อ้ างอิงจาก สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (สวทช.)

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1

คำอธิบำยระดับควำมพร้อมของเทคโนโลยีสู่อุตสำหกรรม
(TRL: Technology Readiness Levels Definitions)

ระดับที่

TRL: Technology
Readiness Levels

1

Basic principles
observed and
reported.

2

Technology concept
and/or application
formulated.

คำอธิบำย

ตัวอย่ำงผลงำน:
คอมพิวเตอร์ชว่ ยวำง
แผนกำรจัดฟัน
แสดงถึงแนวคิดการวิจัย
พื้นฐานที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ในซอฟต์แวร์
หรือคุณสมบัตพิ ้ืนฐาน
ของอัลกอริทึม ซึ่งจะมี
ในข้อเสนอโครงการ

ตัวอย่ำงผลงำนด้ำน
พันธุพ
์ ืช/พันธุส์ ัตว์

เอกสารสรุปผล
การศึกษาและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับหลักการ
พื้นฐานของเทคโนโลยี
ดังกล่าวที่เคยมีในอดีต
โดยระบุอ้างอิงว่ามีใคร
ท่าการศึกษาเรื่องอะไร
ได้ผลอย่างไร ที่ใด และ
เมื่อใด
แสดงแนวคิดที่จะพัฒนา มีการสร้างแนวคิดด้าน
กำรสร้ำงแนวคิดทำงเทคโนโลยี และ/หรือ กำรประยุกต์สตู รทำงเทคโนโลยี:
เป็นการประดิษฐ์ขั้นเริ่มต้น โดยเป็นการศึกษาขั้นพืน้ ฐานต่อข้อสังเกตการประยุกต์ใช้ และสรุปการศึกษาความ เทคโนโลยี และ/หรือ
หลักการพื้นฐานมาสู่การประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งอาจยังไม่ได้มีการพิศูจน์ หรือวิเคราะห์ เป็นไปได้ในการพัฒนา การประยุกต์ใช้
ซอฟต์แวร์
รายละเอียดเพื่อสนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งขึ้นได้
ข้อมูลสนับสนุน
ผลงานการตีพมิ พ์ หรือเอกสารอ้างอิงที่มีเค้าโครงของการประยุกต์ใช้หลักการ
และมีการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนแนวคิดนั้นๆ
กำรศึกษำค้นพบและข้อสังเกตพื้นฐำน:
เป็นงานวิจัยที่มีระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีต่าที่สุด โดยเป็นงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ขนั้ เริ่มต้นก่อนการเปลี่ยนแปลงไปสูง่ านวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์
ซึ่งอาจรวมถึงเอกสารการศึกษาองค์ประกอบขัน้ พืน้ ฐานของเทคโนโลยี
ข้อมูลสนับสนุน
- งานวิจัยที่ได้รับการตีพมิ พ์ โดยมีการจ่าแนกหลักการในการรองรับเทคโนโลยี
- เอกสารอ้างอิง เพื่อระบุได้วา่ ใครท่าอะไร ที่ไหน เมื่อใด

ระดับที่
3

4

TRL: Technology
Readiness Levels
Analytical and
experimentally
critical function
and/or characteristic
proof of concept.

Component and/or
breadboard
validation in
laboratory
environment.

คำอธิบำย
กำรวิเครำะห์และทดลองหน้ำที่หลัก และ/หรือ กำรพิสูจน์องค์ประกอบของ
แนวคิด:
เป็นขัน้ เริ่มต้นของงานวิจัย โดยต้องมีทั้งการศึกษาวิเคราะห์และการศึกษาทดลอง
เพื่อคาดการณ์ผลการวิเคราะห์และตรวจสอบอัตลักษณ์ในการแยกองค์ประกอบของ
เทคโนโลยี
ข้อมูลสนับสนุน
- บันทึกผลการทดสอบในห้องปฏิบัตกิ ารเพื่อวัดค่าพารามิเตอร์ที่น่าสนใจ และ
เปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์คาดการณ์ระบบย่อยที่มีความส่าคัญ
- เอกสารอ้างอิง เพื่อระบุได้วา่ ในการทดสอบและเปรียบเทียบการด่าเนินงาน
เหล่านั้นใครท่าอะไร ที่ไหน เมื่อใด
กำรตรวจสอบองค์ประกอบ และ/หรืออุปกรณ์ทใี่ ช้ทดลอง (breadboard)
ในระดับห้องปฏิบัตกิ ำร:
เป็นองค์ประกอบทางเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานที่ได้ถกู ประกอบเข้าด้วยกันเพื่อให้ชนิ้ ส่วน
สามารถท่างานด้วยกันได้ ซึ่งอาจมีความละเอียดต่่าเมื่อเปรียบเทียบกับระบบในขัน้
ตอนท้าย
ข้อมูลสนับสนุน
- แนวคิดของระบบที่ได้ผ่านการพิสูจน์แล้ว และมีผลจากการทดลองในระดับ
ห้องปฏิบัตกิ าร
- เอกสารอ้างอิง ว่า ใครท่าอะไร ที่ไหน เมื่อไร
- ข้อมูลการคาดการณ์วิธีการใช้อุปกรณ์ที่ใช้ทดลอง (breadboard) และผลการ
ทดลองที่แตกต่างจากเป้าหมายที่คาดไว้

ตัวอย่ำงผลงำน:
ตัวอย่ำงผลงำนด้ำน
คอมพิวเตอร์ชว่ ยวำง
พันธุพ
์ ืช/พันธุส์ ัตว์
แผนกำรจัดฟัน
แสดงการวิเคราะห์หรือ สร้างประชากร หรือ
ผลงานทดลองในแนวคิด คู่ผสมพันธุ์พืชหรือสัตว์
ใหม่
ได้ส่าเร็จแล้ว

แสดงว่าแต่ละ
องค์ประกอบหรือระบบ
ย่อยได้มีการต่อเชื่อมกัน
และผ่านการทดสอบใน
สภาพแวดล้อม
ห้องปฏิบัตกิ าร

พันธุ์พืชหรือสัตว์ผ่าน
การคัดเลือกประชากรที่
มีลักษณะตามเป้าหมาย
โดยการปลูกหรือเลีย้ ง
ทดสอบในระดับ
ห้องปฏิบัตกิ าร/โรงเรือน
(Green house)/ฟาร์มปิด

ระดับที่
5

TRL: Technology
Readiness Levels
Component and/or
breadboard
validation in relevant
environments.

คำอธิบำย
กำรทดสอบองค์ประกอบ และ/หรืออุปกรณ์ที่ใช้ทดลอง (breadboard)
ในสถำนกำรณ์ทเี่ กี่ยวข้อง:
เทคโนโลยีที่ช่วยให้อุปกรณ์ที่ใช้ทดลองได้ถูกเชื่อมต่อเข้ากันอย่างมีนัยส่าคัญเพิ่มขึน้
โดยองค์ประกอบพืน้ ฐานทางเทคโนโลยีได้ถูกประกอบเข้ากับชิน้ งานส่วนต่างๆ และ
ถูกทดสอบในสถานการณ์จ่าลอง
ข้อมูลสนับสนุน
- ผลการทดสอบในห้องปฏิบัตกิ ารในสถานการณ์จ่าลองของระบบอุปกรณ์ที่ใช้
ทดลอง (breadboard) ที่ได้ประกอบให้เข้ากันกับชิ้นส่วนต่างๆ
- การระบุความแตกต่างของสถานการณ์จา่ ลองและสถานการณ์จริงที่ตั้งไว้
- การเปรียบเทียบผลการทดสอบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
- การระบุปัญหาที่พบ
- การชีใ้ ห้เห็นว่าสิ่งที่ได้ท่าการทดลองมีความใกล้เคียงหรือสอดคล้องกับเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้

ตัวอย่ำงผลงำน:
คอมพิวเตอร์ชว่ ยวำง
แผนกำรจัดฟัน
แสดงว่าแต่ละ
องค์ประกอบหรือระบบ
ย่อยได้มกี ารต่อเชื่อมกัน
และผ่านการทดสอบใน
สภาพแวดล้อมที่
เลียนแบบ เช่น ถ้า
เป้าหมายคือท่างานได้
อยู่บนมือถือ ก็ทดสอบ
บน Emulator ให้ผ่าน

ตัวอย่ำงผลงำนด้ำน
พันธุพ
์ ืช/พันธุส์ ัตว์
พันธุ์พืชหรือสัตว์ผ่าน
การคัดเลือกประชากรที่
มีลักษณะตามเป้าหมาย
โดยการปลูกหรือเลีย้ ง
ทดสอบในระดับสถานี
ทดลอง (แปลงที่มีการ
ดูแล/ควบคุม)

ระดับที่
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TRL: Technology
Readiness Levels
System/subsystem
model or prototype
demonstration in a
relevant environments.

ตัวอย่ำงผลงำน:
คำอธิบำย
คอมพิวเตอร์ชว่ ยวำง
แผนกำรจัดฟัน
แสดงว่าระบบเทคโนโลยี
กำรทดลองโมเดลของระบบหลักและระบบย่อย
หรือต้นแบบผ่านการ
หรือต้นแบบในสถำนกำรณ์ทเี่ กี่ยวข้อง:
โมเดลตัวอย่างหรือต้นแบบที่พัฒนาต่อจากขั้นที่ 5 ได้ถูกทดสอบในสถานการณ์ ทดสอบในสภาวะ
แวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เช่น
ที่เกี่ยวข้อง และเป็นตัวแทนในการก้าวไปสูเ่ ทคโนโลยีที่มีความพร้อมและผ่าน
ผู้ใช้งานก่าหนดว่าต้องใช้
การทดลองด้านต่างๆ เรียบร้อยแล้ว เช่น อาจรวมถึงการทดสอบต้นแบบใน
งานได้บน Windows
ห้องปฏิบัติการที่มีความละเอียดสูง หรือการทดสอบในภาคสนาม
Vista, Windows7,
ข้อมูลสนับสนุน
- ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัตกิ ารของต้นแบบที่ใกล้เคียงการน่าไปใช้ได้จริง Windows8 ก็จะต้อง
ทดสอบให้ผ่านให้หมด
- การระบุความแตกต่างของสถานการณ์ที่ใช้ทดสอบกับสถานการณ์จริง
- การระบุว่าใครเป็นผู้ท่าการทดสอบ
- การเปรียบเทียบการทดสอบกับผลที่คาดไว้
- การระบุปัญหาที่พบ
- การระบุแผนการด่าเนินงานทางเลือก หรือแนวทางปฏิบัตใิ นการแก้ไขปัญหา
ก่อนไปสู่ขนั้ ต่อไป

ตัวอย่ำงผลงำนด้ำน
พันธุพ
์ ืช/พันธุส์ ัตว์
พันธุ์พืชหรือสัตว์ที่ผ่าน
การคัดเลือกประชากรที่
มีลักษณะตามเป้าหมาย
โดยการปลูกหรือเลีย้ ง
ทดสอบในระดับสถานีที่
มีการ Challenge ด้วย
ลักษณะที่ต้องการ
จ่านวนหลายพืน้ ที่
(Multi-location)

ระดับที่
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TRL: Technology
Readiness Levels

คำอธิบำย

System prototype
กำรทดลองต้นแบบในภำคสนำม:
demonstration in an
ต้นแบบที่มีความใกล้เคียงกับระบบที่จะใช้จริง โดยเป็นการพัฒนาต่อจากขั้นที่ 6
operational environment. โดยการทดสอบต้นแบบในสถานการณ์การท่างานจริง
ข้อมูลสนับสนุน
- ผลทดสอบต้นแบบในสถานการณ์จริง
- การระบุว่าใครเป็นผู้ท่าการทดสอบ
- การเปรียบเทียบการทดสอบกับผลที่คาดไว้
- การระบุปัญหาที่พบ
- การระบุแผนการด่าเนินงาน ทางเลือก หรือแนวทางปฏิบัตใิ นการแก้ไขปัญหา
ก่อนไปสู่ขนั้ ต่อไป







ตัวอย่ำงผลงำน:
คอมพิวเตอร์ชว่ ยวำง
แผนกำรจัดฟัน
เทคนิคคอมพิวเตอร์วาด
ลายเส้นเซฟาโลเมตริกซ์
บนแผ่นภาพเอกซเรย์
การจ่าลองใบหน้า
ด้านข้าง หลังการรักษา
ทางทันตกรรมจัดฟัน
และผ่าตัด
การวิเคราะห์
แบบจ่าลองฟันใน 2 มิติ
และการจ่าลองกะโหลก
ศรีษะใน 3 มิติ จาก
ภาพรังสีด้านหน้าและ
ด้านข้าง

ตัวอย่ำงผลงำนด้ำน
พันธุพ
์ ืช/พันธุส์ ัตว์
พันธุ์พืชหรือสัตว์ผ่าน
การคัดเลือกประชากรที่
มีลักษณะตามเป้าหมาย
โดยการปลูกทดสอบ
หรือเลีย้ งในระดับแปลง
เกษตรกร

ตัวอย่ำงผลงำน:
ระดับที่
คำอธิบำย
คอมพิวเตอร์ชว่ ยวำง
แผนกำรจัดฟัน
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Actual system
ระบบจริงที่มีควำมสมบูรณ์ มีคุณภำพ และผ่ำนกำรทดสอบและทดลองแล้ว: ผ่านการทดสอบด้าน
completed and
เทคโนโลยีที่ผ่านการทดสอบคุณภาพการใช้งานขั้นสุดท้ายภายใต้เงื่อนไขที่ก่าหนด ความแม่นย่าการใช้งาน
qualified through test ไว้แล้ว โดยขัน้ นีจ้ ะเป็นขัน้ ปลายทางของการพัฒนาระบบที่พร้อมส่งมอบให้ลูกค้า/ จริงกับมนุษย์ โดยทันตand demonstration.
แพทย์ ซึ่งต้องมีการขอ
ผู้ใช้งาน
อนุมัตจิ ากอนุกรรมการ
ข้อมูลสนับสนุน
จริยธรรมของ
- ผลทดสอบการท่างานของระบบที่ประกอบเข้ากับระบบเดิมภายใต้ภาวะ
มหาวิทยาลัยหรือ
แวดล้อมจริง โดยผลการทดสอบต้องสอดคล้องกับความต้องการที่คาดหวัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ผลการประเมินความต้องการใช้จริง
- การระบุที่คน้ พบ
- การระบุแผนการด่าเนินงาน ทางเลือก หรือพร้อมแนวทางปฏิบัตใิ นการแก้ไข
ปัญหาก่อนไปสู่ขนั้ สุดท้าย
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Actual system proven ผลงำนทีพ
ได้มีการใช้งานจริงไป
่ ร้อมส่งมอบและสำมำรถนำไปใช้งำนได้จริง โดยผ่ำนกำรพิสูจน์
through successful
ระยะเวลาหนึ่ง จนเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว:
mission operations.
ยอมรับเรียบร้อย
เทคโนโลยีที่พร้อมส่งมอบไปสู่การใช้งานจริง จนสามารถทดสอบการใช้งานและ
การติดตามผลการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลสนับสนุน
- รายงานผลการทดสอบการใช้งานจริง และรายงานการติดตามประเมินผล
Source: Technology Readiness Assessment (TRL) Guidance” (PDF). United States Department of Defense. April 2011.
TRL: Technology
Readiness Levels

ตัวอย่ำงผลงำนด้ำน
พันธุพ
์ ืช/พันธุส์ ัตว์
พันธุ์พืชหรือสัตว์ผ่าน
การทดสอบ และรับรอง
มาตรฐานคุณภาพที่
เกี่ยวข้อง ตามที่ลูกค้า/
ผู้ใช้คาดหวัง พร้อมส่ง
มอบให้ลูกค้า หรือถูก
บูรณาการเข้ากับระบบ
ของลูกค้า/ผู้รับประโยชน์
แล้ว

พันธุ์พืช/สัตว์ถูกน่าไป
ขยายผลจริงในแปลง
เกษตรกร

