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ข้อมูลองค�กร
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค ก่อตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 

16 กันยายน 2529 ต่อมาในวันท่ี 30 ธันวาคม 2534 เนคเทคได้เปล่ียนแปลงสถานะเป็นศูนย์แห่งชาติเฉพาะทาง 

และเปล่ียนการจัดรูปแบบองค์กรใหม่ เพ่ือให้มีความคล่องตัวข้ึนกว่าเดิม ตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 ภายใต้ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. สังกัด

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พัน¸กิจ
วิจัย พัฒนา ออกแบบ วิศวกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาบุคลากรและ

เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ รวมถึง

ส่งเสริมให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน�
ร่วมสร้างเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ชั้นสูง เพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม



Êารจากประ¸านกรรมการบริËาร
ศูนย�เทคâนâลยีอิเลçกทรอนิกส�áละคอมพิวเตอร�áห่งชาติ

 ในปี 2559 นี้ เป็นปีที่ส�าคัญของการก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(เนคเทค) ครบรอบ 30 ปี และเป็นปีที่ 25 ของการเข้ามาร่วมเป็นศูนย์เฉพาะทางอันส�าคัญศูนย์หนึ่งของ
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่ผ่านมาศูนย์ฯ ได้เติบโตทั้งขนาดขององค์กร 
จ�านวนนกัวจัิย บคุลากรสนบัสนนุ และจ�านวนผลงานวจิยั พฒันา และวศิวกรรม คณะกรรมการบรหิารศนูย์ฯ 
ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้มีบทบาทส�าคัญในการให้ค�าแนะน�าและ
เสนอความเห็นที่สะท้อนความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เป็นรูปธรรมให้ผู ้บริหาร
และนักวิจัยของศูนย์ฯ ได้รับทราบอย่างชัดเจน  ผลงานทั้งที่ถ่ายทอดและด�าเนินการร่วมกับภาครัฐ เอกชน 
และองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลก�าไรปรากฏต่อสาธารณชนอย่างต่อเน่ือง สร้างผลกระทบท่ี
ชี้วัดได้ตามนโยบายของส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ  ได้ให้ค�าแนะน�าและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติให้กับ
คณะผู้บริหารและนักวิจัยของศูนย์ฯ ไว้หลายเรื่อง ซึ่งผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา
ได้สะท้อนให้เห็นถึงการท�างานร่วมกันอย่างแข็งขันในการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ของประเทศ
ในกลุ่มเป้าหมายส�าคัญ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์สูงสุดประกอบด้วย 

  กลุ่มเกษตรและอาหาร อาทิ เทคโนโลยี what2grow ที่น�าไปใช้ใน AgriMap Online เครื่อง
ตรวจนบัเซลล์อตัโนมตัสิ�าหรบัการนบัไดอะตอมส�าหรบัใช้ในฟาร์มเพาะเลีย้งลกูกุง้เครือ่งนับเมลด็ปาล์มอัตโนมัติ
สถานีตรวจวัดเพื่อบันทึกภาพและข้อมูลสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช กลุ่มอุตสาหกรรม
การผลิตและบริการ อาทิ  เครื่องตรวจสอบขนาดชิ้นส่วนยานยนต์ทรงกระบอกอัตโนมัติระบบบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์แบบเครือข่ายแอปพลิเคชันพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 



  กลุม่ทรพัยากร พลงังานและสิง่แวดล้อม อาท ิระบบตดิตามตรวจวดัข้อมลูระยะไกลด้านความปลอดภัย
เขือ่นอุปกรณ์ตรวจสอบความแน่นของเวดจ์ภายในเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าต้นแบบหุน่ยนต์ตรวจสอบเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า
ที่มีความหนาไม่เกิน 2 เซนติเมตร  ระบบตรวจวัดระดับตะกอนอัตโนมัติ 

  กลุม่ชมุชน ชนบท และผูด้้อยโอกาส อาท ิโปรแกรมพมิพ์ไทย เวอร์ชัน 1.31 ระบบการศกึษาออนไลน์
แบบเปิด  

  กลุม่สขุภาพ การแพทย์ อาท ิ ซอฟต์แวร์เชือ่มต่อระบบและบรหิารจดัการข้อมลูของเคร่ือง Digital 
X-Ray ซอฟต์แวร์ลดสัญญาณรบกวนจากการกระเจิงของรังสีเอกซ์ส�าหรับเครื่อง DentiiScan 1.1 เป็นต้น 
ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกท�าให้เกิดจ�านวนสัญญาท้ังสิ้น 111 สัญญา 
คิดเป็นมูลค่ารวม 111.95 ล้านบาท เหล่านี้คือผลการท�างานที่มุ่งสู่ประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นส�าคัญ

 ผมขอส่งความปรารถนาดีมายังผู้บริหาร นักวิจัย และบุคลากรสนับสนุน อีกทั้งพันธมิตร ทั้งภาครัฐ 
เอกชน องค์กรไม่หวงัผลก�าไร และมหาวทิยาลยั ขอเชญิชวนทกุท่านร่วมแรงร่วมใจกนัผลกัดนัให้ศนูย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความก้าวหน้าสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

(นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล)
ประธานกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ



ÊารจากผÙ้อำานวยการ
ศูนย�เทคâนâลยีอิเลçกทรอนิกส�áละคอมพิวเตอร�áห่งชาติ

 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เป็นหน่วยงานภายใต้ส�านักงาน

พฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมพีนัธกจิทีค่รอบคลมุ

ด้านวิจัย พัฒนา ออกแบบ วิศวกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาบุคลากร และเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  การด�าเนินงานของเนคเทค ในปีงบประมาณ 2559 เป็นปีสุดท้ายตาม

แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (2557-2559) ของเนคเทค ท่ีมุ่งเน้นในประเด็นเชิงยุทธศาสตร์อันประกอบด้วย 

การตอบโจทย์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พันธมิตร และลูกค้า ในการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไปช่วยแก้ปัญหา และ การสร้างผลงานที่มีผลกระทบสูงต่อประเทศในภาคเศรษฐกิจและสังคม ที่ส�าคัญคือ

เมือ่วนัที ่ 16 กันยายน 2559 เนคเทคมอีายุครบรอบการด�าเนินงานมาถึง 30 ปี ซึง่ถือได้ว่าเนคเทคได้เรยีนรู้ 

สะสมประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากการท�าหน้าที่เป็นศูนย์วิจัยแห่งชาติ ที่สามารถ

ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษกิจและสังคมของไทยได้เป็นอย่างดี โดยสะท้อนได้จากภาพความส�าเร็จในงาน

ประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทคปี 2559 ภายใต้แนวคิด “เนคเทค 3 ทศวรรษ พัฒนาไทย งานวิจัย 

ใช้ได้จริง” ที่มีผลงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเกินความคาดหมาย และทีมวิจัยพัฒนาของหลายๆ ผลงาน

ก็ได้ใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความเห็นและข้อแนะน�าเพื่อวางแผนการด�าเนินการอย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น 

ในปีถัดไป



 รายงานประจ�าปีงบประมาณ 2559 ฉบับนี้ เนคเทคมีผลการด�าเนินงานตามพันธกิจที่สะท้อน

เป้าหมายของแผนที่ก�าหนดไว้ อาทิ เครื่องตรวจนับเซลล์อัตโนมัติส�าหรับการนับไดอะตอมส�าหรับใช้ในฟาร์ม

เพาะเลีย้งลกูกุง้ อปุกรณ์ตรวจสอบความแน่นของเวดจ์เครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า หุน่ยนต์ตรวจสอบเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า

ที่มีความหนาไม่เกิน 2 เซนติเมตร โปรแกรมเล็กซิตรอนเวอร์ชัน 3.0s เครื่องตรวจวัดเสียงน�้ารั่วแบบพกพา 

ระบบวิเคราะห์ความต้องการและการใช้จ่ายภาครัฐ ระบบการศึกษาออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน ระบบ

ติดตามตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านความปลอดภัยเขื่อน และ แพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เป็นต้น 

ในด้านการส่งเสริมการน�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศอย่างก้าวกระโดด ผลงานวิจัย MuEye ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์

ให้กับ บริษัท มิวไอเซต จ�ากัด (MuISET) ซึ่งถึงได้ว่าเป็น Start up แรกของเนคเทคในปี 2559

 ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ 2559 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์

ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจในงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สามารถน�าไปเป็นข้อมูลอ้างอิง น�าไปใช้ประโยชน์ หรือจุดประกายให้เกิด

แนวความคิดการน�าผลงานวิจัยพัฒนาของศูนย์ฯ ไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศชาติ หรือก่อให้เกิดความ

ร่วมมือในอนาคตต่อไป

  (นายศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร)
ผู้อ�านวยการ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ



บทสรุปผู้บริหาร
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) หรือ เนคเทค ด�าเนินงานมาจนถึง

ปีที่ 30 ในปีงบประมาณ 2559 โดยตลอดระยะเวลาสามทศวรรษท่ีผ่านมา เนคเทคมุ่งม่ันพัฒนาผลงาน

วิจัยเพื่อการน�าไปใช้ประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างต่อเนื่อง ผลงานส�าคัญที่เกิดขึ้น

ในปีงบประมาณ 2559 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี ฉบับท่ี 3 

(ปีงบประมาณ 2557-2559)  เนคเทคยังคงเน้นการใช้กลยุทธ์หลักในการด�าเนินงานคือ มุ่งสู่การตอบโจทย์

ของประเทศ และสร้างผลงานที่มีผลกระทบสูง โดยใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปช่วยแก้ปัญหา 

ผลงานส�าคัญที่รวบรวมอยู่ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้เป็นไปตามพันธกิจขององค์กรทั้งทางด้านงานวิจัยและ

พัฒนา ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการพัฒนาก�าลังคน ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งการได้

รับรางวัลจากเวทีต่างๆ ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ รายละเอียดดังนี้

 ผลงานด้านงานวจิยัและพฒันาเพือ่ตอบโจทย์ของประเทศในกลุม่เป้าหมายส�าคญั ได้แก่ กลุ่มอาหาร

และการเกษตร	 เนคเทคได้พัฒนาผลงานส�าคัญ เช่น เครื่องตรวจนับเซลล์อัตโนมัติส�าหรับการนับไดอะตอม

ส�าหรบัใช้ในฟาร์มเพาะเลีย้งลกูกุง้ เป็นระบบตรวจนบัเซลล์เพือ่หาความเข้มข้นของไดอะตอมในบ่อเลีย้งลกูกุง้ 

เครือ่งนับเมลด็ปาล์มอตัโนมตั ิ สถานตีรวจวดัเพือ่บนัทึกภาพและข้อมูลสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการเจรญิเตบิโต

ของพืช เป็นต้น กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ผลงานที่ส�าคัญ เช่น เครื่องตรวจสอบขนาดชิ้นส่วน

ยานยนต์ทรงกระบอกอัตโนมติั สามารถตรวจสอบช้ินงานได้มากข้ึน และท�าให้กระบวนการตรวจสอบช้ินส่วน

เรว็ขึน้ ระบบบรหิารจดัการพพิธิภณัฑ์แบบเครอืข่าย เป็นแอปพลเิคชนัช่วยในการน�าชมพพิธิภณัฑ์ทัง้แบบไม่ต้อง

เดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์และแบบเดินทางไปเยี่ยมชมเอง แอปพลิเคชันพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน         

พ.ศ. 2554 บนสมาร์ตโฟน เป็นแอปพลิเคชันออฟไลน์ ซึ่งช่วยให้ประชาชนและเยาวชนไทยเข้าถึงข้อมูล

วิชาการของส�านักงานราชบัณฑิตยสภาได้สะดวกยิ่งขึ้น เป็นต้น

 กลุม่ทรพัยากร	 พลงังานและสิง่แวดล้อม ผลงานทีส่�าคญั เช่น ระบบตดิตามตรวจวดัข้อมลูระยะไกล

ด้านความปลอดภัยเขื่อน ซึ่งปัจจุบันได้ติดตั้งแล้วใน 14 เขื่อนใหญ่ทั่วประเทศ อุปกรณ์ตรวจสอบความแน่น

ของเวดจ์ภายในเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า ต้นแบบหุ่นยนต์ตรวจสอบเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าท่ีมีความหนาไม่เกิน            

2 เซนตเิมตร ระบบตรวจวดัระดบัตะกอนอตัโนมตั ิ ส�าหรบักระบวนการผลติน�า้ประปาของการประปานครหลวง 

เป็นต้น กลุม่ชมุชน	 ชนบท	 และผูด้้อยโอกาส ผลงานทีส่�าคญั เช่น โปรแกรมพมิพ์ไทย เวอร์ชนั 1.31 (Thai 

Word Processor 1.31) เป็นโปรแกรมช่วยการเขียนส�าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน

การเขียน ช่วยให้พิมพ์งานบนคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องมากขึ้น ระบบการศึกษาออนไลน์แบบเปิด (Massive 

Open Online Courses: MOOC) เป็นระบบที่พัฒนาจาก Open-source edX ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบ

คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดขนาดใหญ่ผ่าน API รองรับการเรียนออนไลน์ขนาดใหญ่ พร้อมเครื่องมือ

ส�าหรบัพฒันาบทเรยีน เป็นต้น กลุม่สขุภาพ	 การแพทย	 ผลงานทีส่�าคญั	 เช่น ซอฟต์แวร์เช่ือมต่อระบบและ

บริหารจัดการข้อมูลของเครื่อง Digital X-Ray (BodiiRay) เป็นระบบเอกซเรย์ดิจิทัลซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มา

แทนระบบเอกซเรย์แบบใช้ฟิล์ม  Thai School Lunch จากระบบแนะน�าส�ารับอาหารกลางวัน เสริมระบบ

ติดตามประเมินผลออนไลน์ และซอฟต์แวร์ลดสัญญาณรบกวนจากการกระเจิงของรังสีเอกซ์ส�าหรับเครื่อง 

DentiiScan 1.1 เป็นต้น



 ส�าหรับผลงานดา้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอกท�าใหเ้กดิจ�านวนสญัญาทั้งสิ้น 

111 สัญญา คิดเป็นมูลค่ารวม 111.95 ล้านบาท ตัวอย่างของสัญญาที่ส�าคัญ เช่น ข้อตกลงความร่วมมือโครงการศึกษา

และพัฒนาระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล ระยะท่ี 3 รับจ้างเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติ 

ทางทันตกรรม (DentiiScan) รับจ้างระบบสารสนเทศส�าหรับข้อมูลสุขภาพ รับจ้างเครื่องตรวจนับเซลล์แบบอัตโนมัติ

ด้วยภาพ CMOS Sensor การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงภาษาไทย วาจามินิ 6.0 การอนุญาตให้ใช้

สิทธิ์เครื่องหมายการค้ามิวอาย เพื่อผลิตและขายผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

 ผลงานด้านการพัฒนาก�าลัง เนคเทคให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเยาวชนท่ีเป็นรากฐานส�าคัญของการพัฒนา

ประเทศอย่างต่อเนือ่ง ผลงานส�าคัญ เช่น เยาวชนไทยจากโครงการแข่งขันพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์แห่งประเทศไทย 

(NSC2015) น�าผลงานเข้าประกวดแข่งขันพัฒนาโครงการระดับนานาชาติ โดยมีผลงาน Visionear ได้รับรางวัล

ทัง้หมด 3 รางวัล อาทิ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 และรางวัล Best Innovation จากงาน InnoServe Contest 

2015 ประเทศไต้หวัน และ ผลงาน Chaturamal จตรุม่อล ศกึชิงจ้าวอาเซยีน ได้รบัรางวลั Merit Awards in Tertiary  

Student Project จากการประกวด APICTA 2015 ประเทศศรีลังกา และเยาวชนจากโครงการดังกล่าวยังได้รับรางวัล 

เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ จากผลงาน Smart Taxi เป็นต้น

 ในส่วนของผลงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ มีความร่วมมือระดับพหุภาคี เช่น โครงการความร่วมมือ

ระดบัอาเซยีน โครงการความร่วมมอืกับประเทศในยโุรปและเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ และความร่วมมือระดบัทวภิาค ี อาทิ 

ความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ ่น ความร่วมมือกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ความร่วมมือ

กับสาธารณรัฐประชาชนจีน อีกทั้งยังมีการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ ในการประชุมต่างๆ เช่น 

การประชุม NECTEC International Scientific Advisory Panel (ISAP) เป็นต้น

 นอกจากนี ้ เนคเทคยงัได้รบัรางวลัทัง้ในส่วนขององค์กร บคุลากร และผลงานวจิยั ซึง่เป็นรางวลัระดบัประเทศ

และระดับนานาชาติ ผลงานด้านรางวัลที่ส�าคัญ เช่น เนคเทคได้รับรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทผู้ส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน จากโครงการ Thailand Energy Awards 2015 บุคลากรชองเนคเทคได้รับ

รางวัลส�าคัญ เช่น ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะ

เป็นหนึ่งในคณะนักวิจัยที่ได้รับทุนนักวิจัยแกนน�า ได้รับรางวัล ICO/ICTP Gallieno Denardo Award ซึ่งเป็นรางวัล

ทีม่อบให้กบันกัวิทยาศาสตร์รุน่ใหม่ทีท่�างานวจิยัด้าน Optics และ Photonics อกีทัง้ยงัมผีลงานวจิยัทีไ่ด้รบัรางวลั ได้แก่ 

ผลงาน SafeMate: ระบบประเมินพฤติกรรมการขับขี่ด้วยโทรศัพท์สมาร์ตโฟน ผลงาน EasyHos: ระบบน�าทางคนไข้ใน 

รพ.รัฐ  ผลงาน µTHERM  เป็นต้น

 การส่งมอบผลงานส�าคญัในปีงบประมาณ 2559 เนคเทคด�าเนนิงานภายใต้ทรพัยากรบคุคล จ�านวนรวม 664 คน 

แบ่งตามกลุม่ต�าแหน่งงาน ได้แก่ กลุม่บรหิารระดบัสงู 5 คน กลุม่บรหิาร 34 คน กลุม่วจิยั พฒันาและวศิวกรรม 423 คน 

กลุ่มสนับสนุนวจัิยและพฒันาธรุกจิ 96 คน กลุม่สนบัสนนุทัว่ไป 104 คน โดยมผีลการใช้งบประมาณรวม 360.72 ล้านบาท 

แบ่งตามกลุ่มพันธกิจ ได้แก่ พันธกิจด้านวิจัยและพัฒนา จ�านวน 167.21 ล้านบาท พันธกิจด้านพัฒนาก�าลังคน 

จ�านวน 94.98 ล้านบาท พันธกิจด้านบริหารจัดการภายใน 56.19 ล้านบาท พันธกิจด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี 

จ�านวน 23.35 ล้านบาท และพันธกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ�านวน 18.99 ล้านบาท



12 รายงานประจำาปี 2559
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ข้อมูลบุคลากร

ในปีงบประมาณ 2559 เนคเทคมีจ�านวนบุคลากร ทั้งสิ้น 662  คน

ระดับการศึกษา	 จ�านวน	 ร้อยละ

ปริญญาเอก   136 20.54

ปริญญาโท    285 43.05

ปริญญาตรี   221 33.38

ต�่ากว่าปริญญาตรี 20 3.02
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ที่มา : ขอมูล ณ 30 กันยายน 2559

กลุ่มต�าแหน่งงาน	 จ�านวน	 ร้อยละ

กลุ่มบริหารระดับสูง 5 0.76

กลุ่มบริหาร 34 5.14

กลุ่มวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม 423 63.90

กลุ่มสนับสนุนวิจัยและพัฒนาธุรกิจ 96 14.50

กลุ่มสบับสนุนทั่วไป 104 15.71
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กราฟแสดงกลุ่มต�าแหน่งของบุคลากรในเนคเทค 

ประจ�าปีงบประมาณ 2559
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งบด�าเนินงานตามมุมมองพันธกิจ ผลการใช้จริงจ�านวนเงิน 361 ล้านบาท โดยกลุ่มที่ใช้งบประมาณมากที่สุด คือ 

กลุ่มพันธกิจด้านวิจัยและพัฒนา (RDDE) จ�านวน 167 ล้านบาท รองลงมาคือ กลุ่มพันธกิจด้านพัฒนาก�าลังคน (HRD) 

จ�านวน 95 ล้านบาท, กลุม่พนัธกจิการบรหิารจดัการภายใน (IM) จ�านวน 56 ล้านบาท กลุม่พนัธกจิด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี 

(TT) จ�านวน 23 ล้านบาท และกลุ่มพันธกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) จ�านวน 19 ล้านบาท 

ชื่อพันธกิจ	 ผลการใช้จ่ายจริง	 ร้อยละ

RDDE 167 46%

TT 23 6%

HRD 95 26%

INFRA 19 5%

IM 56 16%
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ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

   หน่วย : บาท
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน    
	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 24,127,568.53	
	 ลูกหนี้การค้า	(สุทธิ)	 8,678,856.51	
	 เงินยืมทดรองจ่ายให้พนักงาน	 1,648,628.00	
	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 15,273,512.36	
	 	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 49,728,565.40	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	(สุทธิ)	 270,400,689.68			
	 สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน	(สุทธิ)	 20,005,875.35	
	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(สุทธิ)	 23,507,010.94	
	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 7,515,297.50
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 321,428,873.47	
รวมสินทรัพย์	 	 371,157,438.87	
               
                                        หนี้สินและเงินกองทุน    
หนี้สิน    
หนี้สินหมุนเวียน     
	 เจ้าหนี้การค้า	 24,420,226.81	
	 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี	 10,216,787.76	
	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 99,151,179.68
	 	 รวมหนี้สินหมุนเวียน	 133,788,194.25	
หนี้สินไม่หมุนเวียน   
	 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	 9,789,087.59	
	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	 6,833,032.35	
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 16,622,119.94	
รวมหนี้สิน		 	 150,410,314.19	
เงินกองทุน     
	 เงินกองทุน	 220,747,124.68	
รวมเงินกองทุน	 	 220,747,124.68	
	 รวมหนี้สินและเงินกองทุน	 371,157,438.87	

ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ	วันที่	30	กันยายน	2559

หมำยเหต ุ:  งบแสดงฐานะทางการเงินยังไม่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก	สตง.
	 	ข้อมูล	ณ	วันที่	26	ตุลาคม	2559
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   หน่วย : บาท

รำยได้    

	 รายได้เงินอุดหนุน	 89,843,181.30	

	 รายได้ค่าบริการและขายสินค้า	 211,943,751.96	

	 รายได้อื่น	 1,184,462.31	

รวมรำยได้		 	 302,971,395.57	

ค่ำใช้จ่ำย    

ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร   

	 เงินเดือนและค่าจ้าง	 443,298,250.86	

	 สวัสดิการ	 78,620,216.02	

	 รวมค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร	 521,918,466.88	

ค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำน	 		 	

	 ค่ำพัฒนำบุคลำกร	(ค่ำเดินทำง	สัมมนำและ½ƒกอบรม)	 8,985,593.92	

	 ค่ำตอบแทน	 12,611,129.09	

	 ค่ำใช้สอย   

	 ค่าจัดฝึกอบรมและสัมมนา	 44,261,347.37			

	 ค่าใช้จ่ายในการไปป¯ิบัติงานนอกสถานที่	 11,051,749.62	

	 ค่าธรรมเนียม	 1,139,369.64	

	 ค่า«่อมแ«มและบ�ารุงรักษา	 12,433,220.90	

	 ค่าเบี้ยประกันภัย	 23,726.89	

	 ค่ารับรองและพิธีการ	 4,640,527.28	

	 ค่าใช้จ่ายบริหารอาคาร	 19,557,787.97	

	 ค่าเช่าทรัพย์สิน	 3,792,327.35	

	 ค่าใช้จ่ายในการ«ื้อลิขสิทธิì	และข้อมูล	 8,408,292.99	

	 ค่าบริการเทคนิคและวิเคราะห์	 1,747,897.67	

	 ค่าâ¦ษณาและประชาสัมพันธ์	 5,195,207.97	

	 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	 412,570.20	

	 ค่าถ่ายเอกสาร	 656,140.30	

	 ค่าจ้างบริการรับส่งเอกสารและพัสดุ	 675,080.57	

	 ค่าจ้างพั²นาเวçบไ«ต์	สื่อการเรียนรู้	จัดท�าฐานข้อมูล	 34,192,733.84	

	 รวมค่ำใช้สอย	 148,187,980.56	

ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ

งบรำยได้ค่ำใช้จ่ำย

ณ	วันที่	30	กันยายน	2559



18 รายงานประจำาปี 2559
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ค่ำวัสดุ	 	 	 40,573,685.56	

ค่ำสำธำรณูปโภค		 31,334,115.65	

เงินอุดหนุน	

	 เงินอุดหนุนการวิจัย	 2,638,312.50	

	 เงินอุดหนุนประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม	 16,727,346.13	

 รวมเงินอุดหนุน	 19,365,658.63

รำยจ่ำยอื่น	

	 ค่าใช้จ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากร	 2,907,526.16	

	 ค่าจ้างที่ปรึกษา/ศึกษา	 22,966,550.00	

	 ค่าสอบบัญชี	 50,000.00	

	 ค่าตรวจประเมินคุณภาพ	 492,022.80	

	 ค่าสมาชิก	 308,152.14	

	 ค่าจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส�าหรับงานรับจ้าง	 23,623,772.00	

	 ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	 52,822.99	

	 ขาดทุนจากการบริจาคสินทรัพย์	 1,116.69	

	 ผลต่างภาษีมูลค่าเพิ่ม	 0.01	

	 รวมรายจ่ายอื่น	 50,401,962.79	

 รวมคำ่ใช้จ่ำยด�ำเนินงำน	 311,460,126.20	

ค่ำเสื่อมรำคำ	 	 92,825,426.90	

รวมค่ำใช้จ่ำย	 	 926,204,019.98	

หมำยเหต ุ:	งบรายได้ค่าใช้จ่ายยังไม่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก	สตง.
	 	 ไม่รวมรายได้เงินงบประมาณ
	 	ข้อมูล	ณ	วันที	่26	ตุลาคม	2559



ผลงาน
ด้านวิจัย พัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม
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ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

    

    

  

ต้นáบบเชิงพา³ิชย�/สาธาร³ประâยชน�

âปรáกรมพิมพ�äทยเวอร�ชัน 1.31
 เป็นโปรแกรมทีช่่วยการเขยีนส�าหรบันกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ด้านการเขียน ช่วยให้พิมพ์งานบนคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องมากข้ึน มีฟังก์ชัน
พิเศษติดตั้งเพื่อช่วยในการพิมพ์ เช่น เลือกศัพท์ไทย ค้นหาค�าศัพท์ สะกดค�า 
และตรวจสอบค�าผดิ โดยโปรแกรมจะท�างานร่วมกบัซอฟต์แวร์สงัเคราะห์เสียงพูด
ภาษาไทยวาจา เพื่อให้มีการอ่านออกเสียงข้อความที่พิมพ์ลงไป คุณลักษณะ
ที่ส�าคัญ 4 ส่วน คือ 

 ส่วนการแสดงผล user interface สามารถจัดการเอกสาร คลิปบอร์ด 
เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรได้ 

 การอ่านออกเสียงต่อเนื่องทั้งไฟล์ อ่านแบบเป็นประโยค อ่านแบบเป็น
ย่อหน้าได้ แสดงแถบสีของข้อความที่สอดคล้องกับเสียงอ่าน 

 มีฟังก์ชันการเลือกค�าศัพท์ เติมเต็มค�าศัพท์ และท�านายค�าศัพท์ถัดไป 
โดยแสดงรายการค�าศัพท์ให้ผู้ใช้เลือกพร้อมเสียงอ่าน 

 มีฟังก์ชันตรวจสอบค�าผดิไทย เพือ่ให้ผูใ้ช้สามารถแก้ไขให้เป็นค�าทีถ่กูต้อง  

 กระทรวงศึกษาธิการ น�าไปใช้ในโรงเรียนในลักษณะ school license 
ปี 2556 จ�านวน 300 โรงเรยีน (ลงทะเบยีนใช้โปรแกรมถึงปัจจุบนั 155 แห่ง) และ
ปี 2558 จ�านวน 600 โรงเรียน

ระบบตรวจวัดระดับตะกอนอัตâนมัติ
 ใช้ส�าหรับกระบวนการผลิตน�้าประปาของการประปานครหลวง พัฒนาขึ้น
เพื่อช่วยให้กระบวนการตรวจวัดมีความถูกต้อง แม่นย�ายิ่งขึ้น และลดอันตราย
ทีอ่าจเกิดข้ึนกับพนักงานส�าหรบัการตรวจสอบในเวลากลางคนื สามารถตรวจสอบ
ระดับตะกอนได้โดยมีความแม่นย�าร้อยละ 3  สามารถบันทึกรูปภาพผลการ
ตรวจสอบได้เป็นเวลา 60 วัน ตั้งเวลาในการเริ่มตรวจสอบได้ ทั้งยังสามารถ
ตรวจวัดระดับตะกอนได้ทุกๆ 1 ชั่วโมง (เดิมตรวจวัดทุกๆ 3 ชั่วโมง) ท�าให้
การประปานครหลวงมีข้อมูลตะกอนที่ละเอียดครบถ้วนมากยิ่งขึ้น การประปา
นครหลวงสามารถเช่ือมต่อเครื่องตรวจวัดระดับตะกอนอัตโนมัติเข้ากับระบบ
ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลของการประปานครหลวงได้เอง โดยไม่ต้องให้
นกัวจัิยท�าการเช่ือมต่อให้ แสดงให้เหน็ว่าทางการประปานครหลวงมีขีดความสามารถ
ท�าการขยายผลเครื่องตรวจวัดระดับตะกอนอัตโนมัติได้เองในอนาคต 

 การประปานครหลวง ได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดระดับตะกอนอัตโนมัติ และ
มีการทดสอบการใช้งานที่โรงผลิตน�้าบางเขน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2557 
จนถึงปัจจุบัน 

ถังน�้าดิบ

น�้าตะกอน

Digital 24V
Analog 4-20 ma

ส่วนที่พัฒนา	NECTEC

น�า้สะอาด

ห้องควบคุม

แสดงผลด้วย
7-segment

PLC

ท่อน�้าทิ้ง

R B M

RS-485

ระบบตรวจ
วดัระดบัตะกอน

อตัโนมตัิ
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    ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ� : MyCat
 ระบบบรหิารจดัการวทิยานพินธ์ สามารถน�าไปประยกุต์ใช้กบัสถาบนัการศกึษา
เพื่อช่วยให้กระบวนการจัดการวิทยานิพนธ์เป็นไปอย่างครบวงจรโดยเริ่มตั้งแต่
การจดัส่งร่างวทิยานพินธ์ การตรวจสอบการคดัลอกข้อความโดยการเปรยีบเทยีบ
กับคลังเอกสารที่จัดเก็บไว้โดยใช้โปรแกรม CopyCat และในขั้นตอนสุดท้าย
เป็นการจดัเกบ็ไฟล์วทิยานพินธ์ฉบบัสมบรูณ์ให้อยูใ่นคลงัข้อมลู เพือ่น�าไปจดัพมิพ์
เป็นรูปเล่มและน�าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อไป

 ส�านกัหอสมดุมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ น�าไปใช้บรหิารจดัการวทิยานพินธ์  
อย่างครบวงจร และให้บริการเชิงสาธารณประโยชน์เป็นระยะเวลา 1 ปี 
ในรูปแบบเซิร์ฟเวอร์ส�าหรับหน่วยงานที่มาขอทดลองใช้ ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 
12 หน่วยงาน และในรูปแบบการติดตั้งระบบบนเครื่องแม่ข่ายให้กับสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 ระบบเริ่มใช้งาน สิงหาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน มีการส่งร่างวิทยานิพนธ์
ผ่านระบบจ�านวน 3,850 เล่ม และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จ�านวน 1,430 เล่ม

ระบบบริหารจัดการพิพิธภั³±�áบบเครือข่าย
 ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1) ระบบบรหิารจดัการพพิธิภณัฑ์อเิลก็ทรอนกิส์    
ที่ช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ในการจัดเก็บข้อมูลวัตถุ     
ในรูปแบบดิจิทัล 2) ระบบน�าชมพิพิธภัณฑ์ด้วยสมาร์ตโฟน เป็นแอปพลิเคชัน
ช่วยในการน�าชมพิพิธภัณฑ์ทั้งแบบไม่ต้องเดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์และแบบ   
เดินทางไปเยี่ยมชมเอง เนื้อหาประกอบด้วย ภาพ เสียง และวิดีโอ เพื่อให้
ผูเ้ข้าชมเข้าใจในวตัถจุดัแสดงมากยิง่ขึน้ โดยวธิกีารน�าชมแบบทีเ่ดนิทางไปเยีย่มชม
พิพิธภัณฑ์นั้น ผู้เข้าชมจะต้องไปใช้กับ QR Code ที่ติดอยู่กับวัตถุจัดแสดงใน
พิพิธภัณฑ์ เพื่อดูเนื้อหาของวัตถุจัดแสดงนั้นได้ รวมถึงจะแสดงภาพมัลติมีเดีย
ให้ผู้เข้าชมเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น จากภาพเคลื่อนไหวและค�าบรรยาย

 ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC) ส�านักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.), พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
เจ้าสามพระยาน�าไปใช้ประโยชน์ 
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เครืèองตรวจนับเ«ลล�อัตâนมัติสíาหรับการนับäดอะตอม
สíาหรับใช้ใน¿าร�มเพาะเลีéยงลูกกุ้ง 
 เป็นผลงานปรับปรุงเพิ่มเติมจากต้นแบบระบบตรวจนับเซลล์ด้วยภาพ
จาก CMOS Sensor (CellScan) เพื่อหาความเข้มข้นของไดอะตอมในบ่อ
เลีย้งลกูกุง้ และคอยเตมิไดอะตอมให้คงระดบัตามต้องการ หากมไีดอะตอมใน
บ่อน้อยเกินไปจะส่งผลต่อการเจริญเติบโต น�้าหนักและความแข็งแรงของลูกกุ้ง 
หรือมีไดอะตอมตกค้างในบ่อมากไปจะท�าให้เกิดขยะ ก่อมลพิษขึ้นในบ่อเล้ียง
ลกูกุง้ เดมิการตรวจนบัปรมิาณไดอะตอมในบ่อสามารถตดิตามได้จากสขีองน�า้ที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจดูความเข้มของสีน�้า
ด้วยตาเปล่า ดังน้ันจึงได้พัฒนาต้นแบบให้ใช้งานง่าย และเหมาะกับการนับ
เซลล์ไดอะตอมในน�้าดิบ สามารถดูดสารละลายแบบอัตโนมัติ ให้ค่าตรวจนับที่
มีความแปรปรวนต�่า และมีความแม่นย�าน่าเชื่อถือมากกว่าเมื่อเทียบกับเทคนิค
การนับแบบดั้งเดิม ท้ังน้ีต้นแบบดังกล่าวสามารถจ้างผลิตซ�้าเพิ่มจ�านวนตาม
ต้องการได้ตามแบบพิมพ์เขียวที่ได้ร่างไว้ 

อุปกร³�ตรวจสอบความáน่นของเวดจ�
ภายในเครืèองกíาเนิดä¿¿‡า
 มีลักษณะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆ ภายในเครื่อง
ก�าเนิดไฟฟ้า โดยเฉพาะการตรวจสอบความแน่นของสเตเตอร์เวดจ์ ด้วยวิธีการ
เคาะด้วยระบบกลไกขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า และวัดการสั่นสะเทือนด้วยเซ็นเซอร์
วัดการสั่นสะเทือน จากนั้นส่งสัญญาณไปยังชุดควบคุมเพื่อเก็บค่า และวิเคราะห์
สญัญาณเพือ่แจ้งให้กบัผูใ้ช้งานทราบถงึผลทีว่ดัได้ผ่านจอแสดงผล ขณะเดยีวกนั 
มีการแสดงภาพภายในเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าด้วยกล้องวีดีโอขนาดเล็กที่ติดตั้ง
อยู่กับอุปกรณ์ทดสอบความแน่นของสเตเตอร์เวดจ์แบบเวลาจริง โดยผู้ใช้งาน
สามารถควบคุมการเคลื่อนท่ีของกลไกภายในอุปกรณ์ทดสอบความแน่นของ
สเตเตอร์เวดจ์ โดยกลไกการเคลือ่นทีถ่กูออกแบบให้มกีลไกทีไ่ม่ซบัซ้อนเพือ่ให้สะดวก
ต่อการดูแลรักษา และเพื่อให้เกิดความทนทานขณะใช้งาน อีกทั้งค่าความแน่น
ของเวดจ์ทีถ่กูพฒันาขึน้มคีวามน่าเชือ่ถอืและถกูต้องไม่น้อยไปกว่าของ ADWEL 
ปัจจบุนั การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยน�าไปใช้ตรวจสอบเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า 
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หุ่นยนต�ตรวจสอบเครืèองกíาเนิดä¿¿‡า
ทีèมีความหนาäม่เกิน 2 เ«นติเมตร
 ปัจจุบันการตรวจสอบเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าซึ่งอยู ่ในแผนการบ�ารุงรักษา
โรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) มีการน�าหุ่นยนต์ส�าหรับส�ารวจเครื่อง
ก�าเนิดไฟฟ้ามาใช้เพื่อลดระยะเวลาการตรวจสอบ ซึ่งจะท�าให้เวลาของการหยุด
เดนิเครือ่งลดลง และช่วยเพิม่ประสทิธิภาพของการผลติกระแสไฟฟ้า แต่หุน่ยนต์
ดงักล่าวไม่สามารถใช้งานได้กบัเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าทีม่ ีGAP น้อยกว่า 3.5 เซนตเิมตรได้ 
จึงแก้ไขปัญหาโดยการสร้างหุ่นยนต์ที่มีขนาดเล็กลง ให้มีความหนาไม่เกิน 
2 เซนติเมตร เพื่อให้สามารถเข้าไปตรวจสอบเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กได้ 
ซึ่งต้นทุนในการผลิตหุ่นยนต์ก็ยังต�่ากว่าการสั่งซื้อจากต่างประเทศ และยังพบว่า
หุ่นยนต์สามารถท�างานตามฟังก์ชันหลักที่ต้องการได้อย่างครบถ้วน ก่อให้เกิด
องค์ความรูข้ึ้นภายในประเทศ อกีทัง้การซ่อมและบ�ารงุรกัษายงัสามารถท�าได้เอง 
จากที่ใช้เวลาในการตรวจซ่อม 27 วัน ก็ลดเวลาด�าเนินการเหลือเพียง 15 วัน 
และเมื่อใช้หุ่นยนต์ในการตรวจซ่อมก็ไม่ต้องท�าการถอดโรเตอร์ ปัจจุบัน กฟผ. 
ได้น�าไปใช้จริงและก�าลังวางแผนร่วมกันเพื่อพัฒนาหุ่นยนต์รุ่นที่ 2 ต่อไป 

âปรáกรมพจนานุกรมเลçก«ิตรอนเวอร�ชัน 3.0s
 โปรแกรมพจนานุกรมเล็กซิตรอนเวอร์ชัน 3.0s เป็นพจนานุกรมสื่อ
อเิลก็ทรอนกิส์ ทีผู่ใ้ช้สามารถค้นหาข้อมลูค�าศพัท์ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
และสามารถอ่านออกเสียงค�าศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ในรูปแบบ
สทัอกัษรสากล (IPA) ซึง่โปรแกรมนีพ้ฒันาต่อยอดมาจากพจนานกุรมเลก็ซติรอน
เวอร์ชัน 2.6 โดยเพิ่มจ�านวนค�าศัพท์และเพิ่มคุณสมบัติการท�างานให้สามารถ
ตอบสนองและรองรบัการใช้งานทัง้ผูพ้กิารทางสายตา ผูพ้กิารท่ีมีปัญหาในการพมิพ์ 
ด้วยมอืและคนปกตไิด้เป็นอย่างด ี มกีารอนญุาตให้ใช้ลขิสทิธิโ์ปรแกรมฯ ส�าหรบั
ผู ้พิการให้กับบริษัท พลกรเทคโนโลยี จ�ากัด โดยพจนานุกรมเล็กซิตรอน
เวอร์ชันออนไลน์เปิดให้บริการค้นหาข้อมูลค�าศัพท์ได้ที่  URL : http://lexitron.
nectec.or.th/  และสามารถสมัครสมาชิกเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมพจนานุกรม
ไปติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
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    เครืèองตรวจวัดเสียงนíéารัèวáบบพกพา
 เครือ่งตรวจวดัเสยีงน�า้รัว่แบบพกพาท�าหน้าทีต่รวจจบัและวเิคราะห์เสยีงน�า้ร่ัว
ของท่อจ่ายน�้าใต้ดิน ประกอบไปด้วยไมโครโฟนที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อตรวจ
จับเสียงที่ผิวดิน และโปรแกรมการวิเคราะห์สเปกตรัมเชิงความถี่และปัญญา
ประดิษฐ์ท�าหน้าที่วิเคราะห์สัญญาณเสียงและประเมินความน่าจะเป็นเสียง
น�้ารั่วให้ผู้ใช้งานทราบ โปรแกรมการแยกแยะเสียงน�้ารั่วท�างานบนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์แบบพกพา iPad เพื่อลดข้อจ�ากัดของการตรวจวัดแบบเดิม เช่น 
ความล้าของประสาทหูและสมองมนุษย์เมื่อฟังเสียงต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
เป็นต้น จุดเด่นที่ส�าคัญอีกอย่างหนึ่งคือการแยกแยะเสียงน�้ารั่วไม่จ�าเป็นต้อง
ขึ้นอยู่กับการฟังและตัดสินจากผู้เชี่ยวชาญที่มีจ�านวนจ�ากัดเพียงอย่างเดียวอีก
ต่อไป การอธบิายความแตกต่างของเสยีงสามารถท�าได้โดยการใช้แผนภาพแถบ
ความถี่ การแสดงผลรูปแบบนี้จะท�าให้การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการแยกแยะ
เสียงท่อรั่วให้กับบุคลากรที่ยังไม่มีความช�านาญเป็นไปด้วยความสะดวกยิ่งขึ้น 
ปัจจุบันหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ คือ การประปานครหลวง 

ระบบบริหารจัดการข้อมูลเสียงนíéารัèว
สíาหรับกระบวนการลดนíéาสูญเสีย
 ท�าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ และจ�าแนกลักษณะ
สัญญาณเสยีงทีบ่นัทกึจากอปุกรณ์ภาคสนาม มกีารบรหิารจดัการฐานข้อมลูเสยีงทีด่ี 
สอดคล้องกบัใบงานซ่อม ซึง่ฐานข้อมลูดงักล่าวประกอบไปด้วยข้อมลูเสียงน�า้ร่ัวที่
วดัได้จากท่อจ่ายน�า้ใต้ดนิ และข้อมลูเสยีง อปุสรรคทีเ่ป็นเสยีงในสภาพแวดล้อม
ทีม่คีวามคล้ายคลงึกบัเสยีงน�า้รัว่มาก เช่น เสยีงตูแ้ช่น�า้ เสยีงป๊ัมน�า้ และเสียงแอร์ 
เป็นต้น ซึ่งจากเดิมในการส�ารวจหาท่อรั่วจ�าเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญในการฟังเสียงน�้ารั่วจากผู้เชี่ยวชาญ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้
ผ่านการสอนและอบรมการฟังเสียงเพียงอย่างเดียว ดังนั้น จึงเป็นเครื่องมือใหม่
ที่ส�าคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนประมวลผลเพื่อเรียนรู้จดจ�าเสียง
น�้ารั่ว วิเคราะห์หาความน่าจะเป็นของต�าแหน่งจุดรั่ว สร้างองค์ความรู้ส�าหรับ
แยกแยะเสียงน�้ารั่วที่ถูกต้องใกล้เคียงผู้เช่ียวชาญ โดยที่องค์ความรู้นี้ถูกสร้าง
อยู่ในรูปแบบตัวแปรหรือพารามิเตอร์ทางคณิตศาสตร์ท่ีน�าไปถ่ายทอดกระจาย
ไปสู่อุปกรณ์ภาคสนามอ่ืนได้ง่าย บุคลากรใหม่ท่ียังไม่เช่ียวชาญจะได้รับการ
สนบัสนนุการตดัสนิใจระบตุ�าแหน่งท่อรัว่จากอปุกรณ์ภาคสนามนัน้ๆ ได้แม่นย�า
และรวดเร็วขึ้น
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    ชุดควบคุมáละจ่ายä¿áบบสวิต«ิèงสíาหรับเครืèองäอพีáอล
 เทคโนโลยทีางด้านการดแูลรกัษาผิวและเสรมิความงามด้วยเครือ่งไอพแีอล 
(Intense Pulsed Light, IPL) ถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลายเป็นเครื่องมือ
ส�าหรับปล ่อยล�าแสงความเข ้มข ้นสูง มีความยาวช ่วงคลื่นแสงตั้ งแต ่ 
500-1200 นาโนเมตร ใช้ส�าหรบัลบเลอืนริว้รอยและการก�าจดัขนถาวร ปัจจบุนั   
มีการน�าเข้าชุดควบคุมแสดงผลและชุดจ่ายไฟแบบสวิตช่ิงมาจากต่างประเทศ
เพื่อน�ามาประกอบและผลิตขายโดย SMEs ในประเทศ ซึ่งการพัฒนาชุดจ่ายไฟ
แบบสวิตชิ่งของเครื่องไอพีแอลที่มีชุดจ่ายพลังงานนี้จะมีต้นทุนที่ต�่าลงแต่ยัง
สามารถใช้งานได้เช่นเดิม โดยเฉพาะในส่วนของไอจีบีทีโมดูล เนื่องจากจะเลือก
เปล่ียนเฉพาะอุปกรณ์ที่เสียหายเท่านั้นไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งโมดูลเวลา
เกิดความเสียหาย รวมถึงการพัฒนาชุดควบคุมแสดงผลหน้าจอใหม่ที่สามารถ
แก้ไขและปรับแต่งหน้าจอได้ด้วยตนเอง ท�าให้มคีวามยดึหยุน่ต่อการใช้งานและ
ง่ายต่อการเรียนรู้เนื่องจากผู้ประกอบการไม่จ�าเป็นต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญ
ในการเขียนโปรแกรมแต่อย่างใด จึงท�าให้สามารถผลิตทั้งชุดควบคุมแสดงผล 
และชุดจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งของเครื่องไอพีแอลขึ้นได้เองทั้งหมด มากกว่านั้น
อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมยังสามารถหาซื้อได้ภายในประเทศโดยไม่จ�าเป็น
ต้องน�าเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง

ส¶านีตรวจวัดเพืèอบันทÖกภาพáละข้อมูลสภาพáวดล้อม
ทีèมีผลต่อการเจริญเติบâตของพืช
 สถานีตรวจวัดเพื่อบันทึกภาพและข้อมูลสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช ประกอบไปด้วยภาพถ่ายในย่านท่ีตามองเห็น ภาพถ่าย
ในย่านอินฟราเรดใกล้ ข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์อากาศ ปริมาณน�้าฝน 
ทิศทาง ความเร็วลม และความชื้นดิน ระบบบันทึกภาพถ่ายระยะไกลที่พัฒนา
ขึ้นนี้ได้ใช้กล้องดิจิทัล DSLR ในการบันทึกภาพ และควบคุมด้วยโพรโตคอล 
PTP โดยใช้ระบบสมองกลฝังตัวที่ได้รับการออกแบบให้มีการท�างานร่วมกัน
ระหว่างส่วนที่ท�าหน้าที่บันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อมที่ใช้ก�าลังประมวลผลต�่า
ใช้พลังงานน้อยและส่วนควบคุมกล้องถ่ายภาพซึ่งใช้ก�าลังประมวลผลสูง 
กินพลังงานมาก และมีความสามารถส่งข้อมูลเข้าสู่เครื่องแม่ข่ายได้เสมือน
เวลาจริง ท�างานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อย่างมีเสถียรภาพ มีความเหมาะสม
กับการติดตั้งใช้งานในภาคสนาม โดยสถานีสามารถบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อม
และภาพซ่ึงมคุีณภาพเหมาะสมทีจ่ะน�าไปประมวลผลต่อ เมือ่เทยีบกบัระบบทีม่ี
อยู่ทั่วไปซึ่งไม่ได้ใช้กล้อง DSLR

 มีการติดตั้งในโครงการระยะที่ 1 ตั้งแต่ปี 2555 และติดตั้งสถานีสุดท้าย
แล้วเสร็จในโครงการระยะที่ 2 เมื่อปี 2557  รวมจ�านวน 24 สถานี ในพื้นที่
ตามโครงการศึกษาวิจัยเพื่อการประเมินผลผลิตพืชเศรษฐกิจโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยและยังใช้งานอยู่
จนถึงปัจจุบัน

เครื่องไอพีแอลที่น�าไปผลิต
และจ�าหน่ายในเชิงพาณิชย์ 

ต้นแบบชุดควบคุมและจ่ายไฟ
แบบสวิตชิ่งส�าหรับเครื่องไอพีแอล

สถานีที่ติดตั้งในบริเวณแปลงปลูก 

บอร์ดสมองกลฝังตัวเชื่อมต่อกับกล้อง DSLR

การแสดงผลตามสถานที่ติดตั้ง (Site view)
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    «อ¿ต�áวร�ลดสัญญา³รบกวนจากการกระเจิง
ของรังสีเอก«�สíาหรับเครืèอง DentiScan 1.1
 ซอฟต์แวร์ลดสัญญาณรบกวนจากการกระเจิงของรังสีเอกซ์ส�าหรับเคร่ือง
เอกซเรย์คอมพวิเตอร์แบบล�าแสงทรงกรวยส�าหรบังานทนัตกรรม หรอื เดนตสีแกน 
รุน่ 1.1 ช่วยเพิม่คณุภาพของภาพในขัน้ตอนการสร้างภาพตดัขวางแบบสามมติิ 
ท�าให้ภาพมคีวามสม�า่เสมอมากขึน้ ลด Cupping Artifact และเพิม่ความถูกต้อง 
ของค่า CT Number ในภาพตัดขวาง โดยวิธีการลด Scatter Artifact ใช้วิธี
ทางสถิติควบคู่กับการค�านวณแบบขนานด้วยการ์ดจอ เพื่อเพิ่มความเร็วในการ
สร้างภาพตัดขวาง  น�าไปใช้ในทางทันตกรรม และการผ่าตัดบริเวณใบหน้าและ
ขากรรไกร

 เครือ่ง DentiiScan ได้มกีารตดิตัง้ทีโ่รงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรติ 
ตัง้แต่ธนัวาคม 2556 และเปิดให้บรกิารในผูป่้วย และได้มกีารปรบัเพิม่ซอฟต์แวร์ 
ตัง้แต่ตลุาคม 2557 จนถงึปัจจบุนั มกีารใช้บรกิารเครือ่งสแกนจ�านวน 409 คร้ัง 
ในผู้ป่วยจ�านวน 309 ราย 

เครืèองตรวจสอบขนาดชิéนส่วนยานยนต�
ทรงกระบอกอัตâนมัติ
 เครื่องตรวจสอบขนาดชิ้นส่วนยานยนต์ทรงกระบอกอัตโนมัติ โดยใช้ 
เทคนิคการประมวลผลโดยภาพ พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการคัดแยกชิ้นงาน
แบบเดมิทีใ่ช้คนเป็นผูต้รวจสอบ เนือ่งจากการใช้คนในการตรวจสอบชิน้งานจะ
มีความล่าช้าและยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดท�าให้ส่งชิ้นงานที่ไม่ได้
มาตรฐานไปยังลูกค้า อีกทั้งเครื่องจักรที่ใช้งานอยู่เดิมสามารถตรวจสอบชิ้นงาน
ได้เพียงประมาณ 1,000 ชิ้นต่อชั่วโมง 

 เครื่องตรวจสอบขนาดช้ินส่วนยานยนต์ฯ จะช่วยเพิ่มอัตราการตรวจสอบ
ชิ้นงานและความถูกต้องแม่นย�า รวมถึงเพิ่มความน่าเช่ือถือของกระบวนการ
ตรวจสอบ ป้องกันไม่ให้ชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐานหลุดไปยังลูกค้า ซ่ึงส่งผลต่อ
ความเชื่อมั่นของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยสามารถตรวจสอบชิ้นงานได้
มากกว่า 2,500 ชิ้นต่อชั่วโมง ท�าให้กระบวนการตรวจสอบเร็วขึ้นจากเดิมเฉลี่ย 
2.5 เท่า และสามารถลดการใช้แรงงานคนได้ 3 คนต่อสายการผลิต

แสดงการใช้งานเครื่องตรวจสอบ
ขนาดชิ้นส่วนยานยนต์ฯ                    

ลักษณะชิ้นงานที่ต้องการตรวจ        

ภาพรวมเครื่องตรวจสอบขนาดชิ้นส่วนยานยนต์ฯ
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ระบบวิเคราะห�ความต้องการáละการใช้จ่ายภาครั°
 เป็นระบบที่สามารถค้นหาวิเคราะห์และติดตามข้อมูลการตั้งงบประมาณ
และการใช้จ่ายตามความต้องการภาครัฐ  เพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพของ
ส�านักงบประมาณในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมและ
ความเหมาะสมของงบประมาณทีเ่บกิจ่าย เพือ่เป็นกลไกส�าคญัในการสร้างตลาด
ภาครฐัที่จะกระตุ้นการซื้อสินค้านวัตกรรมในประเทศ โดยให้ผู้ใช้งานทั่วไปหรือ
ผู้ประกอบการบริษัทเอกชนภายในประเทศสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์
ของส�านักงบประมาณ ระบบสามารถวเิคราะห์ความผดิปกตขิองการใช้จ่ายภาครฐั
โดยบูรณาการข้อมูลส�านักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง รวมทั้งสามารถ
แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการภาครัฐในรูปแบบต่างๆ ผ่านรูปแบบ
ของ Visualization

เครืèองนับเมลçดปาล�มอัตâนมัติ
 เครื่องนับเมล็ดปาล์มอัตโนมัติโดยใช้การประมวลผลภาพ พัฒนาขึ้นเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการนับเมล็ดปาล์มให้ใช้เวลาในการนับน้อยลงและช่วยลด
ต้นทุนในการผลิตโดยใช้แรงงานในการนับน้อยลง ซึ่งสามารถนับเมล็ดปาล์ม 
จ�านวน 1,000 เมล็ด ใช้เวลา 1.03 นาที ในขณะที่คนที่นับช�านาญใช้เวลา 
2.96 นาที จึงนับได้เร็วกว่าคนประมาณ 3 เท่า โดยมีความถูกต้องเฉลี่ย 
ถึงร้อยละ 99.95 รวมถึงสามารถนับเมล็ดปาล์มที่มีขนาด 1-3 ซม. หรือ
ขนาดใหญ่กว่า ซึ่งเครื่องนับเมล็ดพันธุ์พืชที่มีขายในท้องตลาดจะสามารถใช้กับ
เมล็ดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเพียง 2.5 ซม. และใช้เทคโนโลยีการสั่นสะเทือนเพื่อ
ท�าการจัดเรียงและนับเมล็ดทีละเมล็ดโดยใช้เซ็นเซอร์แสง แต่การสั่นสะเทือน
อาจจะไม่เหมาะส�าหรบัการนบัเมลด็ปาล์ม เน่ืองจากอาจท�าให้เกดิความเสยีหาย
ต่อรากของเมล็ดได้ ซึ่งเครื่องนับเมล็ดปาล์มอัตโนมัติฯ จะใช้เทคโนโลยีการ
ประมวลผลภาพมาใช้ในการนับเมล็ด ท�าให้สามารถลดขั้นตอนในการจัดเรียง
เมล็ดที่ใช้การสั่นสะเทือนได้

 มีการติดตั้งและทดสอบที่บริษัท ยูนิวานิชน�้ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน) 
เมือ่เดอืนธนัวาคม 2557 และปรบัปรงุซอฟต์แวร์ของเครือ่งในเดอืนมีนาคม 2558 
หลังจากน้ันได้ใช้งานในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
โดยสามารถลดการใช้แรงงานคนในการนับเมล็ดปาล์มจาก 8 คนต่อวัน 
เหลือ 4 คนต่อวัน

เครื่องนับเมล็ดปาล์มอัตโนมัติ โดยใช้การประมวลผลภาพ
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ภาพโดยรวมของส่วนประกอบทางกล
ของเครื่องนับเมล็ดปาล์มอัตโนมัติ

ระบบการศÖกÉาออนäลน�áบบเป�ดเพืèอมหาชน
 เป็นการจัดระบบการศึกษาแบบออนไลน์ที่ มีประสิทธิภาพสูงและมี
คุณภาพเกือบเท่าการเรียนปกติในห้องเรียน สามารถเป็นสื่อสาระส�าหรับครู
น�าไปใช้สร้างสื่อการสอน และเป็นระบบ e-learning เพื่อการเรียนรู้ทางไกล
ส�าหรบันกัเรยีนทัว่ราชอาณาจกัร ผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ โดยระบบประกอบด้วย
ระบบการศกึษาออนไลน์แบบเปิด (Massive Open Online Courses: MOOC) 
ให้บริการที่ http://mooc.learn.in.th/ และระบบคลังทรัพยากรการศึกษา
แบบเปิดขนาดใหญ่ (Open Educational Resources: OER) ให้บริการที่ 
http://oer.learn.in.th/ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ  
ผู้ที่สนใจ เปิดใช้งานภายใต้โครงการสื่อสาระออนไลน์แบบเปิด เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 
5 รอบ 

 ปัจจบุนัมพีนัธมติรเข้าร่วมสนบัสนนุ และร่วมใช้งานมากกว่า 10 หน่วยงาน 
มีจ�านวนทรัพยากรการศึกษาใน OER จ�านวน 23,557  ชิ้น และมีบทเรียนใน 
MOOC จ�านวน 25 บทเรียน มีการขยายตัวของการน�าเข้าข้อมูลทรัพยากร
การศึกษาอย่างกว้างขวาง

ระบบประมวลผล¢้อมÙลอัจ©ริยะ
สíาหรับ°านข้อมูลมาตร°านคุ³วุ²ิวิชาชีพäทย
 ระบบสามารถสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพไทยได้
อย่างชาญฉลาดและตรงกับความต้องการ  โดยผู้ใช้สามารถประเมินตนเอง
ด้านคุณวุฒิวิชาชีพ (self-assessment) เพื่อให้ได้รับข้อมูลเชิงวิเคราะห์และ
ค�าแนะน�าที่จะเป็นประโยชน์ต่อการก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาตนเองด้าน
คุณวุฒิวิชาชีพ (self-development planning) ซึ่งระบบสามารถแนะน�า
เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพตามข้อมูลมาตรฐานอาชีพ (Career Path Recom-
mendation) และคุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้ด้วย โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรม
ภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู ้รับผิดชอบพัฒนาระบบเว็บไซต์ 
TPQI-NET และเนคเทค พัฒนาส่วนของระบบสืบค้นและประมวลผลข้อมูล
ส�าหรบัฐานข้อมูลมาตรฐานคณุวุฒวิิชาชีพ ผูใ้ช้สามารถเข้าใช้บรกิารผ่านเวบ็ไซต์ 
TPQI-NET โดยเข้าไปท่ี http://tpqi-net.tpqi.go.th/tpqi_sa/ ซ่ึงสถิติการ
เข้าสืบค้นมาตรฐานอาชีพตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2559 
เฉลี่ยกว่า 105 ครั้งต่อวัน
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ระบบเตรียมข้อมูลนักวิจัย
áละจัดลíาดับผู้เชีèยวชาญอัตâนมัติ
 เป็นสถาปัตยกรรมระบบน�าข้อมูลเข้าฐานข้อมูลที่สามารถรองรับการ
ปรับปรุงและเพิ่มเติมรายชื่อนักวิจัย ข้อมูลผลงานอัตโนมัติ โดยมีความแม่นย�า
การจัดล�าดับผู้เชี่ยวชาญ ร้อยละ 70.12  มีการออกแบบระบบให้สามารถค้นหา 
ค�านวณ จัดล�าดับ และแสดงผลล�าดับผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิจัยต่างๆ จากการใช้
ข้อมูลผลงานของนักวิจัย โดยการก�าหนดคุณลักษณะของผลงานวิจัยเป็น 3 มิติ 
ได้แก่ คุณภาพ  ปริมาณ  ความน่าสนใจ  โดยระบบมีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน 
คือ ส่วนจัดเตรียมข้อมูล และ ส่วนค�านวณและบริการข้อมูล

 ส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส�านักงาน
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ภายใต้
ส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ท�าการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมลูโครงสร้างพืน้ฐานภาครฐัด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนระยะทีห่นึง่
เสร็จสิ้น และเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปแล้วในชื่อ S&T Infrastructure 
Data bank (STDB) ซึ่งข้อมูลต้นแบบระบบเตรียมและจัดล�าดับผู้เช่ียวชาญ
ข้อมูลอัตโนมัติ เป็นส่วนหนึ่งของระบบดังกล่าว ในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยน
เป็นระบบค้นหาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น ที่เว็บไซต์ 
http://expert.traffy.in.th มีผู ้ใช้งานตั้งแต่เมษายน 2559 ถึงปัจจุบัน 
จ�านวน 9,975 ครั้ง

Thai School Lunch
 “จากระบบแนะนําสํารับอาหารกลางวัน” เสริม “ระบบติดตามประเมินผล
ออนไลน” เป็นการพัฒนาต่อยอดจากโปรแกรมประเมินคุณภาพส�ารับอาหาร
ส�าหรับโรงเรียน ซึ่งเป็นระบบที่ท�างานผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ใช้สามารถ
เข้าถึงโปรแกรมได้ง่ายและผู้พัฒนาสามารถท�าการเพิ่มเติมและปรับปรุงรายการ
อาหารและข้อมูลส�ารับให้ทันสมัยอยู่เสมอ และเพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาการบริหารจัดการอาหาร โภชนาการ และสุขภาพในโรงเรียนอย่าง
ครบวงจรแบบ real-time 

 มกีารน�าไปใช้ในโรงเรยีนและศูนย์พฒันาเดก็เลก็ในสงักดั สพฐ. กระทรวง
ศึกษาธิการ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดกรุงเทพมหานคร อปท. 
และ สช., โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.), กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  ตั้งแต่มกราคม 2559 
ระบบติดตามประเมินผลคุณภาพส�ารับอาหารกลางวัน ได้มีการน�าร่องใช้งาน
กับโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส ซึ่งมีโรงเรียนที่ร่วม
ในโครงการจ�านวน 544 โรงเรียน และจะขยายผลสู่โรงเรียนท่ีใช้งานระบบ 
Thai School Lunch ทั่วประเทศ อีกกว่า 29,000 โรงเรียน ในระยะต่อไป
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    ระบบติดตามตรวจวัดข้อมูลระยะäกล
ด้านความปลอดภัยเขืèอน
 ระบบตดิตามตรวจวดัข้อมลูระยะไกลด้านความปลอดภยัเขือ่น (Dam Safety 
Remote Monitoring System: DS-RMS) หรือระบบตรวจสุขภาพเขื่อน 
อยูภ่ายใต้การดแูลของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย เป็นระบบทีถ่กูพฒันา
ให้สามารถสื่อสารข้อมูลจากเครื่องมือวัดต่างๆ แบบอัตโนมัติ ทั้งเคร่ืองมือ
ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน เครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหว และเครื่องมือตรวจวัด
อุตุ-อุทกวิทยาที่ติดตั้งไว้ที่เขื่อนและรอบอ่างเก็บน�้าส่งไปยังหน่วยตรวจวัด 
ระยะไกล (RTU) เพือ่รบัข้อมูลและส่งต่อไปทีค่อมพวิเตอร์แม่ข่าย แล้วน�าข้อมลู
เข้ามาประมวลผลหาสถานะความปลอดภัยเขื่อนด้วยระบบเสมือนผู้เช่ียวชาญ 
(Expert System) ที่ช่วยคาดการณ์สาเหตุความผิดปกติได้ โดยจะแจ้งสถานะ
ความปลอดภัยเขื่อนผ่านโปรแกรมในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน และแจ้งเตือน
ผ่านเอสเอม็เอส และอเีมลไปยงัเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง ท�าให้สามารถด�าเนนิการ
ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงสามารถน�าไปสื่อสารให้
สาธารณชนได้เข้าใจ ไม่ตื่นตระหนกต่อเหตุการณ์ ซึ่งเป็นการเสริมสร้าง
ความเช่ือมั่นว่าเขื่อนมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยจากเหตุการณ์วิกฤตต่างๆ   
ปัจจุบันได้ติดตั้งแล้วใน 14 เขื่อนใหญ่ทั่วประเทศ ได้แก่ 1) เขื่อนศรีนครินทร 
จ.กาญจนบรุ ี2) เขือ่นภมูพิล จ.ตาก 3) เขือ่นสริกิติิ ์ จ.อตุรดติถ 4) เข่ือนแมจาง 
จ.ลําปาง 5) เขื่อนอุบลรัตน จ.ขอนแกน 6) เขื่อนนํ้าพุง จ.สกลนคร 7) เขื่อน
จุฬาภรณ จ.ชัยภูมิ 8) เขื่อนหวยกุม จ.ชัยภูมิ  9) เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี 
10) เขื่อนปากมูล จ.อุบลราชธานี 11) เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎรธานี 
12) เขื่อนบางลาง จ.ยะลา 13) เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี  14) เขื่อน
โรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา 

เข่ือนภมูพิล
จงัหวดัตาก

เข่ือนสริกิต์ิ
จงัหวดัอตุรดติถ์

เข่ือนวชริาลงกรณ์
จงัหวดักาญจนบุรี

เข่ือนแม่จาง
จงัหวดัล�าปาง

เข่ือนน�า้พงุ
จงัหวดัสกลนคร

เข่ือนอบุลรตัน์
จงัหวดัขนแก่น

เข่ือนสรินิธร
จงัหวดัออบุลราชธานี

เข่ือนปากมลู
จงัหวดัออบุลราชธานี

เข่ือนจฬุาภรณ์
จงัหวดัชยัภมูิ

เข่ือนห้วยกุม่
จงัหวดัชยัภมูิ

เข่ือนศรนีครทิร์
จงัหวดักาญจนบุรี

เข่ือนรชัประภา
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี

เข่ือนบางลาง
จงัหวดัยะลา

โรงไฟฟ้าล�าตะคลอง
จงัหวดันครราชสมีา
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เครืèองâ«ล่าร�âÎมทีèมีต้นทุนตíèา ราคา¶ูก áละทนทาน
สíาหรับชุมชนห่างäกล
 การออกแบบเครื่องโซล่าร์โฮมนอกจากจะเน้นให้ตัวเครื่องมีการท�างานที่
มีประสิทธิภาพ ทนทานแล้ว ยังเน้นให้อุปกรณ์ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง
สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาด โดยการประกอบและสร้างเครื่องโซล่าร์โฮม
ไม่ต้องใช้เครื่องมือที่เฉพาะเจาะจงมากนัก ท�าให้สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะ
เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไป สามารถประกอบ สร้าง หรือซ่อมแซมเองได้

 เครือ่งโซล่าร์โฮมทีอ่อกแบบ มหีน้าทีใ่นการชาร์จกระแสไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ 
แบบอะมอร์ฟัสเข้าสู่แบตเตอรี่ และจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ให้กับภาระ
ทางไฟฟ้า การท�างานโดยรวมของเครือ่งจะอาศยัการควบคมุแบบแอนะลอ็กและ
วงจรแปลงผันก�าลังงานแบบความถี่สูงชนิดบัค (Buck Converter)

เครืèองตรวจสอบส¶านการ³�ทíางาน
ของระบบเ«ลล�áสงอาทิตย� 
 ใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจจับข้อมูลจากตัวแปรต่างๆ ได้แก่ กระแสไฟฟ้า
(Current) แรงดันไฟฟ้า (Volt) ความสว่าง (light) อุณหภูมิ (Temperature) 
แหล่งเก็บประจุไฟ (Battery) สามารถติดตามและใช้เงื่อนไขการตรวจสอบ
การท�างานของระบบว่าปกติหรือไม่ แล้วแสดงออกมาเป็นสัญญาณไฟสีต่างๆ 
เพือ่ให้เข้าใจได้ง่าย ระบบตรวจวดัระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ระยะไกลนี้
ช่วยเกบ็ข้อมลูต่างๆ ทีจ่�าเป็นและส่งข้อมลูผ่านเครอืข่ายมือถือไปเกบ็ใน Server 
เพื่อให้ทราบสถานะของระบบผลิตไฟฟ้าว่าเป็นอย่างไร ท�าให้สามารถเตรียม
การป้องกัน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ และเพื่อการลดปัญหาด้านความเหลื่อมล�้า
ทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่อยู่ห่างไกลและทุรกันดาร

 ติดตั้งในระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน (PV Hybrid) ส�าหรับสนับสนุน
ระบบเทคโนโลยีด้านสื่อสารเพื่อการศึกษาส�าหรับโรงเรียนชายขอบและชุมชน
ชนบทที่ห่างไกลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขา ป่า และพื้นที่ทุรกันดารที่ขาดแคลนด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษา 
เจ้าหน้าที่ คลินิกเทคโนโลยีและภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การติดตั้งเครื่องโซล่าร์โฮม
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«อ¿ต�áวร�เชืèอมต่อระบบáละบริหารจัดการข้อมูล
ของเครืèอง Digital X-Ray (BodiiRay)
 ระบบเอกซเรย์ดิจิทัลเป็นเทคโนโลยีที่มาแทนที่ระบบเอกซเรย์ในปัจจุบัน
ที่ใช้ฟิล์ม ช่วยให้แพทย์ได้ภาพถ่ายทางรังสีอย่างรวดเร็ว ท�าให้การวินิจฉัยโรค
และรกัษาผูป่้วยรวดเรว็ยิง่ขึน้ โดยเฉพาะผูป่้วยหนกั ต้นแบบซอฟต์แวร์เชือ่มต่อ
ระบบและบริหารจัดการข้อมูลของเครื่อง Digital X-Ray (BodiiRay) เป็น
องค์ประกอบของเครื่อง Digital X-Ray ที่พัฒนาให้มีต้นทุนต�่า ลดการน�าเข้า
ระบบเอกซเรย์ดิจิทัลจากต่างประเทศที่มีราคาสูง ท�าให้โรงพยาบาลขนาดเล็กที่
มีข้อจ�ากัดด้านงบประมาณสามารถหามาใช้งานได้ โดยระบบรองรับการใช้งาน
เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลท้ังในรูปแบบ stand alone ในโรงพยาบาลขนาดเล็ก 
และรูปแบบที่เชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลขนาดใหญ่

 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ น�าไปใช้งานถ่ายเอกซเรย์ปอด
ได้กับโรงพยาบาล บริเวณศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 1 อาคาร ม.ร.ว. สุวพรรณ 
สนิทวงศ์ เพื่อตั้งไว้ใช้บริการผู ้ป่วยของโรงพยาบาลเป็นระยะเวลา 1 ปี 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 เป็นต้นมา พบว่าระบบ
สามารถใช้งานในสถานการณ์จริงได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และได้รับ
ความพึงพอใจจากผู้ใช้ (นักรังสี) เป็นอย่างดี

  

ต้นáบบภาคสนาม



Annual Report 
2016

ผลงาน
ด้านการ¶่ายทอดเทคâนâลยี
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 เนคเทคมีความร่วมมือกับหน่วยงานภยนอก ในรูปแบบของการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในปีงบประมาณ 2559 คิดเป็น
มูลค่าทั้งสิ้น รวม 111.95 ล้านบาท โดยแยกเป็นประภทความร่วมมือต่างๆ ดังนี้

ประเภทความร่วมมือ : ข้อตกลงความร่วมมือ 

1.  การเพิ่มศักยภาพสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบงานส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
2. โครงการการวิจัยและพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการขนาดเล็กส�าหรับตรวจติดตามสภาวะในการเลี้ยงสัตว์น�้าและเพาะปลูก 
3.  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์กะโหลกศีรษะ & โมเดลฟันและการจ�าลองใบหน้าหลังการจัดฟัน
4. โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ในการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความพิการหรือผิดปกติ

บริเวณใบหน้า กะโหลกศีรษะ และขากรรไกร
5.  ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกเชิงรุก 
6.  โครงการพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ส�าหรับแพทย์แผนไทยประยุกต์ ระยะที่ 1
7.  โครงการเครื่องตรวจตาทางไกลด้วยแถบล�าแสงแคบกึ่งอัตโนมัติ 
8.  โครงการศึกษาและพัฒนาระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล ระยะที่ 3
9.  Text-to-Speech Software (Lao TTS)
10.  การจัดท�าต้นแบบการจัดการข้อมูลมหาศาล (Big Data)
11.  Mobile & Web Application KhunLook
12.  เครื่องตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เวอร์ชั่น 2
13.  การส่งเสริมระบบการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
14.  การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบการ
15.  การวิจัยและพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล
16.  การวิจัยและพัฒนาเพื่อจัดท�าผลงานทางวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณะ
17.  โครงการการศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์ขยายสัญญาณรามานส�าหรับตรวจหาวัตถุระเบิด

ประเภทความร่วมมือ : รับจ้าง 

1.  เครื่องรบกวนสัญญาณย่านความถี่ Wi-Fi 5 GHz
2.  โครงการผลิต SERs chips
3.  อุปกรณ์ให้บริการเปรียบเทียบเวลามาตรฐาน 
4.  หลักเกณฑ์การถ่ายทอดเสียงชื่อที่อยู่และชื่อสถานที่ภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษ
5.  กล้องวงจรปิดห้องเครื่องทองวัดราชบูรณะและวัดมหาธาตุ
6.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมค้นหาความซ�้าซ้อนของเนื้อหา

ส�าหรับวารสารและงานวิชาการไทย
7.  ระบบตรวจวัดโรงเรือน
8.  ต้นแบบ Battery-assisted Radio Frequency (RFID) tag in Ultra High Frequency (UHF) ตามมาตรฐาน EPC 

Class 1 Generation 2 Version 1
9. โครงการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ท่ีมีคุณสมบัติไบรีฟริงเจนด้วยระบบการเคลือบโดยไอเชิง

ฟิสิกส์ส�าหรับอุปกรณ์ทางแสง
10.  โครงการวิจัยพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ระยะที่ 1
11.  โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องฝึกขับรถเกี่ยวนวดข้าวจ�าลองระยะที่ 1
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12.  เลนส์มวิอาย ขนาดก�าลงัขยาย 25S, 50S, 100S และอปุกรณ์ขาตัง้ฐานรองรบัวตัถแุบบประกอบด้วยตวัเอง Do-it-Yourself 
13.  ชิปขยายสัญญาณรามาน 
14.  เครื่องมือส�าหรับตรวจวัด และประมวลผลทางสัณฐานวิทยาของต้นข้าว 
15.  โครงการพัฒนาชุดเครื่องมือตรวจสอบความหอมข้าวแบบพกพา 
16.  ระบบทดสอบแผงเซลล์แสงอาทติย์ Curved Colorful PV และปรบัปรงุคณุสมบตัขิองแผงให้ทนต่อสภาพการใช้งานจรงิง
17.  ศึกษาและออกแบบวิศวกรรมระบบเรดาร์ตรวจการณ์
18.  ระบบเฝ้าระวังอุณหภูมิของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เพื่อป้องกันการสูญเสียและลดความเสียหาย

ที่เกิดกับคลังเลือด 
19.  ระบบติดตามอุณหภูมิเครื่องมือให้ห้องปฏิบัติการ  
20.  โครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์สภากาชาดไทย ระยะที่ 2 (พิพิธภัณฑ์)
21.  เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติ ทางทันตกรรม (DentiiScan)
22.  ระบบสารสนเทศส�าหรับข้อมูลสุขภาพ
23.  กล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลแบบพกพา
24.  เครื่องตรวจนับเซลล์แบบอัตโนมัติด้วยภาพาก CMOS Sensor
25.  โครงการพัฒนาเครื่อง RDS Encoder เพื่อติดตั้งให้กับสถานีวิทยุกระจายเสียงในการเผยแพร่เวลามาตรฐาน
26.  ระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ยุวกาชาดไทย 
27.  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการภาครัฐไปเพิ่ม

ขีดความสามารถทางการแข่งขันในภาคการผลิตและบริการ ระยะที่ 3
28. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเพิ่มศักยภาพการผลิตและตลาดหม่อนไหมไทยแบบ

วงจรในยุคดิจิทัล
29.  โครงการจ้างศึกษาและวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเตาอบแห้ง
30.  โครงการการวิเคราะห์ธุรกรรมเชิงกราฟขั้นสูง ส�าหรับธุรกิจอาหารขนาดเล็ก 
31.  โครงการรับจ้างวิจัยและพัฒนาการสร้างชั้นฟิล์มโครงสร้างนาโนแบบใหม่ส�าหรับอุปกรณ์แว่นตา 
32.  ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
33.  โครงการจ้างปรับปรุงและทดสอบเครื่องต้นแบบวิเคราะห์ปริมาณกลูโคสในเลือดจากลมหายใจ ระดับพรีคลินิก
34.  เครื่องตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอิสระ 
35.  Electronics Control Unit (ECU) Modification
36.  วิเคราะห์หาข้อช�ารุดและทดสอบหลอดภาพขยายแสง 
37.  กระบวนการซ่อมคืนสภาพหลอดภาพขยายแสง
38.  พัฒนาแผง PMMA Covered Solar Panel
39.  ศึกษาการจ�าแนกหมวดหมู่ข้อความของธนาคารกสิกรไทย 
40.  เครื่องมือตรวจสอบการกัดกร่อนโดยใช้ค่าความต้านทานไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่งสัญญาณแบบ 4-20 มิลลิแอมแปร์ 
41.  ต้นแบบแผ่นอิเล็กโตรลูมิเนสเซนต์เพื่อประยุกต์ใช้กับป้ายโฆษณาและบรรจุภัณฑ์
42.  ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารและจัดการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก
43.  ชุดฝึกจ�าลองการปฏิบัติการในสถานีไฟฟ้าช่วงที่ 1 
44.  ระบบสืบค้นข้อมูลและสนับสนุนการประเมินตนเองด้านคุณวุฒิวิชาชีพ ระยะที่ 2
45.  ระบบฐานข้อมูล ค�าพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ระบบหน่วยเก็บถาวรดิจิทัล และระบบสนับสนุนการ

ประชุมตามภารกิจของส�านักงานราชบัณฑิตยสภา ระยะที่ 1
50.  โครงการระบบวิเคราะห์ความเร็วเฉลี่ยบนทางด่วนจังหวัดหนองคาย
51.  ต้นแบบตู้ตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้น เพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
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52. โครงการจัดท�าโปรแกรมประยุกต์ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 และอ่านอย่างไรเขียนอย่างไร ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ระยะที่ 2 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ส�าหรับออนไลน์ และโปรแกรมประยุกต์ 
“ชื่อบ้านนามเมือง” ส�าหรับโทรศัพท์สมาร์ตโฟน

53. โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานการณ์ด้านการแพทย์ในการปฏิบัติงานภาวะภัยพิบัติฉุกเฉิน (ระยะที่ 1) 
ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ประเภทความร่วมมือ : รับทุนสนับสนุน 

1.  เลนส์มิวอาย รุ่น 25S, 50S, 100S และอุปกรณ์ขาตั้งแบบประกอบ
2. โครงการโรงเรียนต้นแบบด้านการศึกษาส�าหรับชุมชนชายขอบด้วยนวัตกรรมนวัตกรรมไอซีทีและพลังงานทดแทนแบบ

บูรณาการศูนย์การเรียนรู้ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
3.  โครงการติดตั้งทดสอบระบบสูบน�้าพลังงานแสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงด้วยอินเวอร์เตอร์แบบต่อตรง
4.  การสังเคราะห์วัสดุใหม่นาโนกราฟีนที่มีโครงสร้างสถิติส�าหรับการประยุกต์งานด้านไฟฟ้าเคมี
5.  โครงการวิจัยการเกษตร ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
6.  โครงการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อการคัดกรองการได้ยินในเด็กปฐมวัยที่เหมาะสม (ปีที่ 2)
7.  โครงการแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กไทย (ปีที่ 2)
8.  โครงการการบูรณาการข้อมูลด้านการแพทย์และสาธารณสุขในระดับปฏิบัติการภัยพิบัติ (ปีที่ 2)

ประเภทความร่วมมือ : อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ 

1.  ซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงภาษาพูดภาษาไทยคุณภาพสูง
2.  ระบบสังเคราะห์เสียงภาษาไทย วาจา รุ่นที่ 6.0 ส�าหรับติดตั้งบนระบบปฏิบัติวินโดว์ส
3.  อินเวอร์เตอร์ส�าหรับปั๊มน�้าจากเซลล์แสงอาทิตย์หลายก�าลังขับ เพื่อผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
4.  แผงวงจรสถานีวัดอากาศ MMSlll เพื่อผลิตและขายผลิตภัณฑ์
5.  E-Book: Embeded System
6.  E-Book: Introduction to Wireless Sensor Network
7.  E-Book: Embedded Software Engineering (for Programmer)
8.  ระบบสังเคราะห์เสียงภาษาไทย วาจามินิรุ่นที่ 6.0 ส�าหรับติดตั้งบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ส
8.  เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ เพื่อผลิตและขายผลิตภัณฑ์
9.  เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจ SAM-05
10.  ระบบสงัเคราะห์สยีงภาษาไทย วาจารุน่ที ่7.0 ส�าหรบัตดิตัง้บน Linux เซร์ิฟเวอร์ส�าหรบัการใช้งาน 30 concurrent user 
11.  กระบวนการผลิตเลนส์มิวอาย รุ่น 1S-150S เพื่อผลิตและขายผลิตภัณฑ์
12. กระบวนการผลิตเลนส์พอลิเมอร์แบบรวดเร็วพร้อมแท่นวางตัวอย่างส�าหรับเปลี่ยนกล้องสมาร์ตโฟนให้เป็น

กล้องจุลทรรศน์ (ชุดหุ่นยนต์หยอดกาวแบบตั้งโต๊ะ Desktop robot dispenser SM200SX-3A EXT100) และแม่พิมพ์
ที่ใช้ขึ้นรูปพลาสติก ส�าหรับผลิตชุดเลนส์มิวอายภายในสถานประกอบการ

13.  โปรแกรมตัดค�าภาษาไทยแบบอิงการเรียนรู้ของเครื่องทีเล็กซ์ 
14.  ระบบและวิธีการวิเคราะห์ข้อความแสดงความคิดเห็นโดยอัตโนมัติ เวอร์ชั่น 2 
15.  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ NetHAM version 2.0 Enterprise 
16.  เครื่องหมายการค้ามิวอาย เพื่อผลิตและขายผลิตภัณฑ์
17.  ซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงภาษาไทย วาจามินิ 6.0
18.  เครื่องช่วยฟังดิจิทัลเพื่อผลิตและขายผลิตภัณฑ์
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 เป็นผลงานรางวลัทีไ่ด้จากการด�าเนนิกจิกรรมของบุคลากรในองค์กรและจากโครงการแข่งขันพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC2015) โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ ระดับนิสิตนักศึกษา ได้รับคัดเลือก
เข้าโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปีที่ 3 ของมูลนิธิสยามกัมมาจล และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 Technology 
Category จากการแข่งขัน Student Innovation Challenge: SIC 2015 ในการประชุมวิชาการ i-CREATe 2015 
เมื่อวันที่ 11-14 สิงหาคม 2558 ณ ประเทศสิงคโปร์ 

รางวัลชนะเลิศอันดับทีè 3
áละรางวัล Best Innovation : Visionear
 “Visionear” เป็นอุปกรณ์สวมใส่ส�าหรับช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการมอง
เห็น ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันพัฒนาโครงงานระดับนานาชาติ ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3  และรางวัล Best Innovation จากงาน Inter-
national ICT  Innovative Services Awards 2015 (InnoServe Contest 
2015) ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

2. Merit Award in Tertiary Student Project จากการประกวด Asia Pacific 
ICT Alliance Awards (APICTA 2015) ณ กรุงโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา จัด
ขึ้นระหว่าง 18-22 พฤศจิกายน 2558

	 พัฒนาผลงานโดย	 นายนันทิพัฒน์ นาคทอง นายณัฐภัทร เลาหระวี 
นางสาวบุษภาณี พงษ์ศิริยาภรณ์ อาจารย์ท่ีปรึกษา คือ ผศ.ดร.สันติธรรม 
พรหมอ่อน และรศ. ดร.ธีรณี อจลากุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี

รางวัล Merit Awards in Tertiary Student 
Project : Chaturamal 
 ผลงาน “Chaturamal” จตุรม่อล ศึกชิงจ้าวอาเซียน ได้รับรางวัลจาก
การประกวด Asia Pacific ICT Alliance Awards (APICTA 2015) 
ณ กรุงโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2558 

 การประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์ระดับนานาชาติส�าหรับประเทศแถบ
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการเรียนรู ้วิชาสังคม
อาเซียน มีการน�าเสนอบทเรียนลักษณะแอนิเมชันเพื่อให้สื่อการเรียนรู้น่าสนใจ 
ผู้ใช้สามารถเรียนรู้เนื้อหาได้ง่ายขึ้น

	 พัฒนาผลงานโดย นางสาวนันทนัช สกาวุฒานุเดช  นางสาวเพ็ญประภา 
ประคุณหังสิต และด.ญ.ณัฐณิชา เดชะเอื้ออารีย์ อาจารย์ที่ปรึกษาคือ นางสาว
มัทนา ประภาเมือง โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ ภาคกลาง ซึ่งเป็น
ผลงานที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการประกวดโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 The Seventeenth National 
Software Contest: NSC 2015 เป็นโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับ
นักเรียน
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“Smart Taxi” áทçก«ีèอัจ©ริยะ
 ได้รับรางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 10 ประเภท
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งทางมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารไทย
พาณิชย์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 
และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อ
สนับสนุนงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไทยให้ทัดเทียมระดับสากล 

	 พัฒนาผลงานโดย นายชวิษฐ์ ธาวนพงษ์ นายสุรสิทธิ์ ประคุณหังสิต และ
นางสาวธนภรณ์ สุขสิงห์โตรัตน์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี อาจารย์ที่ปรึกษาคือ มารอง ผดุงสิทธิ์ ซึ่งเป็นผลงานรางวัลชนะที่ 1 
จากโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 17  
(NSC2015) ประเภทโมไบล์แอปพลิเคชัน 

รางวัลดีเด่นด้านอนุรักÉ�พลังงาน 
จากâครงการ Thailand Energy Awards 2015
 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ในพิธี “สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทย
สู่ระดับสากล หรือ Thailand Energy Awards 2015” พลเอกอนันตพร 
กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้มอบรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์
พลังงาน ประเภทผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ให้กับ
ศนูย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาต ิ โดย ดร.ศรณัย์ สมัฤทธิ์
เดชขจร ผู้อ�านวยการเนคเทค เป็นผู้รับมอบรางวัล

 การพิจารณามอบรางวัลให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มีบทบาท
ชัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทั้งทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทนแก่หน่วยงานอ่ืนๆ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
โดยในการด�าเนนิกจิกรรมด้านการจัดการและอนรุกัษ์พลงังานของเนคเทค หรอื 
NECTEC Go Green รวมทั้งยังมุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงานและสร้างสิ่งแวดล้อม
สีเขียวภายในอาคารเนคเทค และยังมุ่งสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ช่วยส่งเสริมการ
ใช้พลังงานทดแทน เช่น ผลงานวิจัยเครื่องสูบน�้าแบบประหยัด และโครงการ
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ รวมท้ังจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมความรู้ สร้างความตระหนักให้แก่สังคมภายนอกในการอนุรักษ์
พลังงาน เช่น เปิดโอกาสให้คณะเยี่ยมชมที่ให้ความสนใจได้เข้าศึกษาดูงานด้าน
การจดัการพลงังาน และมกีารจัดบธูนทิรรศการด้านพลงังาน เผยแพร่กจิกรรม
สถานีผัก ในงาน “ถนนแห่งความสุข (Happy Highway)”
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    รางวัล ICO/ICTP Gallieno Denardo Award 
มอบให้นักวิทยาศาสตร�รุ่นใหม่
 เป็นรางวัลที่มอบให้กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่ท�างานวิจัยด้าน Optics 
และ Photonics ในกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนา โดยผู้ได้รับเลือกต้องมีอายุต�่ากว่า 
40 ปี (ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของปีนั้น) 

 รางวัล ICO/ICTP Award ได้เริม่ข้ึนในปี 2543 โดยองค์กร International 
Commission for Optics (ICO) และ The Abdus Salam International 
Centre for Theoretical Physics  (ICTP)  และเมื่อเดือนกันยายน ปี 2550 
องค์กร ICTP และ ICO ได้ตกลงเปลี่ยนชื่อรางวัลเป็น ICO/ICTP Gallieno 
Denardo Award เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ Prof. Gallieno Denardo บุคคล
ที่ท�างานวิจัยทางด้าน Optics ที่องค์กร ICTP ในประเทศก�าลังพัฒนามาเป็น
เวลานาน โดยนกัวจิยัทีไ่ด้รางวลัจะได้รบัใบประกาศเกยีรตบิตัรพร้อมเงนิรางวลั 
1,000 เหรยีญสหรฐั และได้เข้าร่วม ICTP Winter College ที ่ Trieste ประเทศ
อิตาลี เป็นเวลา 3 สัปดาห์ เพื่อน�าเสนอผลงานในพิธีรับรางวัล (ทางองค์กร 
ICO/ICTP สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

 โดยในปี 2559 ดร.มติ ห่อประทุม ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัล ICO/ICTP 
Gallieno Denardo Award จากการด�าเนินงานวิจัยด้าน Optical Science 
และ Optical Thin Film ทั้งการพัฒนางานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และ
ด้านการศึกษาร่วมกับมหาลัยภายในประเทศ โดยมีก�าหนดเข้ารับรางวัลพร้อม
น�าเสนอผลงานวิจัยในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ ICTP เมือง Trieste ประเทศ
อิตาลี
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    YSC 2016 สาขาวิทยาศาสตร�พืช 
รับรางวัลระดับâลก
 โครงงานการศึกษาผลของสารในใบไม้แห้งที่มีผลต่อสมบัติทางเคมีของ
หวอดจากปลากัดและประยุกต์ใช้สารสกัดจากหวอด (Bubble Nesting 
Behavior Behind Local Wisdom of Rearing Siamese Fighting Fish 
by Utilizing Dry Leaves)  ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงงาน
ของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (YSC 2016) สาขาวิทยาศาสตร์พืช 
ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก  
3 รางวัล ได้แก่ 

 1.  Third Award in Animal Sciences (Grand Award) จากงาน The 
Intel International Science and Engineering Fair 2016 (Intel 
ISEF 2016) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-13 พฤษภาคม 2559 Phoenix, 
Arizona, USA  

 2.  Bronze Medal in Engineering และ 3. Special Award from 
the Houston Urban Network for Science, Technology, 
Engineering and Mathematics (HUNSTEM) for the most 
innovative engineering project จากงาน International 
Sustainable World  Project Olympiad ครั้งที่ 9 (I-SWEEEP 
2016) 

 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559 ณ Houston, 
Texas, USA พัฒนาโดย นายธัชกร จินตวลากร และนายภูวนาถ เตรียมชาญ
ชัย อาจารย์ที่ปรึกษา นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
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    Bronze Award in Engineering, I-SWEEEP 2016
 รางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 
ครั้งที่ 18  (YSC 2016) สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลจากเวทีการ
ประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมระดบัโลก 1 รางวลั ได้แก่ Bronze 
Medal in Engineering จากงาน International Sustainable World 
Project Olympiad ครั้งที่ 9 (I-SWEEEP 2016) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 
เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559 ณ Houston, Texas, USA 

 เป็นผลงานจากโครงงานการศึกษาประสิทธิภาพในการลดแรงกระแทก
ของหมวกนิรภัยจากของไหลไดลาแทนต์ธรรมชาติ (The Study of Ability 
to Reduce Shocks of Helmet from Natural Dilatant Fluid) 
พัฒนาโดย นายชิติพัทธ์ ปานอาภรณ์ และ นายปุณยสิทธิ์ ธนะสมบูรณ์ อาจารย์
ทีป่รกึษา นางทพิย์อาภา ศรวีรางกลู โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา กรงุเทพมหานคร
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ผลงาน
ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
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ความร่วมมือระดับพหุภาคี (Multilateral Cooperations)

1.	 โครงการความร่วมมือระดับอาเซียน

 การจัดการประชมุ The Special 45th Meeting of the Sub-Committee on Microelectronics and Information 
Technology (SCMIT-45)

 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติในฐานะผู้แทนประเทศไทยในคณะอนุกรรมการว่าด้วยไมโคร
อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยสารสนเทศ (Sub-Committee on Microelectronics and Information Technology:  
SCMIT) ภายใต้คณะกรรมการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ASEAN Committee on Science and  
Technology: COST) ได้จดัการประชมุ The Special 45th Meeting of the Sub-Committee on Microelectronics  
and Information Technology (SCMIT-45) เมือ่วนัที ่ 18 มนีาคม 2559 ณ โรงแรมปทมุวนัปรนิเซส กรงุเทพมหานคร  
การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท�าล�าดับสาขาความส�าคัญ (Priority Areas) ของเทคโนโลยีด ้าน 
ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Microelectronics and Information Technology) ในภูมิภาค
อาเซียน รวมทั้งจัดท�าแผนการด�าเนินงาน (SCMIT Work Plan) ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 2559-2568 (ASEAN Plan of Action on Science, Technology and Innovation  
(APASTI) 2016-2025
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2.		 โครงการความร่วมมือกับประเทศในยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 โครงการ	CONNECT2SEA	(Supporting	European	Union	and	Southeast	Asia	ICT	strategic	partnership	
and	 policy	 dialogue:	 Connecting	 ICT	 EU-SEA	 Research,	 Development	 and	 Innovation	 Knowledge
Network)

 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในฐานะผู้รับผิดชอบในการจัดท�า Policy Dialogue ภายใต้
โครงการ CONNECT2SEA ร่วมกับประเทศต่างๆ ในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรป รวมทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน 
จาก 8 ประเทศ ศูนย์ฯ ได้ด�าเนินโครงการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว และได้จัดท�ารายงานจ�านวน 2 ฉบับ ตามขอบเขต
ที่รับผิดชอบในหัวข้อ 3.2 Support to EU-SEA Dialogues Partners และ หัวข้อ 3.4 Report of Policy 
Recommendations เพือ่ประกอบในรายงานฉบบัสมบรูณ์ของโครงการ CONNECT2SEA เพือ่เป็นกรอบแนวทางส�าหรบั
ความร่วมมือทางด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรป
ในอนาคต

3.		 การประชุมวิชาการนานาชาติ	 Coalition	 on	 Rehabilitation	 Engineering	 &	 Assistive	
Technology	of	Asia	(CREATe	ASIA)

 ศนูย์เทคโนโลยอิีเลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาต ิ และ Singapore Therapeutic, Assistive & Rehabilitative 
Technologies (START) Centre สงิคโปร์ ในฐานะผูร้เิริม่จดัการประชุมวชิาการนานาชาตด้ิานวศิวกรรมฟ้ืนฟสูมรรถภาพ
และเทคโนโลยส่ิีงอ�านวยความสะดวก (International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive 
Technology : i-CREATe) ร่วมกับ 13 หน่วยงานจากทั่วทุกภูมิภาคจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Coalition on 
Rehabilitation Engineering & Assistive Technology of Asia (CREATe ASIA)  ระหว่างวนัที ่25-27 กรกฎาคม 2559 
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 การประชมุดงักล่าวเป็นเวทใีนการแลกเปลีย่นความรูแ้ละพฒันาเทคโนโลยรีกัษาและฟ้ืนฟ ู คนไข้ คนชรา และคนพิการ 
และเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับคนพิการ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสการเข้าถึงตลาดเทคโนโลยีการรักษา
และฟื้นฟู คนไข้ คนชรา และคนพิการ และเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับคนพิการในภูมิภาคเอเชีย โดยที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ในการเป็นองค์ประธานเปิดการประชุม
เป็นประจ�าทุกปีและพระราชทานรางวัลให้กับนักศึกษาที่ชนะการประกวดในโครงงานสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ  

 การประชมุดงักล่าวประกอบด้วยกจิกรรมการประชมุวชิาการและการน�าเสนอผลงานวจิยั การอบรมเชงิปฏบิตักิาร และ
การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ส�าหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนักศึกษา (Student Innovation Challenge: SIC)
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ความร่วมมือระดับทวิภาคี (Bilateral Cooperations)

1.	 ความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น	

 โดยมีความร่วมงานกับหน่วยงาน ได้แก่

  National Institute of Information and Communications Technology (NICT) ประเทศญี่ปุ ่น  
มีความร่วมมือด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์มาอย่างยาวนาน ผ่านผลงานการวิจัยและพัฒนาที่ตอบโจทย์ 
งานวิจัยใช้ได้จริง ในปี 2559 นี้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ NICT  
ด�าเนินความร่วมมือในการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างประเทศความเร็วสูงเพื่อใช้ส�าหรับกิจกรรมด้านการศึกษา
และวิจัยให้กับหน่วยงานต่างๆ  

 นอกจากนี้ ศูนย์ฯ และ NICT ยังได้ร่วมกันจัดท�าข้อเสนอโครงการ Communication network for dam safety 
remote monitoring system in disaster scenario ต่อ Asia-Pacific Telecommunity (APT) เพื่อติดตามตรวจวัด
ข้อมูลระยะไกลด้านความปลอดภัยเขื่อน 

  University of Electro-Communications (UEC) ในปี 2559 โดยศูนย์ฯ รับนักศึกษาระดับปริญญาโท  
จ�านวน 5 คน  มาฝึกงาน ณ ห้องปฏิบัติการวิจัย 4 ห้องปฏิบัติการ ด้วยกันคือ 

 ห้องปฏบิตักิารวจิยัระบบระบตุ�าแหน่งและบ่งชีอ้ตัโนมตั ิหน่วยวจิยัเครอืข่ายเทคโนโลยไีร้สายและความมัน่คง

 ห้องปฏบิตักิารวิจัยอิเลก็ทรอนกิส์ส�าหรบันวตักรรมไร้สาย  หน่วยวจิยัเครอืข่ายเทคโนโลยไีร้สายและความมัน่คง

 ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสง  หน่วยวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซ็นเซอร์ 

 ห้องปฏบิตักิารวจิยัการประมวลผลสญัญาณชวีการแพทย์ หน่วยวจิยัอเิลก็ทรอนกิส์และระบบทางชวีการแพทย์  
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  Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) โดยมีการร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ
ด้านวชิาการและการวจิยัและพฒันาในด้านเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์ เมือ่วนัที ่ 19 มนีาคม 2553 
ภายใต้บันทึกความร่วมมือดังกล่าวนักวิจัยอาวุโสจากเนคเทค 3 คน ได้เดินทางไปปฏิบัติงานในฐานะ Visiting 
Professor และ Visiting Associate Professor ณ JAIST ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน

2.		 ความร่วมมือกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	(สปป.ลาว)

 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และวิทยาลัยครูปากเซ 
ได้ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ASEAN Discovery through Mueye Portable Microscope” ในวันที่ 
27 มิถุนายน 2559 ณ เมืองปากเซ แขวงจ�าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�า
ผลงานและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยมาถ่ายทอดให้แก่ สปป.ลาว รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาใน สปป.ลาว ได้ใช้เลนส์มิวอายผ่านสมาร์ตโฟนเพื่อทดแทนกล้องจุลทรรศน์ที่มี
จ�านวนไม่เพียงพอส�าหรับการเรียนการสอนในโรงเรียนต่างๆ โดยเปลี่ยนมือถือให้เป็นกล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลแบบพกพา 
นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการน�าผลงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ประเทศไทย มาถ่ายทอดให้แก่ สปป.ลาว เพื่อส่งเสริมให้เกิดความความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไป
ในอนาคต โดยได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณจากโครงการส่งเสรมิความร่วมมอืด้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
กับประเทศอาเซียน ปีงบประมาณ 2559 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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3.		 ความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ของจีน แบ่งออกเป็น 
ความร่วมมือใหม่ และ ความร่วมมือที่ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 3.1 การลงนามในเอกสารความร่วมมือระหว่างประเทศใหม่ จ�านวน 2 ฉบับ ได้แก่

3.1.1  Memorandum of Understanding (MOU) on Collaboration Framework with Global  
Players to Drive Thailand’s Digital and Smart City Initiatives ระหว่างส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และ บริษัท  
หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ากัด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 

3.1.2 Letter of Intention (LOI) between National Science and Technology Development 
Agency, National Innovation Agency (Public Organization), Thailand and Tsinghua  
University, China ระหว่างส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และมหาวิทยาลัยชิงหัว เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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 3.2 กิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือต่อเนื่อง

        ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติได้รับอนุมัติข้อเสนอโครงการภายใต้คณะกรรมการร่วมระดับ
รฐัมนตรว่ีาด้วยความร่วมมอืทางวิทยาศาสตร์ และวชิาการไทย-จนี (คกร.) ครัง้ที ่ 21 ผ่านความร่วมมอืกบักรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ จ�านวน 3 โครงการ โดยมี 1 โครงการด�าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ในปี 2558 และ มี 2 โครงการได้ด�าเนินการต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นภายในปี 2559 คือ

3.2.1  โครงการการวิจัยและพัฒนาร่วมด้านระบบติดตามต�าแหน่งและเฝ้าระวังสถานะของผู้ป่วยในอาคาร 
โรงพยาบาล หรือผู้สูงอายุในบ้านพักคนชราด้วยเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย กล้องไอพี และระบบ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Joint Research on Location Tracking and Status Monitoring of 
Patients in Hospital and Elders in Elderly Care Home using Wireless Sensor Network, 
IP Camera, and Cloud Computing) โดยมหีน่วยงานร่วมวจิยัและพฒันาฝ่ายจนี คอื Shanghai 
Advanced Research Institute (SARI), Chinese Academy of Sciences (CAS) ซึ่งได้ด�าเนิน
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานโครงการครบถ้วนแล้ว โดยในปี 2559 นั้น คณะนักวิจัยจากกลุ่มวิจัย
ระบบระบุต�าแหน่งและบ่งชี้อัตโนมัติ (LAI) ซึ่งจัดตั้งขึ้นจากกลุ่มนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัย
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (EST) เดิม ได้เดินทางไปประชุมร่วมกับคณะนักวิจัยจีนและทีมงาน
ของสถาบัน Shanghai Advanced Research Institute (SARI) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-15 
กรกฎาคม 2559 และคณะนกัวจิยัจากกลุม่วจิยัระบบระบตุ�าแหน่งและบ่งชีอ้ตัโนมตั ิ (LAI) ได้ต้อนรบั
คณะนักวิจัยจาก SARI ในการเดินทางมาร่วมงานนิทรรศการ NECTEC ACE 2016 และประชุม
หารือภายในร่วมกันกับผู้บริหารของศูนย์ฯ เพื่อก�าหนดแนวทางในการด�าเนินความร่วมมือในอนาคต 
ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2559

 3.2.2 โครงการศึกษาดูงานหัวข้อ The Research on Extra-Skeleton Robot for Upper Limb 
Rehabilitation จากหน่วยงานฝ่ายจีน คือ Shanghai Jiaotong University โดยคณะนักวิจัยจาก
ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูและอ�านวยความสะดวก หน่วยวิจัยอิเล็กทรอนิกส์และ
ระบบทางชีวการแพทย์ ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจีนจาก Shanghai Jiao Tong University 
ในการเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฯ และหน่วยงานพันธมิตร คือ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2559      
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 การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ

การประชุม	NECTEC	International	Scientific	Advisory	Panel	(ISAP)

 ด้วยสังคมโลกที่เชื่อมโยงถึงกันได้อย่างไร้พรมแดน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ใช้กลไก 
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการเสริมสร้างการยกระดับขีดความสามารถของหน่วยวิจัยและนักวิจัยของศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสู ่ระดับสากล  การประชุม NECTEC International Scientific  
Advisory Panel (ISAP) ต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี การประชุม NECTEC ISAP มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิด 
การแลกเปล่ียนความคิดเหน็ ประสบการณ์ และการถ่ายทอดความรูด้้านการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์และ
คอมพิวเตอร์ ตลอดจนเทคโนโลยีเกิดใหม่ระหว่างผู้บริหารและนักวิจัยของเนคเทคกับคณะท่ีปรึกษาชาวต่างประเทศ 
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีสาขาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมุ่งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการด�าเนินงานวิจัย
และพัฒนา กับสถาบันการวิจัยต่างประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างผลงานวิจัยในระดับชาติและการสร้างองค์ความรู้ในระดับ
สากล โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีความรู้ ความช�านาญและประสบการณ์สูงทางด้านงานวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มาร่วมเป็นที่ปรึกษาของเนคเทค เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
แนวทางการด�าเนินงานวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการบริหารจัดการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง  

 การประชุม NECTEC ISAP 2016 จัดขึน้ระหว่างวนัที ่ 12-14 กนัยายน 2559 ณ ศนูย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์และ
คอมพวิเตอร์แห่งชาต ิจ.ปทมุธาน ีส�าหรบัหวัข้อหลกัของการประชมุ NECTEC ISAP 2016 นี ้คอื “R&D for Sustainable 
Development” โดยมีผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่

  Dr. Satoshi Sekiguchi, Director General, Department of Information Technology and Human Fac-
tors, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) ญี่ปุ่น  

  Dr. Tzi-cker Chiueh, Vice President and General Director, Information and Communications Re-
search Laboratories, Cloud Computing Center for Mobile Application, Industrial Technology 
Research Institute (ITRI) ไต้หวัน  

  Dr. Amitava Gupta, CTO, One Focus Vision, LLC CTO, Elenza, Inc., สหรัฐอเมริกา 
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 การประชุม NECTEC ISAP 2016 จัดขึ้นพร้อมกับการประชุม NECTEC Annual Conference and Exhibition 
(NECTEC ACE) 2016 ในวนัที ่ 12 กนัยายน 2559 ณ ศนูย์การประชุมแห่งชาตสิริกิติิ ์ ในการนี ้ ผูเ้ช่ียวชาญได้ร่วมบรรยาย
ในหัวข้อหลัก “Tech to Watch: Lessons Learned from International Experiences” ให้แก่ผู้ที่สนใจทั้งจากภายใน
องค์กรและภายนอกองค์กร ประกอบด้วย

 Advancing Manufacturing Industry by A.I. โดย Dr. Satoshi Sekiguchi

 Software-Defined Manufacturing Process for Industry 4.0 โดย Dr. Tzi-Cker Chiueh  

  Multinational Vision Care Projects to Promote Sustainable Development โดย Dr. Amitava Gupta  

 นอกจากนี้ การประชุม NECTEC ISAP 2016 จัดให้มี Interactive Panel Forum โดยมี ดร.ศรัณย์ 
สัมฤทธิ์เดชขจร เป็นผู้ด�าเนินรายการ ซึ่งได้มีการซักถามจากหัวข้อค�าถามต่างๆ เช่น Lesson learned from 
expertise of members of ISAP, How technological innovation could reinforce bilateral ties, Technology 
trend, and foresight for future research opportunities 
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รางวัลเกียรติยศ
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รางวัลสภาวิจัยáห่งชาติ: ผลงานประดิÉ°�คิดค้น 
สาขาเทคâนâลยีสารสนเทศáละนิเทศศาสตร�

 SafeMate ระบบประเมินพฤติกรรมการขับขี่ด้วยโทรศัพท์สมาร์ตโฟน 
เป็นเครื่องมือในการวัดระดับความปลอดภัยในการขับข่ี เน้นความสะดวกใน
การใช้งาน เข้าถึงง่าย ต้นทุนต�่า ซึ่งสามารถประมวลผลเหตุการณ์ในการขับขี่
แบบ real-time หลังเสร็จสิ้นการใช้งาน ระบบจะท�าการสรุปข้อมูลการขับรถ
ของทั้งเส้นทาง และให้ค�าแนะน�าเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการขับขี่เพื่อให้การขับ
ครั้งต่อไปมีความปลอดภัยมากขึ้น

รางวัลสภาวิจัยáห่งชาติ: ผลงานประดิÉ°�คิดค้น 
สาขาสังคมวิทยา
 ระบบน�าทางคนไข้ใน รพ.รัฐ EasyHos เป็นระบบท่ีบริการข้อมูลเสมือน
เป็นผู้น�าทางคนไข้ เม่ือใช้บริการในโรงพยาบาลของรัฐ โดยแสดงข้อมูลการให้
บริการของคนไข้ เช่น สถานที่ที่คนไข้จะต้องไปติดต่อ ณ เวลานั้น จ�านวนคิว
ที่ต้องรอ การแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงคิว ข้อมูลใบเสร็จล่วงหน้า เป็นต้น EasyHos 
จะช่วยให้คนไข้ไม่หลงขั้นตอนในโรงพยาบาลของรัฐ และสามารถทราบข้อมูล
การให้บริการต่างๆ ของตนเองอย่างถูกต้อง โดยไม่ต้องถามเจ้าหน้าที่ เป็น
การลดภาระเจ้าหน้าที่ในการตอบค�าถามหรือค้นหาค�าตอบแก่คนไข้ และ
ลดปัญหาความแออัดในโรงพยาบาลของรัฐ

 ปัจจุบันโรงพยาบาลของรัฐ น�าร่องใช้จริงที่สถาบันทันตกรรม อยู่ระหว่าง
พัฒนาระบบให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลมิพระเกยีรตไิด้รบัความสนใจจากโรงพยาบาลประสาทเชยีงใหม่ และ N-Health
ให้ขยายผลและพัฒนาต่อยอดเพื่อน�าไปใช้งานในโรงพยาบาลต่อไป
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Grand Prize: Best overall app 
การáข่งขนั HACKER CHALLENGE งาน Hackatron
 µTHERM เป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนที่ใช้งานร่วมกับกล้อง FLIR 
โดยใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนร่วมกับองค์ความรู้ด้านการค้นหาภาพ
ใบหน้า มาใช้ในพัฒนาเครื่องคัดกรองอุณหภูมิแบบพกพาราคาถูก ใช้งานง่าย 
และสะดวก ส�าหรบัใช้ในการคดักรองอณุหภมูสิ�าหรบัคนจ�านวนมาก เช่น อาคาร 
แสดงคอนเสิร์ต แสดงสินค้า สนามบิน หรือโรงพยาบาล โดยมีเกณฑ์การตัดสิน
ดังนี้  1. นวัตกรรม (Innovation)  2. ความประทับใจของผู้ใช้และการออกแบบ 
3. การท�างานรวมทั้งแนวคิดที่น�าเสนอออกมาให้เป็นผลงาน และ 4. ศักยภาพ
ผลกระทบจากการน�าภาพความร้อนไปใช้ประยุกต์ในมิติใหม่ๆ

 แอปพลเิคชนันีไ้ด้รบัรางวลัชนะเลศิอนัดบั 1 Grand Prize: Best overall 
app ได้รับเงินสด 10,000 เหรียญสหรัฐ และกล้องความร้อน FLIR ONE 
จ�านวน 5 เครือ่ง งาน Hackathon จัดขึน้มาเพือ่ท้าทายให้โปรแกรมเมอร์เขยีน
โปรแกรมต่างๆ ให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทตัวเอง เพื่อให้เหล่าโปรแกรมเมอร์ 
และนักพัฒนา ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เกียรติบัตรพระราชทานจาก
สมเดçจพระเทพรัตนราชสุดา Ï สยามบรมราชกุมารี 
 ดร.สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ นักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
(TMEC) รบัพระราชทานเกยีรตบิตัรจากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เนื่องจากเป็นหนึ่งในคณะนักวิจัยที่ได้รับทุนนักวิจัยแกนน�า ประจ�าปี 
2558  ในโครงการ “โครงสร้างควอนตัมนาโนกลุ่มแอนติโมนีส�าหรับการพัฒนา
ตัวตรวจจับแสงอินฟราเรด” เมื่อวันที่ 30 มีนาคม  2559

 โครงการ “โครงสร้างควอนตัมนาโนกลุ่มแอนติโมนีส�าหรับการพัฒนาตัว
ตรวจจบัแสงอนิฟราเรด” ม ีศ.ดร.สมศกัดิ ์ปัญญาแก้ว จากคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเป็นหวัหน้าโครงการ ทนุนีม้รีะยะเวลาโครงการ 5 ปี 
งบประมาณ 20 ล้านบาท โครงการนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับ
แสงในย่านอินฟราเรด โดยใช้วัสดุสารกึ่งตัวน�า กลุ่มแกลเลียม และอินเดียม
แอนตโิมไนด์ ท�าการปลกูชัน้ผลกึให้มโีครงสร้างควอนตมันาโนดอต โดยทางทฤษฎี 
จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรับแสงของอุปกรณ์

 โครงการวจิยันีจ้ะพฒันาต้นแบบตวัตรวจจับแสงอนิฟราเรด ซึง่มีสมรรถนะสงู 
เพือ่การประยุกต์ด้านเซน็เซอร์ และจะผลติในระดบัน�าร่องเพือ่เช่ือมโยงสูก่ารผลติ
ในเชงิพาณิชย์ต่อไป เพือ่ใช้ประโยชน์ในด้านการทหาร การแพทย์ การตรวจสอบ
สภาวะแวดล้อม และอุตสาหกรรม การพฒันาและวจิยัของโครงการมคีวามส�าคญั
ต่อการยืนบนขาตัวเองของเทคโนโลยีด้านนาโนเทคโนโลยี
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    รางวัล Gold Medal áละรางวัล Special Prize 
จาก Korea Invention Promotion Association (KIPA)
ในงาน 44th International Exhibition of Invention of Geneva

 เป็นการพฒันาปรบัปรงุผลติภณัฑ์ต้นแบบของ เครือ่งตรวจวดัอะฟลาทอกซิน
แบบรวดเร็วขนาดพกพา (AflaSense) ซึ่งเป็นเครื่องตรวจคัดกรองการปนเปื้อน
อะฟลาทอกซนิเชิงปรมิาณ จากการประยกุต์ใช้หลกัการของเทคนคิแลมปร่วมกบั
เทคนิคเซน็เซอร์เคมีไฟฟ้า เพือ่ให้มีการใช้งานอย่างมีประสทิธภิาพและเหมาะสม
เชิงพาณิชย์ ในระดับภาคอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร โดยได้รับทุน
อุดหนุนการวิจัยจาก ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

รางวัล Best Paper Award 
 บทความชือ่ “THE NECTEC 2015 THAI OPEN-DOMAIN AUTOMATIC 
SPEECH RECOGNITION SYSTEM” ได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการ 
The Eleventh International Symposium on Natural Language 
Processing (SNLP 2016) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2559 
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 โดยทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง (SPT) หน่วยวิจัย
วิทยาการสารสนเทศ (INIRU) ประกอบด้วย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ดร.วาทยา 
ชุณห์วิจิตรา นายศิลา ชุณห์วิจิตรา นายพุทธพงศ์ เสริฐศรี นายศวิต กาสุริยะ 
นางภัชริกา ชูตระกูล และนางขวัญชีวา แตงไทย



ภาคผนวก
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ดร. สุธี ผูเจริญชนะชัย
รองผูอำนวยการ

ดร. ศรัณย สัมฤทธิ์เดชขจร
ผูอำนวยการ

ดร. กัลยา อุดมวิทิต
รองผูอำนวยการ

ดร. ศิวรักษ ศิวโมกษธรรม
รองผูอำนวยการ

ดร. กนกเวทย ตั้งพิมลรัตน
รองผูอำนวยการ

นายศักดิ์ เสกขุนทด นายมนู อรดีดลเชษฐ นายเสริมสกุล คลายแกว

นายบุญชู ประสพกิจถาวร นายวัลลภ สุระกำพลธร นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ นายสุรพล โอภาสเสถียร

นายสุวิทย วิบุลผลประเสริฐ นายอานนท สนิทวงศ ณ อยุธยา นายวุฒิพงศ สุพนธนา

นายศรัณย สัมฤทธิ์เดชขจร
กรรมการและเลขานุการ

นายสุธี ผูเจริญชนะชัย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ประธานกรรมการ

นายณรงค ศิริเลิศวรกุล
รองประธานกรรมการ

¡ÃÃÁ¡ÒÃ

(ดำรงตำแหนงระหวางวันที่ 13 ตุลาคม 2558 - 20 เมษายน  2559)
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ลíาดับ ชืèอการประดิÉ°�  เลขทีèคíาขอ  ค³ะผู้ประดิÉ°�

1 ชุดหัววัดความชื้นเมล็ดพันธุ์แบบแผ่นเรียบทนแรงกระแทก 1601003410 ชาญเดช หรูอนันต์
    อัมพร โพธิ์ใย
    รพีพงศ์ โชครุ่งอิสรานุกูล
    โอภาส ตรีทวีศักดิ์
    นิมิต สมหวัง
2 อุปกรณ์ส่งและรับข้อมูลด้วยแสง 1601005873 เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์
    ปรมินทร์ แสงวงษ์งาม
    จุฑาเพชร เวชรังษี
3 อุปกรณ์ตรวจจับต�าแหน่งพาหนะและวิธีดังกล่าว 1601005875 มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม
4 อุปกรณ์ส่งเมสเสจแบบล�าดับ 1601003249 นัยนา สหเวชชภัณฑ์
    เจษฎา เพ็งสุวรรณ
    จักรพงค์ พลหาญ
5 กระบวนการเตรียมวัสดุผสมกราฟีน 1601002750 อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ
 สามมิติ-พอลิอะนิลีน-โครงสร้างคาร์บอนนาโน  อดิสร เตือนตรานนท์
    ดิษยุทธ โภคารัตน์กุล
    ธิติมา มธุรส แดเนียลส์
6 ระบบสร้างแผนภาพและพยากรณ์การอพยพ 1601003248 นพดล คีรีเพ็ชร
 ของประชากรเพลี้ยกระโดด  วงษ์นเรศ ขันธุวาร
7 อุปกรณ์และวิธีการส�าหรับช่วยผู้ฝึกซ้อมยิงปืน 1601002749 อภิวดี ปิยธรรมรงค์
    เอกสิทธิ์ กิจสิพงษ์
8 แอมโมเนียมเซ็นเซอร์และกระบวนการเตรียมดังกล่าว 1601003932 วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ
    โอภาส ตรีทวีศักดิ์
    วิน บรรจงปรุ
    รพีพงศ์ โชครุ่งอิสรานุกูล
    วรพันธุ์ ไชยศรีรัตนากูล
    อัมพร โพธิ์ใย
    ชาญเดช หรูอนันต์
    จิรวัฒน์ ปราบเขต
    วิศรุต ศรีพุ่มไข่
    ณัฐพัชร์ ธรณ์ญาณาเดชา
    อวิรุทธิ์ ศรีสุวรรณ์
    นิภาพรรณ กลั่นเงิน
9 กระจกเคลือบขั้วน�าไฟฟ้าโปร่งแสงออกไซด์ด้านหน้า 1501006726 ทวีวัฒน์ กระจ่างสังข์
 ของเซลล์แสงอาทิตย์และกระบวนการดังกล่าว  พีระวุฒิ ชินวรรังสี
    อมรรัตน์ ลิ้มมณี
    จรัญ ศรีธาราธิคุณ
    ทรงเกียรติ กิตติสนธิรักษ์
    สุทธินันท์ เจริญเสถียรโชค
    ศศิวิมล ทรงไตร
    อัศวิน หงษ์สิงห์ทอง
    กอบศักดิ์ ศรีประภา

รายชืèอการประดิÉ°�ทีèมีการจดสิทธิบัตร ประจíาป‚งบประมา³ 2559
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ลíาดับ ชืèอการประดิÉ°�  เลขทีèคíาขอ  ค³ะผู้ประดิÉ°�

10 อุปกรณ์วัดความเร็วและทิศทางลม 1601005876 พุทธพล เพ็งพัด
    วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ
    จิรวัฒน์ จันต๊ะวงค์
    อัมพร โพธิ์ใย
    ชาญเดช หรูอนันต์
    วิทวัส แย้มวงษ์
11 ระบบควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยอินเวอร์เตอร์ขับเคลื่อน 1601003931 ณัชพงศ์ หัตถิ
 มอเตอร์แบบเอสอาร์  สุรศักดิ์ นุ้ยเลิศ
12 อุปกรณ์นับจ�านวนวัตถุ 1601001710 ชลลดา ธีระวร
    สิริชัย นิธิอุทัย
    รังสฤษฏ์ วณิชย์จิรัฐติกาล
13 อุปกรณ์ซิลิคอนไมโครโฟนชนิดตัวเก็บประจุ 1601005377 วัชรพงค์ เผ่าสังข์ทอง 
 และกระบวนการสร้างอุปกรณ์ดังกล่าว  จิรวัฒน์ จันต๊ะวงค์
    ชาญเดช หรูอนันต์
    อัมพร โพธิ์ใย
    อาคม ศรีหาเพท
    จักรพงศ์ ศุภเดช
    ชนะ ลีภัทรพงศ์พันธ์
    อวิรุทธิ์ ศรีสุวรรณ์
    วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ
    เอกลักษณ์ เชาว์วิชารัตน์
    วิน บรรจงปรุ
    การุณ แซ่จอก
14 ระบบควบคุมการเข้าถึงห้องศูนย์ข้อมูลและวิธีการดังกล่าว 1601004036 สุนทร ศิระไพศาล
    ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม
    ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
    ชาลี วรกุลพิพัฒน์
15 อุปกรณ์แก้ไขภาพใบหน้าที่มีปัญหาแสงตกกระทบไม่เสมอกัน 1601005592 วิศรุต พลสิทธิ์
 และกระบวนการดังกล่าว  จันทร์จิรา สินทนะโยธิน
    นลพรรษ วงแหวน
16 ระบบและวิธีการตรวจสอบพฤติกรรม 1601002868 ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล
 ส�าหรับปรับเปลี่ยนขนาดภาพบนหน้าจอ  สุเกติองค์ ภู่พัฒน์
17 อุปกรณ์วัดระยะ 1601005588 ชนะ ลีภัทรพงศ์พันธ์
    อัมพร โพธิ์ใย
    เฉลิมชัย เอี่ยมสอาด
    การุณ แซ่จอก
    โอภาส ตรีทวีศักดิ์
    นริชพันธ์ เป็นผลดี
    ชาญเดช หรูอนันต์
    ณัฐพัชร์ ธรณ์ญาณาเดชา
    วิทวัส แย้มวงษ์
    บุญเกื้อ พิญโญ
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ลíาดับ ชืèอการประดิÉ°�  เลขทีèคíาขอ  ค³ะผู้ประดิÉ°�

18 สายอากาศอาร์เอฟไอดีแบบโปร่งแสง 1601005903 ถนอม โลมาศ
    อดิสร เตือนตรานนท์
    อัศวพงษ์ ทรัพย์พัฒน์
    ชาคริต ศรีประจวบวงษ์
    อภิศักดิ์ วรภิเชษ
19 ระบบตรวจสอบและอนุญาตการเข้าถึงทรัพยากร 1601003026 เปรมฤดี เอี่ยมสุภัคกุล 
 ระหว่างอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายข้อมูลและวิธีการดังกล่าว  เอมอัชนา นิรันตสุขรัตน์
    พนิตา พงษ์ไพบูลย์
    ชาวีร์ อิสริยภัทร์
    กุลชาติ มีทรัพย์หลาก
20 ระบบและวิธีการส�าหรับตรวจจับความเร็วยานพาหนะ 1601001891 ณัฐชัย วัชราภินชัย
 พร้อมระบุเลขทะเบียน  วศิน สินธุภิญโญ
    ศุภกร สิทธิไชย
    ศรินทร์ วัชรบุศราค�า
21 ระบบและวิธีการแยกองค์ประกอบเฉพาะแบบประมาณ 1601002210 สรรพฤทธิ์ มฤคทัต
 ส�าหรับการค�านวณปริภูมิย่อยแบบเคอร์แนล 
22 ระบบตาข่ายแสงเพื่อการตรวจจับสิ่งกีดขวาง 1601001711 ธีระ ภัทราพรนันท์
 บนทางเสมอระดับในระบบขนส่งทางราง  อุดม ลิ่วลมไพศาล
    จิตติวุฒิ สุวัตถิกุล
    ปณิธิ ศิรอักษร
    สุวรรณี ผู้เจริญชนะชัย
23 ระบบวิเคราะห์รูปแบบข้อความเชิงเปรียบเทียบ 1501006963 อลิสา คงทน
    ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์
24 ระบบและวิธีการส�าหรับจัดล�าดับผู้เชี่ยวชาญ 1601000432 สุภรณ์ เหมือนหนู
    วสันต์ ภัทรอธิคม
    วัชร ฟุ้งวัชรากร
    ณพงศ์ วาณิชยพงศ์
    ณรงค์ อินทร์ธิรักษ์
    มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม
25 ขั้นตอนการรู้จ�ากิจกรรม 1601005594 จตุพร ชินรุ่งเรือง
26 ระบบจัดเก็บและตรวจสอบชีวมิติลายนิ้วมือ 1601003413 วิศุทธิ์ แสวงสุข
 เพื่อป้องกันการปลอมแปลง  สุนทร ศิระไพศาล
    ชาลี วรกุลพิพัฒน์
27 ระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่ออ�านวยความสะดวก 1601003412 ชาลี วรกุลพิพัฒน์
 ระหว่างสถานพยาบาลกับผู้ป่วย และวิธีการดังกล่าว  วิศุทธิ์ แสวงสุข
    เอกฉันท์ รัตนเลิศนุสรณ์
    สุนทร ศิระไพศาล
28 กระบวนการระบุบริการที่เป็นจุดติดขัด 1601005579 นวพร สุรัสวดี
    สุพร พงษ์นุ่มกุล
    ชยกฤต เจริญศิริวัฒน์
29 อุปกรณ์ตรวจสอบโครงสร้างของเอกสาร  1601005590 ณัฐชัย วัชราภินชัย
 และจัดองค์ประกอบตามล�าดับการอ่าน  ศรินทร์ วัชรบุศราค�า
    อิทธิพันธ์ เมธเศรษฐ
    วศิน สินธุภิญโญ
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30 ระบบประเมินระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ผิดปกติ 1601004035 เฉลิมพล สายประเสริฐ
 ในการขับขี่ยานพาหนะและวิธีการดังกล่าว  สุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์
31 วิธีการระบุต�าแหน่งอุปกรณ์ซึ่งมีการเชื่อมต่อกันผ่านเครือข่าย 1601002869 ธานี ดีมีชัย
 ข้อมูลไร้สายและระบบดังกล่าว 
32 ระบบก�าหนดจุดสนใจหลักส�าหรับการบอกต�าแหน่ง 1601005369 ศรเทพ วรรณรัตน์
 และวิธีการดังกล่าว 
33 ระบบสรุปข้อมูลและมติการประชุม 1601005585 บุญชัย เจริญด้วยศีล
    ชุมพล ครุฑแก้ว
    พนิตา เมนะเนตร
    ธนพล วิสุทธิกุล
34 วิธีการวิเคราะห์ความต้องการของเด็กทารก 1601005195 พิมพ์วดี เชาวลิต อาหวาด
 และอุปกรณ์ส�าหรับวิธีการดังกล่าว  เฉลิมพล สายประเสริฐ
35 ระบบช่วยตัดสินใจส�าหรับผู้ให้บริการการขนส่ง 1601005573 รัฐภูมิ นิราศวรรณ
    อสมาภรณ์ ฉัตรัตติกรณ์
    วิศิษฎ์ วงศ์วิไล
    ปฏิพัทธ์ ตุ้มสังข์ทอง
    ภัทราวดี พลอยกิติกูล
36 เครื่องรบกวนสัญญาณ 1601005554 รวีภัทร์ ผุดผ่อง
    ธานี ดีมีชัย
37 ระบบการคาดการณ์ก�าลังการผลิตไฟฟ้า 1601005197 ศศิวิมล ทรงไตร
 จากระบบเซลล์แสงอาทิตย์ในเขตร้อนและวิธีการดังกล่าว  อมรรัตน์ ลิ้มมณี
    กอบศักดิ์ ศรีประภา
    ณัฐวรรณ สุวรรณจิต
    สุนทร ศิระไพศาล
    วิศุทธิ์ แสวงสุข
    พีระพงศ์ ฟักเขียว
    พีระวุฒิ ชินวรรังสี
38 สายอากาศคลื่นมิลลิเมตรแบบแผ่นส�าหรับระบบการสื่อสาร 1601005572 พรอนงค์ พงษ์ไพบูลย์
    วีระยุทธ วัลย์ลดา
    กิตติพงศ์ เกษมสุข
    Abhishek Kandwal
    ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม
39 ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ 1601005553 ละออ โควาวิสารัช
    ธิติพงษ์ วงสาโท
    อนุวัฒน์ ไชยวงค์เย็น
    สดใส วิเศษสุด
    กฤษฎา จินดา
    ทวีศักดิ์ สรรเพชุดา
40 วิธีการระบุพื้นที่ปอดจากภาพถ่าย 1601005882 เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี
    ไพรัช ธัชยพงษ์
    กิตติ ขุนสนิท
    วลิตะ นาคบัวแก้ว
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41 กระบวนการก�าหนดพิกัดปม เพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลง 1601005589 จันทร์จิรา สินทนะโยธิน
 ของพื้นผิว 3 มิติ และอุปกรณ์ดังกล่าว  วิศรุต พลสิทธิ์
    นลพรรษ วงแหวน
42 ระบบป้ายติดวัตถุ 1601005878 สดใส วิเศษสุด
    ทวีศักดิ์ สรรเพชุดา
    ละออ โควาวิสารัช
    อนุวัฒน์ ไชยวงค์เย็น
    ธิติพงษ์ วงสาโท
    กฤษฎา จินดา
43 อุปกรณ์สร้างแบบเรียนภาษาจากสื่อมัลติมีเดีย 1601005571 รัฐภูมิ ตู้จินดา
44 ระบบก�าหนดรหัสประจ�าตัวของอุปกรณ์แบบอัตโนมัติ 1601005373 สุพัตรา มานะไตรนนท์
45 อุปกรณ์ควบคุมโคมลอย 1601005884 เมทนี กิจเจริญ
    พรอนงค์ พงษ์ไพบูลย์
    ภัทรกร รัตนวรรณ์
    ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม
    สุนทร ศิระไพศาล
    วีระยุทธ วัลย์ลดา
    ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
46 ระบบอุปกรณ์ส�ารองไฟฟ้าพร้อมการพยากรณ์ขีดความ  1601005595 กิตติพงศ์ สังฆรักษ์
 สามารถแบตเตอรี่ส�าหรับระบบติดตามและควบคุมระยะไกล  เจษฎา ขัดทองงาม
    ปกรณ์ โล่ห์พัฒนะกิจ
47 ระบบการจอดยานพาหนะ 1601005570 อานนท์ แปลงประสพโชค
    ชัยกร ยิ่งเสรี
48 อุปกรณ์ตั้งชื่อแบบอิงความหมาย 1601005879 เทพชัย ทรัพย์นิธิ
    กัญญาณัฐ เกรียงเกตุ
    ธนนท์ หลีน้อย
49 อุปกรณ์วัดส่วนของร่างกาย 1601005584 ทรงพล ด�านิล
    ดุษฎี ตรีอ�านรรค
    สมพงษ์ กิตติปิยกุล
50 วิธีการออกแบบตัวกั้นทางเดินฟลักซ์แม่เหล็กของโรเตอร์ 1601005862 บุรินทร์ เกิดทรัพย์
 ส�าหรับมอเตอร์ซิงโครนัสรีลักแตนซ์  แสงกล้า เครือวัลย์
 และตัวกั้นทางเดินฟลักซ์แม่เหล็กดังกล่าว 
51 อุปกรณ์และวิธีการระบุต�าแหน่ง ทิศทาง และความกว้าง 1601005870 ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล
 ของเส้นเลือด จากภาพถ่ายจอประสาทตา  ธิติพร จันทร์วิเมลือง
52 ระบบแนะน�าสถานที่ใกล้เคียง 1601005586 พิรุณ พานิชผล
    พรทิพา โชคสูงเนิน
    โชติระวี หนาแน่น
    ลดาวัลย์ กลิ่นกุสุม
    ธานี ดีมีชัย
    นัยนา สหเวชชภัณฑ์
    วัชรากร หนูทอง
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53 ระบบให้บริการเทียบเวลามาตรฐานสากล 1601005883 เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ
 ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ณัทธนกฤต พาณิชสถาพร
    ภูษิต รุ่งโรจน์
    สิทธิชัย แสงดี
    สาดิศย์ เสถียรไพศาล
54 อุปกรณ์วัดความชื้น 1601005582 พิษณุ ดวงธนู
    สุพัตรา มานะไตรนนท์
    ประเสริฐ กระมุท
55 อุปกรณ์ควบคุมอินเวอร์เตอร์ส�าหรับขับมอเตอร์ 1601005596 นิคม พรมกะจิน
 โดยใช้พลังงานจากแผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์  โกศล หอมเพียร
    สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์
    พิษณุ ดวงธนู
    จิตตมนัส เพ็ชรยาหน
    วรัญู ผิวทองค�า
    ดวิษ กิระชัยวนิช
    บุญฤทธิ์ เสาวภาคย์หิรัณย์
    กิตติศักดิ์ ออมทรัพย์
    ประเสริฐ กระมุท
56 อุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ส�าหรับมอเตอร์แบบเหนี่ยวน�าที่ใช้ไฟ 1601005591 บุญฤทธิ์ เสาวภาคย์หิรัณย์
 จากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ  สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์
    วรัญู ผิวทองค�า
    ดวิษ กิระชัยวนิช
    กิตติศักดิ์ ออมทรัพย์
    จิตตมนัส เพ็ชรยาหน
    นิคม พรมกะจิน
    พิษณุ ดวงธนู
    โกศล หอมเพียร
    ประเสริฐ กระมุท
57 อุปกรณ์จัดสรรพื้นที่จอดยานพาหนะ 1601005574 รัฐภูมิ นิราศวรรณ
    ภัทราวดี พลอยกิติกูล
58 เครื่องวัดการระเหยของของเหลว 1601005565 จิรายุส ผลทิพย์
    คัมภีร์ สุขสมบูรณ์
59 ระบบควบคุมเกมส์ด้วยเซ็นเซอร์โดยใช้แผนที่ค�าสั่ง 1601005867 สุวิชา จิรายุเจริญศักดิ์
 แบบปรับค่าได้และวิธีการดังกล่าว  สุรภา เทียมจรัส
    กาลัญู สินธุสะอาด
    พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา
60 ระบบตรวจวัดลักษณะทรงกอพืชด้วยเทคโนโลยีแมชชีนวิชั่น  1601004947 สุวรรณี ผู้เจริญชนะชัย
 เพื่อการคัดเลือกสายพันธุ์พืช  ธีระ ภัทราพรนันท์
    อมเรศ แก้วปัญญา
    ไพรัตน์ ชัยชนะดี
    ปณิธิ พุ่มวิเศษ
    ปณิธิ ศิรอักษร
    ศิริชัย ปริตโตทกพร
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61 อุปกรณ์ช่วยน�าทางเตียงผู้ป่วยส�าหรับการเอกซเรย์ 1601005567 ปริญญา จันทร์หุณีย์
    จตุรงค์ จิตต์สอาด
    พสุ สิริสาลี
    ดนุ พรหมมินทร์
    กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป
    อัฐศักดิ์ เกียงเอีย
    ธนพล ศรีวงษา
    ทศพล จันทร์คีรี
62 อุปกรณ์คอลลิเมเตอร์ส�าหรับเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ 1601005580 ปริญญา จันทร์หุณีย์
    จตุรงค์ จิตต์สอาด
    พสุ สิริสาลี
    ดนุ พรหมมินทร์
    กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป
    อัฐศักดิ์ เกียงเอีย
    ธนพล ศรีวงษา
    ทศพล จันทร์คีรี
63 วิธีการแปลงและจัดกลุ่มตัวอักษรภาษาไทย 1601005048 อโณชา รักชาติเจริญ
 เป็นสัญลักษณ์แทนเสียง  ศราวุธ คงยัง
    ศวิต กาสุริยะ
    ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
    ภัชริกา ชูตระกูล
    สิทธิพงษ์ สายชุม
64 ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้า 1601005902 เจษฎา ขัดทองงาม
 และวีธีการดังกล่าว  จตุรวิทย์ จันไพบูลย์
    พาทิน พงคะชา
65 เครื่องติดตามการเจริญเติบโตของจุลชีพ 1601005863 อาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว 
 แบบวัดการเจริญเติบโตต่อเนื่อง  ศุภนิจ พรธีระภัทร
    โกษม ไชยถาวร
    พินิจ ศรัทธาพุทธ
    สุกัลยา ชาญ
    คนดี ช่วยรอด
    ประยูร แลงี
    ปณินทร เปรมปรีดิ์
    พงษ์ศักดิ์ สาระภักดี
    ศิระจิต วุฒิวงศ์
    สันติ รัตนวารินทร์
    น�้าฝน เข็มทองเจริญ
    ธวัชชัย ค�าศรี
    จุฑาเพชร เวชรังษี
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66 ระบบและวิธีการวัดค่าความยาวของต้นข้าว 1601004948 ศิริชัย ปริตโตทกพร
    ปณิธิ ศิรอักษร
    สุวรรณี ผู้เจริญชนะชัย
    ธีระ ภัทราพรนันท์
    อมเรศ แก้วปัญญา
    ไพรัตน์ ชัยชนะดี
    ปณิธิ พุ่มวิเศษ
67 ระบบและวิธีการหาต�าแหน่งแกนของวัตถุ 1601004511 รุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย
    ตรีภพ สรรเพชร์นิยม
68 ระบบสร้างคลังค�าระบุขั้วแสดงความคิดเห็น 1601005864 อลิสา คงทน
  และวิธีการดังกล่าว  ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์
    ศราวุธ คงยัง
69 ระบบสแกนวัตถุ 1601005881 ไพรัตน์ ชัยชนะดี
    สุวรรณี ผู้เจริญชนะชัย
    ธีระ ภัทราพรนันท์
    ศิริชัย ปริตโตทกพร
    อมเรศ แก้วปัญญา
    ปณิธิ ศิรอักษร
    ปณิธิ พุ่มวิเศษ
70 อุปกรณ์ระบุทิศทางและความกว้างของเส้นเลือด  1601005871 ธิติพร จันทร์วิเมลือง
 จากภาพถ่ายจอประสาทตา และขั้นตอนดังกล่าว 
71 กรรมวิธีตรวจสอบการคงอยู่ของนาโนพอร์ 1601005892 ทักษดนย์ วุฒิคุณ
  ด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า  วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ
    วิน บรรจงปรุ
    เดือนเพ็ญ จาปรุง
    ธิติกร บุญคุ้ม
    จักรพงศ์ ศุภเดช
72 ระบบและวิธีการสร้างพิกัดสามมิติของพื้นผิวใบไม้ 1601004949 ไพรัตน์ ชัยชนะดี
    ปณิธิ พุ่มวิเศษ
    ปณิธิ ศิรอักษร
    ศิริชัย ปริตโตทกพร
    สุวรรณี ผู้เจริญชนะชัย
    ธีระ ภัทราพรนันท์
    อมเรศ แก้วปัญญา
73 อุปกรณ์ผลิตก๊าซไฮโดรเจน 1601005874 มนตรี พรรณรัตน์
    สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์
74 หัววัดออกซิเจนละลาย 1601005583 เสกสรรค์ ศาสตร์สถิต
    จักรภพ อินถา
    อนุชิต ลีลายุทธ์โท
    สมหมาย โชครุ่ง
    ประชุมพงษ์ แดงสกุล
    ธนิกา ดวงธนู
    คงพันธุ์ รุ่งประทีปถาวร
    ราชพร เขียนประสิทธิ์
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75 ระบบแนะน�าส�ารับอาหารแบบอัตโนมัติและวิธีการดังกล่าว 1601005865 ปารุสก์ บุญพร
    นันทพร รติสุนทร
    อาภัททา ปีทอง
    สุปิยา เจริญศิริวัฒน์
76 อุปกรณ์จัดวางเลนส์ขยาย 1601005196 รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์
    อาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว
    สถาพร จันทน์หอม
    โกษม ไชยถาวร
    ปณินทร เปรมปรีดิ์
    อัชฌา กอบวิทยา
    ประสิทธิ์ ป้องสูน
    อังคาร จารุจารีต
    จุฑาเพชร เวชรังษี
    ยุทธนา อินทรวันณี
77 ระบบพัฒนาศักยภาพการคิดเชิงระบบและเชิงสร้างสรรค์ 1601005546 อนุชิต ลีลายุทธ์โท
 ผ่านอุปกรณ์สมองกลฝังตัว  อภิชาติ อินทรพานิชย์
78 ระบบและวิธีการสร้างข้อมูลแถบ 1601005587 ศิษเฎศ ทองสิมา
 จากภาพอิเล็กโตรโฟรีซิสเจลแบบอัตโนมัติ  เสาวลักษณ์ แก้วก�าเนิด
    อภิชาติ อินทรพานิชย์
79 กรรมวิธีการเตรียมวัสดุผสมกราฟีน-พอลิอะนิลีน 1601004512 ชาคริต ศรีประจวบวงษ์
 เพื่อการประยุกต์ใช้เป็นขั้วอิเล็กโทรดของตัวเก็บประจุยิ่งยวด  อดิสร เตือนตรานนท์
    อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ
80 อุปกรณ์หมุนลักษณะของโพลาไรเซชั่นของแสง 201000774 ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
 ด้วยมุม 90 องศาที่ควบคุมได้ 
81 วิธีการจัดเตรียมขั้วไฟฟ้าโปร่งใสบนพลาสติกจากฟิล์มบาง 401004818 ศุภนิจ พรธีระภัทร
 อินเดียมทินออกไซด์ และอุปกรณ์ดังกล่าว (Indium Tin   อรรณพ คล�้าชื่น
 Oxide Transparent Electrode On Plastic) 
82 ระบบและวิธีการให้ข้อมูลหรือบริการผ่านการเชื่อมต่อ 801001597 ก�าธร พันธุมะผล
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ตามลักษณะการเคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการ  วสันต์ ภัทรอธิคม
83 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟืล์มบางซิลิคอนที่มีโครงสร้าง 1001001297 ทรงเกียรติ กิตติสนธิรักษ์
 เป็นเซลล์ซ้อนสองชั้น  จรัญ ศรีธาราธิคุณ
    ปฏิภาณ กรุดตาด
    อภิชาญ มูลละคร
    กอบศักดิ์ ศรีประภา
    นพดล สิทธิพล
    อมรรัตน์ ลิ้มมณี
    ชาญณรงค์ ภิรมย์จิตร
84 Thin film solar battery and method for  2012-221203 อัศวิน หงษ์สิงห์ทอง
 manufacturing the same  Konagai Makoto
    จรัญ ศรีธาราธิคุณ
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ประเภทคíาขอ : สิทธิบัตรออกáบบ

ประเภทคíาขอ : อนุสิทธิบัตร

1 เครื่องย้อมสีแผ่นสไลด์แบบช่องย้อมเดี่ยว 1602003144 สิริชัย นิธิอุทัย
    อุดม โกมินทร์
    กิตติพงศ์ เอกไชย
2 ชุดวัดอุณหภูมิแบบไร้สาย ด้วยเนตไพร์แบบเก็บสาย 1602003658 ธนพล ศรีวงษา
 แบบพับข้างใน  การุณ แซ่จอก
    ยุทธศักดิ์ ถิ่นโพธิ์วงษ์
    ชาญเดช หรูอนันต์
    วรวิทย์ จันทร์สีหราช
    อัมพร โพธิ์ใย
    โอภาส ตรีทวีศักดิ์
    ประสิทธิ์ โพธิ์ยา
3 ชุดวัดอุณหภูมิแบบไร้สาย ด้วยเนตไพร์เก็บสายแบบเป็นร่อง 1602003657 การุณ แซ่จอก
    อัมพร โพธิ์ใย
    ชาญเดช หรูอนันต์
    โอภาส ตรีทวีศักดิ์
4 อุปกรณ์จับยึดวัตถุทรงกระบอก 1602002469 น�้าฝน เข็มทองเจริญ
    สันติ รัตนวารินทร์
    ศิระจิต วุฒิวงศ์
    พงษ์ศักดิ์ สาระภักดี
    คนดี ช่วยรอด
    โกษม ไชยถาวร
    พินิจ ศรัทธาพุทธ
    สุกัลยา ชาญ
    ศุภนิจ พรธีระภัทร
    อาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว
    จุฑาเพชร เวชรังษี
    ธวัชชัย ค�าศรี
5 แท่นปรับระยะวัตถุชนิดเลื่อนได้ 3 แกน 1602002767 อาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว
    รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์
    สถาพร จันทน์หอม
    อัชฌา กอบวิทยา
6 อุปกรณ์ส่องสว่าง 1602003545 พรอนงค์ พงษ์ไพบูลย์
    สุรเดช โชติช่วง

1 อุปกรณ์ปรับค่าความถูกต้องของตัวแปลงสัญญาณแอนะล็อก 1603001889 คัมภีร์ สุขสมบูรณ์
 เป็นดิจิทัล  ประกอบ โกเมศวรากุล
    อานัน จอมทะรักษ์
    ประวิทย์ แสงสัจจา
2 กระบวนการแปลงตัวจ�าแนกประเภทซปัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 1603001890 สรรพฤทธิ์ มฤคทัต
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3 ระบบควบคุมความชื้นแบบฉับพลันขนาดเล็ก 1603000021 อัมพร โพธิ์ใย
    นิภาพรรณ กลั่นเงิน
    รัตนาวรรณ เมนะเนตร
    วิทวัส แย้มวงษ์
    ชาญเดช หรูอนันต์
    อาคม ศรีหาเพท
    พุทธพล เพ็งพัด
    บุญเกื้อ พิญโญ
    จิรวัฒน์ จันต๊ะวงค์
    วัชรพงค์ เผ่าสังข์ทอง
    เอกชัย ชุ่มมะโน
4 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางซิลิคอนโครงสร้างซ้อน 1603001427 สุทธินันท์ เจริญเสถียรโชค 
 a-SiO:H/a-SiGe:H  ทวีวัฒน์ กระจ่างสังข์
    อัศวิน หงษ์สิงห์ทอง
    ปฏิภาณ กรุดตาด
    อภิชาญ มูลละคร
    จรัญ ศรีธาราธิคุณ
    ทรงเกียรติ กิตติสนธิรักษ์
    สรพงศ์ อินธิแสง
    อมรรัตน์ ลิ้มมณี
    กอบศักดิ์ ศรีประภา
5 ระบบแนะน�าข้อมูล 1603001985 ธเนศ เรืองรจิตปกรณ์
    มารุต บูรณรัช
6 วิธีการเตรียมวัสดุผสมกราฟีนพอลิไดเมททิลไซลอกเซน 1603001982 สายทิพย์ ภคพงศ์พันธุ์
 และท่อนาโนคาร์บอน และวัสดุผสมดังกล่าว  อดิสร เตือนตรานนท์
    ธิติมา มธุรส แดเนียลส์
    อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ
    ดิษยุทธ โภคารัตน์กุล
7 ระบบประเมินความแปรผันทางอารมณ์ของผู้ขับขี่ยานพาหนะ 1603001987 ภาสกร ประถมบุตร
    เกสร กาลจิตร์
    ถนัด เหลืองนฤทัย
    เสกสรรค์ ศาสตร์สถิต
8 ระบบจัดสรรร่มเคลื่อนที่ 1603001978 ปรเมษฐ์ ธันวานนท์
    วิศิษฎ์ วงศ์วิไล
    นิธิภัทร ว่องชิงชัย
    วีระชัย จันทร์สุด
    ปฏิพัทธ์ ตุ้มสังข์ทอง
9 ระบบป้ายสัญญาณจราจร 1603001980 ปิรันยา เสถียรพัฒนากูล
    กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์
    กิติวัฒน์ ลิ้มมงคล
10 ระบบวัดปริมาณน�้าฝนสะสม 1603001981 พีระ ภาคอุทัย
    ศิโรจน์ ศิริทรัพย์
    สายฝน ทมกระโทก
11 ระบบแนะน�าข้อมูลโดยการสร้างเว็บเซอร์วิสอัตโนมัติ 1603001984 มารุต บูรณรัช
12 เครื่องย้อมสีแผ่นสไลด์ส่งตรวจทางชีวภาพแบบช่องย้อมเดี่ยว 1603001483 อุดม โกมินทร์
    กิตติพงศ์ เอกไชย
    สิริชัย นิธิอุทัย
13 ระบบติดตามพาหนะ 1603001979 กิตติศักดิ์ ออมทรัพย์
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1.  Ye Myat Thein, ธัญลักษณ์ รัตนสวาสดิ์, อนันต์ชัย อัศวเมฆิน, Konlakorn Wongpatikaseree, Azman Osman 
Lim, มารุต บูรณรัช, เทพชัย ทรัพย์นิธิ, Yasuo Tan, ธเนศ เรืองรจิตปกรณ์.  “OAM: เฟรมเวิร์คการจัดการโปรแกรม
ประยุกต์ออนโทโลยีที่ช่วยลดความซับซ้อนของการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เว็บเชิงความหมายท่ีอิงกับออนโทโลยี”, 
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOFTWARE ENGINEERING AND KNOWLEDGE ENGINEERING, vol 1, มีนาคม 
2016, 115-145.

2.  รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์, อาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว, ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกุล, บุญส่ง สุตะพันธ์, อภิรมย์ วงศ์สกุลยานนท์, พิม
พรรณ กิจพ่อค้า, เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์, มงคล คุณากร. “Microfluidic PMMA-based microarray sensor chip 
with imaging analysis for ABO and RhD blood group typing/Microfluidic PMMA-based microarray 
sensor chip with imaging analysis for ABO and RhD blood group typing”, Vox Sanguinis (2016) : The 
International Journal of Transfusion Medicine, มกราคม 2016, 60-69.

3.  ทรงปกิต แก้วนิยมพาณิชย์, Yukinobu Sato, Masaki Nakaishi, Yukitaka Sakamoto, ณัฐกานต์ อุดมเดชาณัติ, 
ศศิวิมล ทรงไตร, ทรงเกียรติ กิตติสนธิรักษ์, กอบศักดิ์ ศรีประภา, อมรรัตน์ ลิ้มมณี.  “Seasonal Variations in 
Performance Loss of Photovoltaic Modules: A Case Study in Thailand Science Park”, J RENEW 
SUSTAIN ENER, vol 5, ตุลาคม 2015, 053120.

4.  รณชัย พงศ์ธรเสรี, รุ่งโรจน์ พิทยศิริ, ทรงพล ด�านิล, ชนวัฒน์ อนันต์, ชูศักดิ์ ธนวัฒโน.  “TEMPORAL FLUCTUATIONS 
OF TREMOR SIGNALS FROM INERTIAL SENSOR: A PRELIMINARY STUDY IN DIFFERENTIATING 
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