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ความสำคัญ
 การพัฒนาประเทศให�ก�าวหน�าเพ�่อมุ�งสู�เป�าหมายการเจร�ญเติบโตและความเท�าเทียมกันทั้งด�านเศรษฐกิจและสังคมอย�างยั่งยืน
น้ัน มีป�จจัยสำคัญมาจากการสร�างรากฐานด�านต�างๆ ของประเทศให�เข�มแข็ง ศูนย�เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�และคอมพ�วเตอร�แห�งชาติ 
หร�อ เนคเทค เป�นหน�วยงานหน่ึงท่ีมุ�งม่ันในงานว�จัยและพัฒนา เพ�อ่สร�างฐานรากทางด�านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�และคอมพ�วเตอร�
ให�แก�ประเทศ โดยตลอดระยะเวลากว�า 33 ป� ได�ดำเนินการว�จัยพัฒนา สะสมองค�ความรู� พัฒนาผลงานว�จัยที่พร�อมจะให�ภาครัฐและ
ภาคเอกชนนำไปต�อยอดในการใช�ประโยชน� ทำให�การพัฒนาประเทศเห็นผลอย�างเป�นรูปธรรม  

 ท้ังน้ี การพัฒนางานว�จัยไปข�างหน�าเนคเทคได�วางแนวทางการว�จัยเพ�อ่มุ�งสู�เป�าหมายหลัก ท้ัง 8 ด�าน (TOPs : Target Output Profiles) 
ด�านบูรณาการข�อมูลประชากร เกษตรแม�นยำ อุตสาหกรรมอัจฉร�ยะ เซนเซอร�คุณภาพสูง เอไอสัญชาติไทย เมืองอัจฉร�ยะ การศึกษา
อัจฉร�ยะ และไอทีเพ�่อสุขภาพ รวมทั้งร�เร��มให�มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะมีความสำคัญในอนาคตในสัดส�วนที่เหมาะสมอย�างต�อเนื่อง         

 งานประชุมว�ชาการและนิทรรศการของเนคเทคประจำป� 2562 หร�อ NECTEC Annual Conference and Exhibition 2019 
(NECTEC-ACE 2019) กำหนดจัดในวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด� แอท เซ็นทรัลลาดพร�าว กรุงเทพฯ        
ภายใต�แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก�าวไกล พัฒนาไทยก�าวหน�า” โดยมีเป�าหมายเป�นเวทีนำเสนอผลงานว�จัยท่ีมีการนำไปใช�ในภาค
ส�วนต�างๆ ตามเป�าหมายหลัก ทั้ง 8 ด�านข�างต�น และองค�ความรู�จากผลงานว�จัยของเนคเทคและพันธมิตร 

กิจกรรมภายในงาน

        นิทรรศการ

 นำเสนอผลงานว�จัยและการประยุกต�ใช�งาน
เพ�่อมุ�งสู�เป�าหมายหลักทั้ง 8 ด�าน (TOPs : Target 
Output Profiles)  
• แพลตฟอร�มระบบว�เคราะห�ข�อมูลขนาดใหญ� 

เพ�่อตอบยุทธศาสตร�ประเทศ (Strategic Big 
Data Platform)

• แพลตฟอร�มเกษตรแม�นยำ (Precision 
Farming Platform)

• แพลตฟอร�มโรงงานอัจฉร�ยะ  
 (Smart Factory Platform)
•  แพลตฟอร�มเซนเซอร�ยุทธศาสตร� (Strategic 

Sensor Process and Device Platform)
• แพลตฟอร�มบร�การเทคโนโลยีป�ญญาประดิษฐ� 

(AI Service Platform)
• แพลตฟอร�มเมืองอัจฉร�ยะ (Smart City 

Platform)
• นวัตกรรมการศึกษา (Innovative 
 Education Platform)
• แพลตฟอร�มสุขภาวะดิจ�ทัล  
 (Digital Wellness Platform)

           การสัมมนาว�ชาการ
 
 เวทีนำเสนอแนวโน�มเทคโนโลยีที่มีผลต�อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย 
ในระยะเวลาอันใกล� รวมถึงแนวทางผลักดันผลงานว�จัยที่ใช� ได�จร�งของ         
เนคเทคและพันธมิตร

1. KidBright กับว�ทยาการคำนวณ 
2. วัฒนธรรมดิจ�ทัลกับการหนุนนำเศรษฐกิจเชิงสร�างสรรค�ในบร�บท     

การท�องเที่ยว 
3. TPMAP กับโอกาสและความท�าทายของการยกระดับคุณภาพชีว�ต   

ในพ�้นที่ (กรณีตัวอย�าง จ.สมุทรสงคราม) 
4. สิทธิประโยชน�จากภาครัฐด�านการส�งเสร�มพัฒนาการของบุคคลที่มี

ความบกพร�องทางการเร�ยนรู�
5. เทคโนโลยีป�ญญาประดิษฐ�สำหรับการขับเคลื่อน Thailand 4.0 
6. เทคโนโลยีรู�จำใบหน�า ประเทศไทยพร�อมใช�แล�ว…จร�งหร�อ? 
7. ประสบการณ�และความสำเร็จของการประยุกต�ใช�เทคโนโลยีเพ�่อ 

พัฒนาเมือง
8. แนวทางการพัฒนาแพลตฟอร�มว�นิจฉัยโรคพ�ชโดยใช�ป�ญญาประดิษฐ�
9. ว�ศวกรรมควอนตัมในประเทศไทย  
10. ก�าวสู�โรงงานอัจฉร�ยะ ตามแนวทางปฏิบัติ Industry 4.0
11. การพัฒนาผลิตภัณฑ�นวัตกรรมด�านเซนเซอร�โดย NARLabs-ไต�หวัน
12. เทคโนโลยีพ�้นผิวน้ำและน้ำมันไม�เกาะแบบยิ�งยวดสำหรับการใช�งาน
 ทางการแพทย�และสภาวะใต�ทะเล (โครงการว�จัย FleXARs)
13. เสร�มแกร�งให�เทคโนโลยีตรวจวัดสารเคมีโดยใช�เทคนิคเชิงแสงใน
 ประเทศไทย ด�วยความร�วมมือจากภาคการว�จัยและภาคธุรกิจ  
14. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความร�วมมือพัฒนาปทุมธานีเมืองอัจฉร�ยะ
 สู�ความยั่งยืน”



ตารางสัมมนาว�ชาการ กำหนดการ
  งานประชุมว�ชาการและนิทรรศการศูนย�เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�และคอมพ�วเตอร�แห�งชาติ ประจำป� ๒๕๖๒
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ภายใต�แนวคิด 
“ฐานรากเทคโนโลยีก�าวไกล พัฒนาไทยก�าวหน�า”
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08.30 น. – 09.00 น.  แขกผูมีเกียรติและสื่อมวลชนลงทะเบียนรวมงาน

09.00 น. รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เดินทางถึงโรงแรม รองผูอำนวยการ

 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

 พรอมคณะผูบริหารใหการตอนรับ

09.00 น. – 09.05 น. ปลัดกระทรวงฯ  และคณะผูบริหาร เขาหองพักรับรอง (Lounge) ชั้น M

09.05 น. – 09.15 น. ปลัดกระทรวงฯ  และคณะผูบริหาร เดินเขาหองวิภาวดีบอลรูม ชั้น M 

  - ชมวีดิทัศน (6 นาที)

  - พิธีกร ดำเนินรายการ

09.15 น. – 09.20 น. ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ กลาวรายงานวัตถุประสงคของการจัดงาน

09.20 น. – 09.30 น. ปลัดกระทรวงฯ  กลาวแสดงความยินดี และทำพิธีเปดงาน ถายภาพหมูรวมกับคณะผูบริหาร คณะกรรมการบริหาร บนเวที

09.30 น. – 10.00 น. ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ เปดตัว “AI for Thai แพลตฟอรมเอไอสัญชาติไทย”

10.00 น. ปลัดกระทรวงฯ  พรอมคณะผูบริหาร คณะกรรมการบริหาร เยี่ยมชมงานนิทรรศการและผลงานวิจัย

10.00 น. – 10.30 น.                    พักรับประทานอาหารว�าง

    ห�องประชุม Ballroom A Ballroom B Ballroom C Ladprao 1 Ladprao 2 Ladprao 3

10.30 – 12.00 น. KidBright  เทคโนโลยี TPMAP กับโอกาสและ แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาผลิตภัณฑ เสริมแกรงให
 กับวิทยาการ ปญญาประดิษฐ ความทาทายของการ แพลตฟอรมวินิจฉัย  นวัตกรรมดาน เทคโนโลยี
 คำนวณ สำหรับการขับเคลื่อน ยกระดับคุณภาพชีวิต โรคพืช เซนเซอร โดย ตรวจวัดสารเคมี
  ประเทศไทยเขาสู ในพื้นที่ (กรณีตัวอยาง  โดยใชปญญา NARLabs-ไตหวัน โดยใชเทคนิค
  Thailand 4.0 จ.สมุทรสงคราม) ประดิษฐ  เชิงแสง
       ในประเทศไทย 
      ดวยความรวมมือ
       จากภาคการวิจัย
      และภาคธุรกิจ

12.00 – 13.00 น.                พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. วัฒนธรรมดิจิทัล เทคโนโลยีรูจำใบหนา สิทธิประโยชนจาก วิศวกรรมควอนตัม เทคโนโลยีพื้นผิวน้ำ การประชุมเชิง
 กับการหนุนนำ ประเทศไทยพรอม ภาครัฐดานการสงเสริม ในประเทศไทย และน้ำมันไมเกาะ ปฏิบัติการ“ความ 
 เศรษฐกิจเชิง ใชแลว..จริงหรือ? พัฒนาการของบุคคล  แบบยิ่งยวดสำหรับ รวมมือพัฒนา
 สรางสรรคใน  ที่มีความบกพรอง  การใชงานทางการ ปทุมธานีเมือง 
 บริบท  ทางการเรียนรู  แพทยและสภาวะใต อัจฉริยะสูความ
 การทองเที่ยว    ทะเล (โครงการ ยั่งยืน”  
     วิจัย FleXARs) (Closed Session) 

14.30 – 14.45 น.                  พักรับประทานอาหารว�าง  พักรับประทานอาหารว�าง  

14.45 – 16.15 น.  ประสบการณและ  กาวสูโรงงานอัจฉริยะ 
  ความสำเร็จของการ  ตามแนวทางปฏิบัติ 
  ประยุกตใชเทคโนโลยี  Industry 4.0
  เพื่อพัฒนาเมือง 

ห�องประชุม 9.00-10.00 น. 10.30-12.00 น. 13.00-14.30 น. 14.45-16.15 น.

Ballroom A พิธีเปด KidBright กับวิทยาการคำนวณ วัฒนธรรมดิจิทัลกับการหนุนนำ
                    โดย  เศรษฐกิจเชิงสรางสรรคใน
   1. รศ.ยืน  ภูวรวรรณ  บริบทการทองเที่ยว
   2. ดร.โชติมา  หนูพริก                   โดย
   3. คุณจินดาพร  หมวกหมื่นไวย 1. คุณเพลินพิศ  หมื่นพล
   4. ดร.เสาวลักษณ  แกวกำเนิด 2. ผศ.สุภาวดี  โพธิยะราช 
   5. คุณศิริพร  ปานสวัสดิ์ 3. คุณพัฒนมาศ  วงศพัฒนศิริ 
     4. คุณสิทปธิศักดิ์  รุงเจริญสุขศรี
     5. ดร.เทพชัย  ทรัพยนิธิ
     6. คุณนิรมล  ประทีปะจิตติ

Ballroom B    เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ  เทคโนโลยีรูจำใบหนา ประสบการณและความสำเร็จ 
   สำหรับการขับเคลื่อนประเทศไทย           ประเทศไทยพรอมใชแลว..จริงหรือ?  ของการประยุกตใช 
    เขาสู Thailand 4.0   โดย  เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเมือง
    โดย 1. ดร.ชาลี  วรกุลพิพัฒน  โดย
   1. ดร.ชูชาติ  หฤไชยะศักดิ์                  2. พล.ต.ต.ภาณุรัตน  หลักบุญ 1. คุณบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม 
   2. ดร.นพ.โสภณ  เอี่ยมศิริถาวร 3. พ.ต.ท.วรภัทร  สุขไทย 2. คุณปกรณ  จีนาคำ 
   3. พ.อ.สรรพชัย  หุวะนันทน  4. ดร.ทัดพงศ  พงษถาวรกมล 3. คุณถาวร  จิรพัฒนโสภณ
   4. ดร.ธนา  ทุมมานนท 5. คุณวิจิตรเลขา  มารมย 4. คุณศิวรัชพณ  บุญแกว
   5. ดร.กุสุมาภรณ  สมพงษ 6. ดร.สรรพฤทธิ์  มฤคทัต 5. พญ.ดารินทร  อารียโชคชัย
       6. คุณวรภพ  จารุศร
       7. ดร.วสันต  ภัทรอธิคม

Ballroom C  TPMAP กับโอกาสและความทาทาย สิทธิประโยชนจากภาครัฐดานการสงเสริมพัฒนาการของบุคคล   
  ของการยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่ ที่มีความบกพรองทางการเรียนรู
   (กรณีตัวอยาง จ.สมุทรสงคราม)   โดย 
    โดย 1. ดร.อรอินทรา  ภูประเสริฐ  6. ดร.วรรณศิริ  พัวศิริ    
  1. Dr.Youngmin Ko 2. ดร.อนันตลดา  โชติมงคล  7. รศ.นพ.มนัท  สูงประสิทธิ์ 
  2. ดร.วันฉัตร  สุวรรณกิตติ 3. คุณปยนาถ  มณีรัตนายล     8. พญ.จุไรรัตน  บัวภิบาล       
  3. คุณสุเมธ  ธีรนิติ 4. ดร.สมพร  หวานเสร็จ  9. คุณวันทนีย  พันธชาติ 
  4. ดร.อานนท  แปลงประสพโชค 5. พญ.อดิศรสุดา  เฟองฟู 
  5. คุณธเนศ  มวงทอง  

Ladprao 1  แนวทางการพัฒนาแพลตฟอรม วิศวกรรมควอนตัม กาวสูโรงงานอัจฉริยะ ตาม
  วินิจฉัยโรคพืชโดยใชปญญาประดิษฐ ในประเทศไทย แนวทางปฏิบัติ Industry 4.0
  โดย โดย โดย
  1. คุณวศิน  สินธุภิญโญ 1. ดร.คณิน  อึ้งสกุลสิริ 1. Dr.Byunghun Song
  2. ผศ.ดร.สุจินต  ภัทรภูวดล 2. ดร.อภิชัย  จอมเผือก 2. Dr.SeungWook Nam 
  3. คุณสุโกเมศ  ถนอมพุทธ 3. ดร.ปยพัฒน  พูลทอง 3. คุณชัยรัตน  บรรเทาทุกข
  4. คุณธนพล  วรรณโคตร 4. ดร.สุจินต  สุวรรณะ 4. คุณอุดม  ลิ่วลมไพศาล  
  5. คุณภารดา  ผาสุก 5. ดร.ปรัชญา  บุญขวัญ 5. คุณสุนัจจีย  นงนุช
  6. คุณเปรม  ณ สงขลา

Ladprao 2 การพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมดาน เทคโนโลยีพื้นผิวน้ำและน้ำมันไมเกาะแบบยิ่งยวดสำหรับการใชงานทาง 
 เซนเซอรโดย NARLabs-ไตหวัน การแพทยและสภาวะใตทะเล (โครงการวิจัย FleXARs)
 โดย  โดย
  1. Dr.Ying-Zong Juang 1. ดร.พรเทพ  พรรณรักษ  5. Dr.Je Ping Hu
  2. Dr.Han-Ting Hsueh 2. ดร.นิธิ  อัตถิ  6. Dr.Hsin-Chu Chen
  3. Mr.Yi-Chiuen (Joseph) Hu 3. รศ.ดร.ธำรงค  พุทธาพิทักษผล  
  4. ดร.วุฒินันท  เจียมศักดิ์ศิริ 4. ผศ.ดร.มานิตย  นิธิธนากุล

Ladprao 3 เสริมแกรงใหเทคโนโลยีตรวจวัด การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความรวมมือพัฒนาปทุมธานีเมืองอัจฉริยะ
  สารเคมีโดยใชเทคนิคเชิงแสง สูความยั่งยืน (Closed Session)  
  ในประเทศไทยดวยความรวมมือจาก โดย
   ภาคการวิจัยและภาคธุรกิจ  1. Dr.Hwang, Byeong Choen 
   โดย 2. Ms.Shin, Soo Jee 
  1. Prof.Chandrahas Bansal 3. ดร.ภาสกร  ประถมบุตร 
  2. ผศ.ดร.เขมฤทัย  ถามะพัฒน 4. วาที่รอยตรี ดร.พรพรหม  อธีตนันท
  3. คุณขาวทิพย  โพแตง 
  4. คุณฐายิกา  สวยล้ำนฤภร
  5. ดร.นพดล  นันทวงศ 
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ตารางสัมมนาว�ชาการ กำหนดการ
  งานประชุมว�ชาการและนิทรรศการศูนย�เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�และคอมพ�วเตอร�แห�งชาติ ประจำป� ๒๕๖๒

NECTEC Annual Conference and Exhibition (NECTEC-ACE 2019)

ภายใต�แนวคิด 
“ฐานรากเทคโนโลยีก�าวไกล พัฒนาไทยก�าวหน�า”
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08.30 น. – 09.00 น.  แขกผูมีเกียรติและสื่อมวลชนลงทะเบียนรวมงาน

09.00 น. รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เดินทางถึงโรงแรม รองผูอำนวยการ

 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

 พรอมคณะผูบริหารใหการตอนรับ

09.00 น. – 09.05 น. ปลัดกระทรวงฯ  และคณะผูบริหาร เขาหองพักรับรอง (Lounge) ชั้น M

09.05 น. – 09.15 น. ปลัดกระทรวงฯ  และคณะผูบริหาร เดินเขาหองวิภาวดีบอลรูม ชั้น M 

  - ชมวีดิทัศน (6 นาที)

  - พิธีกร ดำเนินรายการ

09.15 น. – 09.20 น. ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ กลาวรายงานวัตถุประสงคของการจัดงาน

09.20 น. – 09.30 น. ปลัดกระทรวงฯ  กลาวแสดงความยินดี และทำพิธีเปดงาน ถายภาพหมูรวมกับคณะผูบริหาร คณะกรรมการบริหาร บนเวที

09.30 น. – 10.00 น. ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ เปดตัว “AI for Thai แพลตฟอรมเอไอสัญชาติไทย”

10.00 น. ปลัดกระทรวงฯ  พรอมคณะผูบริหาร คณะกรรมการบริหาร เยี่ยมชมงานนิทรรศการและผลงานวิจัย

10.00 น. – 10.30 น.                    พักรับประทานอาหารว�าง

    ห�องประชุม Ballroom A Ballroom B Ballroom C Ladprao 1 Ladprao 2 Ladprao 3

10.30 – 12.00 น. KidBright  เทคโนโลยี TPMAP กับโอกาสและ แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาผลิตภัณฑ เสริมแกรงให
 กับวิทยาการ ปญญาประดิษฐ ความทาทายของการ แพลตฟอรมวินิจฉัย  นวัตกรรมดาน เทคโนโลยี
 คำนวณ สำหรับการขับเคลื่อน ยกระดับคุณภาพชีวิต โรคพืช เซนเซอร โดย ตรวจวัดสารเคมี
  ประเทศไทยเขาสู ในพื้นที่ (กรณีตัวอยาง  โดยใชปญญา NARLabs-ไตหวัน โดยใชเทคนิค
  Thailand 4.0 จ.สมุทรสงคราม) ประดิษฐ  เชิงแสง
       ในประเทศไทย 
      ดวยความรวมมือ
       จากภาคการวิจัย
      และภาคธุรกิจ

12.00 – 13.00 น.                พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. วัฒนธรรมดิจิทัล เทคโนโลยีรูจำใบหนา สิทธิประโยชนจาก วิศวกรรมควอนตัม เทคโนโลยีพื้นผิวน้ำ การประชุมเชิง
 กับการหนุนนำ ประเทศไทยพรอม ภาครัฐดานการสงเสริม ในประเทศไทย และน้ำมันไมเกาะ ปฏิบัติการ“ความ 
 เศรษฐกิจเชิง ใชแลว..จริงหรือ? พัฒนาการของบุคคล  แบบยิ่งยวดสำหรับ รวมมือพัฒนา
 สรางสรรคใน  ที่มีความบกพรอง  การใชงานทางการ ปทุมธานีเมือง 
 บริบท  ทางการเรียนรู  แพทยและสภาวะใต อัจฉริยะสูความ
 การทองเที่ยว    ทะเล (โครงการ ยั่งยืน”  
     วิจัย FleXARs) (Closed Session) 

14.30 – 14.45 น.                  พักรับประทานอาหารว�าง  พักรับประทานอาหารว�าง  

14.45 – 16.15 น.  ประสบการณและ  กาวสูโรงงานอัจฉริยะ 
  ความสำเร็จของการ  ตามแนวทางปฏิบัติ 
  ประยุกตใชเทคโนโลยี  Industry 4.0
  เพื่อพัฒนาเมือง 

ห�องประชุม 9.00-10.00 น. 10.30-12.00 น. 13.00-14.30 น. 14.45-16.15 น.

Ballroom A พิธีเปด KidBright กับวิทยาการคำนวณ วัฒนธรรมดิจิทัลกับการหนุนนำ
                    โดย  เศรษฐกิจเชิงสรางสรรคใน
   1. รศ.ยืน  ภูวรวรรณ  บริบทการทองเที่ยว
   2. ดร.โชติมา  หนูพริก                   โดย
   3. คุณจินดาพร  หมวกหมื่นไวย 1. คุณเพลินพิศ  หมื่นพล
   4. ดร.เสาวลักษณ  แกวกำเนิด 2. ผศ.สุภาวดี  โพธิยะราช 
   5. คุณศิริพร  ปานสวัสดิ์ 3. คุณพัฒนมาศ  วงศพัฒนศิริ 
     4. คุณสิทปธิศักดิ์  รุงเจริญสุขศรี
     5. ดร.เทพชัย  ทรัพยนิธิ
     6. คุณนิรมล  ประทีปะจิตติ

Ballroom B    เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ  เทคโนโลยีรูจำใบหนา ประสบการณและความสำเร็จ 
   สำหรับการขับเคลื่อนประเทศไทย           ประเทศไทยพรอมใชแลว..จริงหรือ?  ของการประยุกตใช 
    เขาสู Thailand 4.0   โดย  เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเมือง
    โดย 1. ดร.ชาลี  วรกุลพิพัฒน  โดย
   1. ดร.ชูชาติ  หฤไชยะศักดิ์                  2. พล.ต.ต.ภาณุรัตน  หลักบุญ 1. คุณบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม 
   2. ดร.นพ.โสภณ  เอี่ยมศิริถาวร 3. พ.ต.ท.วรภัทร  สุขไทย 2. คุณปกรณ  จีนาคำ 
   3. พ.อ.สรรพชัย  หุวะนันทน  4. ดร.ทัดพงศ  พงษถาวรกมล 3. คุณถาวร  จิรพัฒนโสภณ
   4. ดร.ธนา  ทุมมานนท 5. คุณวิจิตรเลขา  มารมย 4. คุณศิวรัชพณ  บุญแกว
   5. ดร.กุสุมาภรณ  สมพงษ 6. ดร.สรรพฤทธิ์  มฤคทัต 5. พญ.ดารินทร  อารียโชคชัย
       6. คุณวรภพ  จารุศร
       7. ดร.วสันต  ภัทรอธิคม

Ballroom C  TPMAP กับโอกาสและความทาทาย สิทธิประโยชนจากภาครัฐดานการสงเสริมพัฒนาการของบุคคล   
  ของการยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่ ที่มีความบกพรองทางการเรียนรู
   (กรณีตัวอยาง จ.สมุทรสงคราม)   โดย 
    โดย 1. ดร.อรอินทรา  ภูประเสริฐ  6. ดร.วรรณศิริ  พัวศิริ    
  1. Dr.Youngmin Ko 2. ดร.อนันตลดา  โชติมงคล  7. รศ.นพ.มนัท  สูงประสิทธิ์ 
  2. ดร.วันฉัตร  สุวรรณกิตติ 3. คุณปยนาถ  มณีรัตนายล     8. พญ.จุไรรัตน  บัวภิบาล       
  3. คุณสุเมธ  ธีรนิติ 4. ดร.สมพร  หวานเสร็จ  9. คุณวันทนีย  พันธชาติ 
  4. ดร.อานนท  แปลงประสพโชค 5. พญ.อดิศรสุดา  เฟองฟู 
  5. คุณธเนศ  มวงทอง  

Ladprao 1  แนวทางการพัฒนาแพลตฟอรม วิศวกรรมควอนตัม กาวสูโรงงานอัจฉริยะ ตาม
  วินิจฉัยโรคพืชโดยใชปญญาประดิษฐ ในประเทศไทย แนวทางปฏิบัติ Industry 4.0
  โดย โดย โดย
  1. คุณวศิน  สินธุภิญโญ 1. ดร.คณิน  อึ้งสกุลสิริ 1. Dr.Byunghun Song
  2. ผศ.ดร.สุจินต  ภัทรภูวดล 2. ดร.อภิชัย  จอมเผือก 2. Dr.SeungWook Nam 
  3. คุณสุโกเมศ  ถนอมพุทธ 3. ดร.ปยพัฒน  พูลทอง 3. คุณชัยรัตน  บรรเทาทุกข
  4. คุณธนพล  วรรณโคตร 4. ดร.สุจินต  สุวรรณะ 4. คุณอุดม  ลิ่วลมไพศาล  
  5. คุณภารดา  ผาสุก 5. ดร.ปรัชญา  บุญขวัญ 5. คุณสุนัจจีย  นงนุช
  6. คุณเปรม  ณ สงขลา

Ladprao 2 การพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมดาน เทคโนโลยีพื้นผิวน้ำและน้ำมันไมเกาะแบบยิ่งยวดสำหรับการใชงานทาง 
 เซนเซอรโดย NARLabs-ไตหวัน การแพทยและสภาวะใตทะเล (โครงการวิจัย FleXARs)
 โดย  โดย
  1. Dr.Ying-Zong Juang 1. ดร.พรเทพ  พรรณรักษ  5. Dr.Je Ping Hu
  2. Dr.Han-Ting Hsueh 2. ดร.นิธิ  อัตถิ  6. Dr.Hsin-Chu Chen
  3. Mr.Yi-Chiuen (Joseph) Hu 3. รศ.ดร.ธำรงค  พุทธาพิทักษผล  
  4. ดร.วุฒินันท  เจียมศักดิ์ศิริ 4. ผศ.ดร.มานิตย  นิธิธนากุล

Ladprao 3 เสริมแกรงใหเทคโนโลยีตรวจวัด การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความรวมมือพัฒนาปทุมธานีเมืองอัจฉริยะ
  สารเคมีโดยใชเทคนิคเชิงแสง สูความยั่งยืน (Closed Session)  
  ในประเทศไทยดวยความรวมมือจาก โดย
   ภาคการวิจัยและภาคธุรกิจ  1. Dr.Hwang, Byeong Choen 
   โดย 2. Ms.Shin, Soo Jee 
  1. Prof.Chandrahas Bansal 3. ดร.ภาสกร  ประถมบุตร 
  2. ผศ.ดร.เขมฤทัย  ถามะพัฒน 4. วาที่รอยตรี ดร.พรพรหม  อธีตนันท
  3. คุณขาวทิพย  โพแตง 
  4. คุณฐายิกา  สวยล้ำนฤภร
  5. ดร.นพดล  นันทวงศ 
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นิทรรศการ

    2019

      Zone 1  Strategic Big Data Platform
 แพลตฟอร�มระบบว�เคราะห�ข�อมูลขนาดใหญ�

เพื่อตอบยุทธศาสตร�ประเทศ
 TPMAP: ระบบบริหารจัดการขอมูลการพัฒนาคนแบบชี้เปา

      Zone 2  Precision Farming Platform
      แพลตฟอร�มเกษตรแม�นยำ
 • โมบายแอปพลิเคชันเพื่อการวินิจฉัยโรคขาวโดยใชการ  

  วิเคราะหภาพถายและปญญาประดิษฐ

 • แอปพลิเคชันชาวเกษตร: ระบบบริหารจัดการปฏิทินการ  
  เพาะปลูกพืช

      Zone 3  Smart Factory Platform
      แพลตฟอร�มโรงงานอัจฉร�ยะ
 • UNAI UWB: แพลตฟอรมระบบระบุตําแหนงภายในอาคาร 

  แบบเวลาจริงโดยใชสัญญาณอัลตราไวดแบนด

 • uRTU: หนวยตรวจวัดระยะไกลยูนิเวอรแซล (Universal   
  Remote Terminal Unit)

      

      Zone 4  Strategic Sensor Process and   
 Device Platform

 แพลตฟอร�มเซนเซอร�ยุทธศาสตร�         
    OnSpec Series: ชิปขยายสัญญาณรามาน 

     Zone 5   AI Service Platform
 แพลตฟอร�มบร�การเทคโนโลยีป�ญญา

ประดิษฐ�
 • แมวมอง

 • แฟนพันธุแทอาหารไทย

 • JibJib CUI: แพลตฟอรมระบบบริการผูชวยอัตโนมัติ

 •  Emoji Prediction

   Zone 6  Smart City Platform
      แพลตฟอร�มเมืองอัจฉร�ยะ
 • Traffy (Waste/Fondue/Transit)
  – Traffy Fondue: ระบบแจงซอมและบริหารจัดการ
    ปญหา

  – Traffy Waste: ระบบแจงเตือนและบริหารจัดเก็บขยะ  
    อยางมีประสิทธิภาพ

  – Traffy Transit: ระบบติดตาม แจงเตือนรถรับ-สง 
    เขาปาย
 • Big Stream: แพลตฟอรมสำหรับการจัดการขอมูลแบบ    

  เรียลไทม 
 • รักษน้ำ: ระบบพยากรณและจำลองเหตุการณเพื่อการ  

  บริหารจัดการปญหาการลุกล้ำของน้ำเค็ม

   Zone 7  Innovative Education Platform
      นวัตกรรมการศึกษา
 • KidBright / KidBright Virtual / KruKid

 • Museum Pool: ระบบบริหารจัดการเนื้อหานำชม   
  พิพิธภัณฑ

     Zone 8  Digital Wellness Platform
 แพลตฟอร�มสุขภาวะดิจ�ทัล      
 • Z-Size Ladies II: BMI Timeline & โปรแกรมจำลอง
     รูปรางของสตรีที่น้ำหนักตางๆ 3 มิติ

 • เครื่องชวยฟง รุน KLEAR และ รุน KLEAR POWER   

    อื่นๆ
  •  บริการทดสอบระบบซอฟตแวร 
 (Software System Testing Services)
  • NECTEC Green Organization
  • ผลงานเยาวชนโครงการตอกลาใหเติบใหญ

    2019
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นิทรรศการ

    2019

      Zone 1  Strategic Big Data Platform
 แพลตฟอร�มระบบว�เคราะห�ข�อมูลขนาดใหญ�

เพื่อตอบยุทธศาสตร�ประเทศ
 • TPMAP: ระบบบริหารจัดการขอมูลการพัฒนาคนแบบชี้เปา

      Zone 2  Precision Farming Platform
      แพลตฟอร�มเกษตรแม�นยำ
 • โมบายแอปพลิเคชันเพื่อการวินิจฉัยโรคขาวโดยใชการ  

  วิเคราะหภาพถายและปญญาประดิษฐ

 • ชาวเกษตร: ระบบบริหารจัดการปฏิทินการเพาะปลูกพืช

      Zone 3  Smart Factory Platform
      แพลตฟอร�มโรงงานอัจฉร�ยะ
 • UNAI UWB: แพลตฟอรมระบบระบุตําแหนงภายในอาคาร 

  แบบเวลาจริงโดยใชสัญญาณอัลตราไวดแบนด

 • uRTU: หนวยตรวจวัดระยะไกลยูนิเวอรแซล (Universal   
  Remote Terminal Unit)

      

      Zone 4  Strategic Sensor Process and   
 Device Platform

 แพลตฟอร�มเซนเซอร�ยุทธศาสตร�         
    • OnSpec Series: ชิปขยายสัญญาณรามาน 

     Zone 5   AI Service Platform
 แพลตฟอร�มบร�การเทคโนโลยีป�ญญา

ประดิษฐ�
 • แมวมอง

 • แฟนพันธุแทอาหารไทย

 • JibJib CUI: แพลตฟอรมระบบบริการผูชวยอัตโนมัติ

 •  Emoji Prediction

   Zone 6  Smart City Platform
      แพลตฟอร�มเมืองอัจฉร�ยะ
 • Traffy (Waste/Fondue/Transit)
  – Traffy Fondue: ระบบแจงซอมและบริหารจัดการ
    ปญหา

  – Traffy Waste: ระบบแจงเตือนและบริหารจัดเก็บขยะ  
    อยางมีประสิทธิภาพ

  – Traffy Transit: ระบบติดตาม แจงเตือนรถรับ-สง 
    เขาปาย
 • BigStream: แพลตฟอรมสำหรับการจัดการขอมูลแบบ    

  เรียลไทม 
 • รักษน้ำ: ระบบพยากรณและจำลองเหตุการณเพื่อการ  

  บริหารจัดการปญหาการลุกล้ำของน้ำเค็ม

   Zone 7  Innovative Education Platform
      นวัตกรรมการศึกษา
 • KidBright / KidBright Virtual / KruKid

 • Museum Pool: ระบบบริหารจัดการเนื้อหานำชม   
  พิพิธภัณฑ

     Zone 8  Digital Wellness Platform
 แพลตฟอร�มสุขภาวะดิจ�ทัล      
 • Z-Size Ladies II: BMI Timeline & โปรแกรมจำลอง
     รูปรางของสตรีที่น้ำหนักตางๆ 3 มิติ

 • เครื่องชวยฟง รุน KLEAR และ รุน KLEAR POWER   

    อื่นๆ
  •  บริการทดสอบระบบซอฟตแวร 
 (Software System Testing Services)
  • NECTEC Green Organization
  • ผลงานเยาวชนโครงการตอกลาใหเติบใหญ

    2019
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งานประชุมว�ชาการและนิทรรศการ
ศูนย�เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�และคอมพ�วเตอร�แห�งชาติ ประจำป� 2562

NECTEC Annual Conference and Exhibition 2019
(NECTEC-ACE 2019)

    2019

9 กันยายน 2562
ณ โรมแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลลาดพราว กรุงเทพฯ

ฐานราก
เทคโนโลยีกาวไกล

พัฒนาไทยกาวหนา

ฐานราก
เทคโนโลยีกาวไกล

พัฒนาไทยกาวหนา

ศูนย�เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�และคอมพ�วเตอร�แห�งชาติ
112 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท� 02 564 6900   โทรสาร 02 564 6901-3
email: info@nectec.or.th

Website: http://www.nectec.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/nectec


