กําหนดการ
งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย ครั้งที่ 13
“พลังงานชุมชนบนฐานวิถชี ีวิตใหม”
ระหวางวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563
เวลา
กิจกรรม
08.00 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
ณ หองประชุมใหญ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
09.00 – 09.30 น. พิธีเปดงานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย ครั้งที่ 13
“พลังงานชุมชนบนฐานวิถีชีวิตใหม”
กลาวตอนรับ
โดย
รองศาสตราจารย เกศินี วิฑูรชาติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมหมาย ผิวสะอาด
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กลาวรายงาน
โดย ดร.อําพล อาภาธนากร
นายกสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย
09.30 – 10.00 น.

กลาวเปดงาน และ ปาฐกถาพิเศษ หัวขอ “พลังงานชุมชนบนฐานวิถีชีวิตใหม”
โดย นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน

10.00 – 10.15 น.

บรรยายพิเศษ “เครือขายพลังงานชุมชนสูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก”
โดย นายอรรถพล ฤกษพิบูลย
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

10.15 – 10.30 น.

มอบโลที่ระลึกแกผูสนับสนุนการจัดงาน ถายรูปรวมกัน

10.30 – 12.00 น.

การเสวนาพิเศษ “ยุคโควิด 19 พลังงานชุมชนจะอยูรอดไดอยางไร”
โดย ศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
เมธีวิจัยอาวุโส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย
ศาสตราจารย ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย
ผูชวยศาสตรจารย ดร.วิรชัย โรยนรินทร
ประธานที่ปรึกษา สมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย
ดร.มนตรี ชาลีเครือ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ
ดร.อําพล อาภาธนากร
นายกสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย
คุณอัจฉริยา เจริญศักดิ์
ผูจัดการฝายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

12.00 – 13.00 น.

ดําเนินรายการ โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิสิษฏ มณีโชติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โถงใตตึก บร.5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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13.00 – 15.30 น.
13.00 – 13.15 น.

บรรยายบทความพิเศษ (หองประชุมใหญ)
1. “การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรดานพลังงานทดแทนแบบผสมผสานพลังงานลมและแสงอาทิตย กรณีศกึ ษาโครงการ
อัยสววรย อ.บางนางบวช จ.สุพรรณบุรี”
Keynote: ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

13.15 – 13.30 น.

2. “การจัดการพลังงานโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมกับบริบทกับ

13.30 – 13.45 น.
13.45 – 14.00 น.
14.00 – 14.15 น.

14.15 – 14.30 น.
14.30 – 14.45 น.
14.45 – 15.00 น.
15.00 – 15.30 น.
15.30 – 17.00 น.
17.00 น. เปนตนไป

ชุมชน กรณีศกึ ษา : ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน”
Keynote: ผศ.ดร.ดร.ปรีชา ศรีประภาคาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. “การเชื่อม พลังงาน-น้ํา-ของเสีย เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนฉลาด”
Keynote: ดร.วรจิตต เศรษฐพรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
4. “IoT สําหรับระบบบริหารจัดการฟารมเกษตรอัจฉริยะ”
Keynote: ผศ.ดร.มณีรัตน วงษซิ้ม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. “การพัฒนากระบวนการผลิตกาซชีวภาพตนแบบจากฟางขาวโดยใชจุลินทรียเรงกระบวนการเพื่อยกระดับการผลิตไฟฟา
และความรอนสําหรับชุมชน ”
Keynote: ผศ.ดร.พิสิษฏ มณีโชติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. “การพัฒนาไปสูเมืองที่ยั่งยืนดวยมูลคาเพิ่มของเทคโนโลยีไบโอดรายสําหรับการจัดการขยะชุมชน”
Keynote: ผศ.ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7. “การประเมินการคืนสภาพทางพลังงาน: กรณีศึกษาโรงไฟฟาชีวมวลขนาด 4.9 MW”
Keynote: ดร.นุวงศ ชลคุป ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)
8. “Town Lab: แฮกเปลี่ยนเมืองใหเคลื่อนที่ชาลง”
Keynote: ผศ.ดร.สักรินทร แซภู มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9. “เตามณฑล” การออกแบบ ผลิตและใชงานที่ถูกตอง
Keynote: ดร.มณฑล หัสดินทร สํานักงานพลังงานจังหวัดพังงา
กิจกรรมเสวนาชุมชน Show & Share (หองประชุมใหญ)
เครือขายพลังงานชุมชน 4 ภาค ปตท.
เดินทางกลับที่พัก และพักผอนตามอัธยาศัย

วันศุกรที่ 6 พฤศจิกายน 2563
เวลา
กิจกรรม
08.00 – 09.00 น.
ลงทะเบียน ณ หองประชุมใหญ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
09.00 – 17.00 น. นิทรรศการพลังงานชุมชน/ กิจกรรมคลีนิคชุมชน/ Workshop “Smart Farming” ณ หอง C207
09.30 – 12.00 น. เสวนาพิเศษ “โรงไฟฟาชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก?” ณ หองประชุม S209
09.00 – 10.40 น.
หอง R301
หอง R302
หอง R303-1
หอง R303-2
EI : นวัตกรรมพลังงาน
EA: พลังงานเพื่อการเกษตร
FH : เชื้อเพลิงและความ
CE : ไฟฟาชุมชน
(นําเสนอผลงานวิชาการ)
(นําเสนอผลงานวิชาการ)
รอนชุมชน
(นําเสนอผลงานวิชาการ)
EI-001
EA-001
(นําเสนอผลงานวิชาการ)
CE-001
EI-002
EA-002
FH-001
CE-002
EI-003
EA-003
FH-002
CE-003
EI-004
EA-004
FH-003
CE-004
**หมายเหตุ**
EI-005
EA-005
FH-004
CE-005
ลําดับการนําเสนออาจมี
FH-005
การเปลี่ยนแปลง

10.40 – 10.50 น.

พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
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10.50 – 12.10 น.

**หมายเหตุ**
ลําดับการนําเสนออาจมี
การเปลี่ยนแปลง

12.10 – 13.00 น.
13.00 – 14.40 น.

หอง R301
EI : นวัตกรรมพลังงาน
(นําเสนอผลงานวิชาการ)
EI-006
EI-007
EI-008
EI-009

หอง R302
EA: พลังงานเพื่อการเกษตร
(นําเสนอผลงานวิชาการ)
EA-006
EA-007
EA-008
EA-009

รับประทานอาหารกลางวัน ณ...
หอง R301
หอง R302
EI : นวัตกรรมพลังงาน
EA: พลังงานเพื่อการเกษตร
(นําเสนอผลงานวิชาการ)
(นําเสนอผลงานวิชาการ)
EI-013
EA-010
EI-014
EA-011
EI-015
EA-012
EI-016
EA-013
EI-020
EA-014

**หมายเหตุ**
ลําดับการนําเสนออาจมี
การเปลี่ยนแปลง

14.40 – 14.50 น.
14.50 – 16.30 น.

**หมายเหตุ**
ลําดับการนําเสนออาจมี
การเปลี่ยนแปลง

17.30 – 21.00 น.
18.00 – 18.30 น.
18.30 – 21.00 น.

หอง R303-2
CE : ไฟฟาชุมชน
(นําเสนองานวิชาการ)
CE-006
CE-007
CE-008

หอง R303-1
FH : เชื้อเพลิงและความ
รอนชุมชน
(นําเสนอผลงานวิชาการ)
FH-010
FH-011

หอง R303-2
EM : การบริหารจัด
การพลังงานชุมชนฯ
(นําเสนอผลงานวิชาการ)
EM-001
EM-002
EM-003
EM-004
EM-005

EV : สิ่งแวดลอมเพื่อชุมชน
(นําเสนอผลงานวิชาการ)
EV-001
EV-002
EV-003

พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
หอง R301
หอง R302
EI : นวัตกรรมพลังงาน
EA: พลังงานเพื่อการเกษตร
(นําเสนอผลงานวิชาการ)
(นําเสนอผลงานวิชาการ)
EI-021
EA-015
EI-022

หอง R303-1
หอง R303-2
EV : สิ่งแวดลอมเพื่อชุมชน
EM : การบริหารจัด
(นําเสนองานวิชาการ)
การพลังงานชุมชนฯ
EV-004
(นําเสนอผลงานวิชาการ)
EV-005
EM-006
EV-006
EM-007
EV-007
EM-008
EV-008
EM-009
งานเลี้ยงพิธีปด ณ อาคาร บร.5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
พิธีกลาวตอนรับ
โดย รองศาสตราจารย เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พิธีมอบรางวัล และมอบธง TREC 14

วันเสารที่ 7 พฤศจิกายน 2563
เวลา
08.30 – 09.30 น.
09.00 – 12.00 น.

12.00 น. เปนตนไป

หอง R303-1
FH : เชื้อเพลิงและความ
รอนชุมชน
(นําเสนอผลงานวิชาการ)
FH-006
FH-007
FH-008
FH-009

กิจกรรม
ลงทะเบียน ณ หนาหองประชุมใหญ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
กิจกรรมศึกษาดูงาน
1. “ระบบเกษตรอัจฉริยะ” ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
2. “ระบบผลิตพลังงานสะอาด” ณ ศูนยวิจัยและบริการพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ลงทะเบียนสํารองที่นั่งไดภายในงานฯ)
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
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EI : นวัตกรรมดานพลังงาน (Energy Innovation)
EI-001
EI-002
EI-003
EI-004
EI-005
EI-006
EI-007
EI-008
EI-009
EI-013
EI-014
EI-015
EI-016
EI-020
EI-021
EI-022

จํานวนแผงและเวลาใชงานของระบบโซลาเซลลที่เหมาะสมสําหรับปมน้ํา
การประเมินการคืนสภาพทางพลังงาน: กรณีศึกษาระบบแกสชีวภาพพรอมเครื่องปนไฟ
การพัฒนาโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบน็อคดาวนสาํ หรับตะเกียบไมไผสด
การพัฒนาเครื่องนึ่งแทงขาวเกรียบชนิดใหความรอนดวยแกสปโตรเลียมเหลวสําหรับใชในชุมชน
การศึกษาและพัฒนาระบบไฮโดรไซฟอนควบคุมความเสถียรในการผลิตกระแสไฟฟาของกังหันน้ําคอยาว
ที่ติดตั้งบริเวณพื้นที่สูงลาดชัน
การผลิตกาซชีวภาพจากฟางขาวเหนียวสายพันธุ กข แมโจ 2 รวมกับหัวเชื้อจุลินทรียมูลวัว
การศึกษาสมรรถนะและมลพิษของชุดอุปกรณผลิตและเผาแกสเชื้อเพลิงสังเคราะหจากชีวมวลอัดเม็ด
เพื่อผลิตแกสรอนสะอาด
การพัฒนาเครื่องปฏิกรณไพโรไลซีสสําหรับการใชงานผลิตความรอนและถานชีวภาพ
การวิเคราะหตนทุนและรายไดของเกษตรกรเมื่อใชเตาชีวมวลผลิตความรอนและถานชีวภาพรวมกัน
การศึกษาเบื้องตนดานการถายเทความรอนของไมไผสําหรับการใชงานในสถานีชารจรถจักรยานยนตไฟฟา
ดวยระบบเติมพลังงานแสงอาทิตย
การศึกษาประสิทธิภาพของตัวรับรังสีอาทิตยแบบแผนราบรองรูปตัวที่โดยใชวัสดุจากธรรมชาติ
เปนฉนวนกันความรอน
การวิเคราะหผลกระทบดานอุณหภูมิจากความสูงแตกตางตอผลการผลิตของระบบผลิตไฟฟา
ของโซลารเซลลบนหลังคาจอดรถขนาด 10 กิโลวัตต
การศึกษาเปรียบเทียบแบบไมมีและแบบมีการหาจุดกําลังไฟฟาสูงสุด สําหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย
การศึกษาความเปนไปไดเชิงเศรษฐศาสตร โครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยติดตั้งบนหลังคา
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตศาลายา
การพัฒนากระบวนการเผาถานกัมมันตจากเจาเผาถานรุนมังกรไฟ 84
การผลิตถานกัมมันตดวยวิธีทางกายภาพจากวัสดุเหลือทิ้งของกระบวนการผลิตน้ํามันปาลม
ดวยรังสีไมโครเวฟ

EA : พลังงานเพื่อการเกษตร (Energy for Agricultural)

EA-001 การเพิ่มรายไดของกลุมเกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษ จังหวัดพิษณุโลก ผานกระบวนการบริการวิชาการ
เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
EA-002 การศึกษาเชื้อเพลิงถานอัดแทงจากวัสดุเหลือใชในการผลิตตะเกียบและการบริโภคทุเรียน
EA-003 การศึกษาความชื้นสมดุลไอโซเทอมของขมิ้นชัน
EA-004 การอบแหงขาดวยรังสีไมโครเวฟ
EA-005 การปรับปรุงสมบัติของชีวมวลแกลบดวยกระบวนการทอรรีแฟกชันจากเครื่องปฏิกรณแบบเบดคงที่
EA-006 การศึกษาศักยภาพการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในลานกะเทาะเมล็ด
EA-007 การศึกษาประสิทธิภาพของถานอัดแทงจากกะลามะพราว
EA-008 อิทธิพลของอุณหภูมิและความเปนกรดดางตอคาสีของกลูโคสไซรับในการผลิตกลูโคสไซรัส
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EA-009
EA-010
EA-011
EA-012
EA-013
EA-014
EA-015

จากมันสําปะหลัง
การประเมินเศรษฐศาสตรการผลิตถานชีวภาพจากซังขาวโพดเพื่อใชงานดานเกษตรกรรม
การปรับปรุงกระบวนการผลิตจิ้งหรีดแปรรูปโดยนวัตกรรมตูอบแหงสองระบบ
ของกลุมขุนงาวฟารม อําเภองาว จังหวัดลําปาง
การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยใชความยาวคลื่นแสง
การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรการพัฒนาผลิตภัณฑกลวยอบโดยใชพลังงานแสงอาทิตย
การพัฒนาเตาเผาขยะสําหรับการผลิตถานกัมมันตไมไผ
การวิเคราะหการใชพลังงานสําหรับการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในภาคเหนือของประเทศไทย
การศึกษาการออกแบบแหลงจายพลังงานแสงอาทิตยสาํ หรับระบบรดน้ําการเกษตรสวนปาลมน้ํามัน
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จังหวัดนครราชสีมา

EV : สิ่งแวดลอมเพื่อชุมชน (Environment for Community)
EV-001 ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการดําเนินการโรงงานสีเขียว
EV-002 การศึกษาประสิทธิภาพในการดักจับอนุภาคขนาด PM1-PM10 ดวยเทคนิคแผนกรองละเอียด
สเปรยน้ําที่มีประจุไฟฟาและไฟฟาสถิต
EV-003 การศึกษาผลกระทบของฝุนที่มีตอประสิทธิภาพของแผงเซลลแสงอาทิตย
EV-004 การกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดในกาซชีวภาพโดยเม็ดเคลือบสารละลายเฟอรริกคลอไรด
และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดรวมกับถาน
EV-005 การแปรรูปถานไมไผตงเพื่อใชในการดูดซับกลิ่นในชุมชนบานควนขี้แรด ต.พะตง อ.หาดใหญ จ.สงขลา
EV-006 การสังเคราะหซีโอไลต A โดยใชซิลกิ าจากเถาลอยและการประยุกตใชเปนตัวดูดซับที่มีศักยภาพ
สําหรับการกําจัดแคดเมียม (II) ไอออนและสียอมมาลาไคท กรีน จากสารละลายในน้ํา
EV-007 การเตรียมคอมโพสิตเมมเบรนเคลือบดวยแผนฟลมบางพิเศษสําหรับใชเปนวัสดุกรองระดับนาโน
EV-008 การพัฒนาเครื่องฟอกอากาศแบบตูเคลื่อนที่ดวยรังสีอัลตราไวโอเลต

CE : ไฟฟาชุมชน (Community Electricity)

CE-001 การศึกษาความปลอดภัยของผูพักอาศัยภายในอาคารใกลระบบไฟฟาซึ่งอากาศแรงดัน 24 kV
ในพื้นที่จายไฟของการไฟฟานครหลวง
CE-002 การศึกษาปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟาชีวมวลขนาดเล็กในประเทศไทย
CE-003 การกอสรางทอรอยสายไฟฟาใตดินแบบดันทอลอดดวยแมแรงเสริม เพื่อรองรับระบบจําหนายไฟฟา
CE-004 การศึกษาสมรรถนะของระบบเซลลแสงอาทิตยแบบเชื่อมตอเขาสายสงของอาคารอุบัติเหตุ
โรงพยาบาลยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
CE-005 การศึกษาประสิทธิภาพและความคุมทุนของระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา
ของหองเย็นสหกรณการเกษตรแมวาง จังหวัดเชียงใหม
CE-006 การวิเคราะหพลศาสตรของไหลที่ไหลผานกังหันน้ําแบบคาปลาน สําหรับโรงไฟฟาพลังงานน้ําขนาดเล็ก
CE-007 การเปรียบเทียบปจจัยความสําเร็จของโครงการโรงไฟฟาชุมชน
CE-008 การศึกษาการผลิตไฟฟาจากขยะชุมชมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

5

FH : เชื้อเพลิงและความรอนชุมชน (Fuel and Heat for Communities)
FH-001
FH-002
FH-003
FH-004
FH-005
FH-006
FH-007
FH-008
FH-009
FH-010
FH-011

การแยกกลีเซอรีนจากไบโอดีเซลในปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน โดยใชพัลสสนามไฟฟา
การผลิตไบโอดีเซลระดับชุมชนจากน้ํามันทอดไก
การผลิตขาวนึ่งโดยไมใชไอน้ําดวยเครื่องอบแหงแบบฟลูอิไดซเบดลมรอน
ผลของน้ํามันขยะพลาสติกจากการไพโรไลซีสแบบเร็วตอสมรรถนะของเครื่องยนต
การอบแหงแกงไตปลาดวยเครื่องอบแหงดวยการแผรังสีอินฟราเรดระยะไกลจากเซรามิก
การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความรอนและการกระจายความรอนโดยใชหินภูเขาไฟเปนตัวกลาง
สําหรับเตาปงยางเชื้อเพลิงแกส LPG
การศึกษาการวางตําแหนงตัวเก็บรังสีอาทิตย สําหรับระบบผลิตน้ํารอนพลังงานรังสีอาทิตย
การประเมินประสิทธิภาพความรอนเตาชีวมวลแบบบังคับอากาศโดยใชเชื้อเพลิงชีวมวล
การเพิ่มคุณภาพน้ํามันปาลมดิบเพื่อผลิตเปนน้ํามันเชื้อเพลิง โดยกระบวนการไพโรไลซิส
ประสิทธิภาพเตาชีวมวลเชื้อเพลิงแกลบ
กระบวนการแปรสภาพชานออยที่เหมาะสมดวยวิธีการทางกายภาพรวมกับเคมีเพื่อเปนสับเสรท
ในการผลิตเอทานอล

EM : การบริหารจัดการพลังงานชุมชนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
(Community Energy Management by Digital Technology)
EM-001 Automatically Home Energy Management System for Peak Load Reduction
Under Real-Time Pricing
EM-002 การสํารวจขอมูลและความพรอมของเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิในการเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง
EM-003 รูปแบบการประกอบธุรกิจของระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบเชื่อมตอระบบจําหนาย
สําหรับโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ
EM-004 การใชงานเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่งเพื่อการประยุกตใชงานการเกษตรสําหรับศูนยการเรียนรู
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
EM-005 การจําลองและวิเคราะหการใชพลังงานของรถยนตไฟฟา: กรณีศึกษาสําหรับถนนมิตรภาพ
EM-006 การพัฒนาระบบติดตามการใชพลังงานแบบออนไลนราคาถูกสําหรับระบบบริหารจัดการพลังงาน
ภายในบานผานเครือขายไรสาย
EM-007 Conceptual Study of Community Peer to Peer Energy Trading in City of Korat
EM-008 การศึกษาและการวิเคราะหการใชพลังงานไฟฟาของโหลดบานที่อยูอาศัยดวยโซลารเซลล แบตเตอรี่
และระบบไฟฟา โดยโปรแกรม MATLAB/Simscape
EM-009 เครื่องวัดและแสดงผลขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟาผานระบบไอโอทีและแจงขอมูลผานระบบไลน
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