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การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านสิ่งแวดล้อม และ การอภิปรายและระดมสมอง 

ในหัวข้อเร่ือง “เมืองและชุมชนยั่งยืน” (Sustainable City and Community) 

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 15.30 น. 

ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งใน

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีหน้าที่หลักตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดไว้ 4 ประการ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา การวิจัย การ

ให้บริการวิชาการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในปัจจุบัน คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้ท า

หน้าที่ในการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และจัดการศึกษาหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นศาสตร์แห่งการ

บริหารการพัฒนาที่มีความทันสมัยและครบถ้วน นอกจากนี้ยังมีการบริการทางวิชาการตามความต้องการของ

สังคม และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้แก่นักศึกษา และบุคลากรของคณะอย่างต่อเนื่อง 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงแต่จะมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการเท่านั้น หากยังมี

การบริการวิชาการให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ส่งเสริม และพัฒนาทั้งด้านทรัพยากรบุคคลของประเทศ และด้าน

วิชาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการกระตุ้นนักวิชาการและผู้ที่สนใจให้เกิดความสนใจค้นคว้าและวิจัย 

ทั้งด้านทฤษฎี ระเบียบวิธี และการประยุกต์ให้ก้าวหน้าและทันต่อความเคลื่อนไหวทางวิชาการ มีการบูรณา

การและผสานความรู้ระหว่างศาสตร์สาขาต่าง ๆ รวมทั้งคณะมีจุดประสงค์ที่จะเป็นแหล่งรวม ผลการศึกษา

และวิจัยในด้านการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้บุคลากรของคณะและบุคคลอ่ืนโดยทั่วไปได้รับทราบ

สภาพความก้าวหน้าทางวิชาการของศาสตร์สาขานี้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะจึงจะจัดโครงการประชุมวิชาการ

ระดับชาติด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยประเด็นหลักในการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ คือ “Sustainable City and 

Community เมืองและชุมชนยั่งยืน” ก าหนดจัดในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ 

ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี 
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2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเป็นเวทีในการน าเสนอผลงานทางวิชาการในสาขาสิ่งแวดล้อมของนักวิชาการจากทั่ว

ประเทศ  

2.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบความก้าวหน้า ความเคลื่อนไหว และแนวโน้มทางวิชาการด้าน   

การบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  

2.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิชาการในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพ่ือประโยชน์

ในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 

3.  ระยะเวลาโครงการ 

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.  

4.  สถานที่โครงการ 
ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

5.  การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ในการประเมิน 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
3. จ านวนร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการทราบความก้าวหน้า  
    ความเคลื่อนไหว และแนวโนม้ทางวิชาการด้านการบรหิารการพฒันา 
    สิ่งแวดล้อม 

1. การลงทะเบียน 
2. สอบถาม 

1. แบบประเมิน 

ความพึงพอใจ 

ในการเข้าร่วมโครงการ 

 
6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1 ผู้เข้าร่วมประชุมทราบความก้าวหน้า ความเคลื่อนไหว และแนวโน้มทางวิชาการด้าน   การ
บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม 

6.2 ไดร้วบรวมผลงานทางวิชาการในสาขาสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้ในการอ้างอิงต่อไป 
6.3 เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมในสถาบันการศึกษาจากทั่ว

ประเทศ เพ่ือประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 
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ก าหนดการการจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านสิ่งแวดล้อม 
และ การอภิปรายและระดมสมอง ในหัวข้อเรื่อง  

“เมืองและชุมชนยั่งยืน” (Sustainable City and Community) 
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 15.30 น. 

ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

ก าหนดการ 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ  

09.00 – 09.15 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จ าลอง  โพธิ์บุญ คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน 

และช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการจัดงานประชุมวิชาการ 

09.15 – 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ก าพล  ปัญญาโกเมศ  

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวเปิดงาน 

09.30 – 10.00 น.  ปาฐกถาพิเศษ (Keynote Presentation) 1 

โดย ดร.วิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

10.00 – 10.30 น.  ปาฐกถาพิเศษ (Keynote Presentation) 2 

โดย คุณกมล ตันพิพัฒน์ กรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย 

10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.05 น. การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) ช่วงเช้า 

  ณ ห้อง 601 ช้ัน 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี 

12.05 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

ณ ห้อง Common Room ช้ัน 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี 

13.00 – 15.30 น. การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) ช่วงบ่าย 

  ณ ห้อง 601 และห้อง 603 ช้ัน 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี 

 การอภิปรายและระดมสมอง (Discussion and Brainstorming) ในโครงการ “การวางแนว

ทางการปรับกรุงเทพมหานคร เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหานครแห่งความยั่งยืน” 

  ณ ห้อง 604 ช้ัน 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี  

หมายเหตุ: ก าหนดการอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
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ก าหนดการการจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านสิ่งแวดล้อม 
“Sustainable City and Community 

เมืองและชุมชนยั่งยืน” และการอภิปรายและระดมสมอง 
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. 

---------------------------------------------------------------------------- 

การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย ช่วงเช้า 

ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี 

เวลา 10.45 – 12.05 น. 

ผู้วิพากษ์บทความ : ดร.ศตพล มุ่งค้ ากลาง, ผศ. ดร.นวลนดา สงวนวงษ์ทอง 

1 10.45 – 11.05 น. ดร.ยุวรัตน์ พจน์พิศุทธิพงศ์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ลักษณะทางกายภาพ และเคมีของขยะจากตลาด

สดและแนวทางการก าจัดขยะอินทรีย์ทางชีวภาพ

ด้วยการท าน้ าหมักชีวภาพ 

2 11.05 – 11.25 น. นายจิรนนท์ พุทธา 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

การพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการขยะมูล

ฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน: บ้านตีนโนนเหนือ ต าบล

ห้วยป่าหวาย อ า เภอพระพุทธบาท จังหวัด

สระบุรี 

3 11.25 – 11.45 น. รศ. ดร.จ าลอง โพธ์ิบุญ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ศักยภาพชุมชนกับการปรับตัวในการรับมือกับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4 11.45 – 12.00 น. ผศ. ดร.ณพงศ์ นพเกตุ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

แผนแม่บทการจัดการสิ่งแวดลอ้มเมืองและชุมชน

มหาวิทยาลัย สู่เมืองคาร์บอนต่ าอย่างยั่งยืน 
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ก าหนดการการจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านสิ่งแวดล้อม 
“Sustainable City and Community 

เมืองและชุมชนยั่งยืน” และการอภิปรายและระดมสมอง 
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. 

---------------------------------------------------------------------------- 

การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย ช่วงบ่าย 

ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี 

เวลา 13.00 – 15.00 น. 

ผู้วิพากษ์บทความ : ผศ. ดร.นวลนดา สงวนวงษ์ทอง 

1 13.00 – 13.20 น. นายภาณุวัฒน์  อ่อนเทศ 

ส านักสิ่งแวดล้อม กทม. 

การประเมินผลและพัฒนาระบบการลดและคัด

แยกมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 

2 13.20 – 13.40 น. นายธวัลรัตน์ ศุภนันท์มงคล 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

โครงการวางแผนการปรับปรุงกรุงเทพมหานครสู่

การเป็นนครหลวงแห่งความยั่งยืน  ด้านการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

3 13.40 – 14.00 น. นางสาวอุมาพร ขลังธรรมเนียม 

ส านักสิ่งแวดล้อม กทม. 

การประเมินผลการน านโยบายการเพิ่มพื้นที่สี

เขียวของกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติ 

4 14.00 – 14.20 น. นายธนกฤต ลาภธนโรจน์ 

บจก. พฤกษาปุระ 

นิเวศวิทยาภูมิทัศน์ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: 

เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง 

5 14.20 – 14.40 น. นางสาวชมัยพร สุขแจ่ม 

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 

แนวทางการด า เนินงานตามเกณฑ์โรงงาน

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco factory) ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมฟอกย้อม จังหวัดสมุทรสาคร 

กรณีศึกษา บริษัท ทองเสียง จ ากัด 

6 14.40 – 15.00 น. นางสาวสุกันยา เปียสุวรรณ 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์  

เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคม กรณีศึกษา บริษัท โกลว์ 

พลังงาน จ ากัด (มหาชน) 

7 15.00 – 15.20 น. นายเจษฎาพงศ์  สีพรหม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

แนวทางการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก

การเลี้ยงกุ้งขาว อ าเภอบางปลาม้า จังหวัด

สุพรรณบุรี 
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ก าหนดการการจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านสิ่งแวดล้อม 
“Sustainable City and Community 

เมืองและชุมชนยั่งยืน” และการอภิปรายและระดมสมอง 
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. 

---------------------------------------------------------------------------- 

การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย ช่วงบ่าย 

ณ ห้อง 603 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี 

เวลา 13.00 – 15.00 น. 

ผู้วิพากษ์บทความ : ดร.ศตพล มุ่งค้ ากลาง 

1 13.00 – 13.20 น. นางสาวทิพย์วิมล  แสงสุวรรณ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

บทบาทของเครือข่ายในการจัดการพลังงานชุมชน 

กรณีศึกษา: กลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัด

สิงห์บุร ี

2 13.20 – 13.40 น. นางสาวนันทพรรษ เตชะบรรณะปัญญา 

นักวิจัยอิสระ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ประสิทธิผลการด าเนินการระบบการจัดการพลังงาน

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ของอาคารควบคุมประเภท

โรงแรม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3 13.40 – 14.00 น. นางสาวภัทรินทร์ คณะมี 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

การเพิ่มประสิทธิภาพ การประเมินผลกระทบสุขภาพ

ในระดับชุมชน กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหิน

ซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

4 14.00 – 14.20 น. นางสาวอุไรรักษ์ แป้นโก๋ 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์  

เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

การประเมินผลกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นท่ี 3 และ 4 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

5 14.20 – 14.40 น. นางสาวปวิตรา ประจักกะตา 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 

การ ศึกษาความเป็นไปได้ ในการพัฒนาระบบ

ม า ต ร ฐ า น ก า ร จั ด ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ( ISO 

14001:2015): กรณีศึกษา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

6 14.40 – 15.00 น. นายธนกร กันนัย 

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 

แนวทางการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจัดการ

สิ่งแวดล้อม “(ISO14001:2015)”  

ส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา 

บริษัท โปรดักส์ เซ็นเตอร์ เซอร์วีส จ ากัด   



 
 

xi 
 

 

 

 

ก าหนดการการจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านสิ่งแวดล้อม 
“Sustainable City and Community 

เมืองและชุมชนยั่งยืน” และการอภิปรายและระดมสมอง 
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. 

---------------------------------------------------------------------------- 

การอภิปรายและระดมสมอง ในโครงการ  

“การวางแนวทางการปรับกรุงเทพมหานคร เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหานครแห่งความยั่งยืน” 

ณ ห้อง 604 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี 

 

เวลา 13.00 – 15.00 น. 

วิทยากร : ผศ. ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ 

1 13.00 – 15.00 น. ผศ. ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

การวางแนวทางการปรับกรุงเทพมหานคร เพื่อมุ่งสู่

การเป็นมหานครแห่งความยั่งยืน 

 
 


