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ก าหนดการ 
งานประชุมทางวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี คร้ังที่ 2 
“The 2nd National Environmental Conference on  

 Strengthening Cooperation for Sustainable Development Goals”  
ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562  

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
**************************** 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562  
08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  
08.45 – 09.00 น.            กล่าวต้อนรับโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักด์ิ สิงห์สีโว 

คณบดีคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
09.00 – 09.15 น.            กล่าวรายงานการจัดงานประชุมวิชาการส่ิงแวดล้อมระดับปริญญาตรี 

ครั้งท่ี 2 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัดชัย ธานี  
ประธานคณะท างานจัดประชุมวิชาการฯ  

09.15 – 9.30 น.             กล่าวเปิดงานประชุมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์  ศรีวิไล 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

09.30 – 09.40 น.            แนะน ากิจกรรมประชุมวิชาการฯ / กิจกรรมของสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาส่ิงแวดล้อมไทย (สอสท) 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วนิดา จีนศาสตร์  
นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาส่ิงแวดล้อมไทย 

09.40 – 9.50 น. การแสดงประกอบพิธีการเปิดงานประชุม 
จากนิสิตและคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์  

09.50 – 10.30 น.           บรรยายพิเศษ เรื่อง “การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” 
โดย ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

10.30 – 10.45 น.            พักรับประทานอาหารว่าง                       
10.45 – 12.00 น.           
 
 
 
 
 
 
 
 

เสวนา เรื่อง “สังคมที่ยั่งยืน (Sustainable Society)” 
โดยวิทยากร ประกอบด้วย 
1) นายโฆษิต เหล่าสุวรรณ นายกสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา ผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยเพื่อ 
   ท้องถิ่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
3) ดร.จงรักษ์ ฐินะกุล ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมและเผยแพร่ 
   และผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ด าเนินการเสวนาโดย อาจารย์ ดร.ธายุกร พระบ ารุง  
อาจารย์คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
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วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 (ต่อ)  
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผลลัพธ:์ ท าอย่างไรจึงจะไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง? 
นิสิตและนักศึกษาจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมท่ียั่งยืนได้
อย่างไร?                                             

12.00 – 13.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น.            น าเสนอแบบ Oral Presentation 

ห้องที่ 1: เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (TM) 
Chairman: อาจารย์ ดร.ชฤพนธ์ เจริญสุข 
Co-chair: อาจารย์ ดร.วรินธร บุญยะโรจน ์
ห้องที่ 2: เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (TE)  
           และอนามัยสิ่งแวดล้อม (HE)  
Chairman: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี สุวัฒิกะ 
Co-chairman: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา ประสาระเอ 
ห้องที่ 3: สิ่งแวดล้อมศึกษา (EE) 
Chairman: รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา 
Co-chairman: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เตือนใจ ดุลย์จินดาชบาพร 
ห้องที่ 4: ด้านสิ่งแวดล้อมอื่นที่เก่ียวข้อง (OE) 
Chairman: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รฐัชา ชัยชนะ 
Co-chairman: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท 
ห้องที่ 5: AEC 
บรรยายพิเศษ เรื่อง Soil and Water Research for Sustainable    
Development in Mekong River Countries and Importance 
of International Research Cooperation  
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย  
อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
Chairman: รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย 
Co-chairman: อาจารย์ ดร.วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์                                            

15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.15 – 16.30 น. 
 

น าเสนอแบบ Poster Presentation 
หัวข้อที่ 1: เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (TM) 
กรรมการตัดสิน:   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์สุรีย์ กรบญุรักษา 
                       อาจารย์ รัชวุฒิ โคตรลาค า 
หัวข้อที่ 2: เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (TE)  
              และอนามัยสิ่งแวดล้อม (HE)  
กรรมการตัดสิน:    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา เลาวัณย์ศิริ 
                        อาจารย์ ดร.ณฐพล ทองปลิว 
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วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 (ต่อ)  

 หัวข้อที่ 3: สิ่งแวดล้อมศึกษา (EE) 
กรรมการตัดสิน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ส่ือประเสริฐสิทธิ์ 
                     อาจารย์ ดร.พีรนาฏ คิดดี 
หัวข้อที่ 4: ด้านสิ่งแวดล้อมอื่นที่เก่ียวข้อง (OE) 
กรรมการตัดสิน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ าทิพย์ 
                     อาจารย์ ดร.เพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ 
หัวข้อที่ 5: AEC 
กรรมการตัดสิน: อาจารย์ ดร.จุฑามาศ แก้วสุข 
                     อาจารย์ ดร.นันทณัฐ ศรีประเสริฐ 

18.30 -  20.00 น.          กิจกรรม Welcome Party  
ณ บริเวณลานช้ัน 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

18.30 – 18.40 น.          กล่าวต้อนรับโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักด์ิ สิงห์สีโว 
คณบดีคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
กล่าวเปิดงานโดย ศาสตราจารย์ ดร.วนิดา จีนศาสตร์ 
นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาส่ิงแวดล้อมไทย 

18.40 – 20.00 น. มีการแสดงจากนิสิตคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
และการขับร้องเพลงของผู้เข้าร่วมงานจากมหาวิทยาลัยต่างๆ  
ร่วมกับการรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน 

20.00 น.                     กล่าวปิดงาน Welcome Party โดย 
ศาสตราจารย์ ดร.วนิดา จีนศาสตร์ 
นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาส่ิงแวดล้อมไทย 

 
หมายเหตุ :  1) พิธีเปิด การเสวนา และบรรยายพิเศษ จัดขึ้นที่ ห้องประชุมแม่น้ าของ (HS-217) ช้ัน 2  
                2)  การน าเสนอในรูปแบบของ Oral Presentation น าเสนอท่ีห้องดังต่อไปนี้ (ช้ัน 2) 
                    ห้องท่ี 1: HS212 
                    ห้องท่ี 2: HS213 
                    ห้องท่ี 3: HS214 
                    ห้องท่ี 4: HS215 
                    ห้องท่ี 5: HS216 
                3)  การน าเสนอในรูปแบบของ Poster Presentation ทุกหัวข้อน าเสนอท่ีห้อง HS119 (ช้ัน 1) 
           
  
 
  
                     



 
 

- 4 - 
 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562  
08.30 – 09.00 น.            ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
09.00 – 10.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยายพิเศษ โดย ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละห้อง 
ห้องที่ 1:  
1) อาจารย์อาชวิชญ์ กฤษณสุวรรณ 
    อาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (หัวหน้าโครงการ YTEn) 
2) ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.อริชัย อรรคอุดม  
    อาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (นักวิจัยในโครงการ YTEn) 
3) นางโศภิษฐ์ เถาทอง 
    นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
4) นายพุทธิศักด์ิ พนมสาร 
    ตัวแทนเยาวชนจากกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมในงานประชุม 
    COP 24  
    บรรยายพิเศษ เรื่อง  
    “การสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการตระหนักรู้                     
    ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”  
ห้องที่ 2:  
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ จิตร์โต 
    อาจารย์คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                     
    บรรยายพิเศษ เรื่อง  
    “ข้อเท็จจริงและแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในอนาคต” 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาวัลย์ วิบูลอุทัย 
    อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
    บรรยายพิเศษ เรื่อง   
    “HIA literacy”                                                                         

ห้องที่ 3:    
1) อาจารย์ ดร.นรินทร์ บุญตานนท์  
    อาจารย์คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
    บรรยายพิเศษ เรื่อง 
   “นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมในโลกยุค 4.0” 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณศักด์ิพิจิตร  บุญเสริม 
    อาจารย์คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
    บรรยายพิเศษ เรื่อง 
    “สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0” 
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วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 (ต่อ)  
10.30 – 10.45 น.            พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น. น าเสนอแบบ Oral Presentation 

ห้องที่ 1: เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (TM) 
Chairman: อาจารย์ ดร.ชฤพนธ์ เจริญสุข 
Co-chairman: อาจารย์ ดร.วรินธร บุญยะโรจน์ 
ห้องที่ 2: เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (TE)  
           และอนามัยสิ่งแวดล้อม (HE)  
Chairman: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี สุวัฒิกะ 
Co-chairman: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา ประสาระเอ 
ห้องที่ 3: สิ่งแวดล้อมศึกษา (EE) 
Chairman: รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณศักดิว์ิจิตร บุญเสริม 
Co-chairman: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เตือนใจ ดุลย์จินดาชบาพร 
ห้องที่ 4: ด้านสิ่งแวดล้อมอื่นที่เก่ียวข้อง (OE) 
Chairman: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รฐัชา ชัยชนะ 
Co-chairman: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท 
ห้องที่ 5: AEC 
Chairman: รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย 
Co-chairman: อาจารย์ ดร.วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 

12.00 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 – 14.30 น. ประกาศผลรางวัลการน าเสนอผลงาน มอบประกาศนียบัตร และพิธีปิด 
 
หมายเหตุ :  1) พิธีปิดจัดขึ้นที่ ห้องประชุมแม่น้ าของ (HS-217) ช้ัน 2             
                2)  การบรรยายพิเศษ ณ ห้องดังต่อไปนี้ (ช้ัน 2) 
                    ห้องท่ี 1: ห้องประชุมแม่น้ าของ 
                    ห้องท่ี 2: HS212 
                    ห้องท่ี 3: HS213                                                                            
                3)  การน าเสนอในรูปแบบของ Oral Presentation น าเสนอท่ีห้องดังต่อไปนี ้(ช้ัน 2) 
                    ห้องท่ี 1: HS212 
                    ห้องท่ี 2: HS213 
                    ห้องท่ี 3: HS214 
                    ห้องท่ี 4: HS215 
                    ห้องท่ี 5: HS216 
 
 
 
 


