
  
 
 
 

ประกาศคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง  ก าหนดการน าเสนอรายงานวิชาการค้นคว้าอิสระ ส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาโท  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  
ครั้งที่ 5/2565 ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2564 

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

ด้วยคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ก าหนดให้มีการจัดสอบปากเปล่าวิชาการค้นคว้า
อิสระ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ 
กรุงเทพมหานคร ประจ าภาค 2 ปีการศึกษา 2564 นั้น เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาชั้นปริญญาโท แผน ข ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 จึงได้ก าหนดการสอบปากเปล่าวิชาการค้นคว้าอิสระส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาโท 
จ านวน 19 ราย ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 รายละเอียดดังนี้ 

 
ห้อง 1 เวลา  08.30 – 11.50 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Microsoft teams) 
กรรมการสอบ : ศ.ดร.จ าลอง โพธิ์บุญ  :   ผศ.ดร.พีรพล เจตโรจนานนท์  
ล าดับ เวลา ชื่อ – สกุล หัวข้อน าเสนอ 

1 08.30 - 08.50 น. นายเดชณรงค์ ค าชัยวงศ์ 
การจัดเตรียมร่างแผนที่ป่าอนุรักษ์และ
การศึกษาความเป็นไปได้ในการประกาศเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

2 08.50 - 09.10 น. นายยศภัทร เนียมสวัสดิ์ 
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพ่ือวิเคราะห์พ้ืนที่แห้งแล้งในพ้ืนที่อ าเภอ
หนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 

3 09.10 - 09.30 น. นางสาวภาวินี คงสอน 
การศึกษาคุณภาพของน้ าแร่บรรจุขวดที่มี
จ าหน่ายในกรุงเทพมหานคร และปัจจัยที่
เกี่ยวข้องในการผลิตน้ าแร่ธรรมชาติ 

4 09.30 - 09.50 น. นางสาวฐิติมา สุจินพรัหม 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะ
พลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นที่ 
เทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 

5 09.50 - 10.10 น. นางสาววันเพ็ญ จิตร์เอื้อเฟ้ือ 
การจัดการขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาด 
กรณีศึกษาพ้ืนที่เขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 

6 10.10 - 10.30 น. นางสาวปณัฎฐา คงเกษม 
แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
เพ่ือเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ของ
กรุงเทพมหานคร 

7 10.30 - 10.50 น. นายสุธีระ บุญญาพิทักษ์ 

 
ปัจจัยการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ของเกษตรกรเพ่ือลดการเผา กรณีศึกษา 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
 



ห้อง 1 เวลา  08.30 – 11.50 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Microsoft teams) 
กรรมการสอบ : ศ.ดร.จ าลอง โพธิ์บุญ  :   ผศ.ดร.พีรพล เจตโรจนานนท์  
ล าดับ เวลา ชื่อ – สกุล หัวข้อน าเสนอ 

8 10.50 - 11.10 น. นายปัณณธร พรมลี 
 

แนวทางการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015  
กรณีศึกษา บริษัท เอ็มพีเอ็ม. ออโตเมชั่น 
แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 

9 11.10 - 11.30 น. นายพันธวรรธน์ จาโรทก 
การจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม 
กรณีศึกษา:ลิงกับชาวบ้านเขาตังกวน-เขา
น้อย จังหวัดสงขลา 

10 11.30 - 11.50 น. นางสาวไพรัตน์ ศรีชัยนาท 

การจัดการความขัดเเย้งด้านสิ่งแวดล้อม 
กรณีศึกษา บริษัท ไทยเรยอน จ ากัด 
(มหาชน) ต าบลโพสะ อ าเภอเมือง จังหวัด
อ่างทอง 

 
ห้อง 2 เวลา  08.30 – 11.30 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Microsoft teams) 
กรรมการสอบ รศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์  : ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกตุ 
ล าดับ เวลา ชื่อ – สกุล หัวข้อน าเสนอ 

1 08.30 - 08.50 น. นายมารุต ดีอ่วม 
การพัฒนาการให้บริการน้ าประปาในเขต
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 

2 08.50 - 09.10 น. นางชัญญาภัค พุทธชาลี 
แนวทางการประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษา
โรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ 

3 09.10 - 09.30 น. นางสาวนันทรัตน์ เนียมปาน 
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์มอร์ตาร์
ส าหรับฉาบจากเศษมอร์ตาร์เหลือทิ้ง 

4 09.30 - 09.50 น. นายกฤษณ์ จุฑามณี 
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ
ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ 
กรุงเทพมหานคร 

5 09.50 - 10.10 น. นางสาวเพ็ญนภา แสงวิสูตร 
ความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงพุทธวัดจุฬา
มณี อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

6 10.10 - 10.30 น. นางสาวเชิญขวัญ  
แช่มประสพ 

การรับรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่
ชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยเลิศ 
 

7 10.30 - 10.50 น. นายจิรทีปต์ เถาว์ชู 

การศึกษากระบวนการก าจัดและแปรรูปมูล
ฝอยเป็นก๊าซชีวภาพเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้า 
ของศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช  
กรุงเทพมหานคร 

8 10.50 - 11.10 น. นางสาวรวิพร แขนงแก้ว 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการขับเคลื่อนแผนงานไปสู่
การปฏิบัติ กรณีศึกษา แผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 



9 11.10 - 11.30 น. นางสาวกชพรรณ ก าลังงาม 
การสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุยุคใหม่ 

 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  22   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕65 
 

                                     
 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ)  
 คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม



 


