
 

ก ำหนดกำรกำรจัดประชุมวิชำกำรระดับชำติด้ำนสิ่งแวดล้อม 
ภำยใต้หัวข้อเรื่อง สิ่งแวดล้อม 2562: วิกฤติ หรือ โอกำสทำงด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
“Environment 2019: Crisis or Opportunity in Environmental Management” 

ในวันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 เวลำ 08.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องสมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมำ ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี 

สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
---------------------------------------------------------------------------- 

 

ก ำหนดกำร 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ  

09.00 – 09.15 น. คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน และช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

ประชุมวิชาการ 

09.15 – 09.30 น. อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวเปิดงาน 

09.30 – 10.00 น.  ปาฐกถาพิเศษ (Keynote Presentation) 1 

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว 

10.00 – 10.30 น.  ปาฐกถาพิเศษ (Keynote Presentation) 2 

โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น. การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) ช่วงเช้า 

  ณ ห้องสมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ช้ัน 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

ณ ห้อง common room ช้ัน 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี 

13.00 – 16.30 น. การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) ช่วงบ่าย 

  ณ ห้อง 501 ห้อง 502 ห้อง 503 และห้อง 504 ช้ัน 5 อาคารสยามบรมราชกุมารี 

หมำยเหตุ: ก าหนดการอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

  



 
 

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติด้ำนสิ่งแวดล้อม 
ในหัวข้อเร่ือง “สิ่งแวดลอ้ม 2562 : วกิฤติ หรือ โอกำสทำงด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม” 
Environment 2019 : Crisis or Opportunity in Environmental Management 

วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 เวลำ 08.30 – 12.05 น.  
ณ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

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

กำรน ำเสนอผลงำนภำคบรรยำย ช่วงเช้ำ 

ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี 

เวลำ 10.45 – 12.05 น. 

ผู้วิพำกษ์บทควำม : ศ. ดร.จ ำลอง โพธิ์บุญ และ ผศ. ดร.จุฑำรัตน์ ชมพันธุ์ 

1 10.45 – 11.05 น. ดร.พิมพ์ชนา ฮกทา การใช้หลักการเรียนรู้ 7E ส าหรับการสอนเรื่อง
นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม 

2 11.05 – 11.25 น. ดร.สุภาวด ีสุทธิรักษ์ ผลของความรับผิดชอบต่อสังคมและความเป็นองค์กร
นวัตกรรมที่มีต่อมูลค่าตลาดของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3 11.25 – 11.45 น. พัชรี ศรีรอด การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและแนว
ทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืนของ
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 

4 11.45 – 12.05 น. จิรนนท์ พุทธา แนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ: 
กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  

 

  



 
 

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติด้ำนสิ่งแวดล้อม 
ในหัวข้อเร่ือง “สิ่งแวดลอ้ม 2562 : วกิฤติ หรือ โอกำสทำงด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม” 
Environment 2019 : Crisis or Opportunity in Environmental Management 

วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 เวลำ 13.00 – 16.30 น.  
ณ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

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

กำรน ำเสนอผลงำนภำคบรรยำย ช่วงบ่ำย 

ณ ห้อง 501 ชั้น 5 อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี 

 

เวลำ 13.00 – 14.40 น. 

ผู้วิพำกษ์บทควำม : ผศ. ดร.ภัคพงศ์ พจนำรถ 

1 13.00 – 13.20 น. Huanrui Liang สถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควันใน
เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

2 13.20 – 13.40 น. สุริชัย บิลฮีม การศึกษาระบาดวิทยาเชิงพ้ืนที่และเวลาของการเข้า
รับการรักษาผู้ป่วยโรคหืดกับปัจจัยสภาพภูมิอากาศ
และมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตาม
ฤดูกาลในจังหวัดสงขลา 

3 13.40 – 14.00 น. ปฐมาวดี มาสอน การศึกษาพฤติกรรมความเสี่ยงด้านสุขภาพของ
พนักงานพ่นสีที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต ์จังหวัดระยอง 

4 14.00 – 14.20 น. วีระศิษฏ์  แก้วป่อง แรงจูงใจ พฤติกรรม และทัศนคติของนักท่องเที่ยว
และผู้ค้าบริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่านที่เป็น
ปัจจัยต่อแนวทางการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

5 14.20 – 14.40 น. เมธาวี บุหงาเรือง การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนในต าบล
สิงหนาท อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

  



 
 

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติด้ำนสิ่งแวดล้อม 
ในหัวข้อเร่ือง “สิ่งแวดลอ้ม 2562 : วกิฤติ หรือ โอกำสทำงด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม” 
Environment 2019 : Crisis or Opportunity in Environmental Management 

วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 เวลำ 08.30 – 12.00 น.  
ณ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

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

กำรน ำเสนอผลงำนภำคบรรยำย ช่วงบ่ำย 

ณ ห้อง 502 ชั้น 5 อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี 

เวลำ 13.00 – 14.20 น. 

ผู้วิพำกษ์บทควำม : รศ. ดร.วิชชุดำ สร้ำงเอ่ียม 

1 13.00 – 13.20 น. ประพาฬรตัน ์สุขดิษฐ ์ วิกฤติสิ่งแวดล้อมกับการจดัการร่วมของชุมชนบริเวณล าโดม
ใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี: บทเรียนและการจัดการ 

2 13.20 – 13.40 น. วิกัญดา  แสงเงิน การใช้ประโยชน์และคณุค่าทางเศรษฐกิจของพืชในป่าเสม็ดต่อ
ท้องถิ่น อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

3 13.40 – 14.00 น. สิริวรรณ ช้ินไพบูลย ์ ปัญหาการบังคับคดีของศาลปกครองในคดีสิ่งแวดล้อม 

4 14.00 – 14.20 น. สุเทพ จันทร์อ าพร การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนกิจกรรมอนุรักษ์ดินและน้ าโดยการ
ประยุกต์ใช้แนวทางการประมลูย้อนกลับ กรณศีึกษา ต าบลแม่
สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

 
  



 
 

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติด้ำนสิ่งแวดล้อม 
ในหัวข้อเร่ือง “สิ่งแวดลอ้ม 2562 : วกิฤติ หรือ โอกำสทำงด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม” 
Environment 2019 : Crisis or Opportunity in Environmental Management 

วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 เวลำ 08.30 – 12.00 น.  
ณ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

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

กำรน ำเสนอผลงำนภำคบรรยำย ช่วงบ่ำย 

ณ ห้อง 503 ชั้น 5 อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี 

เวลำ 13.00 – 14.20 น. 

ผู้วิพำกษ์บทควำม : ผศ. ดร.ฆริกำ คันธำ 

1 13.00 – 13.20 น. เจนจิรา นงค์บาง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นที่ลุ่มน้ าแม่ต๋อม อ.
อมก๋อย จ.เชียงใหม ่

2 13.20 – 13.40 น. นภัสร์นันท ์ตติย์ธานุกลุ การประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตชิ้นงานโดยการขึ้นรูป
ด้วยเทคโนโลยเีครื่องพิมพ์ 3 มิต ิ

3 13.40 – 14.00 น. วิษณุ คงสุวรรณ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีเขตห้วยขวาง 

4 14.00 – 14.20 น. ซุไรยา เจ้าดาร ี แนวทางการเพิ่มมูลค่ากากคอนกรตีจากโรงงานคอนกรตี
ผสมเสร็จ 

  



 
 

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติด้ำนสิ่งแวดล้อม 
ในหัวข้อเร่ือง “สิ่งแวดลอ้ม 2562 : วกิฤติ หรือ โอกำสทำงด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม” 
Environment 2019 : Crisis or Opportunity in Environmental Management 

วันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 เวลำ 08.30 – 12.00 น.  
ณ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

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

กำรน ำเสนอผลงำนภำคบรรยำย ช่วงบ่ำย 

ณ ห้อง 504 ชั้น 5 อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี 

เวลำ 13.00 – 14.40 น. 

ผู้วิพำกษ์บทควำม : ศ. ดร.วิสำขำ ภู่จินดำ 

1 13.00 – 13.20 น. ประถมาภรณ ์หอมยก โครงสร้างประชากรจุลินทรยี์ในระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน
แบบตะกอนเร่งระดับห้องปฏิบัติการ 

2 13.20 – 13.40 น. พนิดา เนรมติศรัทธา โครงสร้างประชากรจุลินทรยี์ในถังปฏิกรณ์ไนตริไฟอิงส าหรับ
บ าบัดน้ าเสียแอมโมเนียเข้มข้นสูง  

3 13.40 – 14.00 น. ชรินทร์พร หอมทอง การแพร่กระจายของหอยเลนน้ ากร่อยเล็กชนิด 
Rehderiella parva (Lea, 1856) 
ในแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่างของประเทศไทย 

4 14.00 – 14.20 น. มัณฑญิา รธนิธย ์ การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบพลาสมาดสิชาร์จในการ
บ าบัดสารอินทรีย์ที่เป็นพิษในน้ า 

5 14.20 – 14.40 น. ทัชชา  พรรณรักษ ์ การใช้แพลงก์ตอนสัตว์เป็นตัวช้ีวัดการไหลเวียนของมวลน้ า
ในพื้นที่ป่าชายเลนศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนเิวศป่าชายเลน
สิรินาถราชินี ต าบลปราณบรุี จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

 


