
ท่ี เวลา เลขท่ีสัญญา ช่ืองานวิจัย นักวิจัย คณะ ห้อง

1 09.30-09.50 น. RD61024 การศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

และโลจิสติกส์สินค้าเกษตร กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา

ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ เช่ียวสุวรรณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร

ห้องประชุม 2

2 09.50-10.10 น. RD61025 ระบบสารสนเทศการเพาะพันธ์ุเห็ด เพ่ือการบริโภคและการส่งเสริม

อาชีพ กรณีศึกษา พ้ืนท่ีโครงการอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยพะเยา

นายสัณห์ชัย หยีวิยม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร

ห้องประชุม 2

3 10.10-10.30 น. RD61026 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการส ารวจระยะไกลเพ่ือประมาณค่าการ

ปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าวในจังหวัดพะเยา

ผศ.ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร

ห้องประชุม 2

4 10.30-10.50 น. RD61027 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธ์ิทางชีวภาพจากรากมะละกอฝร่ัง ผศ.ดร.รัชนาพร โชคชัยสิริ คณะวิทยาศาสตร์ ห้องประชุม 2

5 10.50-11.10 น. RD61028 การเตรียม การวิเคราะห์ และการปลดปล่อยยาเตตราไซคลีนจากเส้นใย

นาโนของโคพอลิเมอร์และพอลิเมอร์ผสม พอลิ(แอล-แลกไทด์)/พอลิ

(แอปซิลอน-แคโพรแลกโทน) ส าหรับการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ

ดร.บุณฑริกา เทพสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ห้องประชุม 2

6 11.10-11.30 น. RD61029 ผลของการฉายรังสี UV-C ต่อการพัฒนาและการเปล่ียนแปลงทาง

สัณฐานวิทยาของมอดแป้ง (Tribolium castaneum)

ผศ.ดร.จตุพร ต้ังจิตรวิทยากูล คณะวิทยาศาสตร์ ห้องประชุม 2

7 11.30-11.50 น. RD61030 การพัฒนาหัวตรวจจับก๊าซอะซิโตนจากลมหายใจในระดับ 1 ppm เพ่ือ

การตรวจวินิจฉัยโรคเบาหวาน

ดร.เอกสิทธ์ิ วงศ์ราษฎร์ คณะวิทยาศาสตร์ ห้องประชุม 2

8 13.00-13.20 น. RD61031 ผลของวัสดุนาโนต่อการงอกของเมล็ดสารภี ดร.เอกสิทธ์ิ วงศ์ราษฎร์ คณะวิทยาศาสตร์ ห้องประชุม 2

9 13.20-13.40 น. RD61032 การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดแบบไม่รุกล้ าโดยใช้ตัวอย่างดีเอ็นเอของฟีตัส

จากเลือดมารดาท่ีเส่ียงมีบุตรเป็นเบตา-ธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบิน อี

ผศ.ดร.เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ห้องประชุม 2

10 13.40-14.00 น. RD61033 การเปรียบเทียบวิธีวินิจฉัยก่อนคลอดโดยวิธีอณูชีววิทยาใน

ห้องปฏิบัติการส าหรับอัลฟา-ธาลัสซีเมีย 1 (SEA deletion) กับวิธี droplet

 digital polymerase chain reaction (ddPCR)

ผศ.ดร.เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ห้องประชุม 2

ตารางการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่ม 2

วันพุธท่ี 25 กรกฏาคม 2561

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง

09.00 - 09.30 น. กล่าวต้อนรับ และช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน                                    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

12.00-13.00 น. เชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร



ท่ี เวลา เลขท่ีสัญญา ช่ืองานวิจัย นักวิจัย คณะ ห้อง

11 14.00-14.20 น. RD61034 การศึกษาทดลองและพัฒนาดิจิทอลไมโครฟลูอดิิกชนิดแผ่นเด่ียวโดยใช้

ความต่างศักย์ไฟฟ้าต่ าในการขับเคล่ือน

ดร.สมฤทธ์ิ อุ่นอา้ย คณะวิทยาศาสตร์ ห้องประชุม 2

12 14.20-14.40 น. RD61035 การแก้ปัญหาสมดุลแยกส่วนและการปัญหาจุดตรึงของการส่งหลายค่า 

และการประยุกต์

ดร.วัชรภรณ์ ช่อล าเจียก คณะวิทยาศาสตร์ ห้องประชุม 2

13 14.40-15.00 น. RD61036 การปรับปรุงดินตะกอนกว๊านพะเยาด้วยปูนซีเมนต์และเถ้าลอยเพ่ือใช้

ผลิตอฐิบล็อกประสาน

ผศ.ดร.ธนกร ชมภูรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้องประชุม 2

14 15.00-15.20 น. RD61037 การพัฒนาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับระบบ

กักเก็บความร้อนแบบอัจฉริยะ

ดร.สุธรรม อรุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้องประชุม 2

15 15.20-15.40 น. RD61038 การพัฒนาไมโครอนิเวอร์เตอร์ประสิทธิภาพสูงส าหรับระบบผลิต

กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก

ดร.ด ารงค์ อมรเดชาพล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้องประชุม 2

16 15.40-16.00 น. RD61039 การประเมินเอ็กเซอร์จีตลอดวัฏจักรชีวิตในการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก

น้ ามันดีเซลท่ีเปล่ียนรูปจากน้ ามันปาล์มและของเสีย

ดร.สุรัตน์   เศษโพธ์ิ วิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อม ห้องประชุม 2

17 16.00-16.20 น. RD61041 สมาร์ตมิเตอร์เพ่ือการบริหารจัดการไฟฟ้าส าหรับระบบสมาร์ตกริด

เทคโนโลยี

ผศ.ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ วิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อม ห้องประชุม 2

18 16.20-16.40 น. RD61043 อทิธิพลของการเดินระบบบ าบัดน้ าเสียต่อความหลากหลายของ

แบคทีเรียใน ระบบถังกรองไร้อากาศและระบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์ : 

กรณีศึกษาโรงงานผลิตน้ าพริกในระดับอุตสาหกรรม

รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ วิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อม ห้องประชุม 2

19 16.40-17.00 น. RD61044 การบ าบัดไดคลอโรมีเทนจากอุตสาหกรรมการผลิตยาด้วยกระบวนการ

โฟโต คะตะไลติกออกซิเดชันโดยใช้ TiO2 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา: การศึกษา

สภาวะท่ีเหมาะสมและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์

ผศ.ดร.เนทิยา กรีธาชาติ วิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อม ห้องประชุม 2



ท่ี เวลา เลขท่ีสัญญา ช่ืองานวิจัย นักวิจัย คณะ ห้อง

1 09.00-09.20 น. RD61046 การบ าบัดสีย้อมในน้ าเสียอุตสาหกรรมกระดาษสาด้วยถ่านกัมมันต์จาก

กากกาแฟ

ดร.สุชัญญา ทองเครือ วิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อม ห้องประชุม 2

2 09.20-09.40 น. RD61047 การก าจัดโลหะหนักในน้ าเสียฟาร์มสุกรด้วยแบคทีเรียท่ีทนต่อความเป็น

พิษของโลหะหนัก

ดร.สุชัญญา ทองเครือ วิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อม ห้องประชุม 2

3 09.40-10.00 น. RD61048 ประสิทธิภาพของแบคทีเรียในการย่อยสลายสารคาร์บาริลและคาร์เบน

ดาซิม

ดร.สุชัญญา ทองเครือ วิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อม ห้องประชุม 2

4 10.00-10.20 น. RD61049 การพัฒนาระบบแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับพยากรณ์สภาพ

อุตุนิยมวิทยาในประเทศไทย: ระบบการน าข้อมูลเรดาร์มาใช้ใน

แบบจ าลอง WRF ในการพยากรณ์ฝนล่วงหน้าในเขตภาคเหนือตอนบน

ประเทศไทย

ดร.สิทธิชัย พิมลศรี วิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อม ห้องประชุม 2

5 10.20-10.40 น. RD61091 การเสริมก าลังของช้ันดินถมส าหรับการขนส่งระบบรางบนช้ันดินออ่น ผศ.ดร.สุริยาวุธ ประอา้ย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้องประชุม 2

6 10.40-11.00 น. UoE60001 หน่วยความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ปีท่ี 2) ผศ.ดร.ธนกฤต    เทียนหวาน คณะวิทยาศาสตร์ ห้องประชุม 2

7 11.00-11.20 น. UoE60006 เซนเซอร์และเทคโนโลยีส าหรับการเช่ือมต่ออุปกรณ์ไร้ขอบเขต ผศ.ดร.อนุรักษ์  ประสาทเขตร์การ คณะวิทยาศาสตร์ ห้องประชุม 2

ตารางการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่ม 2

วันพฤหัสบดีท่ี 26 กรกฏาคม 2561

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง

12.00-13.00 น. เชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร


