รวบรวมองคความรูจากงานวิจยั และพัฒนา
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รวบรวมองคความรูจากงานวิจัยและพัฒนา
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
ที่

ชื่อโครงการ

รอบการใหทุน

กรอบนโยบาย

คําอธิบายโครงการ

สถานะ

1 โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรดานดิจิทัลสําหรับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของไทย เพื่อใหประยุกตใชกับการเรียนรูแบบมุงสรางนวัตกรรมที่แกไข
ปญหาและสรางคุณคาใหกับชุมชน
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Digital Manpower

2 โครงการสงเสริมเทคโนโลยีเชิงตําแหนงความละเอียดสูงรองรับความ
รวมมือการทดสอบเทคโนโลยี 5G เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล
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Digital Government เพื่อพัฒนาระบบ application ในการชวยติดตามผลผลิตทางการเกษตรจํานวน 1 ระบบ มีเครื่องมือทางการเกษตรที่รองรับระบบ GNSS จํานวน 3  ระหวางดําเนินการ
เครื่องมือ และ มีระบบสําหรับติดตามผลผลิต เก็บขอมูล ตรวจสอบคุณภาพผลผลิต จํานวน 1 ระบบ
 เสร็จสิ้นโครงการ

3 โครงการพัฒนาและทดสอบระบบอากาศยานเพื่อตรวจการณและเฝา
ระวังพื้นที่ชายฝงดวยระบบถายทอดขอมูลความเร็วสูงผานสัญญาณ 5G
และระบบตรวจจับ และระบบระบุตําแหนงเรืออัตโนมัติดวย
ปญญาประดิษฐ
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Digital Government ใชเทคโนโลยีระบบอากาศยานเพื่อตรวจการณ และเฝาระวัง พื้นที่ชายฝงดวยระบบถายทอดขอมูลความเร็วสูงผานสัญญาณ 5G และระบบตรวจ จับ  ระหวางดําเนินการ
ระบุตําแหนงเรือโดยอัตโนมัติดวยวิธีปญญาประดิษฐที่สามารถใชงานไดจริง โดยยืนยันจากผลการทดสอบใชงานในพื้นที่ของ
 เสร็จสิ้นโครงการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชาและทาเรือแหลมฉบัง และมีผลลิตของโครงการ ดังนี้ 1. ระบบตรวจจับและระบุตําแหนงเรืออุปกรณ
เชื่อมตอและสงสัญญาณระยะไกลที่สามารถเชื่อมตอกับระบบควบคุมอากาศยานไรคนขับอัตโนมัติ จํานวน 1 ระบบ 2. มีตนแบบโดรน จํานวน 1 ลํา

4 โครงการ Visual Restoration Therapy
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Health Technology โครงการนี้มีวัตถุประสงคในการพัฒนาโปรแกรมตรวจลานสายตาที่ราคาไมแพง และมีประสิทธิภาพดี เปนรูปแบบสามมิติ (๓D Perimetry) โดยใช  ระหวางดําเนินการ
รวมกับแวนตาสามมิติ เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจภาวะมองไมเห็น หรือเรียกวาลานสายตาผิดปกติจากโรคสมอง เพื่อชวยเพิ่มมิติในการ  เสร็จสิ้นโครงการ
ตรวจ คือ ความลึก ซึ่งเปนหนาที่ของเสนประสาทที่ไมไดตรวจในการตรวจลานสายตาแบบดั้งเดิม ทําใหเขาใจการทํางานของระบบประสาทและโรค
ตาง ๆดี ยิ่งขึ้น อุปกรณมีขนาดเล็ก พกพางาย ราคาถูก ทําใหผูปวยเขาถึงระบบสาธารณสุขและ ไดรับการตรวจสายตาไดงายกวาเดิม

5 โครงการการพัฒนาแอพพลิเคชั่น "ยาอะไร" (Ya-A-Rai) สําหรับการพิสูจน
เอกลักษณยาเม็ดและยาแคปซูลที่มีจําหนายในประเทศไทยดวยตนเอง
เพื่อความปลอดภัยดานยาแกประชาชน
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Health Technology พัฒนาแอปพลิเคชันในการพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูลที่เปนบริการสาธารณะและไมเปนการแสวงหากําไร ผูใชสามารถเขาใชงานเองไดฟรี มี  ระหวางดําเนินการ
รูปแบบการสืบคนที่หลากหลายและงายตอการใชงาน ครอบคลุมทั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอยดและ iOS ซึ่งจะเกิดประโยชนกับประชาชนและ
 เสร็จสิ้นโครงการ
บุคลากรทางการแพทยในการใชพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูลที่มีจําหนายในประเทศไทยไดอยางถูกตองรวดเร็ว

6 โครงการระบบติดตามตําแหนงภายในอาคารแบบเรียลไทมระดับ
เซนติเมตร
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Health Technology โครงการนี้เพื่อพัฒนาตนแบบระบบติดตามตําแหนงภายในอาคารของ วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ ของใช พนักงานและผูปวยแบบเรียลไทม ที่มีความ  ระหวางดําเนินการ
แมนยําระดับเซนติเมตรจํานวน ๑ ระบบ โดยใชแนวคิดที่จะนําเทคโนโลยีBluetooth 5.๑ ที่มีความสามารถหาทิศทาง (Direction Finding) โดยใช  เสร็จสิ้นโครงการ
เทคนิคแบบ AOA (Angle of Arrival) มาพัฒนาเพื่อตอบสนองตอความตองการและนํามาประยุกตเพื่อทดสอบใชงานกับหนวยงานตาง ๆ เชน
โรงพยาบาล เพื่อเปนการบริการติดตามผูปวยหรือการคนหาอุปกรณทางการแพทย และสําหรับโรงงาน หรือคลังสินคา เพื่อใชในการติดตามของใน
โรงงานหรือคลังสินคาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

เปนโครงการที่ดําเนินการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรทางดานดิจิทัล โดยมีการกําหนดเกณฑการประเมินทักษะ (Skill Rubrics) และการออกแบบ
 ระหวางดําเนินการ
หลักสูตรดานดิจิทัลและรูปแบบการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทั้งผูเรียน ผูสอน และผูบริหารสถานศึกษาใหสามารถวิเคราะหปญหา  เสร็จสิ้นโครงการ
ชุมชนและสรางการมีสวนรวมกับชุมชน เพื่อนําปญหาของชุมชนเขามาเปนโจทยสําหรับแกปญหาและจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการสหสาขาวิชาได โดย
เริ่มโครงการฯ นํารองนี้กับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสํานักการศึกษา กรุงเทพฯ โดยโครงการดังกลาวมีเปาหมายสําคัญที่จะพัฒนาหลักสูตรดาน
ดิจิทัลและรูปแบบการเรียนรูแบบ Active สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ระดับมัธยมศึกษา) ซึ่งจะชวยยกระดับการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาใหเทา
ทันยุคดิจิทัล โดยใหผูเรียนสามารถนําองคความรูจากหลักสูตรดิจิทัลและรูปแบบการเรียนรูแบบ Active มาบูรณาการกับองคความรูจากสหวิชา
ทางดาน STEM เพื่อแกไขปญหาหรือสรางคุณคาใหกับชุมชนได

ที่

ชื่อโครงการ

รอบการใหทุน

กรอบนโยบาย

คําอธิบายโครงการ

สถานะ

7 โครงการนวัตกรรมระบบกลอง CCTV ปญญาประดิษฐเพื่อตรวจสอบ
สภาพแวดลอมและสุขภาวะของผูสูงอายุแบบตามเวลาจริง

2563/1

Health Technology โครงการนี้เปนการพัฒนาระบบกลงอ CCTV เพื่อตรวจสอบสภาพแวดลอมและสุขภาวะของผูสูงอายุดวยภาพ โดยใชเทคโนโลยีทางปญญาประดิษฐ  ระหวางดําเนินการ
ระบบสามารถสงสัญญาณเตือนใหลูกหลานและผูดูแลทางโทรศัพทมือถือ ทันทีที่ระบบตรวจเจอภาพนาสงสัยที่แสดงถึงการขอความชวยเหลือของ  เสร็จสิ้นโครงการ
ผูสูงอายุ

8 โครงการแพลตฟอรมระบบหุนยนตและปญญาประดิษฐสําหรับการดูแล
และเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชสวน : กรณีตัวอยางมะมวงน้ําดอกไมสีทอง
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Agriculture Technology พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับการเกษตรอัจฉริยะในรูปแพลตฟอรมหุนยนตและปญญาประดิษฐ สําหรับหอและเก็บเกี่ยวผลมะมวงน้ําดอกไมสีทอง  ระหวางดําเนินการ
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อชวยแกปญหาใหแกเกษตรกรชาวสวนโดยตนแบบระบบปญญาประดิษฐที่พัฒนาขึ้นจะสามารถตรวจรูตําแหนงของผล
 เสร็จสิ้นโครงการ
มะมวงจากกลองรับภาพ คํานวณขนาดของมะมวงและระบบหุนยนตจะสามารถหอผลมะมวงที่มีขนาดที่เหมาะสมไดอยางอัตโนมัติเมื่อผูใชงานนํา
ระบบฐานหุนยนตไปอยูในตําแหนงที่หุนยนตสามารถเขาถึงผลได

9 โครงการการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อยกระดับและโปรโมทอาหารปลอดภัย
ในชุมชน โดยระบบประกันคุณภาพของเครือขายองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และระบบ "ดาวผอดีดี"
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Agriculture Technology สรางระบบดําเนินงานและระบบดิจิทัลโปรโมทอาหารปลอดภัยของชุมขน ทั้งพืชผลเกษตร เนื้อสัตวและสุขอนามัยรานอาหาร สําหรับเครือขาย
 ระหวางดําเนินการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ใชทํางานอยางมีสวนรวมกับชุมชนผูผลิต และผูบริโภค ผานการให “ดาว” บน platform “ผอดีด”ี ดวย
 เสร็จสิ้นโครงการ
องคประกอบของคะแนนรับรองความปลอดภัยตามระบบของเครือขาย อปท. คะแนนความนิยมผานสื่อโซเชี่ยลจากผูบริโภค คะแนนความเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญดานอาหารปลอดภัย รวมถึงน้ําหนักคะแนนจากการไดรับรองคุณภาพผลผลิตของสถาบันระดับชาติหรือนานาชาติ และคะแนน
บรรยากาศแวดลอม

10 โครงการระบบรับซื้อน้ํายาง (Point of Sale Field Latex : PoS) บน
เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ

2563/1

Agriculture Technology โครงการนี้เปนการทําระบบการรับซื้อน้ํายางที่จุดรับซื้อน้ํายาง ที่สามารถดูขอมูลยอนหลังปริมาณน้ํายางแหงที่วัดได สถานการณซ้อื ขาย สามารถ
ทราบราคาการซื้อขายน้ํายางสดในแตละวัน เพื่อเปรียบเทียบรายได อยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและผิดพลาด ลดตนทุน การดําเนินกิจการได
ฐานขอมูลผลผลิตรายวัน สตอก ชวยใหภาครัฐบริการจัดการทางยางพารายกขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาไทย

11 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับการขายสินคาเกษตรผานชองทาง
ออนไลน : การทดลองทางเศรษฐศาสตร
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Agriculture Technology โครงการนี้ตองการศึกษาการนําสินคาเกษตรมาขายผานชองทางออนไลน โดยสามารถจับคูระหวางผูซื้อและผูขายไดอยางรวดเร็ว สามารถตัดระบบ  ระหวางดําเนินการ
พอคาคนกลางออกไปได
 เสร็จสิ้นโครงการ

12 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชปลูกดวยระบบสื่อสารไรสาย
พลังงานต่ํา
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Agriculture Technology โครงการนี้เปนการทําระบบสมารทฟารมไปใชเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหแกเกษตรกร (สวนยางพารา สวนปาลมน้ํามัน และสวนไมผลเศรษฐกิจ
ทางภาคใต) ลดปญหาการขาดแคลนแรงงานและตนทุนปุย แตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเชิงพื้นที่ใหสูงขึ้น และไดตนแบบการจัดการสวนดวย
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย เปนการสรางสังคมภาคเกษตรตนแบบใหกับเกษตรกรหรือผูประกอบการรุนใหมและใหความสําคัญกับการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลดานการเกษตร รวมถึงชุดอุปกรณตนแบบที่มีราคาต่ํากวาการสั่งซื้อจากตางประเทศ (๕๐%) รองรับการนําไปประยุกตใชการจัดการพืช
เศรษฐกิจอื่นๆ เชิงพาณิชยในอนาคตอันใกลได

 ระหวางดําเนินการ
 เสร็จสิ้นโครงการ

13 โครงการออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติของถังไซโลและสกรูลําเลียง
ขาวเปลือก

2563/1

Agriculture Technology พัฒนาระบบควบคุมสกรูลําเลียงอัตโนมัติที่สามารถควบคุมรอบเวลาการทํางานผานระบบ (IT) และมีเซนเซอรสําหรับตรวจสอบคุณภาพของ
ขาวเปลือก โดยทํางานรวมกับไมโครคอนโทรลเลอร เพื่อนํามาใชในการสรางโมเดลจําลองในการทํางานของระบบ และออกแบบระบบขอมูล (Big
data) ระบบสกรูลําเลียงและถังไซโลขาวเปลือกแบบอัตโนมัติที่ลดตนทุนแรงงานและประหยัดพลังงาน และควบคุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของ
ขาวเปลือกและเปอรเซ็นตการงอกของขาวเปลือก เพื่อรักษาคุณภาพขาวเปลือก

 ระหวางดําเนินการ
 เสร็จสิ้นโครงการ

14 โครงการหุนยนตเคลื่อนที่ไรสาย และแพลตฟอรม Big Data Analytic
สําหรับสนับสนุนการทํางานของเกษตรกรแปลงใหญ
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Agriculture Technology จัดทําหุนยนตเคลื่อนที่อัตโนมัติและสื่อสารแบบไรสาย ทํางานแบบประสานกัน เพื่อชวยสํารวจแปลงเกษตรกร และชวยเหลืองานพื้นฐานของ
เกษตรกรในดานการพรวนดิน ปนไถวัชพืช รวมถึง จัดทําระบบการเก็บขอมูลที่สํารวจไปยังฐานขอมูลบนCloud สรางระบบวิเคราะหขอมูลสุขภาพ
และการดูแล แผนที่ขอมูลเซนเซอรการทํานายโรค เพื่อชวยเพิ่มผลผลิต รับขอมูลจากหุนยนตแบบเรียลไทม และสรางอินเตอรเฟส โปรโตคอล การ
เชื่อมตอการสงขอมูลระหวางหุนยนต และระหวางหุนยนตกับระบบเซิรฟเวอรแบบไรสายแบบเรียลไทม แอปพลิคชันบนมือถือเพื่อควบคุมสั่งการ
หุนยนต

 ระหวางดําเนินการ
 เสร็จสิ้นโครงการ

 ระหวางดําเนินการ
 เสร็จสิ้นโครงการ

ที่

ชื่อโครงการ

รอบการใหทุน

กรอบนโยบาย

คําอธิบายโครงการ

สถานะ

15 โครงการระบบการเลี้ยงไกเนื้ออัจฉริยะในรูปแบบคอนโดบนเครือขาย
สื่อสาร LoRaWAN
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Agriculture Technology ประยุกตใชเทคโนโลยีเครือขายสื่อสารระยะไกล LoRaWAN (รัศมีสูงสุดประมาณ ๑๐ กิโลเมตร) มาใชเปนเครือขายหลักในการควบคุมอุปกรณ IoT  ระหวางดําเนินการ
โดยออกแบบระบบกรงเลี้ยงไกใหมีรูปแบบคลายคอนโดในโรงเรือนปด พรอมรางใหอาหารและน้ําที่พอเพียงตอทุกรอบการเลี้ยงไกของเกษตรกร
 เสร็จสิ้นโครงการ
และนําขอมูลดิจิทัลที่ไดรับจากเซนเซอรดงั กลาวสงไปเก็บบนระบบ Cloud Server เพื่อประมวลผลขอมูลโดยใชระบบ AI Data Analytic และ Big
Data ในการคาดการณสภาวะที่เหมาะสมในการเลี้ยงสัตว

16 โครงการการพัฒนาระบบตรวจจับแกนไมบนภาพหนาตัดทอนซุงไม
ยางพาราโดยใชเทคโนโลยีโครงขายประสาทเทียมแบบลึกและเชื่อมตอกับ
ระบบในโรงงานแปรรูปไมยางพารา
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Agriculture Technology โครงการนี้เปนโครงการวิจัยที่รองรับในสวนของการแปรรูปผลิตภัณฑจากไมยางพาราภายหลังการตัดโคนตนยางพารา และแปรรูปเบื้องตนเปนทอน  ระหวางดําเนินการ
ซุงแลว ซึ่งเปนขั้นตอนการแปรรูปขั้นตนที่เกิดในโรงงานแปรรูปไมยางพาราซึ่งปจจุบันนี้ยังคงตองใชคนงานและบุคลากรของโรงงานที่มีความรูและ  เสร็จสิ้นโครงการ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะตนในโรงงานแปรรูปไมยางพาราซึ่งกําลังประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะในกระบวนการการเลื่อยแปรรูปไมทํา
ใหไมสามารถดําเนินงานไดอยางเต็มศักยภาพ โดยสรางระบบอัตโนมัติเพื่อตรวจจับแกนไมบนหนาตัดทอนซุงยางพาราโดยใชเทคนิคการตรวจจับ
วัตถุดวยโครงขายประสาทเทียมแบบลึกที่เชื่อมโยงกับระบบหมุนทอนซุงเพื่อการเลื่อยตัดแปรรูปไมยางพาราใหไดแผนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

17 โครงการการใชเทคโนโลยีดิจทัลเพื่อพัฒนาการเกษตรอัจฉริยะสําหรับ
พัฒนายาและวัคซีนเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศ
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Agriculture Technology พัฒนาระบบการเพาะปลูกแบบบูรณาการรวมกับเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะเพื่อขยายกําลังการผลิตรวมกับเทคโนโลยี Molecular pharming  ระหวางดําเนินการ
เพื่อนํามาใชในการผลิตยาและวัคซีน ซึ่งจะเปนนวัตกรรมใหมในการพัฒนายาและวัคซีนครั้งแรกในแถบเอเชียตะวันออกฉียงใตและจะทําใหประเทศ  เสร็จสิ้นโครงการ
ไทยสามารถรับมือกับโรคระบาดรายแรงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยมีผลผลิตของโครงการ ดังนี้ 1. หองปลูกพืช
ระบบไฮโดรโพนิกที่มีระบบการเกษตรอัจฉริยะที่เหมาะสมกับการปลูกพืชที่ใชในอุตสาหกรรมยาและชีววัตถุ ๑ หอง 2. ระบบการปลูกพืชเพื่อใชเปน
ตนแบบในการผลิตวัคซีนและชีววัตถุยามเกิดโรคระบาด

18 โครงการพัฒนาชุมชนดิจิทัล (Digital Village) ในเขตจังหวัดมหาสารคาม
เพื่อสงเสริมการใชดิจิทัลในทางสรางสรรคและเกิดประโยชนตอ การ
ดํารงชีวิตและสังคม
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Manpower Technology เปนโครงการจัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนดิจิทัล (Digital Village) ในเขตจังหวัดมหาสารคาม จํานวน ๑๓ ชุมชน จาก ๑๓ อําเภอ โดยเปนชุมชนที่มี
การติดตั้งเน็ตประชารัฐเรียบรอยแลว และทางจังหวัดเปนผูคัดเลือกใหเขารวมกับโครงการ เพื่อสงเสริมการใชดิจิทัลในทางสรางสรรคและเกิด
ประโยชนตอการดํารงชีวิตและสังคม โดยสงเสริมใหชุมชนใหสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการซื้อขายสินคา บริการ ลดภาระคาใชจาย

19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมดวยภาษา Python เพื่อ
เตรียมความพรอมการเปนวิทยากรมืออาชีพสําหรับคนตาบอด
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Manpower Technology โครงการมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพการใชคอมพิวเตอรของคนตาบอดใหกาวหนาขึ้นไปอีกขั้น และเตรียมความพรอมการเปนวิทยากรมือ
 ระหวางดําเนินการ
อาชีพสําหรับคนตาบอด โดยสนับสนุนสงเสริมและพัฒนา การเขียนโปรแกรมดวยภาษา Python สําหรับคนตาบอดใหนําไปประยุกตใชกับการศึกษา  เสร็จสิ้นโครงการ
การประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอตนเองและองคกร

20 โครงการ RI (Real Intelligence)
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Digital Technology โครงการนี้เปนงานวิจัยจัดทําขึ้นเพื่อแกปญหาการเก็บขอมูล Big data อยางไมมีที่สิ้นสุดโดยใชทฤษฏีทางดาน Big data, Machine Learning,
 ระหวางดําเนินการ
& Digital Infrastructure Deep Learning และระบบ Automate Extraction ซึ่งจะดําเนินการคนควาเทคโนโลยีที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ AI ให
 เสร็จสิ้นโครงการ
Agenda
สามารถประมวลผลแลวแสดงผลลัพธออกมาไดตรงกับสิ่งที่ผูใชงานตองการมากที่สุดแลวสรางเปน Pattern พรอมกับจัดทํา API ไวใหผูที่สนใจนํามา
เชื่อมตอและประยุกตใช

21 โครงการจัดทําแนวทางและศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้ง Cloud
Data Center ในประเทศไทย
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Digital Technology โครงการนี้เปนงานวิจัยที่จะศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้ง Cloud Data Center ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนขอมูลประกอบการ
& Digital Infrastructure ตัดสินใจในการคัดเลือกการลงทุนและดําเนินงานที่ใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการศึกษาเปน ๓ สวนหลัก คือ ความเปนไปไดในดาน
Agenda
การตลาด ความเปนไปไดทางดานเทคนิค และความเปนไปไดในดานการเงินหรือผลตอบแทน ซึ่งการศึกษาจากการจัดสนทนากลุมแบบเจาะจง
Focus Group Discussion แบงเปน ๔ ระยะ ตั้งแตเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

22 โครงการระบบคลังขอมูลความรูดิจิทัลเอนกประสงค
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Digital Technology การบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลเพื่อใหเปนขอมูลขนาดใหญ (Big Data)ของมหาวิทยาลัยคือการสรางทะเบียนนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา รวมถึงทะเบียน  ระหวางดําเนินการ
& Digital Infrastructure ครู และอาจารย เพื่อรองรับการเก็บขอมูลสถิติตาง ๆ เกี่ยวกับการศึกษา รวมถึงการสรางชุดขอมูลความรูหลักที่มีคุณภาพทางวิชาการและทันสมัย  เสร็จสิ้นโครงการ
Agenda
และไมเกิดการผลิตซ้ําซอน

 ระหวางดําเนินการ
 เสร็จสิ้นโครงการ

 ระหวางดําเนินการ
 เสร็จสิ้นโครงการ

ที่

ชื่อโครงการ

รอบการใหทุน

กรอบนโยบาย

คําอธิบายโครงการ

สถานะ

23 ระบบหุนยนตเคลื่อนที่อัตโนมัติผูชวยการเคลื่อนยายรถเข็นในโรงพยาบาล
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Health Technology โครงการมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตอยอดตนแบบระบบหุนยนตเคลื่อนที่อัตโนมัติ (Autonomous Mobile Robot, AMR) ใหสามารถขนยายรถเข็น  ระหวางดําเนินการ
ในโรงพยาบาล (Hospital Carts) รูปแบบตางๆโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้พัฒนาระบบนําทางแบบอิสระ(Free Navigation) และแบบเดินตามผูใช
 เสร็จสิ้นโครงการ
(User Following) ซึ่งเทคโนโลยีดังกลาวจะสามารถลดภาระเจาหนาที่ แกไขปญหาโลจิสติกสในโรงพยาบาล หรือทําใหเกิดการตอยอดในเชิงพาณิชย

24 ระบบ Neutralization Test แบบใชหุนยนตศูนยกลางและMachine
Vision เพื่อยกระดับการทวนสอบ
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Health Technology เปนการทํางานรวมกันระหวางคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนยวิจัยและพัฒนาวัคซีน สถาบันชีววิทยาศาสตร โมเลกุล
 ระหวางดําเนินการ
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีเปาหมายในการพัฒนาระบบทดสอบ Neutralization test (NT) และระบบการอานผลของการนับจํานวนพลาคของไวรัส  เสร็จสิ้นโครงการ
(Plaque) เพื่อลดความเสี่ยงและความเครียดของผูปฏิบัติงาน ยกระดับการทดสอบวัคซีนและเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผล plaque โดย
ประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขามามีสวนรวมในระบบ เริ่มจากการพัฒนาและอินทิเกตเทคโนโลยีหุนยนต และปญญาประดิษฐ (Robotic and AI
Technology) ที่ไมมีมนุษยเขามาเกี่ยวของในกระบวนการ (ระบบปด) เพื่อลดภาระงานของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการทดสอบ ซึ่งการทดสอบที่
เปนภาระงานของทางศูนยวิจัยและพัฒนาวัคซีนคือการทดสอบ Plaque Reduction Neutralization test (PRNT) โดยหมวดงานที่ถือวาเปน
ขั้นตอนที่สําคัญ ตองใชทักษะความชํานาญและเปนการเคลื่อนไหวซ้ํามี 5 ขั้นตอนหลัก ประกอบดวย 1) เจือจางเซรั่ม 2) ผสมตัวอยางเขากับไวรัส 3)
นําตัวอยางเขาผสมเซลล 4) เพาะเลี้ยงเซลล และ 5) การนํา Plaque มานับวิเคราะหผลภูมิคุมกัน

25 โครงการการคนหาความบกพรองทางปริชานปญญาในผูปวยที่เคยมี
ภาวะทางเดินหายใจลมเหลวเฉียบพลันจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดยใชเทคนิค fanctional MRI และปญญาประดิษฐ
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Health Technology โครงการนี้เปนงานวิจัยชิ้นแรกในโลกที่ตรวจหาความบกพรองของปริชานปญญาในผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งจะศึกษาจากการหา
ความสัมพันธระหวางปจจัยพื้นฐานของผูปวยที่เคยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กับความบกพรองทางความจํา และคนหารอยโรคในสมองที่อาจ
สงผลกระทบตอความจําของผูปวยที่เคยติดเชื้อ แลวนํามาขอมูลที่ศึกษานั้นมาเปรียบเทียบความบกพรองทางความจําในผูปวยที่มีภาวะทางเดิน
หายใจลมเหลวเฉียบพลัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่รักษาหายแลวกับสาเหตุอื่น โดยใชเทคนิค functional MRI และปญญาประดิษฐ

 ระหวางดําเนินการ
 เสร็จสิ้นโครงการ

26 การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบฐานขอมูลผูสูงอายุดวยระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตรเพื่อการเฝาระวังโรคเรื้อรัง ปญหาสุขภาพจิต และคุณภาพ
ชีวิต ของผูสูงอายุ โดยอาสาสมัครประจําหมูบาน (อสม.) ในพื้นที่
รับผิดชอบสํานักงานเขตสุขภาพที่ 7
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Health Technology โครงการมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันระบบฐานขอมูลดานสุขภาพ ดานสังคม และเศรษฐกิจของผูสูงอายุดวยระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรเพื่อการเฝาระวังโรคเรื้อรัง ปญหาสุขภาพจิต และคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ โดยอาสาสมัครประจําหมูบาน (อสม.) ในพื้นที่รับผิดชอบ
สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๗ ประกอบดวยพื้นที่รอยแกนสารสินธุ จํานวน 4 จังหวัด คือ จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดขอนแกน จังหวัดมหาสารคาม และ
จังหวัดกาฬสินธุ ผลผลิตสําคัญที่ไดจากโครงการ คือ 1. ระบบฐานขอมูลผูสูงอายุระบบสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร (GIS for Elderly) 2. ระบบ GIS
Application on Smart Phone

 ระหวางดําเนินการ
 เสร็จสิ้นโครงการ

27 ปญญาประดิษฐและแอปพลิเคชันอัจฉริยะสําหรับวินิจฉัยโรคผิวหนังใน
ผูปวยเด็ก
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Health Technology โครงการมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาปญญาประดิษฐ (Artificial intelligence, AI) และฐานขอมูลโรคผิวหนัง (Database) ของเด็กไทย โดยทําการเก็บ  ระหวางดําเนินการ
รวบรวมขอมูลจากโรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่เขารวมในโครงการ นํามาพัฒนาเปนแอปพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือ(Mobile Application) สามาถ  เสร็จสิ้นโครงการ
ชวยเหลือแพทยและผูปวยตรวจสอบกลุมอาการของโรคไดในเบื้องตน และสรางเสริมสุขภาวะ และอนามัยใหประชาชนไทยมีสุขภาพแข็งแรง

28 การตรวจจับการหกลมของผูสูงอายุและผูปวยแบบไมรบกวนดวย
เซ็นเซอรอัจฉริยะแบบเรดารและแจงเตือนแบบเรียลไทมผาน
แอพพลิเคชั่นโทรศัพทมือถือ
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Health Technology โครงการมีวัตถุประสงคเพื่อวิจัย และพัฒนาเซ็นเซอรอัจฉริยะดวยระบบเรดารเพื่อตรวจจับคนหกลม และแจงเตือนคนหกลมผานทางแอปพลิเคชัน
มือถือ ซึ่งสามารถแจงเตือนการหกลมของผูสูงอายุ หรือผูปวยไดทันถวงที ลดการกอใหเกิดอันตรายถึงชีวิต โดยมีเปาหมายที่จะติดตั้งระบบการ
ตรวจจับการหกลมของผูสูงอายุ และผูปวยใหกับบานพักคนชรา หรือสถานที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

 ระหวางดําเนินการ
 เสร็จสิ้นโครงการ

29 โครงการตนแบบระบบโปรแกรมประยุกตบูรณาการแบบจําลอง
สารสนเทศอาคารและเครือขายอุปกรณเชื่อมตออินเทอรเน็ตบนอุปกรณ
เคลื่อนที่เพื่อตรวจคุณภาพอากาศภายในอาคารสถานพยาบาล
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Health Technology โครงการนี้เพื่อวิเคราะหและสังเคราะห กระบงนการตรวจจับและจัดสงขอมูลสภาพอากาศภายในอาคารดวยอุปกรณที่เชื่อมโตกับอินเทอรเน็ตและ
จายไฟบนเครื่องมือเคลื่อนที่แบะนําขอมูลมาประยุกตกับแบบจําลองสารทนเทศอาคารเพื่อเสนอแนวการใชงาน อุปกรณจับและสงขอมูล รวมถึง
อุปกรณตรวจจับที่เชื่อมกับอินเทอรเน็ตและแบบจําลองสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อสรางความมั่นใจใหกับบุคคลากรทางการแพทยและผูรับบริการใน
สถานพยาบาลนั้น

 ระหวางดําเนินการ
 เสร็จสิ้นโครงการ

ที่

ชื่อโครงการ

รอบการใหทุน

กรอบนโยบาย

คําอธิบายโครงการ

สถานะ

30 โครงการพัฒนา web based service engine "Thaithal” เพื่อชวยใน
การวินิจฉัยและใหความรูเรื่องโรคธาลัสซีเมีย
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Health Technology พัฒนา web based service engine “Thaithal” เพื่อชวยในการวินิจฉัยและใหความรูเรื่องโรคธาลัสซีเมีย โดยการดําเนินการ ดังนี้ 1. เก็บขอมูล  ระหวางดําเนินการ
ผูปวยที่เขาเกณฑการคัดเลือก คือ ผูปวยอายุ 6 เดือน-18 ป ที่ไดรับการวินิจฉัยธาลัสซีเมีย Training set เปนจํานวน blood smear ไมนอยกวา
 เสร็จสิ้นโครงการ
500 รูป และ validation set เปนจํานวน blood smear ไมนอยกวา 100 รูป 2. รวบรวมและจําแนกขอมูลผูปวยธาลัสซีเมียชนิดตางๆ 3.
รวบรวมขอมูลสงตอใหกับทางผูพัฒนาโปรแกรม (NECTEC) 4. สรางระบบ Artificial intelligence ที่เรียนรูขอมูลผูปวยธาลัสซีเมียชนิดตางๆ
รวมถึงผลิตในรูปแบบของ Service engine 5. ตรวจสอบความถูกตองของ Service engine ที่จดจําขอมูลที่ไดเรียนรูไป (data validation) รวมถึง
เพิ่มเติมขอมูลดานความรูทั่วไปทางดานอาการและการรักษาโรคธาลัสซีเมีย 6. ทดลองความแมนยําของระบบ Artificial intelligence เพื่อใชในการ
วินิจฉัยผูปวยรายใหม เทียบกับการวินิจฉัยธาลัสซีเมียวิธีมาตรฐาน เผยแพรการใชงานของ service engine และองคความรูดานธาลัสซีเมีย ใน
บุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับประเทศ และ/หรือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

31 การวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการปลูกอยางมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตและคุณภาพของมันสําปะหลัง
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Agriculture Technology โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบตนแบบสําหรับบริการองคความรูสนับสนุนการปลูกและการบํารุงรักษาแปลงปลูก ที่สามารถขยายผลไป  ระหวางดําเนินการ
ยังพืชอื่น ๆ ได ขอมูลปอนกลับจากเกษตรกรที่สามารถนํามาใชบริหารจัดการการปลูกมันสําปะหลัง รายงานการตรวจพบโรคระบาด การเพิ่ม
 เสร็จสิ้นโครงการ
ศักยภาพในการผลิตมันสําปะหลัง มีเครือขายเกษตรกรและผูเชี่ยวชาญในการแลกเปลี่ยนความรู เปนตน โดยระบบที่สําคัญ ไดแก 1. ระบบ
สนับสนุนการปลูกอยางมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและคุณภาพของมันสําปะหลัง 2. แบบจําลองในการติดตามความสมบูรณของพืช
จากภาพถายทางอากาศ 3. เทคนิคการประมวลผลคําถามและคนคืนคําตอบภาษาไทย 4. ฐานความรูเรื่องมันสําปะหลังในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
ฐานขอมูลการปลูกพืช (พื้นที่ปลูก พันธุ กระบวนการปลูกและบํารุงรักษา ปริมาณผลผลิตในแตละรอบการปลูก) ของเกษตรกรที่เปนสมาชิกผูใชงาน
ระบบ

32 การพัฒนาตนแบบ Precision Pig Farming
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Agriculture Technology โครงการมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตนแบบการาจัดการฟารมสุกรแบบแมนยํา (Precision Pig Farming) ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  ระหวางดําเนินการ
การผลิตสุกร สามารถนําตนแบบไปพัฒนา ไปขยายผลสูเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร เกษตรกรผูเลี้ยงปศุสตั วชนิดอื่นๆในวงกวาง เกิดการตอยอดทางดาน  เสร็จสิ้นโครงการ
เทคโนโลยี เปนรูปแบบอนาคตการผลิตปศุสัตวของประเทศที่ทุกคน ทุกภาคสวนมีโอกาสเขาถึงเทคโนโลยี

33 การพัฒนาชุดหนังสือนิทานผสมผสานกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการใชภาษาของนักเรียนกลุมออทิสติกสเปกตรัม
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Education Technology โครงการมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและหาคุณภาพของชุดนิทานผสมผสานกับเทคโนโลยีเสือนจริง ซึ่งนํามาใชในการเรียนภาษาของนักเรียนกลุมออทิ  ระหวางดําเนินการ
สติกสเปกตรัม และใชชุดหนังสือนิทานนี้มาเปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษาของนักเรียนออทิสติกวากอน และหลังแตกตางกันอยางไร โดย  เสร็จสิ้นโครงการ
สามารถดาวนโหลดหนังสือ และแอปพลิเคชันมาใช และสามารถนําตนแบบไปใชกับโรงเรียน หรือผูปกครองสามารถนําไปใชสอนได

34 พัฒนาชุดทดลองปญญาประดิษฐเพื่อพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของนักเรียน
ในสายวิชาชีพอาชีวศึกษาและสามัญศึกษา (Open AI Kit for Thai
Students)
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Education Technology โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาชุดทดลอง การเรียนรู เทคโนโลยี AI และสรางทักษะในการนํา AI มาประยุกตใชใหเขากับอุปกรณฮารดแวรและ  ระหวางดําเนินการ
ซอฟตแวร นอกจากนี้ยังพัฒนาเนื้อหาความรู สรางความเขาใจ และวิสัยทัศน ในการนํา AI ไปประยุกตใชกับธุรกิจ อุตสาหกรรม และการศึกษา
 เสร็จสิ้นโครงการ

35 การพัฒนาแพลตฟอรมบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
โรงเรียนพื้นที่ชายขอบเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล
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Education Technology โครงการนี้จัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาแพลตฟอรมบริหารจัดการเรียนการสอนสําหรับโรงเรียนพื้นที่ชายขอบ เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูในแบบทุกสถานที่ และทุกชวงเวลา

 ระหวางดําเนินการ
 เสร็จสิ้นโครงการ

36 ศูนยดิจิทัลเพื่อการพัฒนาการสรางหลักสูตรการเรียนการสอน การ
พัฒนามนุษย เพื่อรองรับยุทธศาสตรชาติ 20 ป และการแขงขันทาง
เศรษฐกิจโลกในอนาคต

2563/2

Education Technology โครงการนี้จัดทําขึ้นเพื่อระบบฐานขอมูลอัน จะนําไปสูการพัฒนาการผลิตแรงงาน ทั้งระบบSocial listening และBig Data เพื่อใชวิเคราะหความ
ตองการของแรงงาน รวมถึงกระบวนการสรางหลักสูตรที่สามารถรองรับอนาคต ทั้งยังเปนการจัดทําเพื่อระบบฐานขอมูลรองรับกับยุทธศาสตรชาติ
20ป

 ระหวางดําเนินการ
 เสร็จสิ้นโครงการ

ที่

ชื่อโครงการ

รอบการใหทุน

กรอบนโยบาย

คําอธิบายโครงการ

สถานะ

37 การพัฒนาทักษะการเรียนอาหารออนไลน สถาบันการอาหารไทย (THAI
CUISINE ACADEMY)
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Education Technology โครงการนี้จัดทําขึ้นเพื่อ พัฒนาทักษะของบุคคลากรดานอาหารเพื่อนําประโยชนไปใชในการประกอบวิชาชีพ ทั้งยังเปนการเผยแพรอาหารไทยใหแก  ระหวางดําเนินการ
ชาวตางชาติ และโครงการนี้ยังปรับเปลี่ยนในยุคNew Normal เพื่อความสะดวกในการเขาถึงเปาหมาย นอกจากนี้ ยังเปนการสรางชองทางการต  เสร็จสิ้นโครงการ
ลาก SME ใหแกผปู ระกอบการ สุดทายเพื่อเปนการผลักดัน ๒ platform เพื่อตอยอดในการพัฒนาในระดับที่กวางขึ้น

38 พัฒนาระบบการรวมซื้อ (ผูซื้อ-ผูขาย พอใจกันทั้ง 2 ฝาย) "DE Win-Win
SME” เพื่อชวยกระตุนการซื้อ การขาย และระบายสตอก ของสมาชิก
สมาพันธ เอสเอ็มอีไทย หลังเหตุการณโควิด-19
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Manpower Technology โครงการนี้จัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการรวมซื้อ (ผูซื้อ-ผูขาย พอใจกันทั้ง 2 ฝาย) "DE Win-Win SME” เพื่อชวยใหสมาชิกใชเปนตลาดกลางในการ  ระหวางดําเนินการ
ซื้อขายสินคาออนไลน ไดสินคาหรือบริการในราคาถูก พรอมทั้งชวยระบายสตอกทั้งยังสรางผูประกอบการรายใหม จากคนตกงาน และนักศึกษาจบ  เสร็จสิ้นโครงการ
ใหม เปนผูประกอบการ SME จึงเปนการยกระดับSMEไทยไปในตัว สุดทายนี้โครงการดังกลาวจะถูกกระจายสูคนในทองถิ่นเพื่อนําไปใชตอ ไป

39 พัฒนาครูและเยาวชนกลุมดอยโอกาสดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) กับการเรียนรูแบบรวมกัน (Collaborative Learning)
จากการสรางสรรคนวัตกรรม IoT (Internet of Things)

2563/2

Manpower Technology โครงการนี้จัดทําขึ้นเพื่อพัฒนากําลังคนดานดิจิตอล โดยเสริมทักษะใหแกกลุมครูและเยาวชนดอยโอกาสในโรงเรียนชนบท ดานเทคโนโลยีและการ
จัดความคิดใหเปนระบบ เนนนําไปใชไดจริงเพื่อประยุกตใชกับสาขาตางๆและเผยแพรในวงกวาง

40 ไอซีทีเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับชุมชนชายขอบ : การลดความ
เหลื่อมล้ําสู “ความปกติใหม” ดวยการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
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Manpower Technology โครงการนี้จัดทําขึ้นเพื่อสรางพื้นฐานใหกับโรงเรียนนํารองของโครงการใหเกิดประโยชนในแงการลงทุน อันไดแกโครงการระบบผลิตพลังงานไฟฟา  ระหวางดําเนินการ
ดวยเซลลแสงอาทิตย ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยมุงเนนในกลุมครูวิทยาศาสตร  เสร็จสิ้นโครงการ
เพื่อใหเกิดระบบพี่เลี้ยงและโคช และเพื่อพัฒนาระดับทองถิ่นนั้นๆใหเขากับเทคโนโลยีในการสรางรายไดชองทางใหม ในดานการแพทยจะมีบริการ
การพบแพทยทางไกลโดยใชSoftware video conference โดยนํามาใชทั้งหมด ๗ แหง

41 ระบบตนแบบการเยี่ยมผูตองขังดิจิตอลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเยี่ยม
ญาติดว ยวิธีเรียลไทมวีดิโอคอนเฟอรเรนทสาหรับเรือนจากลาง
สมุทรปราการ
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42 โครงการการพัฒนากลไลการสรางฐานขอมูลออนไลนขนาดใหญของ
ระดับความพรอมอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิด Industry 4.0 ดวย
เครื่องมือชุดดัชนีชี้วัดสําหรับประเทศไทย
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Government
Technology

 ระหวางดําเนินการ
 เสร็จสิ้นโครงการ

โครงการมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเครื่องมือวิจัยที่สามารถใชไดจริง เปนตนแบบของระบบการเยี่ยมระหวางผูตองขังและญาติ ณ เรือนจํากลาง
 ระหวางดําเนินการ
สมุทรปราการแบบระบบดิจิตอลโดยวิธีเรียลไทมวิดีโอคอนเฟอรเรนท จุดเดนของฟงคชั่นคือ การจัดลําดับคิวโดยอัตโนมัตทิ ั้งหมด3 จุดไดแกจุดเยี่ยม  เสร็จสิ้นโครงการ
จุดสนทนา จุดควบคุมภายในแดน หรือ เรือนนอนตางๆ ทั้งยังสามารถตรวจตราบทสนทนาอันเปนการสนับสนุนขาวกรองกับกองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาล ตามยุทธศาตรแหงชาติ

Digital Technology โครงการนี้เพื่อสรางเครื่องมือชุดดัชนีชี้วัดตามแนวคิด Industry 4.๐ ของประเทศไทยในออกแบบและสรางกลไกการใหไดมาซึ่งฐานขอมูลออนไลน
& Digital Infrastructure ขนาดใหญท่นี าเชื่อถือของอุตสาหกรรมไทย โดยมีกลไกที่ยั่งยืน คือ การเขามาอัพเดตขอมูลระดับความพรอมของผูประกอบการเปนระยะตอเนื่อง
Agenda
ทั้งเปนฐานขอมูลที่อยูในประเทศไทยและยกระดับความรูความเขาใจของผูประกอบการ และผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ตอแนวคิด Industry 4.๐

 ระหวางดําเนินการ
 เสร็จสิ้นโครงการ

