
อาภาภรณ์ บุลสถาพร  (อัพเดตวนัท่ี 23 ก.ค. 61) 1 

อาจารย์ อาภาภรณ ์บุลสถาพร     
 
ต าแหน่งงาน  อาจารย์ประจ า หลักสูตร วท.บ. (อนามัยสิง่แวดล้อม)  สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน  คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิง่แวดล้อม  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

เลขที่ 18/18  ถนนเทพรัตน (ถนนบางนา-ตราด)  ก.ม.ที่ 18 
ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

โทรศัพท์   02-3126300 ต่อ 1211    
E-mail    apaporn.bul@gmail.com 
   
ประวัติการศึกษา 

2548 วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)   มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลมิพระเกียรต ิ
2551 วท.ม. (การวางแผนสิ่งแวดล้อมเพือ่พัฒนาชุมชนและชนบท)  มหาวทิยาลัยมหิดล 
2561 Ph.D. candidate (Environmental Technology)  หลักสูตรนานาชาติ 

 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 

วิทยากรและบรรยายพิเศษ 
- การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชนกับแกนน า  
  ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ณ สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ (2559) 
- แคมป์ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร (2555) 
- การอบรมภาษาอังกฤษในช้ันเรียนส าหรับนักศึกษาสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม และนักศึกษา 
  สาขาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2558-2560) 
- การอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2560) 

 

งานวิจัยที่รับผิดชอบ 
[1] โครงการให้ความรู้และตรวจวัดการปนเปื้อนในน้ าและน้ าแข็งในโรงเรียนระดับปฐมวัย เขตพื้นท่ีต าบลบางโฉลง  

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (ทุนสนับสนุนจาก อบต.บางโฉลง จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2557) 
[2] โครงการการสังเคราะห์งานวิจยัและผลงานวิชาการวิชาการในประเด็นพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ  

(ทุนสนับสนุนจาก สสส. ปี 2559) 
[3] โครงการกระบวนการส่งเสริมพฤติกรรมการลด ละ และเลิกบุหรี่โดยนักศึกษามีส่วนร่วม  (ทุนสนับสนุนจากเครือข่ายวิชาชีพ

สุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน ปี 2560) 
[4] โครงการการศึกษาอัตราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากดนิในป่าเขตร้อน : กรณีศึกษาป่าเบญจพรรณในพื้นที่

อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ บริเวณสถานีวิจัยต้นน้ าแม่กลอง อ าเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี 
(ทุนสนับสนุนจากบณัฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มจธ. ปี 2557-2560) 

[5] โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดท ารายงานสรุปผลการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจก (LESS Summary Report) :  
โครงการสนามกอล์ฟนวธานีปอดของกรุงเทพมหานคร (ทุนสนับสนนุจากบริษัท เทพธานี (มหาชน) จ ากัด, ส.ค. 2560) 

[6] โครงการประเมินปริมาณการลดกา๊ซเรือนกระจกของบริษัทเทพธาน ีกรีฑา จ ากัด (มหาชน) เพื่อจัดท าเอกสาร
ประกอบการขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดติ ภายใต้โครงการ T-VER เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการลดกา๊ซเรือน
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กระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-VER) : 
โครงการlสนามกอล์ฟนวธานีปอดของกรุงเทพมหานคร (ทุนสนับสนนุจากบริษัท เทพธานี (มหาชน) จ ากัด, ก.พ. 2561) 

 
ผลงานวิชาการ  
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ผลงานวิชาการที่สนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมน าเสนองานประชุมระดบัชาติ 
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    ประกอบด้วย  1) ด้านสิ่งแวดล้อม  (การจัดการขยะและของเสีย คุณภาพแหล่งน้้า การบ้าบัดน้้าเสีย พลังงาน คุณภาพอากาศ คุณภาพ
ดิน ระบบนิเวศป่าไม้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)  2) ด้านสุขภาพ และ 3) ด้านภาษาอังกฤษส าหรับอนามัยสิ่งแวดล้อม   ดังน้ี 
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