
 

ศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต 
โครงการให้บริการทางวิชาการ ศูนย์บริการทางวิชาการ (Academic  Service  Center)   

ปีการศึกษา 2564  (ม.ิย.2564 พ.ค.2565) 
 

ล ำดับ โครงกำร เจ้ำของโครงกำร ผู้รับผิดชอบ คณะ/วิทยำลัย/หน่วยงำน มูลค่ำงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

1 
โครงการพฒันาผูป้ระกอบการเพ่ือเขา้รว่ม
โครงการยวุวิสาหกิจเริ่มตน้ 

กองทนุพฒันาผูป้ระกอบการ
เทคโนโลยีและนวตักรรม 

คณุศศิธร ปังศิริกลุ 
ศนูยบ์่มเพาะธุรกิจและสตาร์
อพั 

200,000.00 จบโครงกำร 

2 
โครงการเสริมสรา้งและยกระดบัทกัษะ
บคุลากรดา้น Data Science  เพ่ือน าทกัษะ
การวิเคราะหแ์ละบริการขอ้มลูขนาดใหญ่ 

ส านกังานสง่เสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั 

รศ.ดร.เชฎฐเนต ิศรีสอา้น 
วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลั
เทคโนโลยี 

700,000.00 จบโครงกำร 

3 
โครงการส ารวจรายละเอียดสถาปัตยกรรม
ภายในบริเวณพระต าหนกัพชัราลยั 

มลูนิธิเพชรรตัน-สวุทันาและ
ทา่นผูห้ญิงบตุรตร ีวีระไวทยะ 

ผศ.ดร.สดุจิต เศวตจินดา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 200,000.00 ก าลงัด าเนินการ 

4 

โครงการกิจกรรมตอ่ยอดงานวิจยัสูก่าร
พฒันาตน้แบบผลิตภณัฑด์า้นนวตักรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนอง
ภาคอตุสาหกรรม ปี 64 

กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม รศ.นนัทชยั ทองแป้น 
วิทยาลยัวิศวกรรมชีว
การแพทย ์

4,250,000.00 จบโครงกำร 

5 

โครงการพฒันารูปแบบการฝึกอบรม
ครูผูส้อนรายวิชาประวตัิศาสตรร์ะดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลายของสถานศกึษาใน
พืน้ท่ีจงัหวดัปทมุธานี 

ส านกังานศกึษาธิการภาค 2 ผศ.ดร ปิยะสดุา มา้ไหว คณะศิลปศาสตร ์ 100,000.00 จบโครงกำร 



ล ำดับ โครงกำร เจ้ำของโครงกำร ผู้รับผิดชอบ คณะ/วิทยำลัย/หน่วยงำน มูลค่ำงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

6 
โครงการศกึษาและออกแบบโครงการ
พฒันาเทคโนโลยีดิจิทลัพลงังาน 

บริษัท เอน็โซล จ ากดั ร.ท.ดร.วีระชยั โกสาแสน สถาบนัการวิเคราะหข์อ้มลู
เชิงลกึ 

3,500,000.00 จบโครงกำร 

7 
โครงการบริหารจดัการเก่ียวกบัการจดัสอบ 
(ในการสองแข่งขนัเพ่ือบรรจแุละแตง่บคุคล
เขา้รบัราชการ ครัง้ท่ี1/2564) 

กรมพฒันาพลงังานทดแทน
และอนรุกัษพ์ลงังาน 

ผศ.ดร.ญาณวฒุิ สพุิชญางกรู วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร ์ 283,220.00 จบโครงกำร 

8 
โครงการจดัเวทีเสวนาเพ่ือแลกเปลี่ยน 
เรียนรูค้ณุคา่แห่งสวุรรณภมูิ รายการเสวนา
สวุรรณภมูิ HUP 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ อ.อรวินท ์ลิขิตเศษกลุ ศนูยส์วุรรณภมูิศกึษา 1,000,000.00 ก าลงัด าเนินการ 

9 

โครงการสง่เสริมสมรรถนะใหอ้งคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ภายใตโ้ครงการจดัท า
แผนพฒันาท่ีอยู่อาศยัและแผนป้องกนั/
แกไ้ขปัญหาชมุชนแออดั ปีงบประมาณ
2563 และปีงบประมาณ 2564 จงัหวดั
สิงหบ์รุี จงัหวดัอา่งทอง จงัหวดัชยันาท และ
จงัหวดัลพบรุ ี

การเคหะแห่งประเทศไทย อ.มลัลิกา จงศิร ิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 2,100,000.00 ก าลงัด าเนินการ 



ล ำดับ โครงกำร เจ้ำของโครงกำร ผู้รับผิดชอบ คณะ/วิทยำลัย/หน่วยงำน มูลค่ำงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

10 

โครงการสถาบนัพ่ีเลีย้งด าเนินการหลกัสตูร
วิทยาศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวิชา กายภาพบ าบดั
ใหแ้ก่ สาขาวชิากายภาพบ าบดั คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย ์วิทยาลยันครราชสมีาปี (2564-2571)  

 คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
วิทยาลยันครราชสีมา 

ดร.วรชาติ เฉิดชมจนัทร ์
คณะกายภาพบ าบดัและเวช
ศาสตร ์ 

8,512,000.00  ก าลงัด าเนินการ 

11 
โครงการอบรมหลกัสตูร Anit-Corruption 
Program :Strengthening Action Against 
fraud&corruption 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากดั (มหาชน)  

อ.สญัญพงศ ์ลิ่มประเสริฐ คณะนิติศาสตร ์ 69,000.00 จบโครงกำร   

12 
โครงการตวับ่งชีใ้หมใ่นการท านายการแพย้า
และตอบสนองตอ่ยาในกลุม่ท่ีใชอ้ย่าง
แพรห่ลาย 

คณะแพทยศ์าสตรโ์รงพยาบาล
รามาธิบดี 

ดร.ทนพ.ปฐมพงษ ์
สถาพรพงษ ์

วิทยาลยัเภสชัศาสตร ์ 188,000.00 จบโครงกำร   

13 
โครงการเวทีรางวลัเชิดชเูกียรติสื่อปลอดภยั
และสรา้งสรรค ์

สถาบนัวิจยัภาษาและ
วฒันธรรมเอเซีย
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผศ.พิมพณ์ฐัชยา สจัจา
ศิลป์  

วิทยาลยันิเทศศาสตร ์ 110,000.00 จบโครงกำร   

14 
โครงการกิจกรรมสง่เสริมการพฒันาตน้แบบ
ผลิตภณัฑท่ี์สามารถเช่ือมโยงไปสูอ่ตุสาหกรรม
และบริการทางการแพทย ์ 

กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม  รศ.นนัทชยั ทองแป้น  
วิทยาลยัวิศวกรรมชีว
การแพทย ์

2,500,000.00 จบโครงกำร   

15 
โครงการพฒันาผลิตภณัฑ ์Emulsion gel 
บรรเทาอาการปวดกลา้มเนือ้สตูรรอ้นและเย็น
หรือออยลบ์รรเทาอาการปวดประจ าเดือน  

บริษัทเบอรแ์ทรม (1958)จ ากดั อ.ตลุย ์ชสูทุธ์ิ วิทยาลยัเภสชัศาสตร ์ 144,500.00  ก าลงัด าเนินการ 



ล ำดับ โครงกำร เจ้ำของโครงกำร ผู้รับผิดชอบ คณะ/วิทยำลัย/หน่วยงำน มูลค่ำงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

16 

โครงการ Conducting a review study on the 
current situations,challenges,and solutions 
for childcares services to support womens 
workforce participation in Thailand 

The Asia Foundation ดร.สรุิยะใส กตะศิลา วิทยาลยันวตักรรมสงัคม 2,075,000.00  ก าลงัด าเนินการ 

17 
โครงการออมสินยวุพฒันร์กัษถ่ิ์น ปีการศกึษา 
2565 

ธนาคารออมสิน คณุศศิธร ปังศิริกลุ 
ศนูยบ์่มเพาะธุรกิจและสตาร์
อพั 

700,000.00 ก าลงัด าเนินการ  

18 
โครงการวิจยัการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพ่ือช่วยในการจดัเรียงเสาเข็มของบา้นใหม้ี
ประสิทธิภาพ   

บริษัทเสาดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั (มหาชน) 

ดร.เกียรติศกัดิ ์ สหะศกัดิ์

มนตรี  
วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร ์ 125,000.00 จบโครงกำร 

19 
โครงการวิจยัการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพ่ือค านวณ siffness ของกลุม่เสาเข็มท่ีง่ายตอ่
การน าไปใชใ้นทางปฏิบตั ิ 

บริษัทเสาดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั (มหาชน) 

ดร.พิสิทธ์ิ ขนัติวฒันะกลุ วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร ์ 125,000.00 จบโครงกำร 

20 
โครงการวิจยัการพฒันาแนวทางในการค านวณ
น า้หนกัอาคารที่ถ่ายลงเสาเข็มอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

บริษัทเสาดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั (มหาชน) 

ดร.ธรรมนญู สสุ  าเภา วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร ์ 125,000.00 จบโครงกำร 

21 โครงการท่ีปรกึษาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  
บริษัท มนทาระ แมเนจเมน้ท ์
จ ากดั 

ดร.วรรทรรศน ์มาฆะศิรา
นนท ์

วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลั
เทคโนโลยี 

840,000.00  ก าลงัด าเนินการ 



ล ำดับ โครงกำร เจ้ำของโครงกำร ผู้รับผิดชอบ คณะ/วิทยำลัย/หน่วยงำน มูลค่ำงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

22 

โครงการศกึษาพฒันายาสมนุไพรท่ีมีสว่นผสม
ของกญัชาและศกึษาทางคลินิกเบือ้งตน้เพ่ือ
ประเมินประสิทธิผลและความปลอดภยัในการ
รกัษาผูป่้วยโรคสะเก็ดเงิน 

บริษัท เอม็พาวเวอรไ์ลฟ์ อ.วนัทิกา เครือน า้ด  า คณะวิทยาศาสตร ์ 109,250.00 ก าลงัด าเนินการ 

23 
โครงการเสวนาวิชาการเรื่องพิษภยัการพนนั
ออนไลนก์บัเยาวชน 

ส านกังานกองทนุสนบัสนนุ
สรา้งเสริมสขุภาพ (สสส.) 

อ.เชฏฐ ค าวรรณ คณะนิติศาสตร ์ 41,700.00 จบโครงกำร 

24 
โครงการท่ีปรกึษาพฒันาแพลตฟอรม์ใน
โครงการปันสขุโครงการปันกนัในรูปแบบ Web 
Application หรือรูปแบบของ Line OA 

บริษัท แอสเซทไวส ์จ ากดั 
(มหาชน) 

ผศ.ดร.วฒิุพงษ ์ชินศรี 
วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลั
เทคโนโลยี 

90,000.00 ก าลงัด าเนินการ 

25 
โครงการพฒันาและถ่ายทอดองคค์วามรูใ้นการ
แปรรูปผลิตภณัฑอ์าหารจากชาใบหมอ่น 

ส านกัพฒันาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีหมอ่นไหม กรม
หมอ่นไหม 

ดร.พิชญา โพธินชุ คณะเทคโนโลยีอาหาร 120,000.00 ก าลงัด าเนินการ 

                                         รวม มูลค่ำงำนโครงกำร 28,207,670.00 

 


