ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

รูปภาพ
1½ นิ้ว

หัวหน้าภาควิชา
รองศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ เทพานนท์
Assoc. Prof. Dr. SARAWUT THEPANONDH
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี B.Sc.
สาขา Environmental Science
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
ปริญญาโท M.Sc.
สาขา Environmental Science
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ปริญญาเอก Ph.D.
สาขา Atmospheric sciences
สถาบัน Monash University , Australia

ประสบการณ์การอบรม
1. Lower Mekong Imitiative Professional communication Skills for Environmental Leeders

ประสบการณ์วชิ าชีพ
1. United Nations ad hoc group of expert to the Minamata convention on mercuvy
ความเชี่ยวชาญ
1. Emission Inventory and air pollution modeling
2. Air pollution control
3. Air quality monitoring and management
4. Greenhouse gas management
5. Acid deposition, Transboundary air pollution
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8543-9
ภายใน อีเมล์ : sarawut.the@mahidol.ac.th

มือถือ 08 1420 7948

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

รูปภาพ
1½ นิ้ว

รองศาสตราจารย์ ดร. จงจินต์ ผลประเสริฐ
Assoc. Prof. Dr. CHONGCHIN POLPRASERT
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วศ.บ.
สาขา วิศวกรรมสภาวะสิ่งแวดล้อม
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
ปริญญาโท M.Eng.
สาขา Environmental Engineering
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียประเทศไทย
ปริญญาเอก Ph.D.
สาขา Environmental Engineering
สถาบัน Illinois Institute of Technology , U.S.A.

ประสบการณ์การอบรม ประสบการณ์วชิ าชีพ -

ความเชี่ยวชาญ
1. Biological process
2. Waste recovery and recycling
3. Application of carbon-balanced model for sustainable development

ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8540
ภายใน 2203
อีเมล์ : chongchin.pol@mahidol.ac.th

มือถือ 08 1912 1991

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

รูปภาพ
1½ นิ้ว

รองศาสตราจารย์ ดร. นิภาพรรณ กังสกุลนิติ
Assoc. Prof. Dr. NIPAPUN KUNGSKULNITI
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ.
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ปริญญาโท M.S.
สาขา Env./Occ. Health
สถาบัน University of Hawaii , U.S.A.
ปริญญาเอก Dr.P.H.
สาขา Environmental Health
สถาบัน University of Hawaii , U.S.A.

ประสบการณ์การอบรม ประสบการณ์วชิ าชีพ -

ความเชี่ยวชาญ
1. Environmental Health and protection, Waste Utilization, Solid and Hazardous waste,
Air-Water-Soil Quality, Secondhand Smoke and Tobacco Control
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8543-9
ภายใน 6307
อีเมล์ : nipapun.kun@mahidol.ac.th

มือถือ -

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

รูปภาพ
1½ นิ้ว

รองศาสตราจารย์ ดร. เนาวรัตน์ เจริญค้า
Assoc. Prof. Dr. NAOWARUT CHAROENCA
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ.
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ปริญญาโท M.S.
สาขา Env./Occ. Health
สถาบัน University of Hawaii , U.S.A.
ปริญญาเอก Dr.P.H.
สาขา Environmental Health
สถาบัน University of Hawaii , U.S.A.

ประสบการณ์การอบรม ประสบการณ์วชิ าชีพ ความเชี่ยวชาญ
1. Environmental Factors and Health
2. Environmental Epidemiology
3. Water quality monitoring
4. Water and wastewater analysis
5. Exposure to secondhand smoke/environmental tobacco pollution
6. Indoor air pollution (radon and tobacco smoke)
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8543-9
ภายใน 6304
อีเมล์ : naowarut.cha@mahidol.ac.th

มือถือ 08 1563 7532

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

รูปภาพ
1½ นิ้ว

รองศาสตราจารย์ ดร. บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล
Assoc. Prof. Dr. BUNYARIT PANYAPINYOPOL
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วศ.บ.
สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ปริญญาโท วศ.ม.
สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ปริญญาเอก ปร.ด.
สาขา การจัดการสิ่งแวดล้อม
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม ประสบการณ์วชิ าชีพ -

ความเชี่ยวชาญ
1. การบ้าบัดน้าเพื่ออุปโภค บริโภค
2. การจัดการของเสียอันตราย
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8540
ภายใน 2205
อีเมล์ : bunyarit.pan@mahidol.ac.th

มือถือ 08 9128 2290

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

รูปภาพ
1½ นิ้ว

รองศาสตราจารย์ ดร. โสภา ชินเวชกิจวานิชย์
Assoc. Prof. Dr. SOPA CHINWETKITVANICH
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วศ.บ.
สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ปริญญาโท วศ.ม.
สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ปริญญาเอก ปร.ด.
สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม -

ประสบการณ์วชิ าชีพ
1. วิทยากรบรรยายหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ้าโรงงานจัดโดยมูลนิธิ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
2. หัวหน้าโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel)
ความเชี่ยวชาญ
1. การบ้าบัดน้าเสีย กระบวนการบ้าบัดทางชีวภาพ การก้าจัดธาตุอาหารทางชีวภาพ
2. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8540
อีเมล์ : sopa.chi@mahidol.ac.th

ภายใน 2205

มือถือ 08 1173 5668

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

รูปภาพ
1½ นิ้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย ขนาบแก้ว
Asst. Prof. Dr. Thongchai Kanabkaew
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี B.Eng.
สาขา Civil Engineering
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย
ปริญญาโท M.Sc.
สาขา Environmental Technology
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย
ปริญญาเอก D.Eng.
สาขา Environmental Engineering and Management
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม ประสบการณ์วชิ าชีพ
1. นักวิจัย Naturally Acceptable and Technologically Sustainable (NATS), School of
Environment, Resources and Development, Asian Institute of Technology
2. อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ส้านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ความเชี่ยวชาญ
1. การบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการคุณภาพอากาศ อาทิ การจัดท้าฐานข้อมูลมลพิษ
ทางอากาศ การตรวจวัดมลพิษในอากาศด้วยข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลตรวจวัด และการประยุกต์
แบบจ้าลองทางด้านอากาศ
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8540
ภายใน 2201
มือถือ 08 4058 8372
อีเมล์ : thongchai.kaa@mahidol.ac.th ; kthongchai@hotmail.com

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

รูปภาพ
1½ นิ้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิสา มหาสันทนะ
Asst. Prof. Dr. SUWISA MAHASANDANA
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วศ.บ.
สาขา วิศวกรรมทรัพยากรน้า
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
ปริญญาโท วศ.ม.
สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ปริญญาเอก D.Eng.
สาขา Remote Sensing and Geographic Information System (GIS)
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม
1. Water Resources Management
2. Geographic Information System
ประสบการณ์วชิ าชีพ
1. วิศวกรออกแบบระบบบ้าบัดน้าเสีย และผลิตน้าดี
ความเชี่ยวชาญ
1. การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าชายฝั่งทะเล
2. การใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในงานสิ่งแวดล้อม
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8543-9
ภายใน 2202
อีเมล์ : suwisa.mah@mahidol.ac.th

มือถือ 08 6554 7633

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

รูปภาพ
1½ นิ้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพพัต ควรพงษากุล
Asst. Prof. Dr. SUPHAPHAT KWONPONGSAGOON
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วศ.บ. สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ปริญญาโท M.Eng.Sc. สาขา Waste Management
สถาบัน The University of New South Wales , Australia
ปริญญาเอก Ph.D. สาขา Civil And Environmental Engineering
สถาบัน The University of New South Wales , Australia

ประสบการณ์การอบรม
1. Environmental Protection for Thailand (ENTL): Life cycle Assessment, Tokyo, Japan
2. Environmental & Health Risk Assessment and Management
3. Environmental Management Accounting (EMA) - Increasing Profitability through
Better Decision-making: How to Measure and Improve Eco-efficiency
ประสบการณ์วชิ าชีพ
1. ผู้เชี่ยวชาญ / วิทยากรการอบรม การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษสารเคมี
2. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพืนที่
ความเชี่ยวชาญ
1. เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ได้แก่ การวิเคราะห์การ
ไหลของวัสดุหรือสาร การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์คาร์บอนฟตพรินท์
2. การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8540
อีเมล์ : suphaphat@hotmail.com

ภายใน 2204

มือถือ 08 6999 4628

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

รูปภาพ
1½ นิ้ว

อาจารย์ ดร. กมลวัฒน์ นาคะสรรค์
Lect. Dr. KAMONWAT NAKASON
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี B.Sc.
สาขา Environmental Science
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ปริญญาตรี B.Sc.
สาขา Occupational Health and Safety
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย
ปริญญาเอก Ph.D.
สาขา Environmental Technology
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม
1. การบริหารจัดการองค์ความรู้สคู่ วามสุขคนท้างาน
2. Talent Mobility Workshop : Technological Innovation Development in in Healthcare
and Med-Tech Context
ประสบการณ์วชิ าชีพ ความเชี่ยวชาญ
1. กระบวนการไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชัน
2. การศึกษาคุณสมบัตขิ องชีวมวล
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8540
ภายใน 2205
อีเมล์ : kamonwat.nak@mahidol.ac.th

มือถือ 08 1091 3237

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

รูปภาพ
1½ นิ้ว

อาจารย์ ดวงตา กิจแก้ว
Lect. DUANGTA KITKAEW
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ค.บ.
สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
สถาบัน สถาบันราชภัฏธนบุรี ประเทศไทย
ปริญญาโท วท.ม.
สาขา เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม
1. ข้อก้าหนดการระบายน้าโรงงาน กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ
2. เตรียมความพร้อมของไทย ต่ออนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท ภายใต้การก้ากับดูแลของส้านัก
จัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
3. กลยุทธ์และเทคนิคการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
4. แนวทางการวิจัยกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
5. ประเทศไทยกับภูมอิ ากาศโลก ‘การเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่เศรษฐกิจสีเขียว’
6. การเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยต่อการประเมินความต้องการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
7. ทิศทางการวิจัยกับการแก้ไขวิกฤตสิ่งแวดล้อม
8. Workshop “Occupational and Environmental Health in the Asia /Pacific Region”
9. OECD Principles on Good Laboratory Practice
10. มาตรฐานและคุณภาพความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
11. พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม, สารก่อมะเร็ง, การอนุรักษ์พลังงานและการน้าวัสดุรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์
ประเทศญี่ปุ่น
12. การประยุกต์ใช้เครื่องมือส้าหรับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Gas Chromatography)
ประเทศอเมริกา
ประสบการณ์วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ
1. การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้า-น้าเสียและคุณภาพอากาศ
2. ศึกษาผลกระทบ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมงาน

ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2644 6658
อีเมล์ : duangta.kit@mahidol.ac.th

ภายใน 6306

มือถือ 08 1849 0774

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

รูปภาพ
1½ นิ้ว

นักวิทยาศาสตร์
นางสาวนภัทร อังกุรรัชต์
Miss NHAPAT ANGKURARAT
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท วท.ม.
สาขา เทคโนโลยีส่งิ แวดล้อม
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8543-9
อีเมล์ : nhapat.ang@mahidol.ac.th

รูปภาพ
1½ นิ้ว

ภายใน 6301

มือถือ -

ช่างเทคนิค (ผู้ชานาญงาน)
นายสมมารถ กรรเจียกพงษ์
Mr. SOMMART KANJEAKPONG
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ค.บ.
สาขา ก่อสร้าง
สถาบัน สถาบันราชภัฏพระนคร ประเทศไทย

ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8540
ภายใน 1609
อีเมล์ : sommart.kra@mahidol.ac.th

มือถือ 08 9813 3682

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

รูปภาพ
1½ นิ้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวประไพ ฆ้องแก้ว
Miss PRAPAI KHONGKAEW
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี บธ.บ.
สาขา การจัดการทั่วไป
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย

ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8540
อีเมล์ : prapai.kho@mahidol.ac.th

รูปภาพ
1½ นิ้ว

ภายใน 2201

มือถือ 08 9683 3159

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวปริชาติ ศรีสุวรรณ
Miss PARICHAT SRISUWAN
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศศ.บ.
สาขา การจัดการทั่วไป
สถาบัน สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ประเทศไทย

ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8540
อีเมล์ : parichat.sri@mahidol.ac.th

ภายใน 2201

มือถือ 0 2354 8540

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

รูปภาพ
1½ นิ้ว

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายชนม์ปุญญ์ แย้มมา
Mr. CHONNAPOON YAEMMA
ประวัติการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี ประเทศไทย

ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8540
ภายใน 2201
อีเมล์ : chonnapoon.yae@mahidol.ac.th

รูปภาพ
1½ นิ้ว

มือถือ 08 4044 7411

แม่บ้าน ระดับ บ2
นางสาวโสภา ทองอยู่
Miss SOPA THONGYOO
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษาตอนต้น
สาขา สถาบัน โรงเรียนบางเตย กทม. ประเทศไทย

ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8540
อีเมล์ : sopa.tho@mahidol.ac.th

ภายใน 2201

มือถือ 0 2519 0893

