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ก าหนดการน าเสนอผลงานวจิัยนักศกึษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุม 26103 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

08.30 -09.15  ลงทะเบียน 

09.15 – 09.30  พิธีเปิด โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
 

ล าดับ เวลา งานวิจัย นักศกึษา อาจารย์ทีป่รึกษา 

1 9.15-09.30 การตรวจวัดคุณภาพอากาศทางจุลินทรีย์ในห้องปฏบัิตกิาร คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นางสาวสริิพร ปรีเถื่อน 

นางสาวสราญรัตน ์ไตรธะนะปทัม์ 

ผศ.ดร.พรรณทิพย ์กาหย ี

2 09.30-09.45 การวเิคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในพืชผักสวนครัว ณ ตลาดสดกรุงธน นางสาวบุษยา ศรีสว่าง 

นางสาวปนัสยา อยู่ศรี 

ผศ.ดร.พรรณทิพย์ กาหย ี

3 09.45 - 10.00 การตัดสินใจในการเลอืกใช้ถุงผา้ลดโลกรอ้นแทนถุงพลาสติก  

ตามนโยบายลดการใชถุ้งพลาสตกิของประชาชนในเขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 

นายธวัชชัย จักรพันธ์ุ 

นางสาวธนัชชา วังคีรี 

ผศ.ดร.อาณัติ ตะ๊ปนิตา 

4 10.00 - 10.15 การมสี่วนร่วมในการปฏบัิตติามนโยบายลดการใชถุ้งพลาสติกของนักศกึษา

มหาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นางสาวอสิราภรณ ์ศรีทะนุ 

นางสาวพมิพช์นก เฟือ่งสัทธรรม 

รศ.ดร ไพบูลย ์ แจ่มพงษ์ 

5 10.15 - 10.30 การศึกษาความรูทั้ศนคติและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของนักศกึษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

นางสาวรุจิรา พทัิกษ ์

นางสาวขอบรุ้ง ชาวนา 

รศ.ดร.ไพบูลย ์แจ่มพงษ์ 

6 10.30 - 10.45 การศึกษาความตระหนักและการมสี่วนร่วมในการจัดการขยะในโรงเรียนแก่ง

กระจานวิทยา ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

นางสาวยุวดี พมิพส์อาด รศ.ดร.ไพบูลย ์แจ่มพงษ์ 

7 10.45 - 11.00 การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งของ

จังหวัดนครราชสมีา 

นายพีรพล ถวิลหวัง 

นางสาวพลอยพิรุณ กระพลอย 

ผศ.ดร.วลัยพร ผ่อนผัน 

 



2/3 
 

ก าหนดการน าเสนอผลงานวจิัยนักศกึษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับ เวลา งานวิจัย นักศกึษา อาจารย์ทีป่รึกษา 

8 11.00 - 11.15 การตดิตามสถานการณพ์ื้นท่ีป่าไม้ด้วยเทคนิคการส ารวจข้อมูลระยะไกลใน

จังหวัดกาญจนบุรี 

นายโกวิท บุฬา 

นายพงศภ์ัทร เมน่ทอง 

ผศ.ดร.วลัยพร ผ่อนผัน 

9 11.15 - 11.30 ความสัมพันธ์ของความเข้มข้นของอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กกวา่ 2.5 ภายในกับ

ภายนอกอาคาร 

นางสาวอารดา พมิทอง 

นางสาวสริิพรรณ ปรีเถื่อน 

รศ.ศวิพันธ์ุ ชูอินทร์ 

10 11.30 - 11.45 การศึกษาความสัมพันธ์ของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน กับรถยนต์

ดีเซล 

นางสาวสุกัญญา สุยะไข 

นางสาวชฎารัตน์ ป้องจัตุรัส 

รศ.ศวิพันธ์ุ ชูอินทร์ 

11 11.45 - 12.00 ความแตกตา่งของ PM 2.5 ท่ีปล่อยจากเตาปิ้งยา่งที่แตกตา่งกนั นางสาวบุษยา พรมเทพ 

นางสาวกาญจนาภรณ์ สุนทรสวัสดิ์ 

รศ.ศวิพันธ์ุ ชูอินทร์ 

 12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวนั   

12 13.00 - 13.15 การศึกษาความหลากชนิดและความชุกชุมของนกในพื้นท่ีชายหาด ต.บางแก้ว 

อ.เมอืง จ.สมุทรสงคราม 

นางสาวนรัิชชา มูลสุวรรณ์ 

นางสาวภัทริยา ดู่สันเทียะ 

ผศ.นธิินาถ เจรญิโภคราช 

13 13.15 - 13.30 การศึกษาความหลากชนิดและความชุกชุมในพื้นท่ีโรงเรียนธรรมชาติป่าชาย

เลนเพื่อการท่องเท่ียวเชงิอนุรักษ์ ต.บางแก้ว อ.เมอืง จ.สมุทรสงคราม 

นางสาวรังสิมา เลิศแลว้ 

นางสาวดรุณี ปฏติัง 

ผศ.นธิินาถ เจรญิโภคราช 

14 13.30 - 13.45 การบ าบัดน้ าเสียท่ีปนเป้ือนสารละลายตะกั่วโดยใชผ้งถ่านกัมมนัต์  นางสาวพสิมัย ติละบาล 

นางสาวพัชรินทร์ ยัญติ 

ผศ.ดร.รณบรรจบ อภิรตกิุล 

15 13.45 - 14.00 พลังงานทดแทนจากชีวมวลขยะของโรงก าจัขยะหนองแขมผลิตไฟฟา้เพ่ือ

สิ่งแวดลอ้ม ท่ีสง่ผลตอ่ชุมชนในเขตหนองแขม 

นางสาววรัญญา สุขเเสน 

นายสิรวชิญ ์ด ารงค์รักษ ์

รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์

พพิัฒน์ 

16 14.00 - 14.15 การหาปริมาณไมโครพลาสตกิของหอยหลอด ในต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง 

จังหวัดสมุทรสงคราม 

นางสาวกชกร อยู่เป็นสุข 

นางสาวกมลชนก จรติธรรม 

ผศ.ดร.ฒาลิศา เนยีมมณี 
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ล าดับ เวลา งานวิจัย นักศกึษา อาจารย์ทีป่รึกษา 

17 14.15 - 14.30 การประเมินผลส าเร็จของโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนวัดเขมาภริตา

ราม จังหวัดนนทบุรี 

นางสาวทิพยส์ุดา ภูริกันตานนท์ 

นายเพ็ญเพชร ฝ่ายดี 

ผศ.ดร.ฒาลิศา เนยีมมณี 

18 14.30 - 14.45 การปนเป้ือนของไมโครพลาสตกิในหอยแมลงภู ่ที่ ตลาด อ.ต.ก จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

นายพีระศกัดิ์ ชูแกว้ 

นายธนทัต เวชกิจ 

ผศ.ดร.ฒาลิศา เนยีมมณี 

19 14.45 - 15.00 ผลกระทบจากการท่องเท่ียวท่ีมีผลตอ่การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าในน้ าตก

เอราวัณ จ.กาญจณบุรี 

นายวิสทิธิศักดิ ์ภัทร์นิธิโรจน ์

นายสุธิวัฒน์ อนิทร์ช่วย 

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล 

20 15.00 - 15.30 การปนเป้ือนของโลหะหนักและสารก าจัดศัตรูพชืท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศัยของเตา่ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

นางสาวเบญจพร อนิแก้ว 

นางสาวสุวษิา หงษ์ทอง 

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล 

21 15.30 - 15.45 การศึกษาคุณภาพน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสียบ่อเตมิอากาศ พื้นท่ี อบต 

คลองโคน จ.สมุทรสงคราม 

นางสาวญานิกา บุญยิ่ง 

รัญชดิา บุญเตมิ 

ผศ.ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ ์

22 15.45 - 16.00 รูปแบบการจัดการน้ าผิวดิน แบบมสี่วนร่วมของชุมชน ในพืน้ท่ี อบต.คลองโคน 

จ.สมุทรสงคราม 
นางสาวกัลยารัตน์ สมศรี 

นางสาวกานตณา กัญญาพันธ์ 

ผศ.ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ ์

23 16.00 - 16.15 การศึกษาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ าผิวดินจากการใช้ประโยชนท่ี์ดนิพืน้ท่ี 

อบต.คลองโคน จ.สมุทรสงคราม 

นายพัฒนศาสตร์ สุดหลา้ 

นายศุภกิต อารยี ์

ผศ.ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ ์

24 16.15 - 16.30 การศึกษาประสิทธิภาพของคุณภาพน้ าจากระบบบ าบัดน้ าเสียบ่อเตมิอากาศ

พื้นท่ี อบต คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม 

นางสาวอันดามัน ขลุดสกุล 

นางสาวนงลักษณ ์เสมอมาศ 

ผศ.ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ ์

 


