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สารจากประธานกรรมการบริหาร
ตลอดระยะเวลามากกว่า 20 ปีที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้เป็น
ศูนย์เฉพาะทางภายใต้ส�ำ นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เนคเทคได้มีพัฒนาการและเจริญเติบโตขึ้นทั้งขนาดขององค์กรและจำ�นวนบุคลากร ทั้งที่
เป็นนักวิจัยและบุคลากรสนับสนุน ทั้งนี้ปัจจัยสำ�คัญประการหนึ่งที่สนับสนุนพัฒนาการของเนคเทคคือคณะกรรมการ
บริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนที่ได้มีบทบาทสำ�คัญในการให้คำ�แนะนำ�และความคิดเห็นที่สะท้อนความต้องการด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศที่เป็นรูปธรรมให้ผู้บริหารและนักวิจัยของเนคเทคได้รับทราบอย่างชัดเจน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานที่
ถ่ายทอดและดำ�เนินร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในภาครัฐ องค์กรเอกชน และองค์กรเพื่อสาธารณะประโยชน์โดยไม่หวัง
กำ�ไร ดังผลงานเนคเทคที่ปรากฏต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องซึ่งสร้างผลกระทบที่มีดัชนีวัดได้ตามนโยบายของ สวทช.
อย่างไรก็ดี การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจาก
จะเป็นความท้าทายต่อความสามารถทั้งทางด้านการบริหารและวิชาการ เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในประเทศแล้ว ยังมีผลต่อการพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยอีกด้วย
ซึ่งความท้าทายเหล่านี้คือภารกิจที่ส�ำ คัญของ สวทช. ที่จะประสบความสำ�เร็จได้นั้น ต้องอาศัยการสนับสนุนทั้งจาก
ทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านนโยบายและบริหารจากผู้บริหารระดับสูงของประเทศ ประกอบเข้ากับบุคลากรที่
มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่ไปกับความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย ซึ่งปัจจัยสนับสนุนเหล่านี้จะ
ช่วยนำ�พาให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่งคั่งและมั่นคงต่อไป
รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2557 นี้ ผลงานต่างๆ ของเนคเทคหลากหลายสาขา ทั้งที่เป็นผลงานวิจัยเพื่อ
อำ�นวยความสะดวกต่อคนพิการและคนสูงวัย การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐานเพือ่ บริการสาธารณะในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิ ด้านการจราจร การสาธารณสุข การเกษตร การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น ผลงานเหล่านี้
ที่ตอบสนองความต้องการในการใช้งานในประเทศที่มีหลายรูปแบบทั้งที่เป็นเพื่อการศึกษา การให้บริการ
คำ�ปรึกษา การให้บริการทดสอบด้านต่างๆ การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
ซึ่งเป็นการสร้างงานวิจัยที่ใช้ได้จริง อย่างไรก็ตามเนคเทคยังต้องสร้างความสมดุลระหว่างการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในระดับต้นน้�ำ ระดับกลางน้�ำ และระดับปลายน้ำ� เพื่อให้ได้มาทั้งที่
เป็นองค์ความรู้ใหม่และการสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้ ซึ่งการวิจัยและพัฒนา
ในทุกระดับนี้ต้องอาศัยทั้งการเปลี่ยนแนวคิดและการได้รับทรัพยากรสนับสนุนเพื่อพัฒนางาน
วิจัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลกได้
ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร นักวิจัย และบุคลากรสนับสนุนของเนคเทคทุกคน ที่ได้
ร่วมแรงร่วมใจกันดำ�เนินงานให้ประสบความสำ�เร็จในการผลักดันให้เนคเทคมีความก้าวหน้า
ในการสร้างคุณประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติ และคาดหวังว่างานของเนคเทคสร้างประโยชน์
ให้แก่ประเทศจนเป็นที่ประจักษ์
								
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ประธานกรรมการบริหาร
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สารจากผู้อ�ำ นวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เป็นหน่วยงานในสังกัดสำ�นักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีพันธกิจที่ส�ำ คัญ 4
ด้าน คือ ด้านการวิจัย พัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและวิจัยนโยบาย การดำ�เนินงานของศูนย์ฯ ในปีงบประมาณ 2557
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (2557 – 2559) ของศูนย์ฯ ที่มุ่งประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ผ่านการตอบ
โจทย์ (demand & relevance) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) พันธมิตร และลูกค้า (alliance/
customers) ในการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปช่วยแก้ปัญหา สร้างสรรค์ผลงานที่มีผลกระทบ
สูงต่อประเทศ ในภาคเศรษฐกิจและสังคมในหลายภาคส่วน อาทิ ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมการผลิต
และบริการ ภาคการศึกษา และความมั่นคง พร้อมกับการเตรียมพร้อมในการรับมือกับประเด็นอุบัติใหม่ระดับ
โลกให้กับประเทศ ควบคู่กับการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ผ่านนโยบาย RACE (Relevance,
Alliance, Co-creation, Execellence) และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่องค์กรที่มีชีวิต โดยการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากร และคืนสิ่งดีๆ สู่สังคม (corporate social responsibility: CSR)
ปีงบประมาณ 2557 นี้ ศูนย์ฯ มีผลการดำ�เนินงานตามพันธกิจที่สะท้อนถึงเป้าหมายหลักได้เป็น
อย่างดี คือ เป็นองค์กรหลักของประเทศไทยด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
รวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรในการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี เพือ่ เสริมสร้างอุตสาหกรรมไทยให้ยง่ั ยืนในเวทีโลก
ร่วมสร้างความเข็มแข็งให้กับสังคมและชุมชน ซึ่งมีขีดความสามารถในการทำ�งานและส่งมอบผลงานวิจัยร่วมกับ
ภาครัฐ อย่างได้ผลดี และร่วมผลักดันการนำ�ผลงานวิจัยและพัฒนาให้เข้าสู่กระแสเศรษฐกิจและสังคมให้มากยิ่ง
ขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยแข่งขันกับประเทศอื่นได้
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ 2557 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจในงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สามารถนำ�ไปเป็นข้อมูลอ้างอิง นำ�ไปใช้ประโยชน์ หรือจุดประกายให้เกิดแนวความคิด
การนำ�ผลงานวิจัยพัฒนาของศูนย์ฯ ไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศชาติ หรือก่อให้เกิดความร่วมมือใน
อนาคตต่อไป
						

(ดร. พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์)
ผู้อ�ำ นวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

บทสรุปผู้บริหาร
ในปีงบประมาณ 2557 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค มีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
จำ�นวนทั้งสิ้น 665 คน โดยแบ่งตามระดับการศึกษาได้ดังนี้ ปริญญาตรีและต่ำ�กว่า 260 คน ปริญญาโท 274 คน ปริญญาเอก
131 คน และแบ่งตามกลุ่มตำ�แหน่งได้ดังนี้ ผู้บริหาร 39 คน กลุ่มนักวิจัยและพัฒนา 421 คน กลุ่มสนับสนุนวิจัยและพัฒนาธุรกิจ
147คน กลุ่มสนับสนุนทั่วไป 58 คน ในด้านงบประมาณ ศูนย์ฯ ได้รับเงินงบประมาณประจำ�ปี 2557 รวม 454,552,400.97 บาท
ผลของการใช้จ่ายงบประมาณในปีนี้ ได้มีการใช้จ่ายงบประมาณจริงรวมทั้งสิ้น 283,692,833.28 บาท
ผลการดำ�เนินงานของศูนย์ฯ ประจำ�ปีงบประมาณ 2557 ประกอบด้วยผลงานสำ�คัญในด้านการวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอด
เทคโนโลยี การพัฒนากำ�ลังคน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมไปถึงความร่วมมือจากหน่วยงานและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ซึ่งล้วนแต่ท�ำ ให้ผลงานของศูนย์ฯ เป็นที่ยอมรับในหลายเวทีอย่างกว้างขวาง มีผลงานที่ได้รับด้านรางวัลด้านการจัดการการพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนด้านไอที และต้นแบบผลงานวิจัยที่ผ่านการทดสอบและนำ�ไปสู่การใช้งาน อาทิ ต้นแบบชุดทดสอบการเคลื่อนไหว
ระหว่างการนอนของผู้ป่วยที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติ ต้นแบบเครื่องช่วยฟัง รุ่น INTIMA (เฟส 2) ต้นแบบบริการตรวจสอบสุขภาพ
เครือข่าย NetHAM nano ต้นแบบเอสเซนส์: โปรแกรมวิเคราะห์โซเซียลมีเดีย ต้นแบบระบบติดตามและเฝ้าระวังภัยทางธรรมชาติ
ด้วยข้อมูลตรวจวัดจากเซ็นเซอร์ ต้นแบบเครื่องย้อมเลือดอัตโนมัติ ต้นแบบโปรแกรมตรวจสอบความสมบูรณ์ของหัวอ่านฮาร์ดดิสก์
โดยใช้เทคนิคประมวลผลโดยภาพถ่าย ต้นแบบแผงวงจรสถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ รุ่นที่ 2 ต้นแบบโปรแกรมนับไข่ไหม ต้นแบบ
ระบบตอบคำ�ถามและค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีผลกับสภาพจราจรเชิงความหมายด้วยออนโทโลยี ต้นแบบบริการนำ�เข้าจัดเก็บ
และจัดการข้อมูลสำ�หรับคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพระดับจังหวัด ต้นแบบป้ายอาร์เอฟไอดีแบบมีซิปบนกระดาษเคลือบผิว
ด้วยวิธีการพิมพ์เฟล็กซ์โซกราฟฟิก ต้นแบบเฟรมเวิร์กกระบวนการเก็บข้อมูลเกษตรกรรมแบบกึ่งออฟไลน์และออนไลน์ : ต้นแบบ
ระบบการบันทึกข้อมูลต้นยูคาลิปตัส ต้นแบบไฟล์เสียงสำ�หรับการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำ�หรับ
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ต้นแบบ Smart IVR ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติแบบยืดหยุ่นและรวดเร็วด้วย
DTMF เป็นต้น
ผลงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทำ�ให้เกิดจำ�นวนสัญญาทั้งสิ้น 120 สัญญา มูลค่า
กว่าสองร้อยล้านบาท ส่วนผลงานด้านการพัฒนากำ�ลังคน เป็นผลสืบเนื่องจากโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง
ประเทศไทย (NSC) โดยเยาวชนที่ผ่านการแข่งขันจากโครงการดังกล่าว ได้รับการส่งเสริมให้แข่งขันในระดับนานาชาติและสามารถ
ได้รางวัลผลงานสำ�หรับคนพิการและผู้สูงอายุ จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยี
สิ่งอำ�นวยความสะดวกสำ�หรับคนพิการ ครั้งที่ 8 (i-CREATe2014) ประเทศสิงคโปร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จำ�นวน 2
รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท Technology Category และประเภท Design Category
นอกจากนี้ยังมีผลงานที่ได้รับรางวัลด้านการจัดการ ได้แก่ รางวัลโครงการดีเด่นของชาติสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำ�ปี 2556 มีบุคลากรในหน่วยงานได้รับรางวัล SPIE Fellow รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นในรางวัลระดับดี รางวัลอาคารใจดี
“ระดับดี” ประจำ�ปี 2557 เป็นต้น
การดำ�เนินงานของศูนย์ฯ ในปีงบประมาณ 2557 เป็นปีเริ่มต้นของแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (2557–2559) ที่มุ่งเน้น
ในประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ มุ่งสู่การตอบโจทย์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พันธมิตร และลูกค้า ในการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไปช่วยแก้ปัญหา สร้างผลงานที่มีผลกระทบสูงต่อประเทศ ในภาคเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมการผลิต
และบริการภาครัฐ/ภาคสังคม การยกระดับผลงานวิจัยและพัฒนา ที่สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ที่สำ�คัญ คือ ยกระดับคุณภาพชีวิต
สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการผลิตและบริการ การใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการด้านพลังงาน การสร้างความมั่นคง
ให้กับประเทศ และสร้างความสามารถในการรับมือกับประเด็นอุบัติใหม่ระดับโลกให้กับประเทศ และการหาแหล่งงบประมาณใหม่
สามารถนำ�ความรู้และความเข้มแข็งทางด้านเทคโนโลยีฐาน ไปสู่การตอบโจทย์/ต่อยอดสู่ภาคเศรษฐกิจสังคม การพัฒนากลไกความ
ร่วมมือกับภายนอก และการส่งมอบ (delivery mechanism) เพื่อนำ�ผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์ได้ตรงตามความต้องการ รวมไป
ถึงการพัฒนากระบวนการบูรณาการ การทำ�โครงการวิจัยที่สำ�คัญทำ�งานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก สวทช. โดย
มุ่งเน้นความคล่องตัว (agility) ในการดำ�เนินงานภายใต้กฎระเบียบที่มีอยู่ และปรับแนวการทำ�งาน (alignment) ภายในองค์กรให้
สอดคล้องกัน การให้ความสำ�คัญในการจัดสรรทรัพยากรที่มีจำ�กัด ทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณ รวมไปถึงการถ่ายทอดนโยบายสู่
การปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนที่ชัดเจน การสร้างวัฒนธรรมองค์กร สู่องค์กรที่มีชีวิต โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
และคืนสิ่งดีๆ สู่สังคม (corporate social responsibility: CSR) แม้ว่าจะเป็นการดำ�เนินงานในปีแรกของแผนฯ คณะผู้บริหาร
ทีมนักวิจัย และฝ่ายสนับสนุนได้มีการปรับตัวให้ดำ�เนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ รายงานประจำ�ปีฉบับนี้ได้สะท้อนภาพ
ผลงานที่เป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของศูนย์ฯ คือ “ผลงานวิจัย ที่ใช้ได้จริง”

ประวัติเนคเทค
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ก่อตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2529 ระยะเริ่มต้นมีสถานะเป็น
โครงการภายใต้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี สำ�นักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และการพลังงาน (ชื่อในขณะนั้น) ต่อมาในวันที่ 30 ธันวาคม 2534 เนคเทคได้
เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นศูนย์แห่งชาติเฉพาะทาง และเปลี่ยนการจัดรูปแบบองค์กรใหม่
เพื่อให้มีความคล่องตัวขึ้นกว่าเดิม
ตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534
ปัจจุบันเนคเทคเป็นหน่วยงานเฉพาะทางของสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีการบริหารงานในรูปแบบที่เป็น
อิสระ ภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีทิศทางการดำ�เนินงาน

"ร่วมสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ก่อเกิดประโยชน์มีความเป็นเลิศ"

วิสัยทัศน์

ดำ�เนินการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรที่สำ�คัญเพื่อสร้างผลงานที่สำ�คัญ
และมีความเป็นเลิศ สามารถนำ�ไปสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศหรือภูมิภาค

เนคเทคเป็นองค์กรที่เน้นด้านการวิจัย พัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม
ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่สะท้อน
เป้าหมายหลัก คือ การเป็นองค์กรหลักของประเทศไทยด้านการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ รวมถึงการร่วมมือกับ
พันธมิตรในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างอุตสาหกรรมไทยให้
ยั่งยืนในเวทีโลก ร่วมสร้างความเข็มแข็งให้กับสังคมและชุมชน

พันธกิจ

ทำ�เนียบผู้บริหาร

นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์
ผู้อำ�นวยการ

นายปิยวุฒิ ศรีชัยกุล
รองผู้อำ�นวยการ
นายกว้าน สีตะธนี
รองผู้อำ�นวยการ

นายศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
รองผู้อำ�นวยการ

นายสุธี ผู้เจริญชนะชัย
รองผู้อำ�นวยการ

นางสาวเพ็ญศรี กันตะโสพัตร์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ

ข้อมูลบุคลากร
ในปี 2557 เนคเทคมีบุคลากรจำ�นวนทั้งสิ้น 665 คน โดยแบ่งตามระดับการศึกษา และแบ่งตามกลุ่มตำ�แหน่งงาน ได้ดังนี้

ปริญญาเอก
131

ปริญญาตรีและต่ำ�กว่า
260

ปริญญาโท
274

กราฟแสดงระดับการศึกษาบุคลากร

10

ระดับการศึกษา

จำ�นวนคน

ร้อยละ

ระดับปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรีและต่ำ�กว่า
รวม

131
274
260
665

20
41
39
100
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421

450
400
350
300
250
200

จำ�นวน
(คน)

147

150

58

100
50

33

6

0

ดับสูง

กลุ่มผู้บริหารระ

า
กิจ
ารจัดการ ลุ่มวิจัยและพัฒน ิจัยและพัฒนาธุร ุ่มสนับสนุนทั่วไป
ก
ว
กล
สนุน
กลุ่มสนับ

กลุ่มบริห

กราฟแสดงกลุ่มตำ�แหน่งงาน

กลุ่มตำ�แหน่ง

จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

กลุ่มผู้บริหารระดับสูง
กลุ่มบริหารจัดการ
กลุ่มวิจัยและพัฒนา
กลุ่มสนับสนุนวิจัยและพัฒนาธุรกิจ
กลุ่มสนับสนุนทั่วไป

6
33
421
147
58

1
5
63
22
9

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายงานประจำ�ปี 2557

11

งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับประจำ�ปีงบประมาณ 2557 คือ 454.55 ล้านบาท ใช้จ่ายจริง 283.69 ล้านบาท

พันธกิจ

งบประมาณที่ได้รับ(ล้านบาท) ผลการใช้จ่ายจริง (ล้านบาท)

วิจัยและพัฒนา
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
พัฒนากำ�ลังคน
โครงสร้างพื้นฐาน
บริหารจัดการภายใน
รวม

289.68
42.25
33.47
31.94
57.21
454.55

165.99
22.16
26.00
19.87
49.68
283.69

ร้อยละ
58
8
9
7
18
100

ผลการใช้เงินประจำ�ปีงบประมาณ 2557

500
450
400

Ë¹‹ÇÂ : ÅŒ‹Ò¹ºÒ·

350

284

300
250
200

166

150
100
50

22

26

TT

HRD

20

50

0

RDDE

INFRA

IM

การใช้เงินตามพันธกิจ

IM 18
RDDE 58

INFRA 7
HRD 9
TT 8

ร้อยละการใช้งบประมาณแยกตามพันธกิจ
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RDDE
TT
HRD
INFRA
IM

Grand Total

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

สินทรัพย์หมุนเวียน
		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		
ลูกหนี้การค้า (สุทธิ)
		
เงินยืมทดรองจ่ายให้พนักงาน
		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
		
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์

หน่วย : บาท

		
16,316,471.80
40,744,562.90
1,570,946.00
5,490,228.10
64,122,208.80

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
		
เงินมัดจำ�และเงินค้�ำ ประกันจ่าย
1,363,410.00
		
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ยานพาหนะ (สุทธิ)
234,478,945.74
		
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
13,608,992.41
		
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
249,451,348.15
รวมสินทรัพย์
313,573,556.95
					
หนี้สินและเงินกองทุน
หนี้สิน				
หนี้สินหมุนเวียน				
		
เจ้าหนี้การค้า
25,748,780.92
		
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
55,722,079.18
		
รวมหนี้สินหมุนเวียน
81,470,860.10
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
		
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
3,992,980.44
		
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
3,118,769.97
		
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
7,111,750.41
รวมหนี้สิน
88,582,610.51
เงินกองทุน
		
เงินกองทุน
224,990,946.44
รวมเงินกองทุน
224,990,946.44
รวมหนี้สินและเงินกองทุน
313,573,556.95
					
หมายเหตุ : งบแสดงฐานะทางการเงินยังไม่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก สตง.					
ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2557

รายงานประจำ�ปี 2557
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สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
งบรายได้ค่าใช้จ่าย
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2557

						
							
				
หน่วย : บาท

รายได้
		 รายได้เงินอุดหนุน
14,529,646.33
		 รายได้ค่าบริการและขายสินค้า
115,932,465.97
(1,612,637.29)
		 เงินเหลือจ่ายส่งคืน
		 รายได้อื่น
1,550,643.13
รวมรายได้
130,400,118.14
			
ค่าใช้จ่าย				
		
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
		 เงินเดือนและค่าจ้าง
475,843,650.97
		 สวัสดิการ
67,348,985.46
			รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร
543,192,636.43
ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน			
		 ค่าพัฒนาบุคลากร (ค่าเดินทาง สัมมนาและฝึกอบรม)
7,962,184.26 		
		 ค่าตอบแทน
9,606,029.96
		 ค่าใช้สอย		
			 ค่าจัดฝึกอบรมและสัมมนา
12,325,259.42
8,513,540.05
			 ค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติงานนอกสถานที่
			 ค่าธรรมเนียม
1,547,793.12
			 ค่าซ่อมแซมและบำ�รุงรักษา
15,152,628.13			
			 ค่ารับรองและพิธีการ
3,534,732.94
			 ค่าใช้จ่ายบริหารอาคาร
18,035,698.20
			 ค่าเช่าทรัพย์สิน
9,335,850.56
			 ค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์ ข้อมูล และการใช้บริการข้อมูล
2,098,543.40 			
			 ค่าบริการเทคนิคและวิเคราะห์
1,565,348.30
			 ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์
1,571,155.26
			 ค่าจ้างพัฒนาเว็บไซต์ สื่อการเรียนรู้ จัดทำ�ฐานข้อมูล
5,495,803.79 			
			 ค่าใช้สอยอื่น
1,324,389.79
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สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
งบรายได้ค่าใช้จ่าย
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2557

						
							
				
หน่วย : บาท

		
ค่าใช้สอย			
			 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
123,720.40
			 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
38,405.27
			 ขาดทุนจากการจำ�หน่าย/บริจาคครุภัณฑ์และอุปกรณ์
2,872.17
			รวมค่าใช้สอย
80,665,740.80
		 ค่าวัสดุ
41,278,439.72
		 ค่าสาธารณูปโภค
32,462,184.04
		 เงินอุดหนุน				
			 เงินอุดหนุนการวิจัย
34,266,830.44
			 เงินอุดหนุนประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม
13,486,833.93 			
178,092.69
			 เงินอุดหนุนอื่นๆ
			รวมเงินอุดหนุน
47,931,757.06
		
รายจ่ายอื่น				
			 ค่าใช้จ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากร
3,300,524.87
			 ค่าจ้างที่ปรึกษา/ศึกษา
5,115,488.88
			 ค่าสอบบัญชี
27,000.00
			 ค่าตรวจประเมินคุณภาพ
808,000.00
			 ค่าสมาชิก
527,204.92
			 ค่าจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำ�หรับงานรับจ้าง
24,896,235.82
			รวมรายจ่ายอื่น
34,674,454.49
			รวมค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน
254,580,790.33
			 ค่าเสื่อมราคา
80,740,221.88
รวมค่าใช้จ่าย
878,513,648.64
						
รายได้สูง (ต่�ำ )กว่าค่าใช้จ่าย
(748,113,530.50)
						
						
หมายเหตุ : งบรายได้ค่าใช้จ่ายยังไม่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก สตง. ไม่รวมรายได้เงินงบประมาณ		
		
ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2557				

รายงานประจำ�ปี 2557

15

ผลงานด้านวิจัย พัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม
ต้นแบบเชิงพาณิชย์/ สาธารณะประโยชน์
ระบบควบคุมการจ่ายก๊าซธรรมชาติหลากหลายคุณภาพในรถยนต์เบนซิน
ระบบควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงก๊าซสำ�หรับเครื่องยนต์เบนซินที่มีจำ�หน่ายในท้องตลาดจะถูกออกแบบให้ทำ�งานกับเชื้อเพลิง
ที่มีคุณสมบัติค่อนข้างคงที่ ดังนั้นการใช้เชื้อเพลิงที่มีคุณสมบัติแปรผันมากจะส่งผลถึงประสิทธิภาพการทำ�งานของเครื่องยนต์ที่ลดลง
ดังนั้นจึงมีความจำ�เป็นที่จะต้องพัฒนาระบบควบคุมการจ่ายก๊าซที่สามารถปรับการจ่ายก๊าซให้พอเหมาะกับก๊าซที่มีคุณสมบัติแตกต่าง
กันด้วยตัวเอง และไม่ทำ�ให้ ECU หลักของรถยนต์ทำ�งานผิดปกติ

การนำ�ไปใช้ประโยชน์
สามารถใช้เชื้อเพลิงก๊าซที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน
ค่อนข้างสูงได้และสามารถใช้งานได้กับก๊าซธรรมชาติหลาก
หลายคุณภาพตั้งแต่ก๊าซธรรมชาติแบบอัดที่มีจำ�หน่ายตาม
สถานีบริการจนไปถึงก๊าซ LNG บริสุทธิ์ โดยประสิทธิภาพ
ทำ�งานของเครื่องยนต์ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์: บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)

ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้เฉพาะภายในองค์กร

การนำ�ไปใช้ประโยชน์
ระบบ S-Sense สามารถนำ�มาช่วยให้ธุรกิจหรือองค์กรรับรู้กิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของตน
และตรวจสอบความพึงพอใจและติดตามทัศนคติของสาธารณะที่มีต่อยี่ห้อผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ ของตนได้ เพื่อให้เข้าใจถึง
ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์: Computerlogy Co., Ltd.
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โปรแกรมเลือกศัพท์ไทย เวอร์ชั่น 2.1
เป็นเครื่องมือช่วยการเขียน ภาษาไทยสำ�หรับนักเรียน
ที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน การทำ�งานของโปรแกรม
จะแสดงรายการคำ�ศัพท์ด้วยการด้วยการทำ�นายคำ�ศัพท์จาก
ข้อมูลสถิติการเกิดของคำ� ศัพท์ที่ได้จากการเก็บข้อมูลในคลัง
ประโยค เมื่ีอผู้ใช้งานพิมพ์อักษร 1-2 ตัวของคำ�ศัพท์ โปรแกรม
จะแสดงชุดรายการคำ�ที่มีอักษรนั้นเพื่อให้ผู้ใช้งานเลือก พร้อม
การอ่านออกเสียง โดยทำ�งานร่วมกับซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียง
พูดภาษาไทย vaja-TTS ที่สามารถเรียนรู้และปรับปรุงข้อมูล
คำ�ศัพท์ จากการใช้งานของผู้ใช้ได้
หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์
• กระทรวงศึกษาธิการ
• กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
• สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

เครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพา
เครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพา "AflaSense"
เป็นเครื่องมือที่ช่วยตรวจวัดเชื้อที่สร้างสารอะฟลาทอกซิน ที่ให้ผลการตรวจวัด
รวดเร็ว ขนาดเล็กพกพาสะดวก (Rapid and Portable Aflatoxin Sensor) มีต้นทุนการผลิตต่ำ�โดยนำ�เทคนิคการตรวจวัดแบบปฏิกริยาเคมีไฟฟ้าของ
ขั้วไฟฟ้าเคมีมาใช้ในการตรวจวัดสารอะฟลาทอกซินเป็นครั้งแรก กระแสไฟฟ้า
ที่วัดได้จากปฏิกริยาดังกล่าวจะถูกคำ�นวณเป็นความเข้มข้นของสารอะฟลาทอก
ซินและแสดงผลผ่านจอแสดงผลบนตัวเครื่องอย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยใช้
งานร่วมกับขั้วไฟฟ้ากราฟิน (Graphene-based Strip) แบบใช้ครั้งเดียว ที่
สร้างโดยเทคโนโลยีการพิมพ์ (Printing Technology) ทำ�หน้าที่เป็นเซ็นเซอร์
ตรวจวัดสารปนเปื้อนอะฟลาทอกซินที่มีประสิทธิภาพ และความไวสูง

การนำ�ไปใช้ประโยชน์
เทคโนโลยีพื้นฐานของเครื่องตรวจวัด "AflaSense" สามารถ
นำ�ไปต่อยอดทางเทคโนโลยีได้อย่างหลากหลายในอนาคต เช่น การตรวจ
วัดเชื้อโรคหรือสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร รวมไปถึงสินค้าทางการเกษตร
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำ�คัญของอุตสาหกรรมไทย
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ระบบเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและเหตุการณ์น้ำ�หลาก สำ�หรับเขื่อนวชิราลงกรณ์
(ได้ขยายผลอีก 13 เขื่อน)
เป็นระบบสารสนเทศสำ�หรับจัดเก็บข้อมูลแผ่นดินไหวและข้อมูล
อุตุอุทกวิทยา เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัตโนมัติ และแสดงผลข้อมูลให้
เพียงพอสำ�หรับประเมินความมั่นคงของเขื่อนในสถานการณ์แผ่นดินไหว
และเหตุการณ์น้ำ�หลาก แทนกระบวนการทำ�งานแบบเดิมที่วิเคราะห์ข้อมูล
โดยผู้เชี่ยวชาญ จะส่งผลให้กระบวนการประเมินความปลอดภัยของเขื่อน
ในสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการต่อยอด
งานวิจัยจากโครงการระบบสื่อสารและจัดเก็บข้อมูลชุดตรวจวัดแรงดัน
น้ำ�ของเขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
และจากการพัฒนาระบบเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและเหตุการณ์น้ำ�
หลาก สำ�หรับเขื่อนวชิราลงกรณ์นี้ ปัจจุบันได้เริ่มขยายผลเพิ่มเติมตาม
ความจำ�นงจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของระบบติดตามตรวจวัดข้อมูลระยะไกล
ด้านความปลอดภัยเขื่อน (DAM SAFETY REMOTE MONITORING
SYSTEM: DS-RMS) ให้กับ 13 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อน
ภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแม่จาง เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนน้ำ�พุง เขื่อนจุฬาภรณ์
เขื่อนห้วยกุ่ม เขื่อนสิรินธร เขื่อนปากมูล เขื่อนโรงไฟฟ้าลำ�ตะคอง
ชลภาวัฒนา เขื่อนรัชชประภา และเขื่อนบางลาง โดยคาดว่าจะดำ�เนินการ
เสร็จภายในปี 2559
หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ซอฟต์แวร์สมาร์ทอินทราเน็ต เวอร์ชั่น 1.0
ชุดซอฟต์แวร์สมาร์ทอินทรา ใช้สำ�หรับการจัดเก็บ
ข้ อ มู ลในองค์ ก รและยั งเป็ น เครื่ อ งมื อ สำ � หรั บใช้ ใ นการสื่ อ สาร
ภายในองค์กรที่ดี ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารรูปแบบต่างๆ ทั้งข้อความ
ภาพ เสี ยง วี ด ี โ อ ลิง ก์ข ้อ มูล รองรับ การใช้ง านผ่ า นเว็ บ
เบราว์เซอร์ได้หลากหลายอาทิเช่น Internet Explorer เวอร์ชั่น 8
หรือสูงกว่า, Firefox เวอร์ชั่น 12 หรือสูงกว่า, Safari เวอร์ชั่น 6
หรือสูงกว่า ฟังก์ชนั่ การทำ�งานหลักของซอฟต์แวร์ “สมาร์ทอินทรา”
นี้ ถู ก ออกแบบให้ ผู้ ใ ช้ ง านจั ด รู ป แบบหน้ า จอของตั ว เองได้ ง่ า ย
สามารถกำ � หนดสิ ท ธิ ก ารเข้ า ถึ ง ระบบหรื อ ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ได้
รายบุคคลและกำ�หนดชั้นความลับเอกสารที่จัดเก็บได้ ประกอบ
ด้วยระบบงานพื้นฐานจำ�นวน 14 ระบบงาน และเครื่องมือ
หลักที่สำ�คัญจำ�นวน 3 เครื่องมือ ที่ช่วยผู้ดูแลระบบอินทราเน็ต
สามารถสร้างระบบงานได้ โดยไม่ต้องพัฒนาโปรแกรมใหม่
หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท กรุงเทพธนาคม จำ�กัด และคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อยู่ระหว่างการทำ�สัญญา)
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มอเตอร์ไร้แปรงถ่านแบบใช้แม่เหล็กถาวร
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่เป็นชิ้นส่วนสำ�คัญในระบบปรับอากาศ
และเครื่องทำ�ความเย็นแบบประหยัดพลังงาน โดยร่วมกับ บริษัท กุลธร
อิเล็คทริค จำ�กัด เพื่อทดแทนการผลิตมอเตอร์แบบเหนี่ยวนำ�ที่ทางบริษัท
ผลิตและจำ�หน่ายอยู่แล้ว ซึ่งต้นแบบถูกออกแบบและผลิตขึ้นโดยใช้พื้นฐาน
วัสดุเดิมที่มีในสายการผลิตให้มากที่สุด ทำ�ให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้
เป็นอย่างมาก รวมถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และราคาสามารถแข่งขัน
กับมอเตอร์ที่นำ�เข้าจากต่างประเทศได้
หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์
บริษัท กุลธรอิเล็คทริค จำ�กัด นำ�ไปผลิตระดับ pilot scale และนำ�
เข้าสู่แคตะล็อกผลิตภัณฑ์ใหม่ทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมของบริษัท และมี
การนำ�เสนอขายต่อลูกค้าในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

การตรวจจับและจำ�แนกเหตุการณ์ในการขับขี่ผ่านโทรศัพท์ Smartphone
เป็นเครื่องมือในการวัดระดับความปลอดภัยในการขับขี่ โดยใช้เซ็นเซอร์วัดการ
เคลื่อนไหวด้วยการวัดอัตราเร่งของโทรศัพท์ เพื่อตรวจวัดการเคลื่อนไหวของยานพาหนะ
สามารถตรวจจับการเร่ง เบรก เปลี่ยนเลน และการเลี้ยวกะทันหัน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยระบบสามารถตรวจสอบ พฤติกรรมการขับรถและแจ้ง
เตือนด้วยเสียงแบบ real-time เมื่อเกิดเหตุการณ์อันตราย รวมทั้งแสดงผลคะแนนความ
ปลอดภัยและผลประเมินการขับขี่ด้วย grade และข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น
หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ : บริษัทขนส่ง จำ�กัด (บขส.), ตำ�รวจภูธร ภาค 5, ตำ�รวจภูธร
ภาค 9, ตำ�รวจสื่อสาร มีการใช้งานจริงที่งาน Asia Pacific Water Summit 2013,
งานประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร, ใช้งาน 2 เส้นทางหลัก คือ กรุงเทพ-นครราชสีมา และ
กรุงเทพ-เชียงราย

ชุดทดสอบการเคลื่อนไหวระหว่างการนอนของผู้ป่วยที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติ
ต้นแบบชุดทดสอบการเคลื่อนไหวระหว่างการนอนของผู้ป่วยที่มีการเคลื่อนไหว
ผิดปกติ ทำ�หน้าที่วัดการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยหรือผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นโรค โดยอุปกรณ์
ถูกติดตั้งไว้ที่บริเวณแขนขวา แขนซ้าย ขาขวา ขาซ้าย และลำ�ตัว ทั้งหมด 5 ตำ�แหน่ง
เพื่อวัดการเคลื่อนไหวแนวเชิงเส้นสามแกนตั้งฉากกัน และวัดการเคลื่อนไหวจากการหมุน
รอบแกนทั้งสามแกนดังกล่าว โดยสัญญาณทั้งหมดจะถูกส่งไปเก็บที่คอมพิวเตอร์ผ่านระบบ
สื่อสารบลูทูธ (Bluetooth) อุปกรณ์สามารถทำ�งานได้ยาวนานกว่า 8 ชั่วโมง รูปแบบของ
ข้อมูลเป็นแบบเปิด ทำ�ให้ผู้ใช้งานสามารถนำ�ไปวิเคราะห์ด้วย
ซอฟต์แวร์อื่นได้ทันที
หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ : คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์รักษาโรค
พาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
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เครื่องช่วยฟัง รุ่น INTIMA (เฟส 2)
เครื่องช่วยฟัง (Hearing aids) รุ่น: อินทิมา (INTIMA) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ขนาดเล็กสําหรับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยิน ใช้เพิ่มความสามารถทางการได้ยินเสียงของผู้สูง
อายุหรือผู้พิการโดยทําหน้าที่ขยายและปรับแต่งสัญญาณเสียงตามลักษณะการสูญเสีย
การได้ยินในแต่ละบุคคล ผลการทดสอบด้านคลินิกเป็นระยะเวลา 1 ปี ในส่วน
ของผลทางด้านวิศวกรรมและด้านเสียงนั้น เครื่องช่วยฟังสามารถทำ�งานได้
อย่างสมบูรณ์มากกว่า 98% และยังได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ CE ซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เห็นว่าเครื่องช่วยฟังที่ผลิต
โดยคนไทย มีคุณภาพเทียบเท่าตามมาตรฐานสากล และทัดเทียม
เครื่องช่วยฟังที่นําเข้าจากต่างประเทศ
หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้นำ�เครื่องช่วยฟังไปให้บริการ ณ โรงพยาบาล 13 แห่งทั่วประเทศ และปัจจุบัน
ดําเนินการส่งมอบเครื่องช่วยฟังให้กับโรงพยาบาล จํานวน 500 เครื่องแล้ว

บริการตรวจสอบสุขภาพเครือข่าย NetHAM nano

เป็นนวัตกรรมบริการที่ทำ�ให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไป
สามารถตรวจสอบเครื อ ข่ า ยด้ ว ยตนเองโดยไม่ ต้ อ งติ ด ตั้ ง
เซิร์ฟเวอร์และโปรแกรมใดๆ ด้วยการปฏิบัติงานบนระบบคลาวด์
(cloud) สามารถตรวจสอบระบบได้หลายจุดพร้อมกัน และ
สามารถขยายตัว (scale out) ได้ไม่สิ้นสุด โดยมีความเสถียร
และ availability สูง สถาปัตยกรรมการออกแบบระบบที่มีความ
ยืดหยุ่นสูง ทำ�ให้บริการ NetHAM nano ให้บริการที่นอกเหนือ
จากการดูแลอุปกรณ์เครือข่ายปกติไปสู่การดูแลอุปกรณ์หรือ
บริการเฉพาะทาง สอดรับกับเทคโนโลยี internet of things ใน
อนาคต มีความแตกต่างจากระบบ monitoring ทั่วไป ด้วยการ
ออกแบบระบบในรูปแบบของ software-as-a-service การ
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พัฒนามีความท้าทายในส่วนของการออกแบบสถาปัตยกรรม
ระบบที่เป็นคลาวด์อย่างแท้จริง สามารถดูแลและซ่อมแซมตัว
เองได้อัตโนมัติเมื่อส่วนหนึ่งส่วนใดในระบบมีปัญหา โดยไม่ต้อง
พึ่งผู้ดูแลระบบ การบริหารจัดการระบบเป็นแบบ plug-andplay ไม่ต้อง configure หรือปรับแต่ง
หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์
บริการ NetHAM nano ผ่านการใช้งานจริงของผู้ใช้จ�ำ นวน
117 คน ตั้งแต่กันยายน 2555 จนถึงปัจจุบัน และติดตั้งเพื่อ
ดู แ ลเครื อ ข่ า ยภายใต้ สำ � นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
สำ�หรับหน่วยบริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พื้นที่กรุงเทพ
มหานคร ตั้งแต่มิถุนายน 2557 ถึงปัจจุบัน

เอสเซนส์: โปรแกรมวิเคราะห์โซเชียลมีเดีย
เอสเซนส์ (S-Sense) เป็นระบบเพื่อใช้วิเคราะห์ความคิด
เห็นของบุคคลทั่วไปหรือกลุ่มลูกค้าบนโซเชียลมีเดีย ว่ารู้สึกอย่างไรต่อ
ผลิตภัณฑ์ บริการ และยี่ห้อสินค้า เป็นข้อความแสดงความคิดเห็น
เชิงบวก หรือเชิงลบ โดยระบบจะรวบรวมข้อความจากโซเชียล มีเดีย
เช่น online webboard, Twitter, Facebook, Youtube, Pantip.
com เป็นต้น แล้วนำ�มาประมวลผลทางภาษาด้วยเทคนิคการประมวล
ผลภาษาธรรมชาติ และวิเคราะห์อารมณ์และความรู้สึกจากข้อความ
(sentiment analysis) เพื่อแยกแยะ วิเคราะห์และแสดงผลด้วย
รูปแบบที่เข้าใจง่าย
หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์
บริษัท คอมพิวเตอร์โลจี จำ�กัด บริษัท เทลวอยส์ เทคโนโลยี จำ�กัด
บริษัท พีเอส ทเวนตี้วัน จำ�กัด บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำ�กัด บริษัท
วันบิต เมทเทอร์ จำ�กัด บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ เทคโนโลยี จำ�กัด

เครื่องย้อมเลือดอัตโนมัติ
เครื่องย้อมเลือดอัตโนมัติขนาดเล็กที่ใช้ในกระบวนการวิเคราะห์
เลือดในห้องปฏิบัติการโดยทำ�งานในลักษณะเครื่องจักรที่เคลื่อน 2 แกน
ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ (ARM) ควบคุมผ่านทางจอ Touch screen
และมีอุปกรณ์ภายนอกประกอบไปด้วย ระบบเป่าลมร้อน และระบบเปิด
ปิด ล้างน้ำ� โดยเครื่องสามารถทำ�งานแทนคน ลดเวลาในการทำ�งานในขั้น
ตอนของการตรวจเลือดในโรงพยาบาลและเพิ่มความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ใช้งาน ลดข้อผิดพลาดและสามารถทำ�งานต่อเนื่องทั้งวันได้ รวมถึงการ
ออกแบบเน้นให้สามารถนำ�ไปขยายผลได้ จึงเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีต้นทุนไม่สูง
อีกทั้งเครื่องมีความซับซ้อนไม่มาก บุคลากรของทางบริษัทสามารถไปประกอบ
เองได้
หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และ
บริษัท เอ ดี ไอ เทคโนโลยี จำ�กัด ได้ขยายผลในการนำ�ไปผลิตและจำ�หน่าย
เชิงพาณิชย์แล้ว จำ�นวน 10 เครื่องจากเป้าหมายในปีแรก จำ�นวน 50 เครื่อง
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โปรแกรมตรวจสอบความสมบูรณ์ของหัวอ่านฮาร์ดดิสก์โดยใช้เทคนิคประมวลผลภาพถ่าย
เป็ นโปรแกรมที่ ใ ช้ ต รวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องหั ว
อ่านฮาร์ดดิสก์ในกระบวนการผลิต สามารถตรวจจับตำ�หนิที่
เกิดจากการมีสิ่งปลอมปนบนหน้า Air Bearing Surface (ABS)
รอยไหม้บริเวณจุดเชื่อมระหว่างหน้า ABS กับตัวฐานและ
ความสมบูรณ์ของจุดเชื่อมของภาพถ่ายในแนวด้านหน้า ทำ�ให้
สามารถลดปริมาณชิ้นงานเสียที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนเพิ่ม
อัตราการผลิตหัวอ่านฮาร์ดดิสก์โดยรวมให้สูงขึ้น โดยโปรแกรม
สามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์การตรวจสอบความถูกต้องจาก 87.67%
เป็น 99% และสามารถลดเวลาที่เกิดจากการหยุดสายการผลิต
ในกรณีที่ผลการตรวจสอบเป็นแบบรีเจ็คชิ้นงานดี (over reject) ซึ่งส่งผลให้ความเร็วโดยรวมของระบบเพิ่มขึ้นจาก 1,000
ชิ้นต่อชั่วโมง (3.6 วินาทีต่อชิ้น) เป็น 2,600 ชิ้นต่อชั่วโมง
(1.385 วินาทีต่อชิ้น)

หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำ�กัด ได้นำ�ไปใช้งาน
จริงในสายการผลิตและใช้ครบทุกฟังก์ชั่น เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 20
ชั่วโมงต่อวัน และมีผลการประเมินจากบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี

แผงวงจรสถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ รุ่นที่ 2
เป็นสถานีที่ใช้วัดอากาศ โดยจะเก็บข้อมูลจากพื้นที่ห่างไกล แบบไม่
ต้องใช้คนทำ�งาน โดยแผงวงจรจะประกอบด้วยส่วนบันทึกข้อมูล ส่วนประจุ
แบตเตอรี่ ส่วนสื่อสารระยะไกล และส่วนเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ ใช้พลังงานแสง
อาทิตย์เป็นหลัก ทำ�ให้การติดตั้งใช้งานในพื้นที่จริง สามารถทำ�ได้ในช่วงเวลา
ที่ไม่มีการเก็บประจุแบตเตอรี่ไว้นานกว่า 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นจุดเด่นของบอร์ด
ควบคุมสถานีวัดอากาศ รุ่นที่ 2 ให้สามารถทำ�งานต่อเนื่องได้โดยใช้เฉพาะ
พลังงานจากแบตเตอรี่อย่างเดียว และสามารถส่งข้อมูลสภาพอากาศหรือ
เซ็นเซอร์อื่นที่ต่ออยู่ เข้ามาที่ฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง
โดยการออกแบบฮาร์ดแวร์ใหม่ ในส่วนควบคุมการประจุแบตเตอรี่ ส่วนวงจร
ไฟเลี้ยง ส่วนเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ ส่วนส่งข้อมูลผ่าน GSM/GPRS และปรับ
ซอฟต์แวร์ในส่วนควบคุมการทำ�งาน ส่วนเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ให้ใช้พลังงานที่ต�่ำ
สุด ซึ่งผลจากการปรับปรุงทำ�ให้สถานีวัดอากาศใช้พลังงานลดลง 72% และ
สามารถทำ�งานได้ต่อเนื่องเกิน 21 วัน
หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์
ผลิ ต และติ ด ตั้ ง เพื่ อใช้ ใ นโครงการเฝ้ า ระวั ง เตื อ นภั ย ดิ นโคลนถล่ ม
และน้ำ�ป่าไหลหลากในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นความร่วมมือกับกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ จำ�นวน 280 ชุด
ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด ไรส์ซิ่ง ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย ได้ขยายผลใน
การนำ�ไปผลิตและจำ�หน่ายเชิงพาณิชย์แล้ว จำ�นวน 69 ชุด
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ระบบตอบคำ�ถามและค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีผลกับสภาพจราจรเชิงความหมายด้วยออนโทโลยี
ต้นแบบนี้พัฒนาโดยใช้ภาษาโปรแกรม PHP
และระบบฐานข้อมูล SQLite บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดย
ดึงเนื้อหาจากเครือข่ายสังคมและเว็บไซต์ต่างๆ
หาก
เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีผลกับสภาพจราจรก็จะเก็บไว้
เพื่อใช้ตอบคำ�ถามต่อไป หากเป็นคำ�ถามจราจรก็จะตอบ
คำ�ถามนั้นในเครือข่ายสังคมหรือเว็บไซต์ที่ได้รับคำ�ถาม
นั้นมา และมีระบบถามคำ�ถามจราจรผ่านเว็บเพจ http://
traffy.in.th/ask และ API get TraffyAsk ที่ข้อมูลขาเข้า
เป็นคำ�ถาม และข้อมูลขาออกเป็นคำ�ตอบของคำ�ถามนั้น
ความสัมพันธ์ของข้อมูลจราจรเพื่อการตอบคำ�ถามนำ�เนื้อหาจากเครือข่ายสังคมระบบเพื่อวิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมี
ผลกับการจราจรหรือไม่ วิเคราะห์ข้อมูลว่าเป็นข้อมูลประเภทใด และเกิดขึ้นที่ตำ�แหน่งใด แล้วนำ�มาเข้ากระบวนการแปลงให้อยู่ใน
รูปแบบโครงสร้างเชิงความหมาย (sematic structure) ตามที่ได้กำ�หนดไว้ในฐานความรู้ออนโทโลยี (ontology) เพื่อเตรียมข้อมูลไว้
ตอบคำ�ถาม และเมื่อมีผู้ใช้ถามเข้ามา ระบบจะนำ�ข้อคำ�ถาม (query) มาวิเคราะห์ว่าผู้ใช้ต้องการทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีผลกับ
การจราจรในบริเวณใด จากนั้นจึงทำ�การสืบค้นในฐานข้อมูล นำ�มาสรุปและตอบให้อยู่ในลักษณะเสมือนผู้ใช้สนทนากับคน
หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์
ประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน, นักพัฒนาโปรแกรม

ป้ายอาร์เอฟไอดีแบบมีชิปบนกระดาษเคลือบผิวด้วยวิธีการพิมพ์เฟล็กซ์โซกราฟฟิก
เป็นป้ายอาร์เอฟไอดีแบบมีชิปโดยการพิมพ์ด้วยวิธี Flexography บนกระดาษเคลือบที่มีระยะอ่านมากกว่า 3 เมตร เมื่อใช้
งานบนพื้นผิวเรียบ (free space) และระยะอ่านมากกว่า 0.5 เมตร
เมื่อใช้งานบนพื้นผิวโค้งของบรรจุภัณฑ์สินค้า โดยเบื้องต้นนำ�ไปใช้
งานกับผลิตภัณฑ์ขวดแบรนด์รังนก ซึ่งสามารถตอบสนองและเพียง
พอต่อความต้องการใช้งานจริง โดยสามารถทำ�งานได้ในทุกความถี่
ในช่วงความถี่ UHF ที่มีใช้งานในระบบอาร์เอฟไอดีทั่วโลก (862955 MHz) และทำ�งานได้ในช่วงอุณหภูมิกว้างทั้งในห้องเย็นและใน
สถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง โดยที่มีระยะอ่านใกล้เคียงกับระยะอ่านที่ได้
จากการทดสอบที่อุณหภูมิห้อง

หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์
บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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เฟรมเวิร์กระบบการเก็บข้อมูลเกษตรกรรมแบบกึ่งออฟไลน์และออนไลน์ :
ต้นแบบระบบการบันทึกข้อมูลต้นยูคาลิปตัส
เป็นระบบบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นยูคาลิปตัส โดย
สามารถเก็บข้อมูลต้นยูคาลิปตัสได้เร็วกว่าการกรอกด้วยวิธีเก่าแบบกระดาษ
ประมาณ 5 แปลงต่อวัน (แปลงหนึ่งมีต้นไม้ที่หลักร้อยต้น) ช่วยประหยัดค่า
จ้างผู้คีย์ข้อมูลจากกระดาษเข้าระบบคอมพิวเตอร์และช่วยป้องกันการทุจริต
จากผู้บันทึกข้อมูลที่ต้องลงพื้นที่จริง เนื่องจากมีการพิสูจน์ตัวตน/ตำ�แหน่ง
ของผู้บันทึก โดย บริษัท ยูคาลิปตัสไทย จำ�กัด ได้นำ�ระบบฯ ไปใช้งานจริง
ในการวัดข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นยูคาลิปตัส เพื่อประเมินเวลาในการ
ตัดต้นไม้ก่อนที่จะส่งไปผลิตกระดาษที่โรงงาน
หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์
บริษัท ยูคาลิปตัสไทย จำ�กัด

ไฟล์เสียงสำ�หรับการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
สำ�หรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
เป็นเทคนิคแนวคิดใหม่และเทคนิคแรกของโลกที่ใช้ใน
การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
เพื่อให้ผ่านตามมาตรฐาน ETSI EN302018-1 โดย กสทช.
กำ�หนดให้สถานีวิทยุกระจายเสียงต่างๆ ต้องผ่านมาตรฐานการ
ทดสอบดังกล่าว ซึ่งไฟล์เสียงมาตรฐานนี้สามารถใช้ทดแทนเครื่อง
มือและอุปกรณ์ในการกำ�เนิดเสียงมาตรฐาน ทำ�ให้ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบเสียงสามารถประหยัดงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือ
อุปกรณ์ทดสอบได้ไม่ต่ำ�กว่า 500,000 บาท ต่อหนึ่งห้องปฏิบัติ
การทดสอบ
หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์
• สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
โดยเผยแพร่ต้นแบบสู่สาธารณะเพื่อสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ผ่านเว็บไซต์ของสำ�นักงาน กสทช.
• ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งที่ลงทะเบียนกับ กสทช. ประชาชนอื่นๆ
ที่สนใจ สามารถนำ�ไปใช้งานเป็นไฟล์เสียงอ้างอิงสำ�หรับปรับแต่งเครื่องส่งวิทยุกระจาย
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Smart IVR: ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติแบบยืดหยุ่นและรวดเร็วด้วย DTMF
เป็นระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติเพื่อการรับฟังสภาพ
จราจร โดยผู้ใช้สามารถกดโทรผ่าน mobile application โดยไม่
ต้องกดรหัสชื่อถนนหรือพูดชื่อถนนใดๆ กับระบบและไม่ต้องละ
สายตาเวลาที่มีการใช้งานในขณะที่ขับรถ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่
จะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ นอกจากนี้ ระบบสามารถระบุพิกัด
ตำ�แหน่งของผู้โทรจาก mobile application ทำ�ให้เจ้าหน้าที่รับ
โทรศัพท์จะทราบตำ�แหน่งผู้ที่โทรเข้ามาและตอบคำ�ถามเรื่องสภาพ
จราจรรอบบริเวณนั้น หรือรับเรื่องได้เร็วขึ้นเพราะไม่ต้องกรอกข้อมูล
พิกัดตำ�แหน่งของผู้แจ้ง และไม่ต้องเสียเวลาจากการฟังเมนูเสียงพูด
ของระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ
หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์
มูลนิธิสำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (ใช้งานระบบการให้บริการข้อมูลจราจรด้วยเทคโนโลยีเสียงพูด (TVIS) สำ�หรับสถานี
วิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 Mhz.)

ระบบทุนวิจัยแบบที่เดียว (Single Window Management)
ระบบบริการยื่นข้อทุนวิจัยแบบที่เดียวของระบบคลังข้อมูล
งานวิจัยไทย ประกอบด้วย 4 ระบบย่อยคือ ระบบบริหารจัดการ
บัญชีผู้ใช้ระบบการยื่นขอรับทุน ระบบจัดการข้อเสนอโครงการและ
ติดตามผล และระบบบบริิหารจัดการข้อมูลหลัก รวมทั้งยังสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลนักวิจัย โดยผ่าน (Single Sign On) และมีบริการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล (Web Service) เพื่อให้ระบบงานของแต่ละแหล่ง
ทุน นำ�ไปใช้ประโยชน์กับนักวิจัยที่จะยื่นขอทุนวิจัยภายใต้ระบบ
บริการยื่นขอทุนวิจัยแบบที่เดียว สามารถลงทะเบียนที่ http://www.
tnrr.in.th ปัจจุบันหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ ได้แก่เครือข่ายองค์กร
บริหารงานวิจัยแห่งชาติ

รายงานประจำ�ปี 2557

25

ต้นแบบระดับภาคสนาม
ระบบแปลภาษาสำ�หรับรองรับประชาคมอาเซียน 2015 (ASEAN Machine Translation
Demo in Travel Domain (for the 65th COST Meeting only))
เป็นการพัฒนาพจนานุกรมสำ�หรับภาษาที่อยู่ในอาเซียน เน้นที่โดเมนการท่องเที่ยว
จำ�นวน 5000 คำ�ได้แก่ ภาษาไทย ภาษากัมพูชา ภาษาลาว ภาษาบาฮาซาร์มาเลเซีย ภาษา
บาฮาซาร์อินโดนีเซีย ภาษาบาฮาซาร์ ภาษาตากาล็อก (ฟิลิปินส์) ภาษาพม่า ภาษาเวียดนาม
ภาษาจีนและอังกฤษ (สิงคโปร์)

การนำ�ไปใช้ประโยชน์
ทำ�ให้การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศภายใน ASEAN
เป็นไปได้มากขึ้น มีการบริการใหม่ๆ เกิดขึ้นระหว่างประเทศ เช่น
ธุรกิจการท่องเที่ยว สามารถนำ�ระบบนี้ไปช่วยเพิ่มเติมมูลค่า ให้
กับธุรกิจของตนเองได้

คลังข้อมูลจราจรเพื่องานวิจัย
เป็นข้อมูลจราจรแบบมาตรฐานที่พร้อมใช้ในงานวิจัยขั้น
พื้นฐานคล้ายกับข้อมูล NGSIM และ PeMS ของ UC Berkeley’s
ซึ่งบริการความสะดวกสบายในการใช้ข้อมูลแก่อาจารย์และนักวิจัย
เพื่อสร้างให้เกิดการนำ�ข้อมูลจราจรของประเทศไทยไปใช้แพร่หลาย
มากขึ้น ได้ถูกนำ�ไปใช้ในงานวิจัยของหลายสถาบันทั้งในและต่าง
ประเทศ โดยมีผลงานเป็นบทความที่ตีพิมพ์ จำ�นวน 6 บทความ
ประกอบด้วย Journal Papers ที่มี Impact Factor 3.45 จำ�นวน
2 ฉบับ และ Conference Papers จำ�นวน 4 ฉบับ
หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ : Imperial College London, United
Kingdom, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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ระบบนำ�ชมพิพิธภัณฑ์แบบเครือข่าย
มีการพัฒนาระบบและส่วนหน้าตาแสดงผลของแอป
พลิเคชั่นที่ช่วยอำ�นวยความสะดวกในการใช้งาน เพื่อให้ผู้เยี่ยม
ชมได้รับข้อมูล และการนำ�เสนอรูปแบบลักษณะเมนูต่างๆ สื่อ
ให้เข้าใจง่าย สามารถใช้ได้กับสมาร์ตโฟน แทบเล็ตที่มีการแสดง
ผลขนาด 5 นิ้วขึ้นไป รองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 3.0
ขึ้นไป ใช้ระบบฐานข้อมูลของ mySQL
ลักษณะเมนูต่างๆ สามารถสื่อให้เข้าใจได้ง่าย และมี
ความโดดเด่นในการนำ�เสนอ การแสดงผลแผนที่ทำ�งานร่วมกับ
Google Map ที่สามารถเลือกเส้นทางการเดินทางมาพิพิธภัณฑ์
และตำ�แหน่งของข้อมูลที่มาก มีรูปแบบการนำ�เสนอทั้งเนื้อหา
และการแสดงเมนู ที่ ค รบถ้ ว นสื่ อให้ ผู้ เ ยี่ ย มชมได้ เ ป็ น อย่ า งดี
ทดสอบใช้งานจริงที่ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(อพวช.)

ระบบบริหารจัดการคุณภาพข้าวไทยด้วย Mobile GAP Assessment
เป็นระบบที่ใช้ทำ�การตรวจประเมินการผลิต (GAP-03) และบันทึกข้อบกพร่อง (GAP-04) ตามระบบจัดการคุณภาพข้าว
ได้ ที่ช่วยสนับสนุนการประเมินเพื่อรับรองแหล่งผลิตที่ดีให้เกษตรกร และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ในการตรวจ
รับรองมาตรฐาน GAP ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดเวลาในการกรอกข้อมูล ซึ่งทำ�ให้ลดเวลาจากการส่งข้อมูลของเกษตรกรไปยังผู้
ประเมินเพื่อรับรองแหล่งผลิตจากวิธีดั้งเดิมที่เกษตรกรเคยใช้ ได้ประมาณ 20 วัน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานจากผู้ทดสอบใช้
งาน คิดเป็นร้อยละ 84.64 นำ�ไปทดสอบใช้งานจริงที่หมู่บ้านสามขา อ.แม่ทะ ต.หัวเสือ จ.ลำ�ปาง
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การสร้างลายน้ำ�ดิจิทัลบนภาพถ่ายเม็ดยาแบบมองเห็นได้อย่างเลือนราง
(Transparent Digital Watermark on Drug Images)
เป็นโปรแกรมที่ช่วยสร้างลายน้�ำ บนภาพยา
โดยระบุ
ภาพยา, ภาพลายน้ำ� และค่าความเลือนรางของ Alpha จาก
ค่าที่ผู้วิจัยแนะนำ�และเผยแพร่ภาพยาที่เพิ่มลายน้ำ�ในฐานข้อมูลยา
ของระบบ YaandYou โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบภาพลายน้�ำ ได้
จากโปรแกรมตกแต่งรูปทั่วไป หรือ การใช้ OpenCV ตรวจสอบ
ผ่าน Matching Pattern ฟังก์ชันก็ได้ การสามารถสร้างลายน้�ำ
แบบดิจิทัลแบบนี้จะไม่ลดทอนคุณภาพของภาพถ่ายเม็ดยา และ
สามารถแสดงผลลายน้ำ�ที่ฝังอยู่ในรูปภาพถ่ายเม็ดยาได้ทุกรายการ
จากการทดสอบ รวมทั้งสามารถยืนยันความเป็นเจ้าของภาพได้
ด้วยความถูกต้อง สร้างความพึงพอใจและด้านความมั่นใจต่อการ
ใช้งานจากทีมเภสัชกรในระดับที่ดี
หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ : มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา
(วพย.)

ระบบตรวจนับเซลล์ด้วยภาพจาก CMOS Sensor (CellScan)
ระบบของผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการประมวลผลการนับเซลล์แบบกึ่งอัตโนมัติ สำ�หรับ
เซลล์ต่างๆ เช่น เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว ยีสต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม และเซลล์ไลน์
(Cell Line) เป็นต้น โดยใช้วินิจฉัยคัดกรองโรคเบื้องต้น ได้มีการนำ�ไปใช้ทดลองตรวจ
นับแพลงก์ตอนจากน้�ำ ในบ่อกุ้งของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน) มีผล
การตอบรับเป็นที่น่าพอใจ และอยู่ระหว่างประสานงานด้านสัญญาจัดจ้างสร้างเครื่อง
เพื่อนำ�ไปใช้งาน

จุดเด่นของงานวิจัย
• ใช้อุปกรณ์รับสัญญาณภาพ CMOS ในการตรวจนับเซลล์ ไม่มีการบิดเบือนของ
		 ภาพ เนื่องจากไม่ใช้เลนส์เป็นส่วนประกอบและเป็นการช่วยลดต้นทุน
• พื้นที่ในการนับ (Field-of-Vew) ประมาณ 21 mm2 มากกว่ากล้องจุลทรรศน์
		 40 เท่าและระยะลึกในการนับประมาณ 0.4 mm มากกว่ากล้องจุลทรรศน์ 400
		 เท่า เมื่อเทียบกับกล้องจุลทรรศน์กำ�ลังขยาย (400x)
• ใช้เวลาประมวลผล 20 วินาที และค่าใช้จ่ายในการนับต่อหนึ่งตัวอย่างมีราคาถูกเมื่อเทียบ
กับการนับแบบทั่วไปและไม่จำ�เป็นต้องใช้สารเคมีย้อมเซลล์เพื่อนับจำ�นวน

หน่วยงานที่สามารถนำ�ผลงานไปใช้ประโยชน์
• ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ เช่นการทดสอบยา การตรวจนับสเต็มเซลล์
• โรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเช่น การผลิตเบียร์ ไวน์ ขนมปัง
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เม็ดโลหะเงินนาโนเคลือบสารอนินทรีย์ชนิดใหม่
เซ็นเซอร์ชนิดเม็ดโลหะนาโนถูกพัฒนาโครงสร้างให้มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ ขนาด 20 นาโนเมตร มีชั้นเคลือบสารอนินทรีย์หนา 3 นาโน
เมตร สามารถช่วยเพิ่มอัตราการขยายสัญญาณด้วยการเหนี่ยวนำ�ให้เกิดสนาม
ไฟฟ้าขึ้นเมื่อเทียบกับเม็ดโลหะนาโนที่มีขนาดใหญ่ได้มากกว่าหนึ่งพันเท่า และมี
อายุการใช้งานนาน 150 วัน มีประโยชน์ในการใช้ตรวจสอบการปลอมแปลง
ธนบัตร ด้วยการผสมสารเม็ดโลหะเงินนาโนเคลือบสารอนินทรีย์ขยายสัญญาณ
รามาน (SERS Filter Paper)
หน่วยงานผู้ทดสอบ
โรงพิมพ์ธนบัตร สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์
		

ชิปขยายสัญญาณรามานเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสไข้เลือดออก
เป็นต้นแบบที่สามารถนำ�ไปตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสไข้
เลือดออกได้ และยังใช้ซีรั่มผู้ป่วยในปริมาณน้อยมากเนื่องจากมีการขยาย
สัญญาณรามาน ทำ�ให้ได้ผลการตรวจวัดที่รวดเร็ว และเนื่องจากวิธีการตรวจนี้
มีความจำ�เพาะกับการตรวจไวรัสไข้เลือดออกที่สูง จึงเหมาะที่จะนำ�ไปใช้ใน
การตรวจวัดในผู้ป่วยที่สงสัยว่าติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออก เพื่อแยกอาการป่วยที่
เกิดขึ้นจากการติดเชื้อชนิดอื่นที่มีอาการใกล้เคียงกันได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มอัตรา
การรอดชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งวิธีการตรวจวัดนี้ไม่จ�ำ เป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการ
ตรวจวัด และยังสามารถนำ�ไปใช้งานในโรงพยาบาลที่ขาดแคลนเครื่องมือและ
บุคลากรได้
หน่วยงานผู้ทดสอบ :
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
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ระบบข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ในพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.)
ระบบฐานข้ อ มู ล งานทรั พ ยากรท้ อ งถิ่ น เป็ น ระบบ
สำ�หรับจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ตามใบงานที่ได้จากการ
ลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่โครงการมาบันทึกใส่ระบบหรือบุคคล
ในท้ อ งถิ่ น ที่ ร วบรวมข้ อ มู ล สามารถนำ � เข้ า ข้ อ มู ลได้ เ องจาก
ท้องถิ่นที่เก็บข้อมูล โดยบันทึกข้อมูลในระบบผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตโดนข้อมูลที่จัดเก็บมีทั้งหมด 9 เรื่อง อาทิ การ
เก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น การเก็บข้อมูลประกอบอาชีพใน
ท้องถิ่น เป็นต้น โดยผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้งานผ่าน URL ที่
กำ�หนด ด้วย Web Browser ใดๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ http://rspg.or.th/community/
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดลองใช้งานใน อพ.สธ ซึ่งได้ดำ�เนินการทดลองแล้วตั้งแต่ พฤษภาคม 57 ที่ผ่านมา และมีหน่วย
งานผู้ใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำ�บล และองค์การบริหารส่วนเทศบาล

ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มสำ�หรับจัดการโปรแกรมประยุกต์ฐานความรู้ออนโทโลยี (OAM)
เป็นต้นแบบที่บูรณาการซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยี
เว็บเชิงความหมายและออนโทโลยีต่างๆ ให้สามารถทำ�งาน
ร่วมกันในแบบซอฟต์แวร์แพลตฟอร์ม ลดความซับซ้อนใน
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ช่วยให้นักวิจัยหรือนักพัฒนา
สร้างต้นแบบได้รวดเร็ว โดยไม่จำ�เป็นต้องมีพื้นฐานการเขียน
โปรแกรมประยุกต์ แต่สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้
อย่างแพร่หลาย ได้มีการนำ�ไปทดสอบที่มีผู้ใช้งานยอมรับใน
สองหน่วยงาน ได้แก่ (1) Japan Advanced Institute of
Science and Technology (JAIST) ประเทศญี่ปุ่น : ทดสอบ
ประสิทธิภาพในระบบรู้จำ�กิจกรรมภายในบ้านอัจฉริยะและ
ห้องปฏิบัติการชีวสถิติและสารสนเทศ (2) BIOTEC และ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : ทดสอบประสิทธิภาพ
ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวินิจฉัยโรคธารัสซีเมีย
การนำ�ไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
เปิดให้ใช้งานเชิงสาธารณประโยชน์ระหว่าง มีนาคม 2555 – พฤษภาคม 2556 พบว่าผู้ใช้งานมีทั้งนักศึกษา และนักวิจัย จากหน่วย
งานหรือสถานศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศ รวม 10 โครงการ มีความพึงพอใจต่อการใช้งานมาก (คะแนนเฉลีย่ 4 จากคะแนนเต็ม 5)
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ระบบติดตามและเฝ้าระวังภัยทางธรรมชาติด้วยข้อมูลตรวจวัดจากเซ็นเซอร์
เป็นระบบที่ทำ�งานโดยอาศัยข้อมูลตรวจวัด ซึ่งประกอบด้วย
ข้อมูลอุณหภูมิ ข้อมูลปริมาณน้ำ�ฝน และข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์ข้อมูล
ดั ง กล่ า วเกิ ด จากการตรวจวัดโดยบริก ารประมวลผลของระบบเพื่ อ
วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ภัยทางธรรมชาติให้ได้อย่างรวดเร็ว
และใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง (real-time analysis)
นอกจากนี้ ร ะบบยั ง สามารถตั ด สิ นใจและรายงานผลการประเมิ น
สถานการณ์ไปยังผู้เกี่ยวข้องในช่องทางต่างๆ เช่น ติดต่อผู้ใช้ในรูป
แบบเว็บแอปพลิเคชั่น ข้อความสั้น (SMS) ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
ทวิตเตอร์ได้อย่างทันท่วงที มีกลไกการบริหารการจัดการข้อมูลตรวจ
วัดจำ�นวนมากซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถประมวลผลข้อมูลที่มี
การนำ�เข้าสู่ระบบและตัดสินใจต่อผลลัพธ์การประเมินที่เกิดขึ้นให้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ นำ�ต้นแบบนี้ไปใช้งานจริงเพื่อการติดตามเฝ้าระวัง แจ้งเตือนสถานการณ์
ภัยน้�ำ หลาก ดินถล่ม และแจ้งเตือนสถานการณ์ภัยหนาวในจังหวัดเชียงใหม่

โปรแกรมนับไข่ไหม
เป็นโปรแกรมที่สามารถนับไข่และแยกประเภทไข่ดีและไข่
เสีย และเป็นโปรแกรมสำ�หรับตรวจจับและจำ�แนกชนิดวัตถุที่มีขนาด
เล็กและติดกันเป็นแพ เช่น เม็ดไข่ไหม เทคนิคการทำ�งานอิสระแยก
จากกันจึงยืดหยุ่นต่อการใช้ ไม่คำ�นวณซ้ำ�ซ้อน โดยให้อัตราความถูก
ต้องอยู่ที่ร้อยละ 70-95 ใช้เวลาในการประมวลผล 100-105 เม็ด
ต่อวินาที
การรับภาพกระดาษไข่ไหมผ่่านทางสแกนเนอร์แล้วนำ�มา
ประมวลผลบนโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น โดยผู้ใช้เลือกโหมดการทำ�งาน
ที่สอดคล้องกับสีของแผ่นกระดาษไข่ไหม ซึ่งการประมวลผลมี 2 ส่วน
คือ ส่วนตรวจนับไข่ไหมและส่วนตรวจจำ�แนกชนิดเม็ดไข่ โปรแกรม
จะคืนผลลัพธ์เป็นจำ�นวนเม็ดไข่พร้อมระบุตำ�แหน่งและจำ�แนกชนิด
ให้นับได้ทั้งบนกระดาษชนิดไข่ขายให้กับเกษตรกร และกระดาษท่ี่
ผีเสื้อแม่พันธุ์วางไข่บนกระดาษเอง ประมวลผลภาพกระดาษแผ่นไข่
ได้หลายสี
หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 21 ศูนย์ทั่วประเทศ
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ผลงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จำ�นวนสัญญาและมูลค่าโครงการทั้งหมด มีมูลค่า 251.11 ล้านบาท แบ่งเป็น รับจ้างวิจัยและพัฒนา 90.13 ล้านบาท
ร่วมวิจัยและพัฒนา 8.47 ล้านบาท อนุญาตให้ใช้สิทธิ/ลิขสิทธิ์ 3.81 ล้านบาท บันทึก/ข้อตกลงความร่วมมือ 7.05 ล้านบาท รับจ้าง
ศึกษา/ที่ปรึกษา/ดำ�เนินงาน 8.63 ล้านบาท รับทุนสนับสนุน/อุดหนุนวิจัย 18.84 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยโครงการดังนี้
  ประเภทความร่วมมือ: รับจ้างวิจัยและพัฒนา
ลำ�ดับ		

ชื่อโครงการ		

1		ระบบตรวจสอบความชื้นข้าวโพดสำ�หรับเก็บตัวอย่างอัตโนมัติจากรถขนส่ง
		
เมล็ดพันธุ์

หน่วยงานความร่วมมือ

ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) บมจ.

2

ระบบตรวจสอบการรั่วไหลในระบบน้ำ�หยด

มิตรผลวิจยั พัฒนาอ้อยและน้�ำ ตาล บจก.

3

ECU OF 4-CYLINDER GASOLINE ENGINE FOR AUTOMOBILE

Techno Link Inc.

Thai Text Corpus, Thai Phoneme Set and Thai Pronunciation
Lexicon		

ATR-Trek Co.,Ltd.
(Kabushikigaisha ATR-Trek)

4
		

5
ระบบข้อมูลเพื่อการสร้างแบบจำ�ลองการระบาดของโรคและแมลงศัตรูหม่อน
				

สำ�นักงานหม่อนไหมเฉลิม
พระเกียรติฯ เขต 1 จังหวัดแพร่

6
		

กรมหม่อนไหม

โครงการนำ�ร่องระบบอัจฉริยะไหมไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและบริหารจัดการด้านหม่อนไหม ปี 2557

7		โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
		
เทคโนโลยี และการจัดการภาครัฐไปเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันใน
		
ภาคการผลิตและบริการ ระยะที่ 2

สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบาย		
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ

8
		

ระบบบริหารจัดการเอกสารจดหมายเหตุโครงการจัดทำ�พิพิธภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ยุวกาชาดไทย ระยะที่ 2

สำ�นักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ

พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสุขภาพบน icloud

บีเอฟเคที (ประเทศไทย) บจก.

10
		

ระบบรู้จำ�ตัวอักษรสำ�หรับข้อมูลในบัตรประชาชนและ
ใบขับขี่ด้วยภาพถ่ายบนระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ

บีเอฟเคที (ประเทศไทย) บจก.

11
		
		

การศึกษาศักยภาพและผลกระทบการประยุกต์ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการในจังหวัดกระบี่

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย

การพัฒนาระบบทดสอบประสิทธิภาพลูกหมากเพิ่มเติมโดยการเพิ่มกล้อง

อุตสาหกรรมอะไหล่(1999) บจก.

13
		
		

ระบบสารสนเทศการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และการจัดการภาครัฐไปเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในภาค
การผลิตและบริการ		

สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ

14
		

โปรแกรมพจนานุกรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์เล็กซิตรอน สำ�หรับคนพิการ
เวอร์ชั่น 3.0s

พลกรเทคโนโลยี บจก.

9

12
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ลำ�ดับ		
15
		

ชื่อโครงการ		

หน่วยงานความร่วมมือ

โครงการจัดทำ�โครงสร้างและกำ�หนดความหมายข้อมูลหลักของกรมสรรพสามิต
สำ�หรับสินค้าประเภทน้ำ�มันและผลิตภัณฑ์น้ำ�มันและเครื่องดื่ม

นายวิลาศ วูวงศ์

16

โครงการเครื่องนับเมล็ดปาล์มอัตโนมัติโดยใช้การประมวลผลภาพ

ยูนิวานิชน้�ำ มันปาล์ม บมจ.

17

แผนการวิจัยเชิงก้าวหน้าชุดอุปกรณ์และเครื่องมือการแพทย์จากยางธรรมชาติ

นางจรินรัตน์ ศิริรัตนพันธ

18
		

โครงการการนับจำ�นวนเพลี้ยกระโดดสีน้ำ�ตาลในภาพถ่ายเพื่อสนับสนุน
การวิเคราะห์การแพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน�้ำ ตาล

สำ�นักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

19
		
20
		

ระบบพยากรณ์การเคลื่อนย้ายประชากรเพลี้ยกระโดดสีน�้ำ ตาลจากข้อมูล
การระบาด
ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
กระบวนการผลิตและการตลาดไหมไทย ระยะที่ 1

สำ�นักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

21
		

โครงการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลและสนับสนุนการประเมินตนเอง
ด้านวุฒิวิชาชีพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการระบบสืบค้นข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร

ไอวายด์ บจ.

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานระบบติดตามตรวจวัดข้อมูลระยะไกล
ด้านความปลอดภัยเขื่อน)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

22
23
		

กรมหม่อนไหม

  ประเภทความร่วมมือ: ร่วมวิจัยและพัฒนา  
1
		

โครงการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ในรอบปี ผลผลิต และคุณภาพของผลลำ�ไยพันธุอ์ ดี อในภาคเหนือของประเทศไทย

2

โครงการพัฒนาสูตรการคำ�นวณผลผลิตลำ�ไยในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

3

การยืนยันความถูกต้องข้อมูลลงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกลำ�ไย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ไดโอดเปล่งแสงสีขาวโดยใช้วัสดุสารกึ่งตัวนำ�
เชิงแสงซิงค์ออกไซด์
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพลำ�ไยด้วย
Mobile GAP Assessment เขต 1
IMPROVEMENT OF SENSOR UNIT OF OTH NON-CONTACT
ELECTRICAL TEST SYSTEM

แมกซ์ลูเมน บจก.

4
		
5
		
6
		

7
โครงการจัดทำ�และนำ�ร่องมาตรฐานด้านสาธารณสุขการพัฒนาธนาคาร
		
ข้อมูลสุขภาพเฉพาะบุคคลออนไลน์
				

สำ�นักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร
OHT Inc.,
ศูนย์รวมความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรม
ความรู้และวิศวกรรมภาษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8
		

โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำ�เร็จในการผลิตลำ�ไยนอกฤดูของเกษตรกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ในเขตภาคเหนือตอนบน

9
		

โครงการร่วมวิจัยการประยุกต์ใช้ข้อมูล Size Thai กับอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
(เสื้อเชิ้ตและกางเกง)

ประชาอาภรณ์

10
		

เครื่องตรวจสอบขนาดชิ้นส่วนยานยนต์แบบอัตโนมัติโดยใช้เทคนิค
การประมวลผลโดยภาพ

จี.ไอ.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
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  ประเภทความร่วมมือ: อนุญาตให้ใช้สิทธิ, ลิขสิทธิ์  
ลำ�ดับ
1
		

ชื่อโครงการ		
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เลือกศัพท์ไทย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ค้นหาศัพท์ไทย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตรวจคำ�ผิดไทย และโปรแกรมคอมพิวเตอร์พิมพ์ไทย

หน่วยงานความร่วมมือ

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

2
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เลือกศัพท์ไทย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ค้นหาศัพท์ไทย
		
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตรวจคำ�ผิดไทย และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์พิมพ์ไทย
				

จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ บมจ.
(สำ�หรับ ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำ�กัด
(มหาชน) บมจ.)

3
		

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เลือกศัพท์ไทย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ค้นหาศัพท์ไทย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตรวจคำ�ผิดไทย และโปรแกรมคอมพิวเตอร์พิมพ์ไทย

จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ บมจ.
(สำ�หรับ จัสเทล เน็ทเวิร์ค บจก.)

4

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ค้นหาศัพท์ไทย รุ่น 1.2

พลกรเทคโนโลยี บจก.

5

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เลือกศัพท์ไทย รุ่น 2.1

พลกรเทคโนโลยี บจก.

6

โปรแกรมพจนานุกรมภาษามือไทย 3 มิติ

พลกรเทคโนโลยี บจก.

7

โปรแกรมพจนานุกรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์เล็กซิตรอน เวอร์ชั่น 3

พลกรเทคโนโลยี บจก.

8

Lotus Corpus (Large Vocabulary Thai Continuous Speech
recognition Corpus		
ระบบสังเคราะห์เสียงภาษาไทย วาจามินิ รุ่นที่ 6 (ต่อ 1 จุดติดตั้งต่อ
การใช้งาน 1 Application ภายในองค์กร)ตลอดระยะเวลาการใช้งาน

ATR-Trek Co.,Ltd.(Kabushikigaisha
ATR-Trek)
โรงพยาบาลศรีสงคราม

ระบบสังเคราะห์เสียงภาษาไทย วาจามินิ รุ่นที่ 6

โรงพยาบาลรามัน

ระบบสังเคราะห์เสียงภาษาไทย วาจามินิ รุ่น 6 สำ�หรับติดตั้งบน
ระบบปฏิบัติการ Windows

โรงพยาบาลคลองขลุง

โปรแกรมระบบวิเคราะห์เสียงภาษาไทย (เรียงคิว)

โรงพยาบาลคลองขลุง

9
		
10
11
		
12

13 โปรแกรมสังเคราะห์เสียงภาษาไทย วาจารุ่นที่ 6 สำ�หรับติดตั้งบน
		
Linux เซิร์ฟเวอร์		
			

เทลวอยซ์ เทคโนโลยี บจก. (บริษัท
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
จำ�กัด(มหาชน)

14

EGJ HATC#3AF TRY LINE DISTRIBUTION AREA SOFTWARE VAJA 7.0

Honda Engineering Asian Co., Ltd.

15

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สมาร์ทอินทรา เวอร์ชั่น 1.0

กรุงเทพธนาคม บจก.

16

โปรแกรมคอมพิวเตอร์นับจำ�นวนแมลงบนกระดาษกาว

เอกอนันตชัย บจก.

17 โปรแกรมตรวจสอบลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการและวิทยานิพนธ์ เวอร์ชั่น 1.0
				

สำ�นักหอสมุด 		
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

18

ระบบตรวจสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ

ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ บจ.

19

โปรแกรมสืบค้นรูปภาพด้วยสีและโทนสี

เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ บจก.

เครื่องย้อมสีแผ่นสไลด์สารส่งตรวจทางชีวภาพและผลงานวิจัย
ซอฟต์แวร์ควบคุมเครื่องย้อมสีอัตโนมัติ
สวิตซ์เดี่ยวกดติดปล่อยดับ		

เอ ดี ไอ เทคโนโลยี บจก.

กล่องเชื่อมต่อสวิตซ์เดี่ยวผ่านมาตรฐาน USB

พลกรเทคโนโลยี บจก.

20
		
21
22

34

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

พลกรเทคโนโลยี บจก.

ลำ�ดับ
23
24
		

ชื่อโครงการ		

หน่วยงานความร่วมมือ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ปราศรัย เวอร์ชั่น 3
อินเวอร์เตอร์ สำ�หรับคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 BTU
ระดับภาคสนาม

พลกรเทคโนโลยี บจก.
ซัยโจ เดนกิ อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

25

โปรแกรมสืบค้นคำ�ในพจนานุกรมแบบออนไลน์และออฟไลน์

วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

26

โปรแกรมการประเมินเสียงพูดภาษาไทย

ทรงเสน่ห์ เอ็ม เจ บจก.

27

โปรแกรมบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (MyCat)

สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประเภทความร่วมมือ: บันทึก/ข้อตกลงความร่วมมือ  
1
		

โครงการพัฒนากระบวนการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ICT
ไทยและสนับสนุนการทดสอบผลิตภัณฑ์

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

2
		

ระบบบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง สำ�หรับคนพิการทางการได้ยินภายใต้ระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ		

สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
/ สถาบันวิจัยสาธารณสุข

3
		
		

1.Thai acoustic, language models and lexicon File
2.Thai BTEC, HIT, VoiceTra4U-M, Lotus and Lotus-BN corpora
3.Thai TTS 		

National Institute of information
and Communications Technology
of Japan (NICT)

ระบบบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

5
		
		
		

Technology License Agreement
1.Kaldi2htk tool for acoustic model and for mfc
2.Sprintra decoder		
3.Thai TTS

National Institute of information
and Communications
Technology of Japan (NICT)

6
		

การพัฒนาบุคลากรทางด้านภาษาและวัฒนธรรมด้วยสื่อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ภาษาพม่า)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

4

7
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมและสืบค้นข้อมูลกฎหมาย
		
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน		
				
8

สำ�นักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สำ�นักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 		
(องค์กรมหาชน)

การพัฒนาเทคโนโลยีการประมวลผลธรรมชาติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9
		

โครงการความร่วมมือพัฒนาศูนย์บริการถ่ายทอดสื่อสารแห่งประเทศไทย
(พ.ศ. 2554-2559)

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

10
		

โครงการศึกษาและพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการบริการด้านสาธารณสุข ข้อมูล
ส่วนบุคคลของจังหวัดนครนายก		

สำ�นักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม		
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

11
		

โครงการ HAPPY Station เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานศูนย์เทคโนโลยี สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
เสริมสุขภาพ

12

โครงการนำ�ร่องบริการเครื่องช่วยฟังไทยภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

13
		
14

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ของเยาวชนด้อยโอกาส		

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ

การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยและผลผลิตทางด้านการเกษตร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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   ประเภทความร่วมมือ: รับจ้างศึกษา/ที่ปรึกษา/ ดำ�เนินงาน  
ลำ�ดับ
1

ชื่อโครงการ		

หน่วยงานความร่วมมือ

บรรณาธิกรสำ�หรับวารสารวิชาการ IEEE JBHI

Sensisa Ltd.

โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจงานวิจัยเกษตรพื้นที่สูงสำ�หรับ
ผู้บริหารตามฐานความรู้ออนโทโลยี

มหาวิทยาลัยล้านนา

3

บำ�รุงรักษาและพัฒนาเพิ่มเติมซอฟต์แวร์ระบบบริหารอะไหล่กังหันก๊าซ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

4

ระบบตรวจนับเซลล์แบบอัตโนมัติด้วยภาพจาก CMOS Sensor

ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) บมจ.

5

ข้อตกลงดำ�เนินงานตามโครงการพัฒนาระบบตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้น

สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

6

โครงการการให้บริการระบบติดตามเจ้าหน้าที่ต�ำ รวจด้วยระบบ GPS Tracker

ตำ�รวจภูธรสระบุรี

2
		

7
โครงการสร้างต้นแบบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงขนาดกำ�ลังส่ง 500 วัตต์
				
			

สำ�นักงานคณะกรรมกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ

8
ออกแบบรายละเอียดระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จัดสร้างระบบ
			Interface ข้อมูลและควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ปตท.บมจ.

9

ผลิตแผ่นอลูมินั่มเวเฟอร์		

ยูเทคไทย บจก.

10

ผลิตแผ่นอลูมินั่มเวเฟอร์ 100 EA		

ยูเทคไทย บจก.

11

ผลิตแผ่นอลูมินั่มเวเฟอร์ 200 EA		

ยูเทคไทย บจก.

12

ผลิตแผ่นอลูมินั่มเวเฟอร์ 400 EA		

ยูเทคไทย บจก.

13

อินเวอร์เตอร์สำ�หรับปั๊มน้ำ�จากเซลล์แสงอาทิตย์

โป้วกี่ บจก.

14

ผลิตแผ่นอลูมินั่มเวเฟอร์		

ยูเทคไทย บจก.

15

เครื่องรบกวนสัญญาณ จำ�นวน 2 รายการ

สำ�นักข่าวกรอง

16

ต้นแบบอินเวอร์เตอร์สำ�หรับปั๊มน้ำ� จากเซลล์แสงอาทิตย์หลายกำ�ลังขับ 1 ชุด

ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง บจก.

ต้นแบบ inverter ชนิด Low-range 300-800 watt
ต้นแบบ inverter ชนิด Low-range 900-1,600 watt

ฟาสโก้ มอเตอร์ส(ประเทศไทย) บจก.

18

ต้นแบบอินเวอร์เตอร์สำ�หรับปั๊มน้ำ�จากเซลล์แสงอาทิตย์หลายกำ�ลังขับ 1 ชุด

ไทย โซล่าร์เพาเวอร์ อินโนเวชั่น บจก.

19

ต้นแบบอินเวอร์เตอร์สำ�หรับปั๊มน้ำ� จากเซลล์แสงอาทิตย์หลายกำ�ลังขับ 2 ชุด

ไทย โซล่าร์เพาเวอร์ อินโนเวชั่น บจก.

20

Prestudy of designing ECU for 4 cyl gasoline engine

Techno Link Inc.

การให้บริการวิเคราะห์ข้อความแสดงความคิดเห็นโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์
ข้อความแสดงความคิดเห็นอัตโนมัติ

บีเอฟเคที(ประเทศไทย) บจก.

โครงการวิจัยอุปกรณ์วิเคราะห์เสียงน้�ำ รั่วแบบพกพา

การประปานครหลวง

17
		

21
		
22
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   ประเภทความร่วมมือ: รับทุนสนับสนุน/อุดหนุนวิจัย
ลำ�ดับ
1
		

ชื่อโครงการ		

หน่วยงานความร่วมมือ

โครงการศึกษาและออกแบบแพลตฟอร์มระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริการด้านสาธารณสุข		

สำ�นักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
มูลนิธิพลังงานที่ยั่งยืน

		

โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
เพื่อการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร สำ�หรับศูนย์การเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
บ้านเลโพเด จังหวัดตาก

3
		

โครงการแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาการเด็กไทย

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

4
		
		

ข้อตกลงดำ�เนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย
สำ�หรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2

สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 13 กรุงเทพมหานคร

5

โครงการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อการคัดกรองการได้ยินในเด็กปฐมวัยที่เหมาะสม

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

6
		

โครงการบูรณาการข้อมูลด้านการแพทย์และสาธารณสุขในระดับปฏิบัติการ
ภัยพิบัติ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

7
		

การสังเคราะห์วัสดุใหม่นาโนกราฟีนที่มีโครงสร้างแบบสามมิติส�ำ หรับ
การใช้งานด้านไฟฟ้าเคมี

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

8
		
		
9
		

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลสำ�หรับข้อมูล
สำ�หรับข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง
ยั่งยืน
โครงการการทดสอบกระบวนการผลิตเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำ�หรับงาน
ทันตกรรมให้ได้มาตรฐาน ISO 13485:2003

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10
		

โครงการการขยายผลการใช้งานเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทางทันตกรรม
Dentiiscan 1.1		

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน)

2

11 โครงการเครื่องตรวจตาทางไกลด้วยแถบลำ�แสงแคบกึ่งอัตโนมัติ
				

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน)
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ผลงานด้านพัฒนากำ�ลังคน
เป็นผลงานทางด้านการพัฒนาเยาวชน ที่เกิดจากโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย(NSC)
โดยเยาวชนที่ผ่านการแข่งขันจากโครงการดังกล่าวได้รับรางวัลระดับนานาชาติหลายรางวัล ประกอบด้วย
เยาวชนไทยได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลอันดับที่ 1 จากการแข่งขัน International ICT Innovative Services Contest 2013 (InnoServe Contest 2013) จัดงานระหว่างวันที่ 8 - 11 พฤศจิกายน 2556 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ชื่อ
โครงการ ระบบช่วยแพทย์รังสี โดยนายกรัชกาย อารีกิจเสรี นางสาวศรัณยา ภุมมา และนายธนานันต์ พัฒนากูร อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ธีรณี อจลากุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (เป็นผู้ชนะรางวัลที่ 1 โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (NSC 2013) โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
เยาวชนไทยได้รับ 3 รางวัล จากการประกวด Asia Pacific ICT Alliance Awards (APICTA 2013) ณ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษฮ่องกง จัดงานระหว่างวันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน 2556 คือ
1. รางวัล Winner ประเภท Tertiary Student Projects โครงการระบบช่วยแพทย์รังสี โดยนายกรัชกาย อารีกิจเสรี
นางสาวศรัณยา ภุมมา และนายธนานันต์ พัฒนางกูร อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ธีรณี อจลากุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (เป็นผู้ชนะรางวัลที่ 1 โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่
15 (NSC 2013) โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2. รางวัล Merits ประเภท Secondary Student Projects โครงการ @pple (แอด พีเพิ้ล) โดยนายวงศกร
เทศยรัตน์ นายทรงยศ แมนประสาทกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (เป็นผู้ชนะรางวัลที่ 1 โครงการแข่งขันพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (NSC 2012) โปรแกรมเพื่อประยุกต์การใช้งาน (กลุ่มนักเรียน))
3. รางวัล Merits ประเภท Secondary Student Projects โครงการ โปรแกรมพัฒนานิตยสารบน HTML5 โดยนาย
มนัสวิน หาญมงคลชัย อาจารย์ที่ปรึกษา อ.อภิชาติ พูลสวัสดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 (เป็นผู้ชนะ
รางวัลที่ 1 โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (NSC 2013) โปรแกรมเพื่อ
การประยุกต์ใช้งาน (กลุ่มนักเรียน))
เยาวชนไทยจากโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) ชนะเลิศรางวัลอันดับที่ 1 จาก
งานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำ�นวยความสะดวกสำ�หรับคนพิการ ครั้งที่ 8
(i-CREATe2014) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2557 ประเทศสิงคโปร์
ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำ�หรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษา (SCD2014) เพื่อส่งเสริม
นักศึกษาให้มีความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีสำ�หรับคนพิการหรือผู้สูงอายุ โดยในปี 2557 เยาวชนไทยที่ชนะการแข่งขันพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) สามารถพิชิตรางวัลผลงานสำ�หรับคนพิการและผู้สูงอายุ ชนะเลิศอันดับที่ 1
(Champion) ถึง 2 รางวัล ได้แก่

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท Technology Category
ผลงาน “ระบบตรวจวัดน้�ำ หนักแรงกดฝ่าเท้าและสมดุล
ร่างกาย เพื่อตรวจสอบการล้มในผู้สูงอายุ” (Center of Pressure
devices for reducing fall risk in elder) พัฒนาโดย
นายยุทธพงศ์ อุณหทวีทรัพย์ และนางสาวปวีณา มั่นบัว นิสิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
โดยมีอาจารย์ไพรัช สร้อยทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบนี้พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างสมดุลของร่างกาย (Body
Balance) ในการตรวจสอบโอกาสเกิดการล้มในผู้สูงอายุ โดยระบบ
จะแสดงผลเป็นกราฟให้เห็นทิศทางเอนตัวของผู้ทดสอบ จึงป้องกัน
ตัวเองได้ง่าย ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดอาการบาดเจ็บ
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รุนแรงจากการหกล้ม สามารถวัดเพื่อทำ�แผ่นรองเท้าและออกแบบ
รองเท้าที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล รองเท้าเพื่อสุขภาพ และช่วย
ให้ ผู้ พิ ก ารหรื อ ผู้ ที่ มี โ ครงสร้ า งอุ้ ง เท้ า ผิ ด ปกติ ส ามารถใช้ ชี วิ ตได้
เหมือนคนปกติ รวมทั้งลดการพึ่งพิงเทคโนโลยีราคาแพงจากต่าง
ประเทศอีกด้วย โดยมีหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ ได้แก่ โรงพยาบาล
ทั้งภาครัฐและเอกชน ผลงานชิ้นนี้เป็นการต่อยอดจากผลงาน
“ระบบวิเคราะห์ฝ่าเท้าอัจฉริยะ” ผลงานชนะเลิศอันดับที่ 2 จาก
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์-NSC2012

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท Design Category

ผลงาน “โปรแกรมคีย์บอร์ดบนสมาร์ทโฟนสำ�หรับผู้พิการ
ทางสายตา” (Braille Keyboard Development on Android OS)
พัฒนาโดย นางสาวศิรภัสสร พงศ์พิริยะกาญจน์ นางสาวภัทริน
ศรีวัฒนศักดิ์ จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยมีอาจารย์ศิริพร
ศักดิ์ บุญญารัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผลงานทีี่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วย
อำ�นวยความสะดวกให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเขียนตัวอักษรโดยใช้
การลากนิ้วเป็นสัญลักษณ์ลงบนหน้าจอ ผู้ใช้งานสามารถลากเส้น 3
ครั้ง บนหน้าจอสัมผัสของสมาร์ทโฟนจะได้เป็น 1 ตัวอักษร โดย
สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ คิ ด ขึ้ น นั้ น อ้ า งอิ ง จากอั ก ษรเบรลล์ ซึ่ ง เป็ น ภาษาสำ � หรั บ
ผู้ พิ ก ารทางสายตาทำ �ให้ ผู้ พิ ก ารสายตาสามารถพิ ม พ์ ตั ว อั ก ษรบน
สมาร์ทโฟนได้เร็วขึ้นร้อยละ 22.93 เมื่อเทียบกับปกติ โดยมีหน่วยงาน
ที่ใช้ประโยชน์ ได้แก่ โรงเรียนสอนคนตาบอด ผลงานชิ้นนี้เป็นการ
ต่อยอดผลงาน “โปรแกรมปรับปรุงภาพสำ�หรับผู้มีสายตาเลือนราง
บนอุปกรณ์แอนดรอยด์” ผลงานชนะรางวัลที่ 2 โปรแกรมเพื่อ
การประยุกต์ใช้งานกลุ่มนักเรียน จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรม
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์-NSC2014

รายงานประจำ�ปี 2557
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ผลงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. National e-Science Infrastructure Consortium Phase II
ให้บริการคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ระหว่างเดือน ตุลาคม 2556 ถึง มีนาคม 2557 จำ�นวน 2,338,118.48 ชั่วโมงซีพียู

2. โครงการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อสังคมการศึกษาและวิจัย (ThaiSarn) และเครือข่ายกาญจนาภิเษก
(KPNet)

• ให้บริการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1 Gbps (เพิ่มความเร็วจากเดิม 622 Mbps เมื่อเดือนเมษายน
2557) เพื่อการศึกษาและวิจัยไปสู่หน่วยงานวิจัย และสถาบันการศึกษา/หน่วยงาน/สถาบันเชื่อมต่อ จำ�นวน 14 หน่วย
งาน
• จำ�นวนผู้ใช้บริการผ่านเครือข่ายของโครงการ 12,322 Unique IP
• ทราฟฟิกที่หมุนเวียนในแต่ละวัน (ขาเข้าเฉลี่ย 16.90 Mbps ขาออกเฉลี่ย 11.40 Mbps)
ปี 2555 = 7,525,615 บาท
• มูลค่าผลกระทบของโครงการ
				
ปี 2556 = 6,555,933 บาท
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กิจกรรมที่สำ�คัญ
22 มกราคม 2557 สนับสนุนด้านเครือข่ายเพื่อการจัดประชุมการผ่าตัดตับโดยการส่องกล้องทางไกล The 37th APAN
Meeting-Surgery จัดโดย Iwate Medical University ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ ถ่ายทอดไปยังประเทศต่างๆ ทั่วเอเชีย และมี
หน่วยงานเข้าร่วมประชุม จำ�นวน 13 หน่วยงาน จาก 10 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลศิริราชเข้าร่วม
ประชุมด้วย
23 มกราคม 2557 สนับสนุนด้านเครือข่ายเพื่อการจัดประชุมทางไกลด้านประสาทวิทยา The 37th APAN Meeting Neurology มีหน่วยงานเข้าร่วมจำ�นวน 5 หน่วยงาน จาก 5 ประเทศ สำ�หรับประเทศไทยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม
ด้วย
สนับสนุนด้านเครือข่ายเพื่อบริการทดสอบและประยุกต์ใช้งาน จำ�นวน 6 หน่วยงาน ได้แก่
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ใช้เครือข่ายสำ�หรับการแพทย์ทางไกล
2. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้�ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน) : มีการดาวน์โหลดข้อมูล Global Forecast System (GFS) จาก ftpprd.ncep.noaa.gov และ s.ucar.edu
3. โครงการ National e-Science Infrastructure Consortium : มีการดาวน์โหลดข้อมูลขนาดใหญ่ โดยมีหน่วยงาน
ความร่วมมือได้แก่ สวทช. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี และ สสนก.
4. Tokyo Institute of Technology (Thailand) : ใช้เครือข่ายสำ�หรับการเรียนการสอน และการประชุมทางไกล
5. โรงพยาบาลศิริราช : ใช้เครือข่ายสำ�หรับการแพทย์ทางไกล
6. สำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : ใช้เครือข่ายสำ�หรับการดึงข้อมูลที่มีขนาดใหญ่

3. คลังสื่อประสมและข้อความกำ�กับ ระยะที่ 1

คลังสื่อประสมและข้อความกำ�กับ (Annotated & Multimedia Corpus) เกิดจากแนวโน้มการวิจัยด้านการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติในปัจจุบัน ใช้เทคนิคที่เรียกว่า การเรียนรู้ด้วยเครื่องหรือ Machine Learning ซึ่งจะต้องเรียนรู้ข้อมูลภาษาจาก
ข้อมูลจริง หรือที่เรียกว่า คลังข้อความ โดยมีการจัดเตรียมคลังข้อความแบบต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยแต่ละเรื่อง โดยมีผู้
เข้ามาใช้งานในช่วง มกราคม - มีนาคม 2557 รวม 257 ครั้ง แยกเป็น 6 คลัง ดังนี้
• คลังข้อความไทย-อังกฤษ (Thai-English Text Corpus) 81 ครั้ง
• คลังศัพท์ไทย-อังกฤษ (Thai-English Dictionary Corpus) 17 ครั้ง
• คลังเสียงพูดไทย (Thai Speech Corpus) จำ�นวน 134 ครั้ง
• คลังข้อมูลภาพตัวอักษร (Thai-English Character Image Corpus) 11 ครั้ง
• คลังรูปร่างสามมิติคนไทย (Thai 3D Body Model Corpus) 12 ครั้ง
• คลังข้อมูลภาพจราจรจากกล้อง NectecCAM และ Traffy Social Eye 2 ครั้ง
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ผลงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
ศอ. ได้ ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบ พหุภาคีและทวิภาคี สำ�หรับความ
ร่วมมือในระดับพหุภาคี ได้แก่ โครงการความร่วมมือระดับอาเซียน โครงการความร่วมมือกับประเทศในยุโรปและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และโครงการความร่วมมือในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติกับประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมีโครงการความร่วมมือใน
ระดับทวิภาคีกับประเทศต่างๆ อาทิ ความร่วมมือกับประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

ความร่วมมือระดับพหุภาคี (Multilateral Cooperations)
โครงการความร่วมมือระหว่าง ศอ. กับประเทศสิงคโปร์ในการร่วมกันจัดการประชุมนานาชาติเรื่องวิศวกรรมฟื้นฟู
สมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำ�นวยความสะดวกสำ�หรับคนด้อยโอกาส (The International Convention on Rehabilitation
Engineering & Assistive Technology: i-CREATe)
ศอ. ร่วมมือกับหน่วยงาน Singapore Therapeutic, Assistive and Rehabilitative Technologies (START) Centre
ประเทศสิงคโปร์ จัดการประชุมนานาชาติด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำ�นวยความสะดวกสำ�หรับคนด้อยโอกาส
(The International Convention on Rehabilitation Engineering & Assistive Technology หรือ i-CREATe) ต่อเนื่องเป็น
ประจำ�ทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2550 จนถึง พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นปีที่ 7 ทั้งนี้การประชุม i-CREATe เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน
ความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการรักษาและฟื้นฟูสำ�หรับคนไข้ คนชรา และคนพิการ และเทคโนโลยีสิ่งอำ�นวยความสะดวก
สำ�หรับคนพิการ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสการเข้าถึงตลาดสำ�หรับเทคโนโลยีด้านนี้ในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้ง i-CREATe ยังเป็นเวที
พบปะของผู้นำ�ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสิ่งอำ�นวยความสะดวก งาน i-CREATe จะประกอบด้วยกิจกรรม 3 ส่วนหลัก
คือ 1) การประชุมวิชาการและการนำ�เสนอผลงานวิจัย 2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ และ 3) การประกวดโครงงานนักศึกษา
ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ในการเป็นองค์ประธานเปิดการ
ประชุม i-CREATe เป็นประจำ�ทุกปีและพระราชทานรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ชนะการประกวดในโครงงานสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ซึ่งใน
ปี 2557 นี้ การประชุม i-CREATe ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2557 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยมีข้อเสนอโครงการเข้า
ประกวดทั้งสิ้นจำ�นวน 32 โครงการ จาก 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐเกาหลี ฮ่องกง มาเลเซีย
และออสเตรเลีย และผลปรากฏว่าประเทศไทยได้รับรางวัลจำ�นวน 3 รางวัลในครั้งนี้

โครงการความร่วมมือระดับอาเซียน
ศอ. ในฐานะผู้แทนประเทศไทยในคณะอนุกรรมการว่าด้วยไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยสารสนเทศ (SubCommittee on Microelectronics and Information Technology: SCMIT) ภายใต้คณะกรรมการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ASEAN Committee on Science and Technology: COST) ได้ดำ�เนินโครงการความร่วมมือทางด้านไมโคร
อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน
ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่

1. โครงการ Network-based ASEAN Languages Translation Public Service Project
โครงการ Network-based ASEAN Languages Translation Public Service Project เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่
ให้บริการทางด้านการแปลเอกสารระหว่าง 8 ภาษาอาเซียน คือ ไทย บาฮาซามาเลย์ บาฮาซาอินโดนีเซีย ลาว เขมร เวียดนาม
ตากาล็อก และเมียนมาร์ ทั้งนี้ ในขั้นต้นจะเน้นการแปลข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยโครงการได้ผ่านการเห็นชอบจากที่
ประชุม ASEAN Sub-Committee on Microelectronics and Information Technology (SCMIT) และ ASEAN Committee
on Science and Technology (COST) ทั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนส่วนหนึ่งจาก ASEAN Science Fund เป็นจำ�นวน
51,800 เหรียญสหรัฐ สำ�หรับการดำ�เนินโครงการ 3 ปี (เริ่มตั้งในปี พ.ศ. 2555 และจะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2558) และงบประมาณ
ส่วนหนึ่งประเทศอาเซียนที่เข้าร่วมโครงการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตนเอง
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ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ทั้งนี้ ในเดือนพฤษภาคม 2558 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN Committee on Science and Technology (COST) และ Sub-Committee on Microelectronics and Information Technology (SCMIT) ณ จังหวัดภูเก็ต และ
จะมีการแสดงผลงานของโครงการที่เสร็จสมบูรณ์ในการประชุมดังกล่าว

2. โครงการ The Establishment of ASEAN Open Source Software Resource Portal Project
โครงการ The Establishment of ASEAN Open Source Software Resource Portal Project เป็นโครงการจัดทำ�
เว็บไซต์ (Portal) ที่รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน Open Source Software (OSS) โดยเป็น
ศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล ข้อสนเทศ ตลอดจนประสบการณ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับ OSS สำ�หรับผู้สนใจหรือ
นักวิจัยในอาเซียนสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา OSS ของตนเองต่อไป
โดยเมื่อระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2557 ศอ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The 2nd Working Committee Meeting on
the Establishment of ASEAN Open Source Software Resource Portal Project ณ โรงแรม Kantary จ.พระนครศรีอยุธยา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสาธิต portal ภายใต้ชื่อ “www.asean-ossportal.org” ที่พัฒนาขึ้นโดยประเทศไทย รวมทั้งเพื่อรับ
ทราบข้อคิดเห็น ประเด็นปัญหา อุปสรรค ทบทวนแผนการทำ�งานของโครงการ การออกแบบทางเทคนิคและการรวบรวมทรัพยากร
และข้อมูลเพื่อการพัฒนา portal ต่อไป ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้แทนจาก 6 ประเทศ
สมาชิกอาเซียน ได้แก่ ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย
ทั้งนี้ ในเดือนพฤษภาคม 2558 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN Committee on Science and Technology (COST) และ Sub-Committee on Microelectronics and Information Technology (SCMIT) ณ จังหวัดภูเก็ต และ
จะมีการรายงานสรุปผลงานของโครงการในการประชุมดังกล่าว

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)
ศอ. ได้ลงนามในสัญญาร่วมดำ�เนินโครงการ CONNECT2SEA ร่วมกับประเทศต่างๆ ในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
ยุโรป รวมทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน จาก 8 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย ฝรั่งเศส เยอรมนี
และกรีซ เพื่อร่วมมือดำ�เนินโครงการ CONNECT2SEA ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดทำ�ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุน
ให้เกิดความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้กับภูมิภาคยุโรป โดยมีบริษัท inno TSD จากประเทศฝรั่งเศส เป็น Project Coordinator โครงการนี้ได้รับเงินสนับสนุนการ
ดำ�เนินงานจาก EU FP7 โดยเริ่มต้นโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 และจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
รวมระยะเวลาโครงการทั้งสิ้น 30 เดือน
โครงการ CONNECT2SEA นี้ ประเทศไทยโดย ศอ. มีบทบาทในฐานะผู้รับผิดชอบในการจัดทำ� Policy Dialogue
Roundtable เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะทางนโยบายในการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิจัยและพัฒนา ICT ระหว่าง
ประเทศของภูมิภาคทั้งสองดังกล่าว
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ศอ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Kick-off Meeting ของโครงการ CONNECT2SEA
ณ โรงแรม Chatrium จ.กรุงเทพฯ ประเทศไทย
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ความร่วมมือระดับทวิภาคี (Bilateral Cooperations)
1. ความร่วมมือกับประเทศจีน
1.1 ความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่าง ศอ. และ Natural Language Processing
Research Group, Institute of Computing Technology (ICT), Chinese Academy of Sciences (CAS) ในสาขา Natural
Language Processing, Corpus Linguistics Technology and Applications ศอ. กับ Natural Language Processing Research Group, Institute of Computing Technology (ICT), Chinese Academy of Sciences (CAS) ได้ลงนามบันทึกความ
เข้าใจด้านการวิจัยและพัฒนา ในสาขา Natural Language Processing, Corpus Linguistics Technology and Applications
โดยภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าว ศอ. ได้ดำ�เนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 1) การร่วมวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบ
แปลภาษาไทย-จีน ขนาดเล็ก 2) การร่วมพัฒนาต้นแบบระบบตัดคำ�โดยเทคนิค Discriminative learning ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาโดย
ทีมวิจัยของ ICT, CAS กับการใช้งานในภาษาไทย
1.2 ความร่วมมือภายใต้คณะกรรมการร่วมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ และวิชาการไทย-จีน(คกร.)
ศอ. ได้จัดส่งข้อเสนอโครงการภายใต้คณะกรรมการร่วมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ และวิชาการไทย-จีน
(คกร.) ครั้งที่ 21 โดยผ่านทางความร่วมมือกับสำ�นักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่าง
ประเทศ ซึ่งคณะกรรมการร่วมระดับรัฐมนตรีว่าด้วย ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-จีน ครั้งที่ 21 ได้อนุมัติโครงการ
ที่ ศอ. เสนอจำ�นวน 2 โครงการ คือ
• โครงการการวิจัยและพัฒนาด้านระบบติดตามตำ�แหน่งและเฝ้าระวังสถานะของผู้ป่วยในอาคารโรงพยาบาล หรือผู้สูง
อายุในบ้านพักคนชราด้วยเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย กล้องไอพี และระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Study Visit 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) โดยมีหน่วยงานร่วมวิจัยและพัฒนาฝ่าย
จีนคือ Shanghai Jiaotong University
• โครงการศึกษาดูงานด้านผลกระทบของระบบรถไฟความเร็วสูงที่ส่งผลต่อระบบไฟฟ้า และแนวทางการแก้ไขปัญหา
(Study Visit on Impacts of High-speed Trains on the Electrical Grid and the Remedy Approaches)
โดยมีหน่วยงานร่วมโครงการศึกษาดูงานฝ่ายจีนคือ Beijing Jiaotong University
2. ความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น
ศอ. มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่น ทั้งด้านความร่วมมือในงานวิจัยและพัฒนา การจัดสัมมนา การ
ฝึกอบรม การจัดการประชุมวิชาการ การแลกเปลี่ยนข้อมูลความร่วมมือระหว่างนักวิจัย รวมทั้งถึงนักศึกษา ซึ่งในปี 2557 ได้มีการ
ดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ
2.1 ความร่วมมือระหว่าง ศอ. กับ University of Electro-Communications (UEC) สืบเนื่องจาก MoU ระหว่าง
สวทช. กับ University of Electro-Communications (UEC) ซึ่งได้ลงนามเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2553 UEC ได้มีความร่วมมือ
กับ ศอ. ในการส่งนักศึกษา UEC มาฝึกงานระยะสั้น (1-2 เดือน) ที่ห้องปฏิบัติการวิจัยของ ศอ. ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปี 2556 รวม
นักศึกษาฝึกงานทั้งสิ้น 6 คน ทั้งนี้ ในปี 2557 นักศึกษาระดับปริญญาโท จำ�นวน 2 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำ�นวน 1
คน ได้มาฝึกงาน ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยของ ศอ. ดังนี้
• ห้องปฏิบัติการของวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย (Network Technology Laboratory: NTL) หน่วยวิจัยสารสนเทศการ
สื่อสารและการคำ�นวณ (Information Communication and Computing Research Unit: ICCRU)
• ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสง (Optical thin-film Technology Research Laboratory: OTL) หน่วย
วิจัยอุปกรณ์และระบบอัจฉริยะ (Intelligent Devices and Systems Research unit: IDSRU)
• ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูและอำ�นวยความสะดวก (Rehabilitation and Assistive Technologies
Laboratory: RHA) หน่วยพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์และระบบทางชีวการแพทย์ (BESDU)
2.2 ความร่วมมือระหว่าง ศอ. กับ Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) ศอ.
และJAIST ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Agreement of Cooperation for Education and Research between the
Thai Alliance of Advanced Institutions of Science and Technology and JAIST เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 และจะสิ้น
สุดเมื่อ 30 เมษายน 2561 ภายใต้บันทึกความร่วมมือดังกล่าว นักวิจัยอาวุโสจาก ศอ. รวม 3 คนได้เข้าร่วมทำ�หน้าที่เป็น Visiting
Professor และ Visiting Associate Professor ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการวิจัยและพัฒนาให้แก่นักศึกษาในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกของ JAIST
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รางวัลเกียรติยศ
รางวัลด้านการจัดการ
1. รางวัล โครงการดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำ�ปี 2556
วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 ดร.พันธ์ศักดิ์
ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำ�นวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้รับพระราชทานรางวัล
เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ในโครงการดีเด่นของชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา จากผลงาน “โครงการการแข่งขันพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย” ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค)
สำ � นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ
(สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี พิจารณาคัดเลือกบุคคลหน่วยงานและโครงการ
ที่ท�ำ คุณประโยชน์เป็นที่ประจักษ์ต่อประเทศชาติอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ นำ�มาประกาศยกย่องให้เป็นผลงานดีเด่นของชาติ ผลงานของผูไ้ ด้
รับรางวัลนี้จะเป็นแบบอย่างต่อสังคมและประเทศชาติซึ่งผู้ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้จะได้รับเกียรติอันสูงสุดโดยได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และได้รับโล่เกียรติคุณนายกรัฐมนตรี
2. รางวัล SPIE Fellow ประจำ�ปี 2557
SPIE (Society of Photo-optical Instrumentation
Engineers) คือสมาคมระหว่างประเทศเกี่ยวกับสหวิทยาการทาง
วิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้แสง ผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละปี
จะต้องถูกเสนอชื่อโดยสมาชิก SPIE ระดับ Fellow และต้องได้
รับการสนับสนุนจากสมาชิก SPIE ระดับ Fellow อีก 3 คน
ในปี 2557 นี้มีบุคลากรในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร
และอาจารย์ ได้รับรางวัล SPIE ระดับ Fellow จำ�นวน 76
คน จากทั่วโลก และ ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร เป็นคนไทย
คนแรก ที่ได้รับรางวัลนี้ โดยได้รับการยอมรับในด้าน Achivement in Photonic Information Processing Systems and
Photonics Education

รายงานประจำ�ปี 2557
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3. รางวัลเหรียญทองแดง สาขาสิ่งแวดล้อม จาก I-SWEEEP 2014
โครงงานการผลิตและศึกษาสมบัติของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากดิน
ฟอกสีที่ผ่านการใช้งานแล้ว ผลงานชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวด
โครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่ง
แวดล้อม (Young Scientist Competition: YSC 2014) ได้รับคัด
เลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดการประกวดแข่งขันโครง
งานระดับนานาชาติ ได้แก่
1. Intel International Science and Engineering Fair ครั้งที่ 65
(Intel ISEF 2014)
2. International Sustainable World (Energy, Engineering, and
Environment) Project Olympiad ครั้งที่ 7 (I-SWEEEP 2014)
โดยได้รับรางวัลเหรียญทองแดง สาขาสิ่งแวดล้อม จากการ
ประกวด International Sustainable World (Energy, Engineering,
and Environment) Project Olympiad ครั้งที่ 7 (I-SWEEEP 2014)
ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2557 ณ นคร Houston
มลรัฐ Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้พัฒนาโครงงาน: นางสาวปพิชญา
รงค์เดชประทีป และ นางสาวมาริสา เตชะสนธิชัย สถาบันการศึกษา:
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม
4. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำ�ปี 2557 ในรางวัลระดับดี
จ่ า เฉยอั จ ฉริ ย ะ เป็ น ระบบที ่ พ ั ฒ นาขึ ้ นให้
สามารถทำ�งานได้ด้วยตัวเอง (เป็น module สำ�เร็จรูป
ทำ�การประมวลผลในตัว) โดยใช้แบตเตอรี่ สามารถ
เคลื่อนที่ นำ�ไปติดตั้ง ณ จุดใดๆ ที่ต้องการได้ ตัวระบบ
ที่ออกแบบมีความโดดเด่นหลากหลาย อาทิ สามารถ
ทำ�งานท่ามกลางแดดร้อนได้ถึง 50 องศาเซลเซียส มี
การใช้งานที่ง่ายทำ�งานได้โดยอัตโนมัติ เพียงแค่เปิด
เครื่องบันทึกภาพและวิดีโอ นอกจากนี้ยังมีระบบลบเงา
ที่มีความแม่นยำ�สูง ซึ่งจำ�เป็นสำ�หรับการวางระบบไว้ข้างถนน เพื่อป้องกัน
การทำ�งานผิดพลาดจากเงารถยนต์ในช่วงเวลากลางวัน เป็นต้น สามารถ
ช่วยลดจำ�นวนอุบัติเหตุตามท้องถนน และช่วยให้เกิดการสร้างตลาดใหม่
ของเทคโนโลยีทางด้านการตรวจจับ การกระทำ�ผิดกฎจราจร ด้วยการ
ผสมผสานเทคโนโลยีทั้งระบบสมองกลฝังตัวและระบบกล้องถ่ายวิดีโอที่
ถูกพัฒนาขึ้นจากนักวิจัย
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5. รางวัลอาคารใจดี “ระดับดี” ประจำ�ปี 2557
ศู น ย์ เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ชาติ ( เนคเทค)
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับการ
พิจารณาคัดเลือกเข้าโครงการอาคารใจดี ประจำ�ปี 2557 อาคาร
เนคเทค ผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับรางวัลอาคารใจดี “ระดับดี”
ประจำ�ปี 2557 และมีการจัดงานมอบรางวัลในงานสถาปนิก
2547 ณ อาคารศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 จากนายสมิตร
โอบายะวาทย์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

6. รางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำ�ปี 2557
ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบโปร่งแสง ได้รับรางวัลเทคโนโลยีเครือ่ งจักรกลยอดเยีย่ ม รางวัลที่ 1 สาขาเครือ่ งจักรกลเพือ่ พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมและรางวัลสุดยอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม
จากงาน IP Innovation and Technology Expo : IPITEx. 2014
เป็นการจัดงานที่มุ่งเน้นการนำ�ผลงานนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญา
ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่หน่วยงานต่างๆ
ระบบเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ แ บบโปร่ ง แสงเป็ น การพั ฒ นาให้
เหมาะกั บ การใช้ ง านสำ � หรั บ อาคารที่ ไ ม่ ต้ อ งการติ ด ตั้ ง เซลล์ แ สง
อาทิตย์ให้บดบังทัศนวิสัย สามารถติดตั้งใช้งานหรือเปลี่ยนแทนกระจก
ของอาคารได้ทันที กระทบต่อแสงสว่างในอาคารเพียงเล็กน้อย มีการใช้ฟิล์มป้องกันแสงยูวีเพื่อลดคลื่นความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร จึง
ลดการใช้ไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบแสงสว่างในชั้นใต้ดิน และการสูบน้ำ�ไปยังถังพักบนอาคาร
7. รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 (Technology Category) “ระบบตรวจวัดน้�ำ หนักแรงกดฝ่าเท้าและสมดุลร่างกายเพื่อตรวจสอบ
การล้มในผู้สูงอายุ” จากงาน i-CREATe2014
พัฒนาโดยนายยุทธพงศ์ อุณหทวีทรัพย์ และนางสาวปวีณา มั่นบัว นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา พัฒนาโปรแกรมนี้ขึ้นเพื่อตรวจสอบโอกาสเกิดการล้มในผู้สูงอายุ (Center of Pressure devices for reducing
fall risk in elder) ลดอาการบาดเจ็บรุนแรงจากการหกล้ม สร้างสมดุลของร่างกาย (Body Balance) โดยระบบจะแสดงผลเป็น
กราฟให้เห็นทิศทางการเอนตัวของผู้ทดสอบ จึงป้องกันตัวเองได้ง่าย ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี (เป็นงานที่ต่อยอดมาจาก
“ระบบวิเคราะห์ฝ่าเท้าอัจฉริยะ” ผลงานชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์-NSC2012)
8. เยาวชนไทยรับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 (Design Category) “โปรแกรมคีย์บอร์ดบนสมาร์ทโฟนสำ�หรับผู้พิการ
ทางสายตา” จากงาน i-CREATe2014
พัฒนาโดย นางสาวศิรภัสสร พงศ์พิริยะกาญจน์ นางสาวภัทริน ศรีวัฒนศักดิ์ จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พัฒนา
โปรแกรมนี้ขึ้นเพื่อช่วยอำ�นวยความสะดวกให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเขียนตัวอักษรโดยใช้การลากนิ้วเป็นสัญลักษณ์ลงบนหน้า
จอสัมผัสของสมาร์ทโฟนได้เป็นตัวอักษร โดยสัญลักษณ์ที่คิดขึ้นนั้นอ้างอิงจากอักษรเบรลล์ซึ่งเป็นภาษาสำ�หรับผู้พิการทางสายตา
(เป็นงานที่ต่อยอดมาจาก “โปรแกรมปรับปรุงภาพสำ�หรับผู้มีสายตาเลือนรางบนอุปกรณ์แอนดรอยด์” ผลงานชนะเลิศอันดับที่ 2
โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานกลุ่มนักเรียนจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์-NSC2014)
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ที่ปรึกษา

นายไพรัช ธัชยพงษ์

นายสวัสดิ์ ตันตระรัตน์

นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว

ประธานกรรมการ
นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล

กรรมการ

นายสมนึก ตั้งเติมศิริกุล นายมนู อรดีดลเชษฐ์ นายวิวัฒน์ วงศ์วราวิภัทร์ นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา นายวัลลภ สุระกำ�พลธร

นายธานินทร์ ผะเอม นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ

กรรมการและเลขานุการ
นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์
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นายอานนท์
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

นายวุฒิพงศ์ สุพนธนา

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายสุธี ผู้เจริญชนะชัย

รายชื่อการประดิษฐ์ที่มีการจดสิทธิบัตร ประจำ�ปี 2557   
ประเภทคำ�ขอ		
					

เลขที่คำ�ขอ/
เลขที่สิทธิบัตร

สิทธิบัตรการประดิษฐ์
เซ็นเซอร์วัดแรงสัมผัสซึ่งทำ�จากกระบวนการ
501004088/
ELECTRO-FABRICATION (E-FAB) และกระบวนการผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว
81986
ไมโครโฟนขนาดจุลภาคชนิดคาปาซิทีปที่มีอะคูซทิคซโฮลและ
701004395/
41378
วิธีการสร้างไมโครโฟนดังกล่าว
อุปกรณ์ปรับสัญญาณขณะรับสัญญาณสำ�หรับระบบสร้างภาพ
1301006056
ด้วยสัญญาณอัลตร้าซาวด์		
การลดจำ�นวนข้อมูลคลื่นวิทยุของเครื่องอัลตร้าซาวด์
1301006057
ระบบหุ่นยนต์สำ�หรับการฟื้นฟูข้อมือ แขนท่อนล่าง และข้อศอก
1301006367
แบบกลไกที่มีตัวขับเคลื่อนหนึ่งตัวหนึ่งข้อต่อ		
วิธีการและระบบสำ�หรับตรวจวัดคุณภาพทางกายภาพของ
1301006817
วัตถุที่มีลักษณะเป็นเส้นด้วยแสง		
กระบวนการเตรียมวัสดุคาร์บอนนาโนแบบสามมิติด้วย
1401004812
กระบวนการทางไอ			
อุปกรณ์ทดสอบความแน่นของสเตเตอร์เวดจ์ภายในเครื่อง
1301006946
กำ�เนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก		
แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบ BIPV ชนิดโปร่งแสง
1301007001
						
อุปกรณ์วัดความเร็วลม ทิศทางลม และปริมาณน้ำ�ฝนแบบไม่ต้องบำ�รุงรักษา 1301007305
						
อุปกรณ์และระบบแสดงผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
1401001672
ลักษณะภูมิประเทศขนาดใหญ่บนพื้นผิว		
วิธีการปรับแกนของมาตรวัดความเร่งในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
1401002116
แบบอัตโนมัติเพื่อนำ�ไปใช้ในการตรวจจับเหตุการณ์ในการขับขี่		
อุปกรณ์วัดอัตราการหายใจด้วยมาตรวัดความเร่ง (accelerometer)
1401002577
1401002796
ระบบบริหารจัดการการประชุมผ่านเครือข่ายการสื่อสาร
(ชือเดิม :วิธีการควบคุมไมโครโฟนในห้องประชุม)		
อุปกรณ์ให้ข้อมูลปริมาณน้อย (ความเร็วต่ำ�) ด้วยแสงสีขาวที่ต่อเนื่อง
1401002960
						
อุปกรณ์ตรวจวัดความสุกของผลปาล์มน้ำ�มันด้วยการประมวลผลภาพ
1401003472
						
ระบบจัดลำ�ดับความสำ�คัญของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามบริบท
1401003974
						
1401003975
อุปกรณ์และกระบวนการระบุรูปแบบการขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัย
(วิธีระบุรูปแบบการใช้ความเร็วในการขับยานพาหนะอย่างปลอดภัย		

ชื่อผู้ประดิษฐ์

อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ
และคณะ
การุณ แซ่จอก
และคณะ
อุดมชัย เตชะวิภู
และคณะ
อุดมชัย เตชะวิภู และคณะ
วินัย ชนปรมัตถ์
และคณะ
โกษม ไชยถาวร
และคณะ
อมรรัตน์ ลิ้มมณี
และคณะ
อภิสิทธิ์ ตันตระวรศิลป์
และคณะ
ทรงเกียรติ กิตติสนธิรักษ์
และคณะ
จิรวัฒน์ จันต๊ะวงค์
และคณะ
พรรษพร ศรีบนฟ้า
และคณะ
เฉลิมพล สายประเสริฐ
และคณะ
สุพร พงษ์นุ่มกุล และคณะ
ชาลี วรกุลพิพัฒน์
และคณะ
เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์
และคณะ
อัฐพงษ์ เทพารักษ์ษณากร
และคณะ
มลธิดา ภัทรนันทกุล
และคณะ
ถนัด เหลืองนฤทัย
และคณะ
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ประเภทคำ�ขอ		
					

เลขที่คำ�ขอ/
เลขที่สิทธิบัตร

อุปกรณ์ลดความผิดพลาดของข้อมูลจากเซ็นเซอร์ในระบบ
1401003976
ตรวจวัดด้วยเซ็นเซอร์หลายตัวและกระบวนการดังกล่าว		
อุปกรณ์ป้องกันความเสียหายของภาครับสัญญาณของเรดาร์แบบพัลส์
1401003977
ระบบจัดหาที่จอดรถในอาคารตามลำ�ดับความสำ�คัญและความต้องการของผู้รับ 1401003978
อุปกรณ์ตรวจรู้แสงอาทิตย์
1401004126
เครื่องตรวจต้อหินชนิดมุมปิดแบบประมาณมุมช่องตาส่วนหน้าอัตโนมัติ
1401004706
ระบบควบคุมการแสดงผล
1401004707
						
ระบบการระบุตำ�แหน่งจุดเสี่ยงอันตรายบนถนนจากพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ 1401004811
กระบวนการตรวจสอบความผิดพร่องของระบบผลิตไฟฟ้า
1401004876
ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์			
ระบบควบคุมการไหลในช่องทางไหลจุลภาคที่มีอนุภาคนาโนแม่เหล็ก
1401005165
						
ขั้วไฟฟ้าด้านล่างของเซลล์แสงอาทิตย์และกระบวนการสร้างขั้วไฟฟ้าดังกล่าว 1401005166
แผ่นหลังคาเซลล์แสงอาทิตย์
1401005295
						
กระบวนการผลิตเลนส์โดยอาศัยแรงตึงผิวที่ชั้นรอยต่อของของเหลว
1401005695
อุปกรณ์ตรวจสอบและฟื้นฟูความสามารถในการทรงจำ�
1401005696
						
ชุดเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดีที่มีสายอากาศซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปแบบโพลาไรเซชัน 1401005697
และทิศทางของคลื่นตามตำ�แหน่งและหมายเลขป้ายอาร์เอฟไอดี		
ระบบแนะนำ�ตำ�แหน่งรับผู้โดยสารโดยใช้วิธีการคำ�นวณตามทฤษฎีเกม
1401005698
						
อุปกรณ์ระบุลักษณะด้วยคลื่นความถี่วิทยุแบบไม่ใช้วงจรรวม
1401005699
						
อุปกรณ์ตรวจรู้ผลิตผลทางการเกษตรอัตโนมัติ และวิธีการดังกล่าว
1401005700
						
อุปกรณ์การเข้ารหัสข้อมูลแบบเรียลไทม์บนมาตรฐานโพรโตคอลทีซีพีไอ
1401005701
ด้วยกุญแจรหัสลับเชิงควอนตัม		
อุปกรณ์รบกวนสัญญาณวิทยุ
1401005703
ระบบอำ�พรางข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บนบัตรสมาร์ทการ์ดแบบไดนามิก
1401005704
และการพิสูจน์ตัวตนจากส่วนกลาง		
อุปกรณ์ตัดและแปลงข้อมูลคำ�ภาษาไทยและวิธีการดังกล่าว
1401005705
						
วิธีการแทรกข้อมูลเชิงพื้นที่เชิงปริมาณ
1401005706
1401005707
อุปกรณ์วัดขนาดส่วนของร่างกาย
อุปกรณ์วัดความสูง		
1401005708
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ชื่อผู้ประดิษฐ์
ณัฐวุฒิ กิจบุตราวัฒน์
และคณะ
รวีภัทร์ ผุดผ่อง และคณะ
ชาลี วรกุลพิพัฒน์ และคณะ
ฐานุตร โตสงวน และคณะ
สิริชัย นิธิอุทัย และคณะ
ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม,
ชาลี วรกุลพิพัฒน์ และคณะ
สุพร พงษ์นุ่มกุล และคณะ
ดิษยุทธ โภคารัตน์กุล
และคณะ
สุพล มนะเกษตรธาร
และคณะ
อมรรัตน์ ลิ้มมณี และคณะ
อัศวิน หงษ์สิงห์ทอง
และคณะ
อัชฌา กอบวิทยา และคณะ
สุวิชา จิรายุเจริญศักดิ์
และคณะ
ทวีศักดิ์ สรรเพชุดา
และคณะ
ชยกฤต เจริญศิริวัฒน์
และคณะ
พรอนงค์ พงษ์ไพบูลย์
และคณะ
อัฐพงษ์ เทพารักษ์ษณากร
และคณะ
มลธิดา ภัทรนันทกุล
และคณะ
ธานี ดีมีชัย และคณะ
มลธิดา ภัทรนันทกุล
และคณะ
ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์
และคณะ
ชวลิต โควีระวงศ์ และคณะ
สาโรช เจริญกุล และคณะ
ดุษฎี ตรีอำ�นรรค และคณะ

ประเภทคำ�ขอ		
					

เลขที่คำ�ขอ/
เลขที่สิทธิบัตร

อุปกรณ์นับจำ�นวนวัตถุ
1401005877
						
อุปกรณ์สืบค้นข้อมูลและกระบวนการสืบค้นข้อมูลดังกล่าว
1401005878
						
อุปกรณ์บ่งชี้วัตถุโดยใช้ความถี่คลื่นวิทยุ
1401005879
อุปกรณ์หาตำ�แหน่งด้วยการสื่อสารผ่านแสงมองเห็น
1401005880
						
ระบบและวิธีแนะนำ�คำ�ค้นของเซิร์จเอนจิน จากการวิเคราะห์
1401005881
ข้อมูลจราจรของระบบเครือข่ายแบบพร็อกซี่		
วิธีสำ�หรับการเชื่อมต่อระหว่างภาพถ่ายดาวเทียมจากภาพถ่าย
1401005882
หลายช่วงคลื่นกับภาพถ่ายระดับสีเทา		
วิธีการและอุปกรณ์ปรับสัญญาณเสียงผ่านกระดูกโดยการแยก
1401005883
และปรับระดับความเข้มสัญญาณต่างช่วงความถี่		
1401005884
แขนหุ่นยนต์แบบ 6 องศาอิสระ
						
อุปกรณ์ตรวจสอบและสร้างภาพความสัมพันธ์โครงสร้างองค์ความรู้
1401005887
อุปกรณ์ตรวจคุณลักษณะของวัตถุด้วยแสง
1401005888
อุปกรณ์ช่วยฟัง			
1401005889
อุปกรณ์วัดการเคลื่อนไหว
1401005892
อุปกรณ์วิเคราะห์และจำ�ลองภาพใบหน้าซึ่งองค์ประกอบมี
1401005895
การเปลี่ยนแปลง และกระบวนการดังกล่าว		
อุปกรณ์ประจุพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สาย
1401005896
อุปกรณ์แสดงผลความสัมพันธ์ของเหตุการณ์และคุณลักษณะของ
1401005898
บุคคลและวิธีการดังกล่าว		
อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนที่ของยานพาหนะและกระบวนการดังกล่าว
1401005899
ระบบการกระจายกุญแจรหัสลับเชิงควอนตัม และอุปกรณ์ดังกล่าว
1401005900
วิธีการติดตามและแสดงผลโดยอัตโนมัติสำ�หรับการเปลี่ยนแปลง
1401005901
ของแบบจำ�ลอง 3 มิติ ในการผลิตแอนิเมชัน		
อุปกรณ์ต่อภาพและกระบวนการต่อภาพดังกล่าว
1401005902
						
อุปกรณ์แยกและตรวจจับวัตถุรูปร่างกลม และวิธีการดังกล่าว
1401005903
อุปกรณ์ตรวจจับรู้จำ�ใบหน้า
1401005904
						
กระบวนการผลิตเลนส์แบบยืดหยุ่นจากวัสดุพอลิเมอร์
1401005905
1401005906
อุปกรณ์ฟลูอิดิกชิพ		
อุปกรณ์จัดการข้อมูลซึ่งมีการแลกเปลี่ยนระหว่างฐานข้อมูล
1401005907
มากกว่า 1 ฐานข้อมูล		

ชื่อผู้ประดิษฐ์

รังสฤษฏ์ วณิชย์จิรัฐติกาล
และคณะ
อนันต์ลดา โชติมงคล
และคณะ
วีระยุทธ วัลย์ลดา และคณะ
อัฐพงษ์ เทพารักษ์ษณากร
และคณะ
อานนท์ แปลงประสพโชค
และคณะ
ธิติพร จันทร์วิเมลือง
และคณะ
สุรภา เทียมจรัส
และคณะ
เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์
และคณะ
อาทิตยา นิตย์โชติ และคณะ
ประสิทธิ์ ป้องสูน และคณะ
หิรัญญา ศรีธาตุ และคณะ
ชูศักดิ์ ธนวัฒโน และคณะ
จันทร์จิรา สินทนะโยธิน
และคณะ
สุรเดช ดวงภุมเมศ และคณะ
วงษ์นเรศ ขันธุวาร
และคณะ
ศุภกร สิทธิไชย และคณะ
ปรมินทร์ แสงวงษ์งาม และคณะ
เอกสิทธิ์ กิจสิพงษ์
และคณะ
วันทนา อารีประยูรกิจ
และคณะ
ดวงรัตน์ แก่นสวัสดิ์ และคณะ
จันทร์จิรา สินทนะโยธิน
และคณะ
รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์ และคณะ
รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์ และคณะ
คำ�รณ อรุณเรื่อ
และคณะ
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ประเภทคำ�ขอ		
					

เลขที่คำ�ขอ/
เลขที่สิทธิบัตร

ระบบตอบคำ�ถามสภาพจราจรและค้นหาข้อมูลสภาพจราจรเชิงความหมาย
1401005908
						
วิธีการปลูกฟิล์มบางซิงค์ไนไตรด์ด้วยวิธีการควบคุมเวลาแก๊สไวปฏิกิริยา
1401005909
วิธีสร้างรีวิวร้านอาหารแบบอัตโนมัติ โดยใช้หลักการสภาวะล้อมรอบอัจฉริยะ 1401005910
สิทธิบัตรออกแบบ
เครื่องช่วยฟัง			
1402000969
แขนหุ่นยนต์แบบ 6 องศาอิสระ
1402002860
						
อนุสิทธิบัตร
อุปกรณ์ทดสอบความแน่นของสเตเตอร์เวดจ์
1303001530
						
อุปกรณ์จับยึดสำ�หรับเครื่องทดสอบความแน่นของสเตเตอร์เวดจ์
1303001531
						
ระบบการตรวจสอบความเป็นตัวตนด้วยอาร์เอฟไอดีและไบโอเมตริก
1403000166
คริปโทซิสเท็มโดยใช้วิธีการถาม-ตอบ		
เครื่องย้อมสีแผ่นสไลด์สารส่งตรวจทางชีวภาพ
1403000371
อุปกรณ์ตรวจจับสนามแม่เหล็กชนิดมอสฮอลล์เพลทชนิดความไวสูง
1403000624
						
ระบบและวิธีการบริหารทรัพยากรพร้อมการแสดงผลด้วยแผนภูมิสตอรีไลน์
1403000752
อุปกรณ์ทดสอบคุณสมบัติวัสดุกึ่งตัวนำ�เชิงอินทรีย์
1403000783
						
1403000928
อุปกรณ์ตรวจวัดฟองอากาศด้วยเทคนิคการวัดความดัน
อุปกรณ์ฟื้นฟูส่วนของร่างกาย
1403001186
อุปกรณ์สร้างภาพซึ่งสัมพันธ์กับอารมณ์หรือความรู้สึกของผู้ใช้
1403001187
อุปกรณ์กำ�เนิดจำ�นวนสุ่มและทดสอบคุณสมบัติของจำ�นวนสุ่ม
1403001253
อุปกรณ์ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้และจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว 1403001254
						
อุปกรณ์กระจายเสียงหลายช่องทาง
1403001255
						
อุปกรณ์ส่งข้อมูลและควบคุมระดับความสว่างของอุปกรณ์ให้แสงสว่าง
1403001256
ระบบถ่ายภาพสิ่งมีชีวิตที่จำ�ลองการสวมเครื่องประดับ 3 มิติ
1403000040
บนศีรษะด้วยเทคโนโลยีเสมือน		
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ชื่อผู้ประดิษฐ์
สุภรณ์ เหมือนหนู
และคณะ
ศิระจิต วุฒิวงศ์ และคณะ
รัฐภูมิ ตู้จินดา และคณะ

อนุกูล น้อยไม้ และคณะ
เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์
และคณะ
อภิสิทธิ์ ตันตระวรศิลป์
และคณะ
อภิสิทธิ์ ตันตระวรศิลป์
และคณะ
อัฐพงษ์ เทพารักษ์ษณากร
และคณะ
อภิสิทธิ์ ตันตระวรศิลป์
ชนะ ลีภัทรพงศ์พันธ์
และคณะ
วสิศ ลิ้มประเสริฐ และคณะ
รัตนาวรรณ เมนะเนตร
และคณะ
การุณ แซ่จอก และคณะ
วินัย ชนปรมัตถ์ และคณะ
อลิสา คงทน และคณะ
ศิริพร ซ้ายบุรี และคณะ
กุลชาติ มีทรัพย์หลาก
และคณะ
ชัชวาลย์ หาญสกุลบรรเทิง
และคณะ
ประสิทธิ์ ป้องสูน และคณะ
จันทร์จิรา สินทนะโยธิน
และคณะ
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