1
รายชื่อนักศึกษาและชื่อหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
ลาดับ
ที่

เลขประจาตัว

1

2585001338

2

2595001070

ชื่อ-สกุล

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ

การทดสอบประสิทธิผลของคู่มือความปลอดภัยด้านการจัดการ
นางสาวสุจิรา พลมี
ของเสียในห้องปฏิบัติการ กรณ๊ศึกษา : ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์
นางสาวศิริพร พรพิรุณโรจน์ การพัฒนาความรู้ในการป้องกันตนเองจากสารตะกั่วในคนงาน
โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง

3

2605000013

นายธนัญชัย สารพัดโชค

4

2605000153

นายโสรัจจ์ นนทศักดิ์

5

2605000450

นางสาวยุพิน หย่อนพิสม

คู่มือระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยไอเอสโอ
45001:2018 ของฝ่ายครัวการบินสุวรรณภูมิ บริษัท การบิน
ไทย จ้ากัด มหาชน
การประเมินความเสี่ยงและการสะสมของโลหะหนักในปลาจาก
ล้าห้วยแม่สอด อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
คู่มือการเก็บรักษา บรรจุ และถ่ายเทสารเคมีอันตรายตาม
กฎกระทรวงมาตรฐานในการบริหารจัดการ และด้าเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างาน
เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556

รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย

เบอร์โทรติดต่อ
E-Mail
081-8105394
hsasosar123@gmail.com

รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย

081-8105394

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

hsasosar123@gmail.com
รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย

รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย

081-8105394
hsasosar123@gmail.com
081-8105394
hsasosar123@gmail.com
081-8105394
hsasosar123@gmail.com

2
ลาดับ
ที่
1

เลขประจาตัว

ชื่อ-สกุล

2595001096 นางสาวอุบลรัตน์ มงคล

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

การศึกษาการรับรู้และความร่วมมือของพนักงานต่อนโยบายด้าน
สิ่ ง แว ดล้ อ มขององค์ ก ร: กรณี ศึ ก ษา รั ฐ วิ ส าหกิ จ ด้ า น รศ.ดร.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
สื่อสารมวลชน
คู่มือการจัดการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท้ า งาน งานวางรางรถไฟฟ้ า (Track work) โครงการ รศ.ดร.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
ก่อสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสาธารณะ สายสีส้มตะวันออก
คู่มือ แผนฉุกเฉิน การตอบโต้ฉุกเฉิน ในสถานประกอบการ ผลิต
รศ.ดร.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
ยาก้าจัดหนู

2

2605000120 นายวีรเดช ทะลือ

3

2605000377 นายสรณ์สิริ สินใจ

4

2605000997 นางสาวยุพรัตน์ แน่นอุดร นวัตกรรมการยศาสตร์และการออกแบบส้าหรับการบริการน้้าดื่ม รศ.ดร.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์

5

คู่ มื อ การจั ด การด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สิ่งแวดล้อมของการท้างานก่อสร้างในสถานประกอบการโรงงาน รศ.ดร.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
อุตสาหกรรมกลุ่มปิโตรเคมี

2595000460 นายสุวรรณหงษ์ สีสถาน

เบอร์โทรติดต่อ
E-Mail
O87-5975630
sudawlert@yahoo.com
O87-5975630
sudawlert@yahoo.com
O87-5975630
sudawlert@yahoo.com
O87-5975630
sudawlert@yahoo.com
O87-5975630
sudawlert@yahoo.com

3
ลาดับ
เลขประจาตัว
ที่

ชื่อ-สกุล

1

2605000039

นางสาวไหวน๊ะ หมัดแล๊ะ

2

2605000112

นางสาววิจิตรา พิกุลแก้ว

3

4

2605000187

นางวารี ก้าปั่นวงศ์

2605000195

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ธีราภรณ์
นวเกล้า

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ
การปรับปรุงประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าเสียของโรงงานผลิตถุงมือ
ยางแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพจุลินทรีย์ในการบ้าบัดน้้าเสียจากโรง
อาหารของบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่ง

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ
ผศ.ดร.สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ

แบบจ้าลองการรั่วไหล การลุกติดไฟและการระเบิดของน้้ามันดีเซล
เพื่อสร้างแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน กรณีศึกษาบริษัทผลิตรถยนต์แห่ง ผศ.ดร.สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ
หนึ่ง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
แบบการจ้าลองการรั่วไหล การลุกติดไฟและการระเบิดของก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อสร้างแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน
ผศ.ดร.สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ
กรณีศึกษา บริษัท พานาโซนิค เอสพีที (ประเทศไทย) จากัด

เบอร์โทรติดต่อ
E-Mail
081-4005739
siriratsu@yahoo.com
081-4005739
siriratsu@yahoo.com
081-4005739
siriratsu@yahoo.com
081-4005739
siriratsu@yahoo.com

4
ลาดับ
ที่

เลขประจาตัว

ชื่อ-สกุล

1

2605000021

นางสาวชนากานต์ แก้วพลอย

2

2605000054

นางสาวสุพัตรา พิมพา

3

2605000328

นายนพพร พัชรประกิติ

4

2605000914

นายพิสิษฐ์ พุมมาลา

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ

เบอร์โทรติดต่อ
E-Mail
081-9430732
ผศ.ดร.พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์ ponsawat@yahoo.com
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

คู่มือการจัดท้ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแรงงานคุ้ยขยะ สถานที่ก้าจัด
081-9430732
ผศ.ดร.พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์
ขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ponsawat@yahoo.com
การลดปริมาณของของแข็งที่แขวนลอยของน้้าทิ้งจากเหมืองถ่าน
081-9430732
ผศ.ดร.พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์
หินด้วยวิธีการตกตะกอนทางไฟฟ้า
ponsawat@yahoo.com
คู่มือการจัดการระงับเหตุภาวะฉุกเฉินที่ไซโล (ที่เก็บฝุ่นขี้เลื่อยไม้)
081-9430732
ผศ.ดร.พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์
ponsawat@yahoo.com

5
ลาดับ
ที่
1

2

เลขประจาตัว
2595000379

2595000916

3

2595001112

4

2605001029

5

2595000932

ชื่อ-สกุล
นายวรพัทธ์ ชนะจิตตอรุณ

นางสาวบัณฑิกา งามดี

นางสาวเบญจพร ทีปะปาล

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ
คู่มือการแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคารกรณีศึกษา :
ณ ศูนย์ไตเทียมเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิต
เฉลิมพระเกียรติ
แนวทางการจัดการเศษวัสดุงานก่อสร้างคอนโดมิเนียม

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
ความสัมพันธ์เชิงปริมาณของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
นายกฤษฎาธร ทรัพย์อุไรรัตน์
(PM10) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
แนวทางจัดการขยะมูลฝอยยั่งยืนในโรงงานอุตสาหกรรมของ
นางสาวชนนิกานต์ ภิรมย์สุภาพ บริษัทผลิตยางรถยนต์แห่งหนึ่ง ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
ระยอง

ผศ.ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ

เบอร์โทรติดต่อ
E-Mail
099-1506070
kultida73@gmail.com

ผศ.ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ

099-1506070
kultida73@gmail.com

ผศ.ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ

099-1506070
kultida73@gmail.com

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ
ผศ.ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ

099-1506070
kultida73@gmail.com
099-1506070
kultida73@gmail.com

6
ลาดับ
ที่

เลขประจาตัว

ชื่อ-สกุล

1

2595000429

นางสาวฐิติภา ถาวร

2

2605000401

ว่าที่ร้อยตรี ช้านาญ ชุ่มเย็น

3

2605000534

นายวสุภัทร นันทกสิกร

4

2595001088

นางสาวพิไลวรรณ วงษ์วัฒน์

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ
การปรับปรุงแม่พิมพ์เพื่อลดเสียง ภายในแผนขึ้นรูปโลหะของ
บริษัทแห่งหนึ่ง
แนวทางการจัดการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม กรณีศึกษา
โรงงานอุตสาหกรรมรีดเหล็กเส้น
คู่มือการจัดท้าระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ISO 45001:2018) กรณีศึกษา ธุรกิจงานให้บริการ ก้าจัดปลวก
หนูและแมลง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพได้ยินของ
พนักงาน ในงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท
เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จ้ากัด

เบอร์โทรติดต่อ
E-Mail
081-9389807
ผศ.ดร.อภิรดี ศรีโอภาส
apisriopas@yahoo.com
081-9389807
ผศ.ดร.อภิรดี ศรีโอภาส
apisriopas@yahoo.com
081-9389807
ผศ.ดร.อภิรดี ศรีโอภาส apisriopas@yahoo.com

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

081-9389807
ผศ.ดร.อภิรดี ศรีโอภาส apisriopas@yahoo.com

หมายเหตุ นักศึกษาที่ทราบรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้วกรุณาประสานงานกับอาจารย์เพื่อรับคาปรึกษาและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนาเสนอ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ตามขั้นตอนต่อไปโดยสามารถดูแบบฟอร์มได้ใน website ของสาขาวิชา หากต้องการทราบ หรือสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณพินรัฏ โทร.02-504-8034 ค่ะ

