
วนัท่ี 8 กนัยายน 2559 

  เวท ี1 เวท ี2 เวท ี3 (เทคโนโลยไีฮไลท)์ 

13.30 - 13.45 เทคโนโลยกีารผลติผลติภัณฑใ์ยอาหาร
ชนดิละลายน ้าไดจ้ากเปลอืกมะมว่ง  

(สถาบนัวจิัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แหง่ประเทศไทย) 

เจลแตม้สวิทีม่ผีลตา้นแบคทเีรยีกอ่สวิทีป่ระกอบดว้ย
โปรตนีชวีสารกิง่บรสิทุธิ ์

(มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์) 

เม็ดแมงลกัพองตวัสงู 
(จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย)  

13.45 - 14.00 ผลติภัณฑม์ะขามป้อมลอยแกว้

(สถาบนัวจิัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แหง่ประเทศไทย) 

กรรมวธิกีารเตรยีมสารสกัดและการพัฒนาสตูรชาเขยีว

และสม้แขกทีม่ฤีทธิใ์นการลดไขมันและน ้าหนัก 
(มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์) 

กรรมวธิกีารยอ้มผา้สฟ้ีาจากคอคอเดา๊ะ   

(มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา) 
 

14.00 - 14.15 ผลติภัณฑม์ะขามป้อมแชอ่ิม่อบแหง้ 

(สถาบนัวจิัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แหง่ประเทศไทย) 

 

เจลทีม่สีว่นผสมของสารสกดัจากกากเมล็ดชาเพือ่ใชใ้น

การตา้นเชือ้ราทีผ่วิหนัง 
(มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง) 

 

นาโนอมีัลชนัโลชนับ ารุงผวิจากสารสกดัน ้ามัน

ร าขา้วสงัขห์ยดและทานาคา 
(มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์) 

14.15 - 14.30 ผลติภัณฑม์ะขามป้อมแผน่กวน 

(สถาบนัวจิัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แหง่ประเทศไทย) 
 

เจลทีม่สีว่นผสมของสารสกดัเนระพูสไีทยส าหรับบรรเทา

อาการอักเสบ 

(มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง) 
 

เซร่ัมจากสารสกดัโปรตนีไหม 

(ส านักงานพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ 

BEDO) 

14.30 - 14.45 ผลติภัณฑเ์ครือ่งดืม่ชกิพ ี

(สถาบนัวจิัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แหง่ประเทศไทย) 

ผลติภัณฑน์ ้ามันนวดทีม่สีว่นผสมของน ้ามันหอมระเหย

จากผลมะแขวน่ 
(มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง) 

 

ผลติภัณฑต์ ารับโอสถพระนารายณ์ 

(ส านักงานพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ
BEDO) 

 

14.45 - 15.00 Vietnamese Hamburger 

(สถาบนัจัดการปัญญาภวิัฒน์) 

สารผสมส าหรับบรรเทาอาการปวดและอกัเสบทีม่สีาร

สกัดเนระพูสไีทย   (มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง) 

 

ซเีมนตก์ระดกูแบบฉดีส าหรับการทดแทน

กระดกู (ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวจัิย) 

15.00 - 15.15 นวตักรรมหุน่แขนใหย้า และสารน ้าทาง

หลอดเลอืด 

(มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี) 

ครมีบ ารุงฝ่าเทา้จากกราวเครอื 

(มหาวทิยาลยัราชภัฏกาญจนบรุ)ี 

แผน่ปิดแผลชนดิลา้งออกได ้จากผงวุน้วา่น

หางจระเข ้ผสมสารสกดับวับก 

(มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร)์  
 

15.15 - 15.30 สตูรต ารับยาสมนุไพรส าหรับแกไ้อ 

(มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร)์ 

การพัฒนาครมีหมักผมจากสารสกัดตะไคร ้

(Development of hair treatment from lemongrass 
extract) 

(มหาวทิยาลยัราชภัฏบา้นสมเด็จเจา้พระยา) 

ชดุถงุทวารเทยีมจากยางพาราสกัดโปรตนี 

(มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร)์  

15.30 - 15.45 เครือ่งดจิติอลอมิเมจคลัเลอรมิเิตอรท์ี่

อาศัยไอพอดแบบพกพาสะดวก 

(มหาวทิยาลยันเรศวร)  

โลชัน่บ ารุงผวิผสมอนุภาคไมโคร/นาโนซลิคเ์พือ่ลดริว้

รอยเหีย่วยน่และท าใหผ้วิหนังชุม่ชีน้  

(มหาวทิยาลยัราชมงคลธัญบรุ)ี 
 

แผน่แปะแกป้วดจากสารสกดัไพลและสาร

เมอืกจากเมล็ดแมงลัก  

(ส านักงานพัฒนาการวจัิยการเกษตร) 

15.45 - 16.00 กรรมวธิกีารผลติตวัดดูซับโลหะหนักจาก

เศษสบัปะรด (มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา) 

นวตักรรมลกูอมเจลลีห่ญา้ดอกขาวชว่ยเลกิบหุรี ่ 

(มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี)  

 

16.00 - 16.15 อปุกรณ์ส าหรับตรวจเทา้ผูป่้วยเบาหวานที่
มตีวัก าหนดระดับน ้าหนัก 

(มหาวทิยาลยับรูพา) 

นวตักรรมคกุกีช้ว่ยเลกิบหุรี ่ 
(มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี) 

  



 

วนัท่ี 9 กนัยายน 2559 

  เวท ี1 เวท ี2 เวท ี3 (เทคโนโลยไีฮไลท)์ 

13.30 - 13.45 ผลติภัณฑผ์งปรุงรสลาบ-น ้าตกทีม่สีว่นผสม

กาบา (มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร)์ 
 

ครมีกนัแดดไลย่งุ (NANOTEC)  

(ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แหง่ชาต)ิ 

ไมโครอมิัลชนัส าหรับกระชบัสดัสว่น 

(มหาวทิยาลยัขอนแกน่)  

13.45 - 14.00 ขนมจนีกึง่ส าเร็จรูปคนืรูปเร็ว  
(ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวจัิย) 

กรรมวธิกีารอบยางพาราแผน่ 
(มหาวทิยาลยับรูพา)  

 

เทคโนโลยเีคลอืบสระดว้ยน ้ายางธรรมชาต ิ
(มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร)์ 

 

14.00 - 14.15 แคบหมตูดิมันกึง่ส าเร็จรูปส าหรับไมโครเวฟ 
(ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวจัิย) 

ผลติภัณฑค์รมีขดัผวิกาย 
(มหาวทิยาลยัขอนแกน่)  

การตรวจสอบชิน้งานดว้ยภาพ 
(สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น)  

14.15 - 14.30 อปุกรณ์อ านวยความสะดวกในการต า  

(มหาวทิยาลยับรูพา) 

ไมโครอมิัลชนัเพือ่บรรเทาปวดและอกัเสบน ้ามันไพล

และสารสกดัพรกิ 
(มหาวทิยาลยัขอนแกน่)  

ถา่นชวีภาพ (Biocoke) จากเศษวสัดทุาง

การเกษตร (สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น)  

14.30 - 14.45 ยางขวางถนนชะลอความเร็วรถยนต ์
(กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร) 

สตูรอาหารเลีย้งกุง้ทะเล ทีป่ระกอบดว้ยแมงกานีสคเีลต
และน ้ามัน (มหาวทิยาลยับรูพา)  

บอรด์ไมโคคอนโทรลเลอรส์าหรับควบคมุ
เครือ่งจักรอตุสาหกรรมอยา่งง่ายตน้ทนุต า่ 

(สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น)  

14.45 - 15.00 ใบมดีคมคูท่ีใ่ชพ้รวนดนิและก าจัดวชัพชื
ส าหรับตดิตัง้กบัเครือ่งตดัหญา้สะพายบา่ 

(มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน) 

อปุกรณ์อ านวยความสะดวกในการเก็บผลไม ้
(มหาวทิยาลยับรูพา)  

อปุกรณ์วดัสภาวะน่าสบาย (Thermal 
Comfort) ในส านักงานและโรงงาน

อตุสาหกรรม (สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น) 

15.00 - 15.15 เครือ่งหั่นสมนุไพร 
(มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน) 

สตูรเคลอืบใสไรส้ารตะกัว่ส าหรับเพิม่ความสดใสและ
ความเขม้ของสเีนือ้ดนิเซรามกิ (MTEC)  

(ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แหง่ชาต)ิ 

 

เครือ่งอดักอ้นฟางขา้วแบบกา้นกระแทก 
(ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แหง่ชาต)ิ 

15.15 - 15.30   n-Zack  กระสอบชลปราการ (NANOTEC) (สวทช) 
 

เครือ่งกลัน่น ้าสม้ควนัไม ้
(ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แหง่ชาต)ิ 

15.30 - 15.45    ผลติภัณฑป้์องกนัผมร่วงจากสารสกัดขา้วสงัข์
หยดของไทย (แชมพู ครมีนวดผม และแฮรโ์ท

นกิ) (ส านักงานพัฒนาการวจัิยการเกษตร) 

 

15.45 - 16.00    เครือ่งแชอ่ิม่ผลไมด้ว้ยคลืน่เสยีงความถีส่งู 

(ส านักงานพัฒนาการวจัิยการเกษตร) 
 

 

 

 



วนัท่ี 10 กนัยายน 2559 

  เวท ี1 เวท ี2 เวท ี3 (เทคโนโลยไีฮไลท)์ 

13.30 - 13.45 สารเคลอืบผวิมะมว่งทีม่ฤีทธิใ์นการยับยัง้
เชือ้จลุนิทรยีก์อ่โรคเพือ่ยดือายุผลผลติหลัง

เก็บเกีย่ว (กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร) 

 อฐิทนไฟจโีอโพลเิมอรจ์ากกากอตุสาหกรรมและ
กรรมวธิกีารผลติ 

(มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา)  
 

13.45 - 14.00 การพัฒนาผลติภัณฑแ์ยมจากขา้วไรซเ์บอรี ่

เพือ่เป็นแนวทางในการตอ่ยอดเชงิพาณชิย ์
และถา่ยทอดสูช่มุชน  

(มหาวทิยาลยัราชภัฏบา้นสมเด็จเจา้พระยา) 

เครือ่งนวดไฟฟ้าดว้ยสมนุไพร  

(มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงราย)  
 

14.00 - 14.15 การลดความสญูเปลา่การด าเนนิงานผา่นระบบ
ตดิตามความเคลือ่นไหวดว้ยรหัสควิอาร์  

(มหาวทิยาลยัราชภัฏอตุรดติถ)์ 

เครือ่งทอผา้กึง่อตัโนมัต ิควบคมุดว้ย MCS 
(มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงราย)  

14.15 - 14.30 นวตักรรมแหนมแหง้พรอ้มบรโิภค 

(มหาวทิยาลยัอบุล)  

เครือ่งทอผา้กึง่อตัโนมัต ิควบคมุดว้ย PLC 

(มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงราย)  

14.30 - 14.45 กรรมวธิกีารผลติผงปนูซเีมนตย์าแนวจากซลิิ
กาจากแกลบขา้วส าหรับงานชา่งสภีายใน 

(มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา) 
 

กลอ้ง CCTV ตรวจสอบการสวมหมวกกนัน็อคแบบ
ระบตุวัตน 

(มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงราย)  

14.45 - 15.00 แอพลเิคชัน่ส าหรับขอความชว่ยเหลอื 

(มหาวทิยาลยันเรศวร) 

การผลติเอนไซมโ์พรทเีอสจาก Bacillus subtilis 

TISTR25 (สายพันธุด์ัง้เดมิ) และ  สายพันธุก์ลาย   
(จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย) 

15.00 - 15.15 ชดุผลติไฟฟ้าจากลมรอ้นคอมเพรสเซอรแ์อรฯ์  

(มหาวทิยาลยัราชภัฎภเูก็ต ) 

KU-ZEA1 ชดุตรวจสอบสารพษิซรีาลโีนนแบบ 

ELISA”“KU-AF2 อมิมโูนแอฟฟินติคีอลมัน์
ส าหรับอะฟลาทอกซนิ  

(ส านักงานพัฒนาการวจัิยการเกษตร) 
 

 


