
 
 
 

ประกาศคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง  ผลการน าเสนอรายงานวิชาการค้นคว้าอิสระ ส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาโท  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 
ประจ าภาค 2 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) 

------------------------------------------ 
  คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการสิ่งแวดล้อม ได้ก าหนดให้มีการน าเสนอรายงานวิชาการค้นคว้าอิสระ ส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาโท  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  
ประจ าภาค 2 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 17 กรกฎาคม ๒๕64 นั้น 
  บัดนี้ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้ผลการน าเสนอ
รายงานวิชาการค้นคว้าอิสระ “ผ่าน” ครั้งที่ 2 ดังมีรายนามต่อไปนี้  
ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล หัวข้อน าเสนอ 

1 6210921002 นายธนากร ไชยกาม 
การพัฒนาบริษัทขนส่ง ด้านความปลอดภัย ความ
เอาใจใส่ และมีคุณภาพในการขนส่งของเอเชีย : 
กรณีศึกษา บริษัท บีจี ลิ้งค์ จ ากัด 

2 6210921003 
นางสาวอรทัย  
เสียงประเสริฐกิจ 

การจัดการเศษกระเบื้องหลังคาคอนกรีตด้วย
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน กรณีศึกษา บริษัทเอส
ซีจี รูฟฟ่ิง จ ากัด โรงงานสระบุรี 

3 6210921006 นางสาววนัฏภรณ์ ทองฤทธิ์ 
ผลกระทบของ covid-19 ต่อสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว พ้ืนที่ศึกษา : อุทยานแห่งชาติหาด
นพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ 

4 6210921008 นางสาวนิสามณี ภูชงค์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลของการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001:2015 
กับความยั่งยืนของ องค์กรในสวนอุตสาหกรรม 
304 จังหวัดปราจีนบุรี 

5 6210921009 นายธนวัฒน ์ชูวัน 
การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ต่อการน า
ระบบไร้กระดาษ (Paperless) มาใช้ในบริษัท พี.
ซี.ทาคาชิมา (ประเทศไทย) จ ากัด 

6 6210921015 นางสาววรัญญา วัฒนเขจร 

การผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ของศูนย์ก าจัดมูล
ฝอยอ่อนนุช สู่การตลาดสีเขียวของ
กรุงเทพมหานคร 
 



ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล หัวข้อน าเสนอ 

7 6210921017 นายชนะชนม์ ผ่องประเสริฐ 
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าทิ้งชุมชน กรณีศึกษา
ชุมชนบ้านปากอาจ ต าบลเชียงรากน้อย อ าเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี 

8 6210921019 
นางสาวจิรดาภา  
สนิทจันทร์ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักท่องเที่ยว กรณีศึกษา ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง 

9 6210921020 นางสาวแสงระวี สานใจวงค์ 
ทัศนคติความยั่งยืนต่อการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
หมุนเวียนในอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศ
ไทย 

10 6210921021 นางสาวอวิกา นุ่มนวล 
มาตรการบริหารจัดการน้ าทิ้งจากอาคารใน
ประเทศไทย: ศึกษาแบบอย่างของประเทศญี่ปุ่น 

11 6210921022 นายรังสันต์ พรมภาพ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
กลั่นกรองประเภทและขนาดโครงการที่เข้าข่าย
ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

12 6210921030 นางสาวสวรส วิลัย 

ศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักการเทคโนโลยี
สะอาด (Clean Technology) ในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป กรณีศึกษา โรงงาน
แปรรูปอาหารแห่งหนึ่ง 

13 6210921031 
นางสาวพลอยศรัณย์  
เกิดแสง 

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินกิจกรรม
อุตสาหกรรมสีเขียว กรณีศึกษา บริษัท ธนากร
ผลิตภัณฑ์น้ ามันพืช จ ากัด 

14 6210921032 นางสาวรุ่งนภา โพธิ์สกุล 
ถอดบทเรียนความส าเร็จในการจัดการขยะของ
ประชาชน บ้านโรงวัว ต าบลคู้สลอด อ าเภอลาด
บัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

15 6210921033 นางสาวรวีวรรณ ศรียาภัย 
การประเมินสถานภาพลุ่มน้ าหลักเพ่ือหาแนวทาง
และมาตรการในการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าอย่าง
เหมาะสม กรณีศึกษา ลุ่มน้ าปิง วัง ยม และน่าน 

16 6210921035 นายพงศ์ภาคย์ อินพ่วง 

แนวทางการพัฒนาพื้นที่สาธารณะร่วมกับชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมการด ารงชีวิตอัจฉริยะ (Smart 
Living) ในพ้ืนที่โครงการแก้มลิงตามแนว
พระราชด าริบึงกุ่ม 

17 6210921036 นางสาวจารุณี วังสว่าง 

การปรับตัวและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการรับรู้ในการเตรียมความพร้อมเร่ือง
ภัยพิบัติทางธรรมชาติของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนใน
พื้นที ่ต าบลพะโตะ๊ อ าเภอพะโตะ๊ จังหวัดชุมพร 



ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล หัวข้อน าเสนอ 

18 6210921037 นางสาวรัชนีกร สุกโชตริัตน์ 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจาก
วัสดุรีไซเคิลของผู้บริโภค 

19 6210921039 นางนิตญา สุทธาวาส 
แนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน
พ้ืนที่ต าบลหน้าพระลาน 

20 6210921043 นายสุรศักดิ์ อรรถจินดา 
การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั่วไป และ
ภายใต้สถานการณ์ COVID - 19 ของโรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

21 6210921048 นางสาวอรวีร์ ทองเกื้อ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโครงการ CSR In 
School กรณีศึกษา บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 
จ ากัด 

 

 
ประกาศ   ณ  วันที่   27   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕64 

 
      

                                                                                                      
                                                                     (ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา) 
                                                                 คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 


