กำหนดกำร "กำรประชุมวิชำกำรทรัพยำกรธรรมชำติ ภูมิสำรสนเทศ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5"
online ผ่ำนระบบ meeting ระหว่ำงวันที่ 6 – 7 พฤษภำคม 2564
จัดโดย คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
กำหนดกำรพิธีเปิดกำรประชุมทำงวิชำกำร วันที่ 6 พฤษภำคม 2564
09.00 – 09.15 น.

09.15 – 09.45 น.

กล่ำวเปิดงำน โดยคณบดีคณะวิทยำกำรสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
กล่ำวรำยงำน โดย หัวหน้ำภำควิชำภูมิสำรสนเทศ คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ ประธำนจัดงำนประชุมวิชำกำร NATGEN ครั้งที่ 5
Google Meet link: https://meet.google.com/spy-tpta-qwy
กล่ำวบรรยำยพิเศษ “ภูมิสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและติดตำมสัตว์ป่ำ ”

09.45 – 10.15 น.

โดย ดร.สุชำติ โภชฌงค์ นักวิชำกำรป่ำไม้ชำนำญกำรพิเศษ สำนักวิจัยกำรอนุรักษ์ป่ำไม้และพันธุ์พืช กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่ำและพืชป่ำตำมอนุสัญญำ
กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
Google Meet link: https://meet.google.com/spy-tpta-qwy
กล่ำวบรรยำยพิเศษ “กำรประยุกต์แอพลิเคชั่นด้ำนภูมิสำรสนเทศในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม”
โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรประภำ ภุมมะกำญจนะ โรแบร์ ภำควิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
Google Meet link: https://meet.google.com/spy-tpta-qwy

กำหนดกำรภำคบรรยำย ห้องประชุมย่อย วันที่ 6 พฤษภำคม 2564
เวลำ

ห้องประชุมย่อย กลุ่ม A

ห้องประชุมย่อย กลุ่ม B

Session A : Google Meet link: https://meet.google.com/oor-kvaj-cof

Session B : Google Meet Link: https://meet.google.com/zaz-pqij-see

คณะกรรมการประจา session
1. อาจารย์ ดร.รวี รัตนาคม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทานอง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระเดช มาจันแดง

คณะกรรมการประจา session
1. อาจารย์ ดร.ธายุกร พระบารุง
2. อาจารย์ ดร.สิริวรรณ รวมแก้ว
3. อาจารย์ ดร.เอนก ศรีสุววรณ

10.30 – 10.50 น.

NatGEN-O-044 กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของแนวเส้นทำงธรณีวิทยำ และ
คุณสมบัติทำงชลศำสตร์ของชั้นหินอุ้มน้ำหมวดหินภูทอก พื้นที่อำเภอบ้ำนแฮด
จังหวัดขอนแก่น และอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม

NatGEN-O-018 ควำมหลำกหลำยทำงชนิดพันธุ์ของไม้ต้นและไม้พุ่มตำมเส้นทำง
ศึกษำธรรมชำติ วนอุทยำนนครไชยบวร อำเภอโพธิ์ทะเล จังหวัดพิจิตร

10.50 – 11.10 น.

NatGEN-O-055 กำรศึกษำกำรเคลื่อนย้ำยของหมอกควันระดับภูมิภำคจำกกำรเผำ
ไหม้ของมวลชีวภำพทำงกำรเกษตร โดยใช้แบบจำลอง HYSPLIT: กรณีศกึ ษำ
เมืองมหำสำรคำม

NatGEN-O-029 กำรประเมินควำมยั่งยืนของระบบสวนทุเรียนพื้นเมืองแบบวน
เกษตรและสวนทุเรียนผสมเชิงพำณิชย์บริเวณแหล่งต้นน้ำ ตำบลบ้ำนด่ำนนำขำม
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

11.10 – 11.30 น.

NatGEN-O-068 กำรตรวจติดตำมคุณภำพน้ำทิ้งชุมชนบริเวณโดยรอบมหำวิทยำลัย NatGEN-O-061 กำรประยุกต์ภูมิสำรสนเทศเพื่อศึกษำควำมหลำกชนิดของพืช
รำชภัฏอุดรธำนี (สำมพร้ำว) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี
วงศ์มังคุดป่ำชุมชนโคกหินลำด จังหวัดมหำสำรคำม

11.30 – 11.50 น.

NatGEN-O-069 กำรทดลองประมำณค่ำสำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำยจำกพืช
ด้วยระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ในจังหวัดกำญจนบุรี

11.50 – 12.10 น.

NatGEN-O-035 ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงระดับน้ำในแม่น้ำโขงต่อวิถชี ีวิต
ริมน้ำในตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย

12.10 - 13.00 น.

เวลำ

NatGEN-O-004 กำรประยุกต์ระบบภูมิสำรสนเทศ เพื่อศึกษำควำมหลำกหลำย
และควำมหนำแน่นของพรรณไม้ กรณีศกึ ษำ : ป่ำชุมชนโคกหินลำด จังหวัด
มหำสำรคำม
NatGEN-O-060 กำรประยุกต์ภูมิสำรสนเทศเพื่อศึกษำควำมหลำกชนิดของพืช
วงศ์ถั่ว ป่ำชุมชนโคกหินลำด จังหวัดมหำสำรคำม

พักกลางวัน

ห้องประชุมย่อย กลุ่ม C

ห้องประชุมย่อย กลุ่ม D

Session C : Google Meet link: https://meet.google.com/oor-kvaj-cof

Session D : Google Meet Link: https://meet.google.com/zaz-pqij-see

คณะกรรมการประจา session
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล จี้ฟู
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุณีรัตน์ ยั่งยืน
3. อาจารย์ ดร. เฉลิมพร นามโยธา

คณะกรรมการประจา session
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพล จันทร์แก้ว
2. อาจารย์ ดร.สิริลักษณ์ ตะนัง
3. อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ ประสมทรัพย์

13.00 – 13.20 น.

NatGEN-O-012 กำรวิเครำะห์ลักษณะเชิงพื้นที่ของกำรติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับ

NatGEN-O-014 กำรประเมินควำมเหมำะสมถิ่นอำศัยของช้ำงในเขตรักษำพันธุ์
สัตว์ป่ำดอยผำเมืองโดยใช้ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์และกำรตัดสินใจแบบหลำย
เกณฑ์

13.20 – 13.40 น.

NatGEN-O-050 กำรแพร่ระบำดของโควิด - ๑๙ ในบริบทของภูมิศำสตร์ภูมิภำค

NatGEN-O-019 กำรประเมินพื้นที่เพื่อกำรเติมน้ำสู่ชั้นน้ำบำดำล พื้นที่ลุ่มน้ำชี
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด

เวลำ

ห้องประชุมย่อย กลุ่ม C (ต่อ)

ห้องประชุมย่อย กลุ่ม D (ต่อ)

13.40 – 14.00 น.

NatGEN-O-051 ผลกระทบวิกฤตโควิด-๑๙ ต่อสภำพสังคมเศรษฐกิจของประชำชน NatGEN-O-020 กำรสร้ำงแผนที่พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย โดยใช้กระบวนกำรวิเครำะห์
: กรณีศกึ ษำ ตำบลพลำยชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ลำดับชั้น พื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนล่ำง

14.00 – 14.20 น.

NatGEN-O-052 กำรระบำดเชิงพื้นที่ของไวรัสโควิด-๑๙ ในประเทศไทย

14.20 – 14.40 น.

NatGEN-O-053 กำรศึกษำควำมทุกข์ของคนไทยภำยใต้กำรระบำดของ โควิด-๑๙ : NatGEN-O-058 กำรวิเครำะห์พื้นที่เสี่ยงต่อกำรเกิดดินถล่มในพื้นที่อุทยำนภูผำ
กรณีศกึ ษำ ตำบลบ้ำนกร่ำง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ม่ำน อำเภอภูผำม่ำน จังหวัดขอนแก่น

14.40 – 15.00 น.

NatGEN-O-054 กำรศึกษำพฤติกรรมกำรดำรงชีวิตแบบปรกติใหม่ของประชำชน
ชำวไทยระหว่ำงวิกฤตโควิด-๑๙ ที่ปรำกฏในสื่อออนไลน์

เวลำ

ห้องประชุมย่อย กลุ่ม E

NatGEN-O-064 กำรวิเครำะห์เชิงลำดับชั้นเพื่อวิเครำะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำร
ปลูกไม้ต่ำงถิ่นของเกษตรกร ในเขตพื้นที่โครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวง

NatGEN-O-076 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่โอกำสพบแหล่งอำรยธรรมโบรำณ
จังหวัดมหำสำรคำม

ห้องประชุมย่อย กลุ่ม F

Session E : Google Meet link: https://meet.google.com/oor-kvaj-cof

Session F : Google Meet Link: https://meet.google.com/zaz-pqij-see

คณะกรรมการประจา session
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อต
2. อาจารย์ ดร.เยาวเรศ จันทะคัต
3. อาจารย์ ดร.มนตรี พิมพ์ใจ

คณะกรรมการประจา session
1. อาจารย์ ดร.ติณณ์ ถิรกุลโตมร
2. อาจารย์ ดร.คชา เชษฐบุตร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาภัทร อนุชาญ

15.15 – 15.35 น.

NatGEN-O-056 กำรศึกษำกำรกระจำยของจอมปลวก รูปแบบ และปัจจัยด้ำน
สิ่งแวดล้อมต่อกำรเกิดเห็ดโคน สำหรับกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ ในพื้นที่เขต
ห้ำมล่ำสัตว์ป่ำดูนลำพันอย่ำงยั่งยืน

NatGEN-O-013 กำรเปรียบเทียบดัชนีพืชพรรณ RGB กับดัชนีพืชพรรณผลต่ำง
แบบนอมัลไลซ์ ด้วยข้อมูลจำกอำกำศยำนไร้คนขับ กรณีศกึ ษำข้ำวแปลงเล็ก

15.35 – 15.55 น.

NatGEN-O-059 กำรประยุกต์ภูมิสำรสนเทศเพื่อศึกษำกำรกระจำยตัวของพืชวงศ์
ขิงป่ำชุมชนโคกหินลำด จังหวัดมหำสำรคำม

NatGEN-O-008 กำรเปรียบเทียบดัชนีข้อมูลภำพ NDWI และ MNDWI สำหรับ
กำรสกัดพื้นที่แหล่งน้ำผิวดินบริเวณตัวเมืองขอนแก่น

15.55 – 16.15 น.

NatGEN-O-003 กำรประยุกต์ระบบภูมิสำรสนเทศ เพื่อศึกษำควำมหลำกหลำยและ NatGEN-O-071 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงดัชนีควำมแตกต่ำงพืชพรรณแบบนอร์แมล
ปริมำณมวลชีวภำพ ของพรรณไม้กรณีศกึ ษำ : ป่ำชุมชนโคกหินลำด จังหวัด
ไลซ์และอุณหภูมิพ้นื ผิวแผ่นดินในทุ่งข้ำวนำปีโดยใช้กเู กิ้ลเอิร์ธเอนจิน กรณีศกึ ษำ
มหำสำรคำม
จังหวัดพะเยำ

16.15 – 16.35 น.

NatGEN-O-036 ครั่ง: แมลงเศรษฐกิจกับคนในชุมชนตำบลบ้ำนปิน อำเภอดอก
คำใต้ จังหวัดพะเยำ

NatGEN-O-072 ศักยภำพของดัชนีควำมแตกต่ำงสิ่งปลูกสร้ำงแบบนอร์แมลไลซ์
และอุณหภูมิพื้นผิวแผ่นดินจำกดำวเทียมแลนด์แซท 8 เพื่อกำรจำแนกพื้นที่เมือง
ในอำเภอเมืองพิษณุโลก

16.35 – 16.55 น.

NatGEN-O-037 กำรปนเปื้อนทองแดงในดินมีผลต่อกำรเก็บกักอินทรียคำร์บอน
ธำตุโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสในระยะสั้น

NatGEN-O-074 กำรวิเครำะห์ปริมำณควำมต้องกำรน้ำในพื้นที่เกษตรกรรม
จังหวัดพะเยำด้วยวิธีกำรสำรวจระยะไกล

16.55-17.15 น.

NatGEN-O-078 กำรประยุกต์ภูมิสำรสนเทศเพื่อศึกษำควำมหลำกชนิด
ของพืชวงศ์มะม่วง ป่ำชุมชนโคกหินลำด จังหวัดมหำสำรคำม

NatGEN-O-043 กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ของค่ำระดับกำรแพร่ระบำดรำยวัน (Rt)
กับปัจจัยทำงกำยภำพ โดยใช้วิธีกำรวิเครำะห์กำรถดถอยแบบพหุคณ
ู กรณีศกึ ษำ
ประเทศอิหร่ำน และอิตำลี

17.15-17.35 น.

NatGEN-O-028 กำรเปรียบเทียบสมบัติดินระหว่ำงสวนทุเรียนพื้นเมืองแบบวน
เกษตรและแบบผสมเชิงพำณิชย์ในพื้นที่ต้นน้ำ

กาหนดการ "การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิสารสนเทศ และสิ่งแวดล้อม ครังที่ 5"
online ผ่านระบบ meeting ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2564
จัดโดย คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กาหนดการภาคบรรยาย วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
เวลา

กลุ่ม G

กลุ่ม H

กลุ่ม I

Session G : Google Meet link: https://meet.google.com/spy-tpta-qwy

Session H : Google Meet link: https://meet.google.com/oor-kvaj-cof

Session I : Google Meet Link: https://meet.google.com/zaz-pqij-see

คณะกรรมการประจา session
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ เอี่ยมชื่น
3. อาจารย์ ดร.พิมประไพ ขาวขา

คณะกรรมการประจา session
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ
2. อาจารย์ ดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข
3. อาจารย์กวีพจน์ บรรลือวงศ์

คณะกรรมการประจา session
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ เพ็ชรประยูร
2. อาจารย์ ณัฐวุฒิ หอมทอง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภพ แพงวังทอง

09.30 – 09.50 น.

NatGEN-O-005 การประเมินความแม่นยาของตาแหน่งจาก Google Earth ใน
จังหวัดมหาสารคาม

NatGEN-O-002 การค้นหาพืนที่เหมาะสมสาหรับเป็นแก้มลิง(กักนา) ในที่ราบนาท่วม
ของลุ่มนาชีตอนกลางและจังหวัดมหาสารคาม

09.50 – 10.10 น.

NatGEN-O-006 การประมาณการใช้นาของข้าวโดยใช้กูเกิลเอิร์ธ เอนจิน

NatGEN-O-023 การพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบและแจ้งเตือนการเกิดนาล้นตลิ่ง
แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งบนระบบเว็บและแอปพลิเคชัน
บนมือถือ
NatGEN-O-031 การพัฒนาระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมแบบเรียลไทม์ สาหรับ
เกษตรอัจฉะริยะด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

10.10 – 10.30 น.

NatGEN-O-010 ศักยภาพของดัชนีความแตกต่างความชืนแบบนอร์แมลไลซ์จาก
ดาวเทียมเซนติเนล 2 เพือ่ การกาหนดความเสี่ยงไฟป่าด้านความชืนในอุทยาน
แห่งชาติแจ้ซ้อน

NatGEN-O-034 การพัฒนาระบบติดตามและควบคุมสภาพแวดล้อมในฟาร์มเลียง
ไก่แบบเรียลไทม์ด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และเครือข่ายไร้สาย

NatGEN-O-062 การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพืนที่ผัง
เมืองรวมอุบลราชธานี-วารินชาราบโดยใช้แบบจาลองซีเอ-มาคอฟ

10.30 – 10.50 น.

NatGEN-O-040 การจาแนกพืนที่ดินว่างเปล่าทุรกันดาร ด้วยวิธีการรับรู้ระยะไกล
และการจาแนกข้อมูลภาพเชิงวัตถุ พืนที่ลุ่มนาปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ประเทศไทย
NatGEN-O-063 การเปรียบเทียบเทคนิค Random Forest และเทคนิค
MaximumLikelihood สาหรับการจาแนกสิ่งปกคลุมดินด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียม
Landsat -8 และ Sentinel -2

NatGEN-O-039 การพัฒนาระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ต้นทุนต่า
ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
NatGEN-O-046 การสร้างแบบจาลองสามมิติของโบราณวัตถุสาหรับเทคโนโลยี
ความจริงเสมือนด้วยการสารวจด้วยภาพถ่ายระยะใกล้: กรณีศึกษาบานประตูเก่า
พระปรางค์

NatGEN-O-077 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์พนที
ื ่โอกาสพบซากดึกดา
บรรพ์
NatGEN-O-075 การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการขยะ
กรณีศึกษาเทศบาลตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา

10.50 – 11.10 น.

10.10-11.30 น.

NatGEN-O-027 ความก้าวหน้าแบบจาลองสารสนเทศอาคารโบราณสถานด้วยการ NatGEN-O-021 การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพและปริมาณของข้อมูล
สร้างแบบจาลองสามมิติจากการสารวจด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ :
OpenStreetMap ในจังหวัดพิษณุโลก
กรณีศึกษาพระอัฎฐารส

NatGEN-O-033 ความก้าวหน้าการตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานตารวจสาหรับคดี
อุบัติเหตุจราจรจากการสร้างแบบจาลองสามมิติของการเฉี่ยวชนยานพาหนะด้วยวิธี
วีดีโอแกรมเมตรี

NatGEN-O-038 การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการกัดเซาะริมฝั่งแม่นาโขง จังหวัด
นครพนม ประเทศไทย

NatGEN-O-048 การประเมินศักยภาพการสารวจด้วยภาพถ่ายระยะใกล้ของกล้อง
สมาร์ทโฟนสาหรับ
การตรวจสถานที่เกิดเหตุในงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ
11.30 - 13.00

พักกลางวัน

กลุ่ม J

กลุ่ม K

ประชุมคณะกรรมการ

Session J : Google Meet link: https://meet.google.com/spy-tpta-qwySession K : Google Meet link: https://meet.google.com/oor-kvaj-cof Google Meet Link: https://meet.google.com/zaz-pqij-see
คณะกรรมการประจา session
คณะกรรมการประจา session
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการจัดประชุมทางวิชาการ "การประชุมวิชาการ
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาติยะ พัฒนาศักดิ์
1. อาจารย์ ดร.โสภณวิชญ์ คาพิลัง
ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิสารสนเทศ และสิ่งแวดล้อม"
2. อาจารย์ ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิริ สุขพร้อมสรรพ์
3. อาจารย์ ดร.จารูญ ศรีชัยชนะ
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิรดี สรวิสูตร
13.00 – 13.20 น. NatGEN-O-011 การพัฒนาปฏิทินการเพาะปลูกพืชรายเดือนระดับอาเภอจาก NatGEN-O-066 การศึกษาความรุนแรงของความแห้งแล้งทางอุตุนิยมวิทยา
ข้อมูลดาวเทียมเซนติเนล 2 กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา
ในพืนทีภ่ ูมิภาคเหนือ ประเทศไทย ด้วยดัชนีความแห้งแล้งทางอุตุนิยมวิทยา
ระหว่างช่วงปี พ.ศ.2530 - 2562
13.20 – 13.40 น. NatGEN-O-025 การหาพืนทีเ่ ผาไหม้จากไฟป่าด้วยภาพดาวเทียม Sentinel-2 NatGEN-O-067 การวิเคราะห์การกระจายดินเค็มและส่งเสริมการปลูกพืช ใน
กรณีศึกษา อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พืนทีจ่ ังหวัดมหาสารคาม

13.40 – 14.00 น.

กลุ่ม J (ต่อ)

กลุ่ม K (ต่อ)

14.00 – 14.20 น. NatGEN-O-026 การศึกษาการขยายตัวของพืนทีป่ ลูกอ้อย และ วิเคราะห์
NatGEN-O-057 การประมาณค่าความเข้มข้นของ PM2.5 ระดับพืนดินใน
ระยะการเจริญเติบโตของอ้อย กรณีศึกษา : อาเภอบางระกา จังหวัด พิษณุโลก พืนทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยแบบถ่วง
นาหนักทางภูมิศาสตร์
จากข้กอต์มูรละบบสารสนเทศภู
MODIS AOT มิศาสตร์เพื่อศึกษาระดับการ
14.20 – 14.40 น. NatGEN-O-017 การประยุกต์ใช้การสารวจระยะไกลเพื่อตรวจหาพืนทีท่ งร้
ิ าง NatGEN-O-065
การประยุ
ในเขตเมือง จังหวัดพะเยา

เข้าถึงการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมคณะกรรมการ (ต่อ)

