
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

หัวหน้าภาควชิา
รองศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ  เทพานนท์
Assoc. Prof. Dr. SARAWUT THEPANONDH
ประวัติการศกึษา
ปริญญาตรี B.Sc. สาขา Environmental Science
สถาบัน มห าวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
ปริญญาโท M.Sc. สาขา Environmental Science
สถาบัน จุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ปริญญาเอก Ph.D. สาขา Atmospheric sciences
สถาบัน Monash University , Australia

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

ประสบการณ์วชิาชีพ
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

รูปภาพ

1½ นิ้ว

ช่องทางการตดิต่อ
สายตรง 0 2354 8543-9 ภายใน - มือถอื 08 1420 7948
อีเมล์ : sarawut.the@mahidol.ac.th



ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

รองศาสตราจารย์ ดร. จงจินต์  ผลประเสริฐ
Assoc. Prof. Dr. CHONGCHIN POLPRASERT
ประวัติการศกึษา
ปริญญาตรี วศ.บ. สาขา วิศวกรรมสภ าวะสิ่งแ วดลอ้ม
สถาบัน มห าวทิยาลัยเชียงให ม่ ประเทศไทย
ปริญญาโท M.Eng. สาขา Environmental Engineering
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียประเทศไทย
ปริญญาเอก Ph.D. สาขา Environmental Engineering
สถาบัน Illinois Institute of Technology , U.S.A.

ประสบการณ์การอบรม -

ประสบการณ์วชิาชีพ -

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

รูปภาพ

1½ นิ้ว

ช่องทางการตดิต่อ
สายตรง 0 2354 8540 ภายใน 2203 มือถือ 08 1912 1991
อีเมล์ : chongchin.pol@mahidol.ac.th 



ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

รองศาสตราจารย์ ดร. นิภาพรรณ  กังสกุลนิติ
Assoc. Prof. Dr. NIPAPUN  KUNGSKULNITI
ประวัติการศกึษา
ปริญญาตรี วท.บ. สาขา สาธารณสุขศาสตร์
สถาบัน มห าวทิยาลัยม หิดล 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 -

ประสบการณ์วชิาชีพ -

ความเชี่ยวชาญ
1. Environmental Health and protection, Waste Utilization, Solid and Hazardous waste, 

Air-Water-Soil Quality, Secondhand Smoke and Tobacco Control

รูปภาพ

1½ นิ้ว

ช่องทางการตดิต่อ
สายตรง 0 2354 8543-9 ภายใน 6307 มือถือ -
อีเมล์ : nipapun.kun@mahidol.ac.th



ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

รองศาสตราจารย์ ดร. เนาวรัตน์  เจริญค้า
Assoc. Prof. Dr. NAOWARUT CHAROENCA
ประวัติการศกึษา
ปริญญาตรี วท.บ. สาขา สาธารณสุขศาสตร์
สถาบัน มห าวทิยาลัยม หิดล 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 -

ประสบการณ์วชิาชีพ -

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)

รูปภาพ

1½ นิ้ว

ช่องทางการตดิต่อ
สายตรง 0 2354 8543-9 ภายใน 6304 มือถือ 08 1563 7532
อีเมล์ : naowarut.cha@mahidol.ac.th



ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

รองศาสตราจารย์ ดร. บุณยฤทธิ์  ปัญญาภิญโญผล
Assoc. Prof. Dr. BUNYARIT PANYAPINYOPOL
ประวัติการศกึษา
ปริญญาตรี วศ.บ. สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สถาบัน จุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ปริญญาโท วศ.ม. สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สถาบัน จุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ปริญญาเอก ปร.ด. สาขา การจัดการส่ิงแวดลอ้ม
สถาบัน จุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม -

ประสบการณ์วชิาชีพ -

ความเชี่ยวชาญ
1. การบ้าบัดน ้าเพื่ออุปโภค บรโิภค
2. การจัดการของเสียอันตราย

รูปภาพ

1½ นิ้ว

ช่องทางการตดิต่อ
สายตรง 0 2354 8540 ภายใน 2205 มือถือ 08 9128 2290
อีเมล์ : bunyarit.pan@mahidol.ac.th 



ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

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

ประสบการณ์การอบรม -

ประสบการณ์วชิาชีพ
1. วิทยากรบรรยายหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรดา้นสิ่งแ วด ลอ้ม ประจ้าโรงงานจัดโ ดยม ูลนิธิ

สถาบันสิ่งแ วดล้อม ไทย
2. หัวห นา้โครงการสง่เสรมิก ารมีส่วนร่วมโรงแ รมที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม (Green Hotel)

ความเชี่ยวชาญ
1. การบ้าบัดน ้าเสีย กระบวนการบ้าบัดทางชีวภาพ การก้าจัดธาตุอาหารทางชีวภาพ
2. การประเมินผลกระทบสิ่งแ วดลอ้ม การติดตามตรวจสอบคุณภ าพส่ิงแวด ลอ้ม

รูปภาพ

1½ นิ้ว

ช่องทางการตดิต่อ
สายตรง 0 2354 8540 ภายใน 2205 มือถือ 08 1173 5668
อีเมล์ : sopa.chi@mahidol.ac.th



ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย  ขนาบแก้ว
Asst. Prof. Dr. Thongchai Kanabkaew
ประวัติการศกึษา
ปริญญาตรี B.Eng. สาขา Civil Engineering
สถาบัน มห าวทิยาลัยสงขลานครนิทร์ ประเทศไทย
ปริญญาโท M.Sc. สาขา Environmental Technology
สถาบัน มห าวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ประเทศไทย
ปริญญาเอก D.Eng.
สาขา Environmental Engineering and Management
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชยี ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม -

ประสบการณ์วชิาชีพ
1. นักวจิัย Naturally Acceptable and Technologically Sustainable (NATS), School of 

Environment, Resources and Development, Asian Institute of Technology
2. อาจารย์/ผ ู้ช่วยศาสตราจารย์ หลัก สูตรวทิยาศาสตรส์ิ่งแว ดลอ้ม  ส้านักวิชา

วิศวกรรม ศาสตร์และทรัพย ากร ม ห าวิทยาลัย วลัย ลักษณ ์ 

ความเชี่ยวชาญ
1. การบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการคุณภ าพอากาศ อาท ิ การจัดท้าฐานข้อมูลม ลพษิ

ทางอาก าศ การตรวจ วัดม ลพิษในอากาศดว้ย ขอ้ม ูลดาว เทียม แ ละขอ้ม ูล ตรว จวัด แ ละการประย ุกต์
แ บบจ้าลอง ทางด้านอากาศ 

รูปภาพ

1½ นิ้ว

ช่องทางการตดิต่อ
สายตรง 0 2354 8540 ภายใน 2201 มือถือ 08 4058 8372
อีเมล์ : thongchai.kaa@mahidol.ac.th ; kthongchai@hotmail.com



ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิสา  มหาสันทนะ
Asst. Prof. Dr. SUWISA  MAHASANDANA
ประวัติการศกึษา
ปริญญาตรี วศ.บ. สาขา วิศวกรรมทรัพย ากรน ้า
สถาบัน มห าวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
ปริญญาโท วศ.ม. สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สถาบัน จุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ปริญญาเอก D.Eng.
สาขา Remote Sensing and Geographic Information System (GIS)
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซยี ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม
1. Water Resources Management
2. Geographic Information System 

ประสบการณ์วชิาชีพ
1. วิศวกรออกแบบระบบบ้าบัด น ้าเสีย และผลิตน ้าดี

ความเชี่ยวชาญ
1. การใช้ภาพถ่ายดาวเทยีม ในการติดตามตรวจสอบคุณภ าพน ้าชายฝ ั่งทะเล
2. การใช้สารสนเทศภูม ิศาสตร์ (GIS) ในงานสิ่งแ วดลอ้ม

รูปภาพ

1½ นิ้ว

ช่องทางการตดิต่อ
สายตรง 0 2354 8543-9 ภายใน 2202 มือถือ 08 6554 7633
อีเมล์ : suwisa.mah@mahidol.ac.th



ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพพัต  ควรพงษากุล
Asst. Prof. Dr. SUPHAPHAT KWONPONGSAGOON
ประวัติการศกึษา
ปริญญาตรี วศ.บ. สาขา อาชีวอนาม ัย แ ละความ ปลอดภ ัย
สถาบัน มห าวทิยาลัยม หิดล 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

ประสบการณ์วชิาชีพ
1. ผู้เชี่ยวชาญ / วิทยากรการอบรม การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษสารเ คมี
2. ผู้ทรงคุณวุฒ ิด้านการจัดการสิ่งแ วดลอ้มเชิงพื นท่ี

ความเชี่ยวชาญ
1. เครื่องม ือวิเคราะห์เพื่อการจัดการสิ่งแ วดล้อม และทรัพยากร ได้แก่ การวเิคราะห์การ

ไห ลของวัสดุหรือสาร การประเมินวัฏจัก รชีวิตผลิตภัณ ฑ์ การวิเคราะห์คารบ์อนฟตพริ นท์
2. การประเมินความเสี่ยงด้านส่ิงแวดลอ้มแ ละสุขภาพ

รูปภาพ

1½ นิ้ว

ช่องทางการตดิต่อ
สายตรง 0 2354 8540 ภายใน 2204 มือถือ 08 6999 4628
อีเมล์ : suphaphat@hotmail.com



ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

อาจารย์ ดร. กมลวัฒน์  นาคะสรรค์
Lect. Dr. KAMONWAT NAKASON
ประวัติการศกึษา
ปริญญาตรี B.Sc. สาขา Environmental Science
สถาบัน มห าวทิยาลัยม หิดล ประเทศไทย
ปริญญาตรี B.Sc. สาขา Occupational Health and Safety
สถาบัน มห าวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช ประเทศไทย
ปริญญาเอก Ph.D. สาขา Environmental Technology
สถาบัน มห าวทิยาลัยม หิดล ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม
1. การบริหารจัดการองคค์วามรู้สูค่วามสุข ค นท้างาน
2. Talent Mobility Workshop : Technological Innovation Development in in Healthcare 

and Med-Tech Context

ประสบการณ์วชิาชีพ -

ความเชี่ยวชาญ
1. กระบวนการไฮโดรเทอร์มอลคาร์บ อไนเซชั น
2. การศึกษาคุณสมบัตขิองชีวมวล

รูปภาพ

1½ นิ้ว

ช่องทางการตดิต่อ
สายตรง 0 2354 8540 ภายใน 2205 มือถือ 08 1091 3237
อีเมล์ : kamonwat.nak@mahidol.ac.th 



ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

อาจารย์ ดวงตา  กิจแก้ว
Lect. DUANGTA  KITKAEW
ประวัติการศกึษา
ปริญญาตรี ค.บ. สาขา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
สถาบัน สถาบันราชภัฏ ธนบุรี ประเทศไทย
ปริญญาโท วท.ม. สาขา เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแ วดลอ้ม
สถาบัน มห าวทิยาลัยม หิดล ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม
1. ข้อก้าหนดการระบ ายน ้ าโรง ง าน กฏหมายท ี่เกี่ยว ข้องกับ สิ่งแวดล้อมด้ า นมลพิษ
2. เตรียมความพรอ้มของไท ย ต่ออนุสัญญามินาม าต ะว่ าด้วยป รอท ภายใ ต้การก้ากับ ดูแลของส้ านัก

จัดก ารก ากข องเ สีย แล ะส ารอัน ตรา ย  ก รมค วบ คุม มลพ ิษ 
3. กล ยุท ธ์และเท คนิคการสอนตามกร อบ มาตรฐ า นคุณวุฒิร ะดับ อุด มศกึษ า
4. แนวทางการวิจัยก ับ การแก้ไขป ัญหาสิ่งแวดล้อ มขอ งศูนย์วิจั ยแล ะฝกึ อบ รมด้านสิ่ งแวดล้ อม
5. ป ระเท ศไท ยก ับ ภูมอิากาศโลก  ‘การเป ลี่ยนกระบว นทัศน์สู่เศรษ ฐก ิจสีเขียว’
6. การเพิ่มขดีความสามารถข องประเ ทศไท ยต่อการประเมิ นคว ามต้อง การเทคโ นโลยีที่เก ี่ยวข้อง กับ การ

เ ป ลี่ย นแป ลงส ภาพภูมิอากาศ
7. ท ิศท างการวจิัยก ับ การแก้ไขวิกฤ ตสิ่งแวดล้อม
8. Workshop “Occupational and Environmental Health in the Asia /Pacific Region”
9. OECD Principles on Good Laboratory Practice
10. มาตรฐานและคุณภ าพคว ามปลอด ภัยในห้อ งปฏิบัติการ
11. พิษว ิทย าสิ่งแวดล้อม, สารก่อมะเร็ง, การอนุรักษ ์พลังงานและก ารน้ าวั สดุรีไซ เคิลมาใ ช้ประโยช น์

ป ระเท ศญ ี่ปุ่น
12. การประยุกต์ใช้เครื่องมอืส้ าหรับตรวจวัดคุณ ภ าพสิ่งแวด ล้อม (Gas Chromatography)

ป ระเท ศอเ มริกา
ประสบการณ์วิชาชีพ -
ความเชี่ยวชาญ

1. การเก็บ ตัวอย่างและวิเคร า ะหค์ุ ณภ าพน ้ า-น ้ าเสียแ ล ะคุณ ภาพอ าก า ศ
2. ศกึษ าผลกระท บ  และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวด ล้อม ง าน

รูปภาพ

1½ นิ้ว

ช่องทางการตดิต่อ
สายตรง 0 2644 6658 ภายใน  6306 มือถือ 08 1849 0774
อีเมล์ : duangta.kit@mahidol.ac.th



รูปภาพ

1½ นิ้ว

นักวทิยาศาสตร์
นางสาวนภัทร  อังกุรรัชต์
Miss NHAPAT  ANGKURARAT
ประวัติการศกึษา
ปริญญาโท วท.ม. สาขา เทคโนโลยีสิ่งแ วดลอ้ม
สถาบัน มห าวทิยาลัยม หิดล ประเทศไทย

ช่องทางการตดิต่อ
สายตรง 0 2354 8543-9 ภายใน 6301 มือถือ -
อีเมล์ : nhapat.ang@mahidol.ac.th

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

รูปภาพ

1½ นิ้ว

ช่างเทคนิค (ผู้ช านาญงาน)
นายสมมารถ  กรรเจียกพงษ์
Mr. SOMMART  KANJEAKPONG
ประวัติการศกึษา
ปริญญาตรี ค.บ. สาขา ก่อสร้าง
สถาบัน สถาบันราชภัฏ พระนคร ประเทศไทย

ช่องทางการตดิต่อ
สายตรง 0 2354 8540 ภายใน 1609 มือถอื 08 9813 3682
อีเมล์ : sommart.kra@mahidol.ac.th



รูปภาพ

1½ นิ้ว

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
นางสาวประไพ  ฆ้องแก้ว
Miss PRAPAI  KHONGKAEW
ประวัติการศกึษา
ปริญญาตรี บธ.บ. สาขา การจัดการท่ัวไป
สถาบัน มห าวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช ประเทศไทย

ช่องทางการตดิต่อ
สายตรง 0 2354 8540 ภายใน 2201 มือถือ 08 9683 3159
อีเมล์ : prapai.kho@mahidol.ac.th

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

รูปภาพ

1½ นิ้ว

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป
นางสาวปริชาติ  ศรีสุวรรณ
Miss PARICHAT  SRISUWAN
ประวัติการศกึษา
ปริญญาตรี ศศ.บ. สาขา การจัดการท่ัวไป
สถาบัน สถาบันราชภัฏ สวนสุนันทา ประเทศไทย

ช่องทางการตดิต่อ
สายตรง 0 2354 8540 ภายใน 2201 มือถอื 0 2354 8540
อีเมล์ : parichat.sri@mahidol.ac.th



รูปภาพ

1½ นิ้ว

แม่บ้าน ระดับ บ2
นางสาวโสภา  ทองอยู่
Miss SOPA  THONGYOO
ประวัติการศกึษา
ประถม ศึกษาตอนต้น สาขา -
สถาบัน โรงเรยีนบางเตย กทม. ประเทศไทย

ช่องทางการตดิต่อ
สายตรง 0 2354 8540 ภายใน 2201 มือถือ 08 4044 7411
อีเมล์ : chonnapoon.yae@mahidol.ac.th

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

รูปภาพ

1½ นิ้ว

ช่องทางการตดิต่อ
สายตรง 0 2354 8540 ภายใน 2201 มือถอื 0 2519 0893
อีเมล์ : sopa.tho@mahidol.ac.th

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายชนม์ปุญญ์  แย้มมา
Mr. CHONNAPOON  YAEMMA
ประวัติการศกึษา
ประกาศนยีบัตรวชิาชีพชั นสูง สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน โรงเรียนเทคโนโลยีบรหิารธุรกจิกาญจนบุรี ประเทศไทย


