00  ก าลังด าเนินการ  



ล าดับ โครงการ เจ้าของโครงการ ผู้รับผิดชอบ คณะ มูลค่างาน ผลการด าเนินงาน 

ASC 63/17 โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลยั

สร้างสรรคส์ังคมเพื่อประเทศไทยที่

น่าอยู่ปี ที ่6  ประจ าปี 61(1)  

วิทยาลัยการออกแบบ ดร.ดนุ ภู่มาล ี วิทยาลัยการออกแบบ      3,000,000.00   จบโครงการ  

ASC 63/18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

Advance Anterior Knee 

Management in Runner 

คณะกายภาพบ าบดัและ

เวชศาสตร์การกีฬา 

ดร.วรวาต ิเฉิมชมจันทร ์ คณะกายภาพบ าบดัและเวช

ศาสตร์การกีฬา 

          24,882.00   จบโครงการ  

ASC 63/19 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ 

บริษัท ลูเมนตั ม อินเตอร์

เนช่ันแนล (ประเทศไทย) 

จ ากัด 

รศ.สุชาดา นิมมานนิตย ์ สถาบันภาษาอังกฤษ         240,000.00   จบโครงการ  

ASC 63/20 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม

เทคโนโลย ีBlock chain ส าหรับไว้

ในเชิงธุรกิจ  

ส านักงานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสยีง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม  

ดร.กานต์ ยงศริิวิทย ์ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัล

เทคโนโลย ี

     3,484,500.00   ก าลังด าเนินการ  

ASC 63/21 โครงการจ้างท่ีปรึกษาพัฒนาระบบ

สารสนเทศสถติิพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน 

กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน  

ผศ.ญาณวุฒิ สุพิชญางกรู วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร ์      5,830,000.00   ก าลังด าเนินการ  

ASC 63/22 โครงการกิจกรรมต่อยอดงานวิจัยสู่การ

พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ด้าน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ

ตอบสนองภาคอุตสาหกรรม 

กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม อ.อนันตศักดิ ์วงศ์ก าแหง วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย ์      4,000,000.00   จบโครงการ  



ล าดับ โครงการ เจ้าของโครงการ ผู้รับผิดชอบ คณะ มูลค่างาน ผลการด าเนินงาน 

ASC 63/23 โครงการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของ

พันธ์ข้าวโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ 

บริษัท ข้าว ซี.พี.จ ากัด  ดร.หทัยรัตน์ อุไรรงค ์ วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและ

เทคโนโลยีอาหาร 

        387,500.00   จบโครงการ  

ASC 63/24 โครงการ Planning of  Pilot 

Project  

ALMEC Corporation ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์      1,200,000.00   จบโครงการ  

ASC 63/25 โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัย

สร้างสรรค์สังคมเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่

ป ีที ่6  ประจ าปี 61 (2) 

วิทยาลัยการออกแบบ ดร.ดนุ ภู่มาล ี วิทยาลัยการออกแบบ      3,000,000.00   จบโครงการ  

ASC 63/26 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Up 

to Date Robotic Technology 

:Wearable exoskeleton as gait 

trainer and dealt aid devices 

บริษัท ออตโต บ๊อก เซาท์ 

อีสต์ จ ากัด 

ดร.วรชาติ เฉิมชมจันทร์ คณะกายภาพบ าบัดและเวช

ศาสตร์การกีฬา 

          20,000.00   จบโครงการ  

ASC 63/27 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่าง NCUK และวิทยาลัย

นานาชาติ 

บริษัท บริติช อะเคเดมิค 

เซ็นเตอร์ จ ากัด 

อ.อ าพร พัวประดิษฐ์ วิทยาลัยนานาชาต ิ           27,000.00   จบโครงการ  

ASC 63/28 โครงการ Startup Thailand 

League ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 

64  

ส านักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ 

นางสาวศศิธร ปังศิริกุล ศูนย์บ่มเพาะธรุกิจและสตาร์อัพ         500,000.00   ก าลังด าเนินการ  

                          รวม มูลค่างานโครงการ 52,355,568.00 

 


