ประวัติสวนตัว
รองศาสตราจารยศิวพันธุ ชูอินทร

1. ขอมูลสวนตัว
ชื่อ – นามสกุล
วัน/เดือน/ป เกิด
ที่อยูปจจุบนั
เบอรอีเมล
สถานทีท่ ํางาน

รองศาสตราจารย ศิวพันธุ ชูอนิ ทร
Assoc.Prof. SIVAPAN CHOO-IN
2 มีนาคม 2518
อายุ 43 ป
5/68 ซอยอรุณอัมรินทร 53 ถนนอรุณอัมรินทร แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด กทม. 10700
c.sivapan@gmail.com, sivapan.ch@ssru.ac.th
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
เลขที่ 1 ถนนอูทองนอก ดุสิต กทม 10300
โทร 02 160 1243-4 ตอ 76, 080-5050-600
โทรสาร 02 160 1146-7

2. การศึกษา
ปริญญาโท

วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
หมวดวิชามลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ป 2544
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ปริญญาตรี

หัวขอวิทยานิพนธ “แบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อประมาณความเขมขนกาซ
คารบอนมอนอกไซดและกาซออกไซดของไนโตรเจนในถนนที่มีลักษณะคลาย
อุโมงค”
วท.บ. (วิทยาศาสตรเคมี)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ป 2540
หัวขอโครงงานวิจัย “การแพรกระจายของธาตุอาหารในน้ําบริเวณปาชายเลนใน
คลองลูกวัวใหม, เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร”

3. การฝกอบรม / ดูงาน / สัมมนา
24 เม.ย. – 5 พ.ค. 43

13 – 14 ธ.ค. 44

31 ส.ค. – 2 ก.ย. 45
14 – 15 ธ.ค. 45
13 – 17 ม.ค. 46

24 – 29 ต.ค. 47
16 – 20 พ.ค. 48

6 - 10 มิ.ย. 48

2 – 4 พ.ย. 48
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อบรมหลักสูตร”โครงการประชุมปฏิบัติการสําหรับครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร (สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)”
กรมสามัญศึกษา สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ โดยความรวมมือ
ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อบรมหลักสูตร “Environment Noise Sound Measurement for
Industry”
บริษัท Measuretronix Ltd.
อบรมหลักสูตร “การดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO14001”
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
อบรมหลักสูตร “การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดลอม”
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
อบรมหลักสูตร “เทคนนิคการตรวจวัดเสียงจากการจราจรทางบก”
ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ณ ประเทศเกาหลีใต
อบรมหลักสูตร “การประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพของประชาชนจาการไดรับ
สารอินทรียระเหยในบรรยากาศ”
ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
อบรมหลักสูตร “เทคนิคการประเมินระดับเสียงจากการจราจรทางอากาศ”
ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
สัมมนา “Urban Air Quality Management Distance Learning (UAQMDL)”
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9 เม.ย. 50
29 พ.ค. 50
23 – 27 ก.ค. 50

25 – 29 ก.พ. 51

12 – 14 พ .ย.51

19 – 21 พ .ค.52
5 – 10 ธ.ค. 59
12 มค. 60

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
การศึกษาดูงาน หองปฏิบัติการและวิจัย
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ
อบรมหลักสูตร “การตรวจวิเคราะหสารอินทรียระเหยในบรรยากาศ”
ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
อบรมหลักสูตร “การตรวจวัดระดับเสียง”
ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
สัมมนานานาชาติดานการจัดการคุณภาพอากาศ
“Better Air Quality2008 (BAQ 2008)”
ณ โรงแรม Imperial Queen's Park Hotel
การอบรม หลักสูตร “การตรวจวัดเสียงในสิ่งแวดลอม”
ณ ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิง่ แวดลอม จังหวัดปทุมธานี
ศึกษาดูงาน การดําเนินงานอาคารเขียว (green building)
ณ มหาวิทยาลัย Yonsei ประเทศเกาหลีใต
การอบรม หลักสูตร “ระบบมาตรฐาน ISO17025
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

4. การทํางาน
2559 – ปจจุบนั

ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2558 – ปจจุบนั
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
สิ่งแวดลอม พ .ศ.2558
ก.พ. 2556 – ปจจุบัน กรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วาระที่ (3)
ธ.ค. 2556 – ก.พ.2559 กรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วาระที่ (2)
2549 – 2558
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการและ
ควบคุมมลพิษ
ก.พ. 56 – ปจจุบนั
รองศาสตราจารย ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ธ.ค. 2554 – ธ.ค.2556 กรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วาระที่ (1)
ต.ค. 51 – ก.พ. 56
ผูชวยศาสตราจารย ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ต.ค. 44 – ต.ค. 51
อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม รับผิดชอบงานสอน
งานวิจยั การควบคุมดูแลหองปฏิบัติการทางสิ่งแวดลอม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
มิ.ย.40 – พ.ย. 41 ตําแหนง Application Engineer
บริษัทวอเตอรเทส (Water Test) จํากัด
มี.ค. – เม.ย. 39
ฝกงานตําแหนงนักเคมี ในแผนกวิเคราะหคุณภาพน้ํา
บริษัท United Analyst and Engineering Consultant Co.,Ltd
อื่นๆ
รหัสนักวิจัย สภาวิจัยแหงชาติ เลขที่ 00907143
ทะเบียนผูควบคุมมลพิษอากาศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ 020-48-00453
สมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประเภทสมาชิกสามัญ เลขที่สมาชิก 58 1 00234913
ผูควบคุมมลพิษทางอากาศ โดยสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูควบคุมหองปฏิบัติการวิเคราะห กรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว – 165 – ค – 3599

5. ประสบการณในการสอนระดับอุดมศึกษา
ระดับปริญญาตรี
1. วิชามลพิษทางอากาศ
2. วิชามลพิษทางเสียง
3. วิชาการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
4. วิชาเคมีวิเคราะหสารมลพิษ
5. วิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับสิ่งแวดลอม
6. วิชาชีวิตกับสิง่ แวดลอม
7. วิชาแบบจําลองทางสิ่งแวดลอม
ระดับปริญญาโท
1. วิชาการเก็บและวิเคราะหตัวอยางน้าํ เสีย

6. ความชํานาญพิเศษ
1. มลพิษทางอากาศ
2. มลพิษทางเสียง
3. การติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม คุณภาพน้ํา คุณภาพอากาศและเสียง
4. การใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรในการประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศและเสียง
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7. ผลงานทางวิชาการ
สุทิน อยูสุข, วราวุธ เสือดี, มีนา พิทยโสภณกิจ, ศิวพันธุ ชูอินทร และเกรียงศักดิ์ เจียรพสุอนันต.
(2544). ศัพทบัญญัติและนิยามมลพิษทางอากาศ. กทมฯ : สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย.
อาณัติ ตะปนตา, ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน, นิธินาถ เจริญโภคราช, ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์, อาทิตย
ปุษยะนาวิน, ศิวพันธุ ชูอินทร และพิมพนัส วิมุกตายน. (2550). วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับสิ่งแวดลอม. กทมฯ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
ศิวพันธุ ชูอินทร. (2556). การเก็บตัวอยางและวิเคราะหสารมลพิษทางอากาศ. กทมฯ : สํานักพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ศิวพันธุ ชูอินทร. (2556). มลพิษทางอากาศ. กทมฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ศิวพันธุ ชูอินทร. (2556). ความรูเบื้องตนดานมลพิษทางเสียง. กทมฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
ศิวพั นธุ ชู อิน ทร . (2559). การสํา รวจและติด ตามตรวจสอบคุ ณภาพสิ่ง แวดล อม.
กทมฯ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
ศิวพันธุ ชูอินทร. (2560). เคมีวิเคราะหสารมลพิษ. กทมฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ไพบูลย แจมพงษ และศิวพันธุ ชูอินทร. (2560). การจัดการขยะมูลฝอย. กทมฯ : สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

8. งานวิจัย
2559

2558

2558

2557

ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้าํ ผิวดินกับการใชประโยชนที่ดนิ ในเขตเทศบาลตําบลสวน
หลวงอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
งบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2559 (หัวหนาโครงการวิจยั )
กลยุทธในการลดผลกระทบตอสุขภาพของเกษตรกรผูใ ชสารเคมีการปองกันและกําจัด
ศัตรูพืชในการทําสวนสมโอในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
งบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2558 (ผูบริหารแผนงานวิจยั )
การปนเปอนของสารเคมีที่ใชในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชในแหลงน้ําผิวดินในพื้นที่
และบริเวณใกลเคียงสวนสมโอ ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
งบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2558 (หัวหนาโครงการวิจยั )

การศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเพชรบุรี
งบประมาณจากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ 2557 (นักวิจัย

2557
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รวม)
รูปแบบการมีสว นรวมในการจัดการลดการปนเปอนของสารเคมีที่ใชในการปองกันและ
กําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตําบลสวนหลวง อําเภออัมพวา จังหวัสมุทรสงคราม

http://www.teacher.ssru.ac.th/sivapan/

6

2557

2556

2556

2556

2555
2555
2553

2553
2553
2553

2552

2552
2551
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งบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2557 (นักวิจัยรวม)
การกระจายขนาดอนุภาคฝุน และองคประกอบทางเคมีประเภทสารโลหะหนักในอนุภาค
ฝุนในบรรยากาศริมถนน เขตเมือง ในชั่วโมงเรงดวน
งบประมาณ มหาวิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปงบประมาณ 2557
การตกคางของสารเคมีที่ใชในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชในพืน้ ที่และบริเณใกลเคียง
สวนผลไม อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
งบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2556
ความสัมพันธระหวางปริมาณความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศที่ได
จากการตรวจวัดโดยวิธีโซเดียมอารซิไนตกับวิธีมาตรฐานเคมีลมู ิเนสเซนต
งบประมาณ มหาวิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปงบประมาณ 2556
ผลของการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ที่ มี ต อ คุ ณ ภาพน้ํ า ในพื้ น ที อํ า เภออั ม พวา จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม
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