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ตารางการน าเสนอผลงาน 

รูปแบบ Oral Presentation 
 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 
ห้องที่ 1: เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (HS212)  
Chairman: อาจารย์ ดร.ชฤพนธ์ เจริญสุข 
Co-Chairman: อาจารย์ ดร.วรินธร บุญยะโรจน ์
 

เวลา รหัส เรื่องน าเสนอ เจ้าของผลงาน สังกัด 
12.00-13.00  ผู้น าเสนอลง Power Point ในคอมพิวเตอร์ของห้องน าเสนอ   
13.00-13.20 TM01 ประสิทธิภาพของธูปฤาษีในการดูดซับน้ ามัน อัจฉรา สอนมั่น 

ปพิชญา ศรีเทพ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทร
เกษม 

13.20-13.40 TM02 การประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการท านา
เคมีและการท านาเกษตรแบบปลอดภัย 

ภาวดี ศรีชาติ 
มณีรัตน์ ค้ าชู 
ทัศนีย์  
เจียรพสุอนันต์ 

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

13.40-14.00 TM03 การศึกษาลักษณะเถาฟางขาวในเขตเกษตรกรรม  
และการน าไปใชประโยชน 

กัมปนาท ใหมจันทร 
วณิชญา ธิศรี 
สุพิชชา เสือข า 
ปาจรีย ทองสนิท 

มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

14.00-14.20 TM04 การน าเถาฟางขาวมาใชประโยชนเปนกระถางตนไม สุพิชชา เสือข า 
วณิชญา ธิศรี 
กัมปนาท ใหมจันทร 
อ าพล เตโชวาณิชย์ 
ปาจรีย ทองสนิท 

มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

14.20-14.40 TM05 การปลูกบัวบกแบบอินทรียโดยใชปุยหมักมูลไสเดือนรวม
กับไบโอชารเพ่ือลดการใชสารเคมีทางการเกษตร 

ปรานิน วิเศษแกว 
ชุลีมาศ  
บุญไทย อิวาย 
จารุพงศ์ ประสพสุข 

มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

14.40-15.00  พักรับประทานอาหารว่าง   
15.00-15.20 TM06 การใชของเสียอุตสาหกรรมเกษตรรวมกับมูลไกในการผลิตปุ๋ย

หมักมูลไสเดือนดิน 
สุทิน โนนทิง 
ชุลีมาศ  
บุญไทย อิวาย 

มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

15.20-15.40 TM07 ปริมาณและประเภทขยะทะเลบริเวณหาดปากเมงและหาดเจ้า
ไหม จังหวัดตรัง 

ธิดารัตน บุญพาฤทธ์ิ 
พีรนาฏ คิดดี 
นันทิดา สุธรรมวงศ์ 

มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

15.40-16.00 TM08 การพัฒนาหัวเชื้อจุลินทรีย์ส าหรับย่อยสลายขยะเศษอาหาร กาญจนา สีสุขขา
รสสคุนธ์  ผาลีเสม 
วรนันต์ นาคบรรพต 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
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วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 
ห้องที่ 2: เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน และ อนามัยสิ่งแวดล้อม (HS213) 
Chairman: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี สุวัฒิกะ 
Co-Chairman: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา ประสาระเอ 
 

เวลา รหัส กิจกรรม เจ้าของผลงาน สังกัด 
12.00-13.00  ผู้น าเสนอลง Power Point ในคอมพิวเตอร์ของห้องน าเสนอ   
13.00-13.20 TE01 การจัดการโลจิสติกส์ส าหรับการใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

เพ่ือเป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานไฟฟ้าชีวมวล 
กัญญารัตน ฝุนแกว 
อลิษา จ านงม ี
วิจิตรา  
สิงหหิรัญนุสรณ์ 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

13.20-13.40 TE02 ความทนเค็มของหญาพลังงานและผลกระทบของความเค็มต่อ
ปริมาณผลผลิตชีวมวล 

สุปาณี หนันเรือง 
วิจิตรา  
สิงห์หิรัญนุสรณ์ 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

13.40-14.00 TE03 ผลผลิตชีวมวลและคุณสมบัติทางพลังงานของหญาหลายฤดูที่
ปลูกในพ้ืนที่ดินเค็ม 

บุษกร ประทะมาตร ์
พัชรียา งามแสง 
วิจิตรา  
สิงห์หิรัญนุสรณ์ 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

14.00-14.20 TE04 ผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันพืชใชแลวของการทอดไกปรุงรสโดย
ใชเปลือกไขเผาเปนตัวเรงปฏิกิริยา 

ประทุมทิพย  
โกมุติบาล 
สุภาพร แกวอาสา 
ยุวดี ไชยเชษฐ 
นิพนธ ตันไพบูลยกุล 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

14.20-14.40 TE05 ฉนวนกันความรอนจากใบออยและล าตนขาวโพด ธรพร บุศยน้ าเพชร 
จารุวรรณ เพ่ิมพร 
จิรายุทธ สีหาบุตร 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

14.40-15.00  พักรับประทานอาหารว่าง   
15.00-15.20 TE06 การศึกษามลพิษที่เกิดข้ึนจากการใชน้ ามันยางนาในเครื่องยนต

ทางการเกษตร (เครื่องยนตรอบต่ า) 
บุศดี มุภาษา 
พายุ เต็งตังรัมย์ 
ธรพร บุศยน้ าเพชร 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

15.20-15.40 TE07 ผลของอัตราส่วนฉลากพีวีซีและพีอีต่อปริมาณสารประกอบ
คลอรีนในน้ ามันจากกระบวนการไพโรไลซิส 

บรรณวัชระ ศรีไวย์ 
พรรณิพา  
เวฬุวนารัก 
พลกฤษณ์ จิตร์โต 

มหาวิทยาลัย
สารคาม 
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วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 
ห้องที่ 3: สิ่งแวดล้อมศึกษา (HS214) 
Chairman: รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา 
Co-Chairman: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เตือนใจ ดุลย์จินดาชบาพร 
  

เวลา รหัส กิจกรรม เจ้าของผลงาน สังกัด 
12.00-13.00  ผู้น าเสนอลง Power Point ในคอมพิวเตอร์ของห้องน าเสนอ   
13.00-13.20 EE01 การศึกษา ปญหา สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดลอมในชุมขน บานดอนหวาน หมูที่ 5  
ต าบลดอนหว่าน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

ธิติมา บุควัน 
พนิดา ค าภาโคก 
พิชญา สุภิษะ 
ไพรินทร์ แสงบุดดา 
สิริราช ถูกดี 
รสสุคนธ์ วงชาร ี
วีรยา ชมพูสอ 
ศศิธร วงโบราณ 

มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม 

13.20-13.40 EE02 การศึกษาปญหา สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางการแกไข
ปัญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน บานหนองคอ หมทูี่ 5  
ต าบลบัวค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

ปยชิต ภูสมตา 
ศศิธร ภูเนตร 
ทิพปภา ไชยกุดฉิม 
อรุณี ภูวนผา 
ธนพร ชัยพิมพ 
สุพัตรา มาลี 
ศิริขวัญ ดรุณภักด์ิ 
อินธุอร พันรังกา 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

13.40-14.00 EE03 การศึกษาปญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมในชุมชนบานน้ าจั้น หมูที่ 6 ต าบลบัวค้อ  
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

กนิษฐา น้อยค าดี 
กฤตเมธ คามตะสีลา 
กรหิรัญย์ นาอุดม 
นิตยา แกวทอง 
พิพัฒน์ เที่ยงผดุง 
สุชานรี กองพิธี 
อรทัย มาไกล 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

14.00-14.20 EE04 การศึกษาปญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแกไข
ปัญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน บานหนองบัว หมูที่ 4 ต าบลบัวค้อ 
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

ศศิวิมล พรสิงห 
พรธิตา แซเอ้ียว 
อิทธิศักด์ิ ศรีลา 
ศศิธร โสภากันต 
สุนิสา สีวังแกว 
พิชญา พิมศร 
เจนจิรา เพ็งบุญโสม 
สุกัญญา แสงสวาง 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

14.20-14.40 EE05 การศึกษาปญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแกไข
ปัญหาสิ่งแวดลอมในชมุชนบานหนองหลมนอย หมูที่ 2  
ต าบลดอนหว่าน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

นิจจารีย์ แก่นบุดดี 
พรรณราย  
อันทะเกตุ 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
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เวลา รหัส กิจกรรม เจ้าของผลงาน สังกัด 
   เบญญาดา  

ต้ังพัฒนาวรการ 
ภูริวัจน์ 
บุลพรกุลทรัพย์ 
อารีวรรณ  
นาสมวาส 
อรัญญา พูลสงา 

 

14.40-15.00  พักรับประทานอาหารว่าง   
15.00-15.20 EE06 การศึกษาปญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแกไข

ปัญหาสิ่งแวดลอมในชมุชนบานดอนหว่าน หมูที่ 7  
ต าบลดอนหว่าน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

กัญญาณัฐ แจ้งทาส 
เกศกนก ทัพขวา 
ชฎาพร เจริญทรัพย์ 
วัลยา นาถมทอง 
พรพิมล ประภาร 
ธนูเพชร ทิพอุตร์ 
ศุภาลักษณ์ แสนค า 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

15.20-15.40 EE07 การศึกษาปญหา สาเหตุ ผลกระทบในชุมชนบานบัวคอ  
หมูที่ 1 ต าบลบัวคอ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

ฉัตรนรินทร  
แถบวิไล 
นัฐพล 
หลวงพนัสทุม 
รักษสุดา จันทรภักดี 
สิทธินนท เทพบ ารุง 
มะลิวัลย วงศส าแดง 
ศุภากร ถนอมพุทธ 
อดิศร เอี้ยวเฮง 

มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม 

15.40-16.00 EE08 การศึกษาปญหา สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางการแกไข
ปัญหาสิ่งแวดลอมในชุมชนบานโคก หมูที่ 9 ต าบลบัวคอ 
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

ณัฐธยาน์ อเนกเวียง 
กนกวรรณ  
สารสวัสด์ิ 
เพ็ญขวัญ ดานชัยภูม ิ
สุธิดา บุญสิทธ์ิ 
สุรศักด์ิ สิทธิอุเป 
นันทยา อนันตวุธ 
วนัชพร จักษุวงศ์ 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

16.00-16.20 EE09 การศึกษาปญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแกไข
ปัญหาสิ่งแวดลอมในชุมชนบ้านโนนทอง หมู่ที่ 6  
ต าบลดอนหว่าน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

จิรภา บัวกอ 
อรวรรณ แสงงาม 
เกศราภรณ์ 
นันทสอางค์ 
จิตรกร งานไว 
นฤชา จันทราช 
ศิรินภา ค าโมง 
อัจฉริยา เกตสา 
อรียา โกสีลา 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
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วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 
ห้องที่ 4: ด้านสิ่งแวดล้อมอื่นที่เก่ียวข้อง (HS215) 
Chairman: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชชา ชัยชนะ 
Co-Chairman: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท 
 

เวลา รหัส กิจกรรม เจ้าของผลงาน สังกัด 
12.00-13.00  ผู้น าเสนอลง Power Point ในคอมพิวเตอร์ของห้องน าเสนอ   
13.00-13.20 OE01 การประเมินประสิทธิภาพระบบประปาหมบูาน กรณีศึกษา 

ต าบลขามเฒาพัฒนา อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
นพวรรณ แจ้งหาร 
จินดารัตน์ มูลเหลา 
จุฑามาส แก้วสุข 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

13.20-13.40 OE02 การศึกษาการปนเปอนของไมโครพลาสติกในดินตะกอนลุมน้ า
ชีตอนลาง 

วัชรพล  
สันติวัชราณุรักษ 
ศดานันท ศรีวุฒิพงศ 
จุฑามาส แกวสุข 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

13.40-14.00 OE03 การสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพป่าชุมชนบ้านผาสุก  
อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ณัฏฐ์ชนากานต์ 
มอญชัยภูมิ 
พัชรี คลังช านาญ 
ธวัดชัย ธานี 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

14.00-14.20 OE04 การศึกษาจ านวนประชากรของลิงแสมในเขตวนอุทยาน 
โกสัมพี อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

พิษณุ สีนามเพ็ง 
จักรกฤษณ  
เทียมสระค ู
ธวัดชัย ธานี 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

14.20-14.40 OE05 ประสิทธิภาพการใหบริการของระบบประปาชุมชน 
กรณีศึกษา พ้ืนที่ต าบลขามเฒาพัฒนา อ าเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

จินดารัตน์ มูลเหลา 
นพวรรณ แจ้งหาร 
จุฑามาส แก้วสุข 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

14.40-15.00  พักรับประทานอาหารว่าง   
15.00-15.20 OE06 การศึกษาการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในน้ าผิวดิน 

กรณีศึกษาแม่น้ าชีตอนล่าง 
ศดานันท์ ศรีวุฒิพงศ์ 
วัชรพล  
สันติวัชราณุรักษ ์
จฑุามาส แก้วสุข 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

15.20-15.40 OE07 กระบวนการมีสวนรวมในการจัดการขยะของนักเรียนโรงเรียน
นิคมควนขนุนวิทยา อ าเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง 

สุธิสา พิมพโคตร 
สุนิสา คงประสิทธ์ิ 
พีรนาฎ คิดดี 

มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

15.40-16.00 OE08 ปจจัยที่มีผลตอการซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของ
นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

นูรมี มะสูยู 
สุนิสา คงประสิทธ์ิ 
อรสา อนันต์ 

มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 
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วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 
ห้องที่ 5: AEC (HS216) 
Chairman: รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย 
Co-Chairman: อาจารย์ ดร.วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 
 

เวลา รหัส กิจกรรม เจ้าของผลงาน สังกัด 
12.00-13.00  ผู้น าเสนอลง Power Point ในคอมพิวเตอร์ของห้องน าเสนอ   
13.00-13.20 บรรยาย

พิเศษ 
Soil and Water Research for Sustainable 
Development in Mekong River Countries and 
Importance of International Research cooperation 

รองศาสตราจารย์ 
ดร.ชุลีมาศ  
บุญไทย อิวาย 

Khon Kaen 
University 

13.20-13.40 AEC01 Forest Structure and Dynamics in Dong Yai 
Community Forest Wapipatoom, Mahasarakham 

Adcharaporn 
Pagdee 
Natchaya 
Phuangla 

Khon Kaen 
University 

13.40-14.00 AEC02 Forest Edge Effect on Exotic Plant Species and 
Abundance in Dong Yai Community Forest, Dong Yai, 
Wapipatoom, Mahasarakham 

Adcharaporn 
Pagdee 
Jantiwa 
Kamjatturat 

Khon Kaen 
University 

14.00-14.20 AEC03 Relationships between Rice Yields and Saline Soil 
Areas in Kalasin, Khon Kaen and Mahasarakham 

Adcharaporn 
Pagdee 
Nantika Dulnee 

Khon Kaen 
University 

14.20-14.40 AEC04 Relationships between Amounts of Rainfall and Rice 
Yields in Salt-affected Areas in Kalasin, Khon kaen 
and Mahasarakham province 

Adcharaporn 
Pagdee 
Supaporn 
Chaphithak 

Khon Kaen 
University 

14.40-15.00  พักรับประทานอาหารว่าง   
15.00-15.20 AEC05 A feasibility study of using wastewater from the 

reverse osmosis for reduction of tab water supply in 
a cooling tower 

Onnicha Dangsee 
Attapon 
Pengpala 
Sarun 
Keithmaleesatti 

Khon Kaen 
University 

15.20-15.40 AEC06 Relationships between Soil Properties and Forest in 
Dong Yai Community Forest, Wapipatoom, 
Mahasarakham 

Adcharaporn 
Pagdee 
Suppakrit 
Koojaroenpaisan 

Khon Kaen 
University 

15.40-16.00 AEC07 Effect of vermicompost application on growth and 
yield of flowering white cabbages 

Talee 
Yongchoualee 
Khamchan Vang 
Wichitra 
Singhirunnusorn 

National 
university of 
Laos 
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วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 
ห้องที่ 1: เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (HS212) 
Chairman: อาจารย์ ดร.ชฤพนธ์ เจริญสุข                  
Co-Chairman: อาจารย์ ดร.วรินธร บุญยะโรจน ์
 

เวลา รหัส กิจกรรม เจ้าของผลงาน สังกัด 
8.30-9.00  ผู้น าเสนอลง Power Point ในคอมพิวเตอร์ของห้องน าเสนอ   
10.30-10.40   พักรับประทานอาหารว่าง   
10.40-11.00 TM09 การผลิตคอนกรีตบล็อกจากขยะโฟม  

 
ภัทรสุดา สอนเพีย 
กัญญารัตน  
พันทอง 
ปานใจ  
สื่อประเสริฐสิทธ์ิ 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

11.00-11.20 TM10 ปริมาณฝนุ PM10 ภายในรานหมูกระทะ ต. ทาโพธ์ิ อ. เมือง 
จ. พิษณุโลก 

วณิชญา ธิศรี 
เยาวพา ซุยทอง 
รุจิรา ศรีวิเศษ 
วิยะดา พุมพวง 
กานต ศุภจิตกุล 
ปาจรีย ทองสนิท 

มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

11.20-11.40 TM11 การศึกษาระดับความเขมขนและการกระจายขนาดของ 
ฝุนละอองขนาดเล็กในบรรยากาศชวงปลายฤดูมรสุมบริเวณ
พ้ืนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

กันตชัย  
ไพจิตรโยธี 
สาธิตา ราชาชาญ 
สมโภค กิ่งแกว 

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 
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วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 
ห้องที่ 2: เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน และ อนามัยสิ่งแวดล้อม (HS213) 
Chairman: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี สุวัฒิกะ    
Co-Chairman: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา ประสาระเอ 
 

เวลา รหัส กิจกรรม เจ้าของผลงาน สังกัด 
8.30-9.00  ผู้น าเสนอลง Power Point ในคอมพิวเตอร์ของห้องน าเสนอ   

10.30-10.40   พักรับประทานอาหารว่าง   
10.40-11.00 HE01 คาร์โบซัลแฟนตกค้างในผักคะน้า และความเสี่ยงต่อผู้บริโภค 

กรณีศึกษา ในพ้ืนที่ปลูกผักต าบลโพนยาง อ าเภอวังหิน 
จังหวัดศรีสะเกษ 

ณภัทร จันพิรักษ ์
รุ้งติกาญจน์ พงษ์สุระ 
ชิดหทัย เพชรช่วย 

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

11.00-11.20 HE02 คลอร์ไพริฟอสตกค้างในพริกหลังเก็บเกี่ยว และความเสี่ยงจาก
การบริโภคพริก กรณีศึกษา พ้ืนที่ปลูกพริก ต าบลส าโรง 
อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

สุนิตา ไชยมั่น 
อรปรียา อ่อนวรรณะ 
ชิดหทัย เพชรช่วย 

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

11.20-11.40 HE03 การวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับ
ความเสี่ยงของการเกิดวัณโรคในพ้ืนที่เมืองมหาสารคาม 

ปิยาภรณ์ ชาวอุบล 
ธายุกร พระบ ารุง 
นัฏฐิยา โยมไธสง 
นราวดี กิติศิริภัทร 
วัฒนา สว่างศรี 

    มหาวิทยาลัย     
    มหาสารคาม 

11.40-12.00 HE04 การพัฒนาขอมูลเชิงพ้ืนที่ของการปงยางและการปลดปลอย
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก กรณีศึกษา เมืองมหาสารคาม 

อรวรรณพร บุญลอม 
ธายุกร พระบ ารุง 
นัฏฐิยา โยมไธสง 
นราวดี กิติศิริภัทร 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
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วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 
ห้องที่ 3: สิ่งแวดล้อมศึกษา (HS214) 
Chairman: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร์ บุญเสริม  
Co-Chairman: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เตือนใจ ดุลย์จินดาชบาพร 
  

เวลา รหัส กิจกรรม ผู้น าเสนอ สังกัด 
8.30-9.00  ผู้น าเสนอลง Power Point ในคอมพิวเตอร์ของห้องน าเสนอ   
10.30-10.40   พักรับประทานอาหารว่าง   
10.40-11.00 EE10 การศึกษาปญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแกไข

ปัญหาสิ่งแวดลอมในชุมชนบานดอนหวานพัฒนา หมูที่ 9 
ต าบลดอนหว่าน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

กมลรัตน วิโย 
ชมพูนุช  
ประดิษฐเกษร 
สุดารัตน กุลวิเศษ 
อารีรัตน จอมทิพย 
อมรรัตน ศรีเวียง 
ธวัชชัย  
ประเสริฐสังข 
กุลจิรา นะดาบุตร 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

11.00-11.20 EE11 การศึกษาปญหา สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางการแกไข
ปัญหาสิ่งแวดลอมชุมชนบานสวนออย หมูที่ 8 ต าบลบัวคอ 
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

อานนท์ จันทะศรี 
กัลยา เอกราช 
นุจรีย์ สิงหาพันธ์ 
สุพัตรา พรมแพง 
สุลักขณา  
จันทร์ชมภู 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

11.20-11.40 EE12 การศึกษาปญหา สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางการแกไข
ปัญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน บานโนนมี้ หมูที่ 2 ต าบลบัวคอ 
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

ช่อมะลิกา ไทยแท้ 
พัชรี ไปนาน 
เพ็ญนภา วงชัยนัน 
ขนิษฐา  
พลเชียงสา 
จุฑามาส ธารศรี 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

11.40-12.00 EE13 การศึกษาปญหา สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางการแกไข
ปัญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน บานดอนหวาน หมูที่ 4 
ต าบลดอนหว่าน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

มารีนา นิทรัพย์ 
วริศรา ทองค า 
นิภา สาไชยยันต์ 
เสาวณี ช่องงาม 
ศุภกฤต จังภูเขียว 
ชุติภาส พลแสน 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
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วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 
ห้องที่ 4: ด้านสิ่งแวดล้อมอื่นที่เก่ียวข้อง (HS215) 
Chairman: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชชา ชัยชนะ 
Co-Chairman: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท 
 

เวลา รหัส กิจกรรม เจ้าของผลงาน สังกัด 
8.30-0.40  ผู้น าเสนอลง Power Point ในคอมพิวเตอร์ของห้องน าเสนอ   

10.30-10.40   พักรับประทานอาหารว่าง   
10.40-11.00 OE09 สิ่งจูงใจที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินเพ่ือปลูกพืช

เศรษฐกิจหลักในพ้ืนที่ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
อารียา ทิณพัฒน 
หยาดพิรุณ  
มนทานอย 
มนตรี พิมพใจ 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

11.00-11.20 OE10 การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพ่ือการจัดการ
พ้ืนที่ปลูกขาวและประมงน้ าจืด ในฤดูแลง พ้ืนที่โครงการ
ชลประทาน เข่ือนล าปาว จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

วริญญา แซงจ าปา 
ศรัณยพร ดานอย 
มนตรี พิมพใจ 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

11.20-11.40 OE11 ศักยภาพในการสะสมคารบอนในมวลชีวภาพและมูลคาทาง
เศรษฐศาสตรของปาชุมชนบานน้ าจั้น อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม 

พาทิศ สิทธิโชติ 
ธายุกร พระบ ารุง 
ธรพร บุศย์น้ าเพชร 
นิพนธ์ ตันไพบูลย์กุล 
ชฤพนธ์ เจริญสุข 
กนกวรรณ  
ศุกรนันทน์ 
พรหมมา จันทแมน 
ทรงศักด์ิ กะตารัตน์ 
ปัญญา บุตะกะ 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
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วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 
ห้องที่ 5: AEC (HS216) 
Chairman: รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย 
Co-Chairman: อาจารย์ ดร.วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 
 

เวลา รหัส กิจกรรม เจ้าของผลงาน สังกัด 
8.30-10.40  ผู้น าเสนอลง Power Point ในคอมพิวเตอร์ของห้องน าเสนอ   
10.40-11.00 AEC08 Isolation and selection of lactic acid bacteria from 

various fermented cereal grains including brown 
rice, maize, soybean and sesame in biocontrol of 
Rhizoctonia solani root rot of chili (Capsicum 
frutescens L.)  

Nguyen  
Huu Thien 
Nguyen  
Thi Thuy Kieu 
Nguyen  
Khoi Nghia 
 

Can Tho 
University 

11.00-11.20 AEC09 Isolation and characterization of phenol degrading 
microorganisms from mud samples of laboratory 
wastewater discharge area of college of agriculture, 
Can Tho University, Vietnam 

Do Thanh Luan 
Nguyen  
Khoi Nghia 

Can Tho 
University 

11.20-11.40 AEC10 Isolation of paclobutrazol degrading bacteria from 
various kinds of plant leaves 

Duong Truc Mai 
Nguyen  
Khoi Nghia 

Can Tho 
University 

10.40-12.00 AEC11 Using coconut shell biochar to absorb insecticide 
carbosulfan and chlorpyrifos from wastewater 

Vo Binh Thu 
Du Thi Ngoc Hien 
Nguyen  
Thi Thuy Duong 
Nguyen Huu Duy 

Can Tho 
University 

  


