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การวิจัยและพัฒนาทีมุ่่งสูก่ารรว่มสรา้งสรรคคุ์ณค่ากับลกูคา้และผูใ้ชง้าน
o-creation 

gility 

elevance 

xcellence 
การวิจัยและพัฒนาทีมี่ความเป็นเลศิ ยกระดับขีดความสามารถ
ดา้นเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค ์ก่อเกิดนวัตกรรม 
มุ่งสูก่ารยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับโลก

มีความคล่องตวัในการดาํเนินงาน เพ่ือสร้างผลติภาพใหสู้งขึน้

การวิจัยและพัฒนาทีมี่ความสอดคลอ้งกับความตอ้งการของประเทศ
และประชาคมโลก นําไปสูก่ารแก้ไขปัญหา ยกระดับการพัฒนา
และกอ่เกิดผลกระทบตอ่เศรษฐกิจและสังคมในทกุระดับ



นทิรรศการ

  1. วิทยแกจน 

  2. วิทยสรางคน 

  3. วิทยเสริมแกรง 

  4. วิทยสูภูมิภาค 

ความสําคัญ

สมัมนาวชิาการ

 1.   ประเทศไทยกาวไกล ดวย AI เทคโนโลยี
     2.   Graphene and Printed Electronics
     3.   NECTEC Success Cases: ผลงานวิจัยใชไดจริง 
     4.   เกษตรไทยสูเกษตรอัจฉริยะ ดวยเทคโนโลยีเพ่ือ
          ประเทศไทย 4.0
     5.   Cybersecurity & Disruptive Technologies 
          ประเทศไทยจะกาวไปอยางไร 
     6.   โอกาสใหมและขอทาทายของการจัดเทคโนโลยี
           สิ่งอํานวยความสะดวก (Assistive Technology–AT)
           เปนกลุมประเภทใหมของเครื่องมือแพทย
     7.   พัฒนาอัจฉริยภาพเด็กไทยดวย KidBright สู Kick Startup
     8.   IoT กาวตอไปของการศึกษาไทยสูตลาดยุค 4.0
     9.     สรางคุณคาวัฒนธรรมทองถ่ินดวยแพลตฟอรม 
           วัฒนธรรมดิจิทัล Anurak
     10.  Future Trends in Advanced Materials for  
           Sensing and Energy Storage
     11. Big Data แกไขปญหาความยากจนแบบชี้เปา
     12.  เทคโนโลยีของความมั่นคงและการจัดการทรัพยากรนํ้า

การบรรยายและเสวนา ประกอบดวยหัวขอตางๆ ที่นาสนใจ ไดแก

 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการของศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
(เนคเทค) หรือ NECTEC Annual Conference and Exhibitions 2018 (NECTEC-ACE 2018) เปนเวที 
สำคัญทางดานวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของเนคเทคและเครือขายพันธมิตร รวมถึงเปนเวที ในการพบปะ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาผลงานวิจัย ถายทอดองคความรูและใชเปนเครื่องมือ ในการขับเคลื่อน 
ประเทศไทยสูไทยแลนด 4.0 ภายใตแนวคิด “ประเทศไทยกาวไกล ดวยงานวิจัยใชไดจริง” โดยมีเปาหมาย 
เปนเวทีเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัยพัฒนาที่จะเปนตัวเรงสำคัญ (Springboard) ในการขับเคลื่อนประเทศไปสู 
เปาหมาย Thailand 4.0 ไดอยางกาวกระโดด ภายในงานมีการจัดสัมมนาวิชาการ และการจัดนิทรรศการ 
นำเสนอผลงานวิจัยพัฒนา เทคโนโลยี องคความรู และนวัตกรรมที่เนคเทค และพันธมิตรรวมพัฒนาขึ้นภายใต 
กรอบวิจัยมุงเนน 5 ดานของเนคเทคในปจจุบัน คือ 1) ดานเกษตรและอาหาร 2) ดานอุตสาหกรรมการผลิต
และบริการ 3) ดานสุขภาพและการแพทย 4) ดานพลังงานและสิ่งแวดลอม และ 5) ดานการศึกษาการเรียนรู 
ตลอดชีวิตรวมทั้งสอดคลองกับนโยบายหลัก 4 ประเด็นสำคัญของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ไดแก     
1) วิทยแกจน 2) วิทยสรางคน 3) วิทยเสริมแกรง และ 4) วิทยสูภูมิภาค เพื่อนำไปใชเปนพื้นฐาน หรือ 
พัฒนาตอยอด สนับสนุนใหเกิดการเติบโตของการดำเนินธุรกิจ สรางมูลคาเพิ่ม สรางรายได รวมถึงเกิดผลลัพธ 
ในเชิงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางยั่งยืน 

กิจกรรมภายในงาน

   ผลงานวิจัยที่นำเสนอในนิทรรรศการ 
เนนงานวิจัยท่ีใชไดจริง ซ่ึงสอดคลองกับ 
นโยบายหลัก 4 ประเด็นสำคัญของกระทรวง 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อันไดแก



กาํหนดการ
  งานประชมุวชิาการและนทิรรศการศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพิวเตอร์แหง่ชาติ ประจาํปี 2561

NECTEC Annual Conference and Exhibitions (NECTEC-ACE 2018)

ภายใตแ้นวคดิ 
“ประเทศไทยกา้วไกล ดว้ยงานวจิยัใชไ้ดจ้รงิ (Practical R&D: Thailand Moves Forward)”

08.30 – 09.00 น. แขกผูมเีกยีรติและสือ่มวลชนลงทะเบยีนรวมงาน

09.00 – 09.05 น. รองศาสตราจารยนายแพทยสรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
เดินทางถึงศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์  

นายศรัณย สัมฤทธิ์เดชขจร ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
พรอมคณะผูบริหาร ใหการตอนรับ

09.05 – 09.15 น. ปลัดกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีและคณะผูบรหิารเดนิเขาสูหองบอลรมู รเีซฟช่ันฮอลล โซนเอ
ชมวดิีทศัน

09.15 – 09.25 น. นายศรณัย สมัฤทธิเ์ดชขจร ผูอาํนวยการศนูยเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสและคอมพวิเตอรแหงชาต ิ 
กลาวรายงานและความเปนมาของการจดังาน

09.25 – 09.40 น. รองศาสตราจารยนายแพทยสรนติ ศลิธรรม ปลดักระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีกลาวแสดงความยนิดี
และเปดงาน

นายศรณัย  สมัฤทธิเ์ดชขจร ผูอาํนวยการศนูยเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสและคอมพวิเตอรแหงชาต ิ
แสดงปาฐกถา “ประเทศไทยกาวไกล ดวยงานวจิยัใชไดจรงิ”

ปลัดกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี พรอมคณะผูบรหิารเยีย่มชมงานนทิรรศการและผลงานวิจยั

10.00 – 10.30 น. รบัประทานอาหารวาง

10.30 – 12.00 น. ประเทศไทยกาวไกล
ดวย AI เทคโนโลยี

ประเทศไทยกาวไกล
ดวย AI เทคโนโลยี

Graphene and 
Printed Electronics

Cybersecurity & 
Disruptive 

Technologies 
ประเทศไทยจะกาวไป

อยางไร

พฒันาอจัฉรยิภาพ
เดก็ไทย

ดวย KidBright 
สู Kick Startup

Future Trends in 
Advanced Materials 

for Sensing and 
Energy Storage

12.00 – 13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั

13.00 – 14.30 น. NECTEC 
Success Cases: 

ผลงานวจิยั
ใชไดจรงิ

โอกาสใหม
และขอทาทายของ
การจดัเทคโนโลยี

สิง่อาํนวย
ความสะดวก
(Assistive

Technology–AT) 
เปนกลุมประเภทใหม
ของเครือ่งมอืแพทย

IoT กาวตอไป
ของการศึกษาไทย

สูตลาดยุค 4.0

Big Data 
แกไขปญหา
ความยากจน
แบบชี้เปา

14.30 – 14.45 น.

14.45 – 16.15 น. เกษตรไทย
สูเกษตรอจัฉรยิะ
ดวยเทคโนโลยี

เพือ่ประเทศไทย 4.0

สรางคณุคาวฒันธรรม
ทองถิน่ดวย

แพลตฟอรมวฒันธรรม
ดจิทิลั Anurak

หอ้งประชมุ Ballroom Meeting Room 1 Meeting Room 2 Meeting Room 3 Meeting Room 4

เทคโนโลยขีองความ
มัน่คงและการจดัการ

ทรัพยากรนํา้

รบัประทานอาหารวาง รบัประทานอาหารวาง

09.40 – 10.00 น.



หอ้งประชมุ

Ballroom

9.00-10.00 น. 10.30-12.00 น. 13.00-14.30 น. 14.45-16.15 น.

พิธีเปด

1. ดร.พณชิต กิตติปญญางาม
2. ดร.ชัย วุฒิวิวัฒนชัย
3. ดร.สุทธิพงศ ธัชยพงษ
4. ดร.จิตติวุฒิ สุวัตถิกุล
5. ดร.นพดล คีรีเพ็ชร
6. ดร.อลิสา คงทน

ประเทศไทยกาวไกล 
ดวย AI เทคโนโลยี

โดย

ประเทศไทยกาวไกล ดวย AI เทคโนโลยี
โดย

1. ดร.ทัดพงศ พงศถาวรกมล
2. คุณสุรวุฐิ์ พรทาบทอง
3. คุณณัฐสิฎ รักษเกียรติวงศ
4. ศ.ดร.ธนารักษ ธีระมั่นคง
5. ดร.พณชิต กิตติปญญางาม
6. ดร.ชัย วุฒิวิวัฒนชัย  

Graphene and Printed 
Electronics 

โดย

1. ดร.อดิสร เตือนตรานนท
2. รศ.ดร.พิศิษฐ สิงหใจ
3. ผศ.ดร.ชัยกานต เลียวหิรัญ
4. ผศ.ดร.วินิตา บุณโยดม

NECTEC Success Cases: 
ผลงานวจิยัใชไดจรงิ

โดย

 1. คุณจารุ ไชยสวนแกว
  2. คุณนิธิวัฒน บางเสน 

3. ดร.ชานนท ตุลาบดี
   4. ดร.วงศกร พูนพิริยะ  

เกษตรไทยสูเกษตรอจัฉรยิะ
ดวยเทคโนโลย ี

เพือ่ประเทศไทย 4.0
โดย

1. คณุสนัน่ เปนผลดี
2. คณุณฐั มัน่คง                      
3. คณุชลติา ทอยแกน
4. คณุนรชิพนัธ เปนผลดี

Cybersecurity & Disruptive 
Technologies 

ประเทศไทยจะกาวไปอยางไร
โดย

1. ดร.โกเมน พิบูลยโรจน
2. ดร.ภูมิ ภูมิรัตน
3. คุณนฤดม รุงศิริวงศ
4. ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน

โอกาสใหมและขอทาทายของการจดัเทคโนโลยี
สิง่อาํนวยความสะดวก (Assistive Technology–AT) 

เปนกลุมประเภทใหมของเครือ่งมอืแพทย
โดย

1. ดร.นนัทนชุ สวุรรนาวธุ
2. รศ.ดร.ยศชนนั วงศสวสัดิ์
3. เภสชักรหญงิกรภทัร ตรสีารศรี
4. นายแพทยประจกัษวชิ เลบ็นาค
5. แพทยหญงิวชัรา ริว้ไพบลูย
6. อาจารยวนัทนยี พนัธชาติ

รบั
ปร

ะท
าน

อา
หา

รว
าง

พฒันาอจัฉรยิภาพเดก็ไทย
 ดวย KidBright สู Kick Startup

โดย

1. ดร.อภชิาต ิอนิทรพานชิย
2. ดร.บญุรกัษ ยอดเพชร
3. คณุจริะศกัดิ ์สวุรรณโณ
4. คณุโอภาส วงษทวทีรพัย
5. นายแพทยภาณทุตั เตชะเสน
6. ดร.กลัยา อดุมวทิติ

IoT กาวตอไปของการศกึษา
ไทยสูตลาดยคุ 4.0 

โดย

1. รศ.ดร.ยนื ภูวรวรรณ
2. คณุเอกสทิธิ ์อนิทรทอง 
3. ดร.สนัต ินรุาช
4. ดร.สมชาย ธาํรงสขุ
5. ผศ.ชยการ ครีีรตัน
6. ดร.พนติา พงษไพบลูย
7. ดร.เอมอชันา นรินัตสขุรตัน

สรางคณุคาวฒันธรรมทองถิน่
ดวยแพลตฟอรม

วฒันธรรมดจิทิลั Anurak
โดย

1. คณุพรรษา บวัมะลิ
2. คณุพสิทุธลิกัษณ บญุโต
3. คณุสดุารตัน พงศอมัพรไกวลั 
4. ดร.เทพชยั ทรพัยนธิิ
5. ดร.กรชิ นาสงิหขนัธ

Future Trends in Advanced 
Materials for Sensing and 

Energy Storage
โดย

1. Dr. Kun-Ping Huang
2. Prof. Dr. Chen-Hao Wang

Big Data แกไขปญหา

ความยากจนแบบชี้เปา
โดย

1. ดร.วนัฉตัร สวุรรณกติติ
2. คณุดวงใจ พทัมขุ
3. ดร.สทุธพิงศ ธชัยพงษ 
4. ดร.เฉลมิพล สายประเสรฐิ

เทคโนโลยีของความมั่นคง
และการจัดการทรัพยากรนํ้า

โดย

1. คุณดนัย วัฒนาดิลกกุล 
2. คุณนิพนธ ลีลารุจิ  
3. คุณชัยยุทธ จารุพัฒนานนท
4. ดร.จิตติวุฒิ สุวัตถิกุล
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Meeting
Room 3

Meeting
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Meeting
Room 1

 

ตารางสัมมนาวิชาการ



นิทรรศการ

โครงการ
“ต่อกล้าให้เติบใหญ่”

วิทย์เสริมแกร่ง

Coding at School
Powered By 
Kidbright

    2018

วิทย์
สู่ภูมิภาค

วิทย์สร้างคน
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1. วิทย์แก้จน 

 • Thai Poverty Map and Analytics Platform: TPMAP ระบบ Big Data 
          สําหรับชี้เปาผูที่มีรายไดนอยเพื่อการกําหนดนโยบายการแกไขปญหาไดอยางตรงจุด

2. วิทย์สร้างคน 

 • โครงงานสิ่งประดิษฐดวยบอรด KidBright จากโครงการ Coding at School Powered by KidBright
 •  โครงการตอกลาใหเติบใหญ 
 • ผลงานจากกลุม NETPIE Academic Network Partnership 
 • มิวอาย: กลองจุลทรรศนบนมือถือสั่งงานดวยบอรด KidBright หรือคอมพิวเตอร
 • LD Keyboard Application: แอปพลิเคชั่นแอลดียคียบอรด
 • SQR: บารโคดสองมิติของภาษามือ สําหรับนักเรียนพิการทางการไดยิน

3. วิทย์เสริมแกร่ง 

 • GASSET: เซนเซอรตรวจจับแกสชนิดฟลมบางสารกึ่งตัวนําโลหะออกไซด มีความไวสูงและใชพลังงานตํ่า
 •  หนวยตรวจวัดระยะไกลยูนิเวอรแซล (Universal Remote Terminal)
 •  Printed Electronics and Graphene: การพิมพอิเล็กทรอนิกสและกราฟน
 • ระบบลงเวลาดวยใบหนา ดวยโทรศัพทมือถือ 
 • Open-D (Open Data Service Platform): แพลตฟอรมใหบริการขอมูลแบบเปด
 • KitWai: คลาวดคอมพิวติ้งแพลตฟอรมสําหรับการประมวลผลบนขอมูลขนาดใหญ
 • DIGEST ระบบวินิจฉัยและใหคําแนะนําการสรางกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรเพื่อ
    ยกระดับการพัฒนาซอฟตแวรสําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 
 • Software System Testing Service: บริการทดสอบระบบซอฟตแวร  
 • บริการรับรองคุณภาพ (Certificate Service)  
 • NETPIE: แพลตฟอรมเพื่ออํานวยความสะดวกในการเชื่อมตอและสื่อสารระหวางสรรพสิ่ง (บริษัท เน็กซพาย จํากัด)
 • ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกสสัตวนํ้า (บริษัท อควาติก คอนโทรล จํากัด)
 • ระบบควบคุมการจัดการนํ้าเสีย (บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน))
 • DO Sensor Meter (บริษัท มารีนลีดเดอร จํากัด)  
 •  DSM eMeeting Cloud Service (บริษัท ดีโซลูชั่น ดอท คอม จํากัด)
 •  DentiiScan (บริษัท พิกซาเมด จํากัด)
 • Digital Dentistry Platform (บริษัท คัสตอมไมซ เทคโนโลยี จํากัด)
 •  โปรแกรมคอมพิวเตอรอานไทย (บริษัท แอ็คเคาทติ้ง ทรานสฟอรเมชั่นส จํากัด)
 • KidBright (บริษัท กราวิเทคไทย จํากัด)
 • ระบบตรวจวัดอุณหภูมิเลือด (บริษัท พรอมเทคแคร จํากัด)

4. วิทย์สู่ภูมิภาค 

 •  Traffy Transit Platform
 •  Traffy Waste Platform 
 •  ทันพิบัติ
 •  LPR Linebot System: ระบบคนหาและติดตามรถดวยปายทะเบียนผานไลน
 •  Lidar Mapping (Li-Ma): ระบบสรางแผนที่ 3 มิติที่มีพิกัดทางภูมิศาสตรโดยใชแสงเลเซอร ความละเอียดสูง
 •  รักษนํ้า: ระบบพยากรณและจําลองเหตุการณเพื่อการบริหารจัดการปญหารุกลํ้าของนํ้าเค็ม
 •  ICT ชายขอบ

5. ผลงานอื่นๆ 

 •  JIBJIB (ABDUL Platform, VAJA, Partii)
 • อยูไหน (UNAI): ระบบระบุตําแหนงภายในอาคารดวยเทคโนโลยีบลูทูธ 
 •  บูธตรวจสุขภาพ (Kiosk) 
 •  มิวเทอม: เทคโนโลยีตรวจจับคลื่นรังสีความรอนดวยกลองอินฟราเรด 
 • ระบบหุนยนต WEFRE Rehab System V.2
 • Green Organization
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