
ทําเนียบนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รุนที่ 1  

 

0 | หนา 

สํานักงานการวิจัยแหงชาติ รวมกับ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําเนียบนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รุนท่ี 1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

พ.ศ. 2562 



ทําเนียบนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รุนที่ 1  

 

1 | หนา 

โครงการฝกอบรมสรางนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รุนที ่1 

 

 
 

ระหวาง วันที่ 4 – 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

ณ หองประชุมอินทนิล สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 

 

  



ทําเนียบนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รุนที่ 1  

 

2 | หนา 

ผูทรงคุณวุฒิ (ยาไก) 
 

 

ช่ือ-สกุล 

เบอรโทร 

E-mail 

ที่อยู 

 

รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา วัธนสุนทร 

085-129-2544 

drkanjana@yahoo.com 

100/389 หมูบานลานทอง ถนนติวานนท  

อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี 

11120 

 

 

ช่ือ-สกุล 

เบอรโทร 

E-mail 

ที่อยู 

 

ดร.อรสุดา  เจริญรัถ 

085-408-3962, 089-927-5738 

orasudabatu@gmail.com 

76/1 ซอยลาดพราว 35  

แขวงจันทรเกษม เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 

10900 

 

 

ช่ือ-สกุล 

เบอรโทร 

E-mail 

ที่อยู 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวุฒิ เดไปวา 

086-7783931 

depaiwa@hotmail.com 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

คณะวิศวะกรรมศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  

ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  

10520 

 

  

mailto:drkanjana@yahoo.com
mailto:orasudabatu@gmail.com
mailto:depaiwa@hotmail.com


ทําเนียบนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รุนที่ 1  

 

3 | หนา 

วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แมไก) 
 

 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

E-mail 

เบอรโทร 

ผูชวยศาสตราจารย นพ.สาธติ ครูะทอง 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธริาช  

sathit@nmu.ac.th  

089-699-8265 

 

 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

E-mail 

เบอรโทร 

รองศาสตราจารย ดร.ปรตุม  บุญศรตีนั 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

parud145@gmail.com  

097-959-1664 

 

 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

E-mail 

เบอรโทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสภา อาํนวยรัตน 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

u_sopa@yahoo.com  

085-335-2811 

 

 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

E-mail 

เบอรโทร 

ดร.กุลรัตน บรริักษวาณิชย 

โรงพยาบาลเพชรบูรณ  

kulrut_bor@hotmail.com  

063-391-9265 

 

mailto:sathit@nmu.ac.th
mailto:parud145@gmail.com
mailto:u_sopa@yahoo.com
mailto:kulrut_bor@hotmail.com


ทําเนียบนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รุนที่ 1  

 

4 | หนา 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

E-mail 

เบอรโทร 

ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ 

โรงเรียนบานดายเทพกาญจนาอุปถัมภ  

kutop35@gmail.com  

087-191-9864 

 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

E-mail 

เบอรโทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุขุมวิทย  ไสยโสภณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

sukhumvt@kku.ac.th 

081-380-0591  

 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

E-mail 

เบอรโทร 

รองศาสตราจารย ดร.นรนิทรชัย พัฒนพงศา 

มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม  

narinchai@yahoo.com  

081-568-5718 

 

  

mailto:kutop35@gmail.com
mailto:sukhumvt@kku.ac.th
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ทําเนียบนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รุนที่ 1  

 

5 | หนา 

ผูเขารวมการอบรม (ลูกไก) 
 

 1 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

กันยรัชนิ์ ศรีจันทร  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี  

อาจารย  

0905641422  

k.srichan.ubu@gmail.com  

ปริญญาโท  

การทองเที่ยวและการบริการ 

 

 2 

 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

กัมปนาท  ปาวิน  

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

อาจารยที่ปรึกษาหอพัก  

085-713-3301  

Kampanath.p@gmail.com   

ปริญญาตร ี

อิเล็กทรอนิกส, ระบบโทรคมนาคม, ลานนา

ศึกษา, team building, ice breaking 

 

 3 

 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

กิรณา เคาฉลองเคียง  

กลุมวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร  

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

อาจารย  

0861895299  

Kirana.k@cmu.ac.th  

ปริญญาโท  

กลุมโรคติดตอไมเรื้อรัง โรคหลอดเลือด

สมอง 

 

mailto:k.srichan.ubu@gmail.com
mailto:Kampanath.p@gmail.com
mailto:Kirana.k@cmu.ac.th


ทําเนียบนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รุนที่ 1  

 

6 | หนา 

 4 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

ขวัญพงษ  สมมติร  

คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา   

อาจารย  

0634209292  

ajdoi.design@gmail.com  

ปริญญาโท  

Product Design, Furniture Design, Interior 

Design, Graphic Design 

 

 5 

 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

ตําแหนง 

 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

เขมกร รุจนพันธุ   

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน เชียงใหม  

อาจารยประจาํ ภาควิชาการจัดการ  

คณะบริหารธุรกิจ  

083-4783297  

Khemmagorn@feu.edu  

ปริญญาโท 

การบริหาร การวางแผนระบบ SME การ

เพ่ิมมูลคาของสินคา การประเมิน 

 

 6 

 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

จรรยวรรธน ตัณฑเจริญรตัน วุฒิจาํนงค 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา   

อาจารย  

0909636248  

vjanyawat@hotmail.com  

ปริญญาเอก  

สารสกัดจากพืชและการนําไปใช จุลินทรีย

ทางอาหาร อาหารเชิงหนาที ่

 

 

mailto:ajdoi.design@gmail.com
mailto:Khemmagorn@feu.edu
mailto:vjanyawat@hotmail.com


ทําเนียบนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รุนที่ 1  

 

7 | หนา 

 7 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

ตําแหนง 

 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

จําเริญ เขื่อนแกว  

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  

อาจารยประจาํภาควิชาการจัดการโลจิ

สติกส  

คณะบริหารธุรกิจ  

0897430322  

chamroen@feu.edu  

ปริญญาโท  

การจัดการการผลิต พัฒนาสินคากลุม

วิสาหกิจชุมชน SMEs การจัดการโซอุปทาน 

 

 8 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

จิรัฐิติกาล มานะจรรยาพงศ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

อาจารย  

098-532-3395  

givefy34@hotmail.com  

ปริญญาโท   

การบริหารจัดการการทองเที่ยว 

 

 9 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

เจษฎา เจริญสิริพิศาล  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบรุ ี  

พยาบาลวิชาชีพ  

086-9368322  

TOR_ba_15@hotmail.com  

ปริญญาตร ี  

การพยาบาลผูใหญ และผูสูงอายุ 

 

mailto:chamroen@feu.edu
mailto:givefy34@hotmail.com
mailto:TOR_ba_15@hotmail.com


ทําเนียบนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รุนที่ 1  

 

8 | หนา 

 10 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

ชนิดาภา วงศรักษา  

ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน กรมอนามัย  

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  

091-0210996  

Wongruksa.w@gmail.com  

ปริญญาโท 

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน การสงเสริม

สุขภาพ วัยเรียน 

 11 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

ชลธิชา สุรัตนสัญญา  

หลักสูตรนิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

อาจารย  

0952532254  

chonthicha.a@yru.ac.th  

ปริญญาโท นิตศิาสตรมหาบัณฑิต  

กฎหมาย 

 

 12 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

ชอทิพย  นิมิตรกุล  

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

อาจารย  

0877461425  

Chor.nimitkul@gmail.com  

ปริญญาโท  

ดานการตลาด 

 

mailto:Wongruksa.w@gmail.com
mailto:chonthicha.a@yru.ac.th
mailto:Chor.nimitkul@gmail.com


ทําเนียบนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รุนที่ 1  
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 13 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

ณัฐฑรี  สินธุนาวา  

คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร   

มหาวิทยาลัยพะเยา  

อาจารย  

0815959801  

pongnatnick@gmail.com  

ปริญญาเอก  

องคการและการจัดการ การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย 

 

 14 

 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

ณัฐพล นันทาวิวัฒน  

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานปฏิบัติการ 

0812496254  

nathabol.n@hotmail.com  

ปริญญาโท  

เศรษฐศาสตรการเงิน การลงทุนและการ

บริหารความมั่งคั่ง (Investment and 

Wealth Management) เศรษฐศาสตรการ

พัฒนา และเศรษฐศาสตรแรงงาน 

 

 15 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

ณัฐภูมิ  จันทราช  

มหาวิทยาลัยพะเยา  

อาจารย  

082-6536544  

bartleby128@gmail.com  

ปริญญาโท  

วิทยาศาสตรการกีฬา, พลศึกษา 

 

mailto:pongnatnick@gmail.com
mailto:nathabol.n@hotmail.com


ทําเนียบนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รุนที่ 1  

 

10 | หนา 

 16 

 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

ณัฐริน  รตันัง  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

อาจารยประจาํหลักสูตร  

085-6141959  

may_nattarin1990@hotmail.com " 

ปริญญาโท    

การจัดการการทองเที่ยวและการบริการ 

การตลาดทางการทองเที่ยวและการบริการ 

 

 17 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

ทวีศักด์ิ แสนสงา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

(เจ็ดยอด) 

อาจารย  

0951149354  

Arttycool1990@gmail.com  

ปริญญาโท  

การผลิตส่ือ 

 18 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

ธัญญารัตน ทองใจ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

อาจารย  

0824840252  

Bash2297@hotmail.com  

ปริญญาโท  

การสรางสรรคผลงานศิลปะดาน

ประติมากรรมดวยเทคนิคทีห่ลากหลาย 

 

mailto:Bash2297@hotmail.com


ทําเนียบนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รุนที่ 1  

 

11 | หนา 

 19 

 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

ธาดา เสนานัย  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

อาจารย  

0877861564  

Delphic_doubt@hotmail.com  

ปริญญาโท  

Product Design Graphic Design 

Packaging Design Web Design Interior 

Design Exterior Design 3D Dimension 3D 

Animation 

 

 20 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

ธิดา ตุงใย  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

อาจารย  

0954493727  

tida.tungyai@gmai.com  

ปริญญาโท  

กระบวนการผลิต สังเคราะห วิเคราะหดาน

เซรามิก 

 

 21 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

ธีรภัทร หลอดเข็ม  

เทศบาลเมืองตนเปา จังหวัดเชียงใหม  

นายชางโยธา  

0956891872  

teerapart.lord@gmail.com  

ปริญญาโท 

บริหารจัดการโครงการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย และการจัดการเพ่ือการ

พัฒนาสาธารณูปโภคในอปท. 

 

mailto:Delphic_doubt@hotmail.com
mailto:tida.tungyai@gmai.com


ทําเนียบนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รุนที่ 1  
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 22 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

นพดล แสนอินตะ  

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอาํเภอเฉลิมพระเกียรต ิ  

คร ู  

0966788844  

 sanintha382@gmail.com  

ปริญญาตร ี  

การจัดการศึกษาผูใหญ ผูพลาดโอกาส ผู

ขาดโอกาส และ ผูดอยโอกาสทางการศึกษา 

 

 23 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

นพรัตน  เตชะพันธรตันกุล  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

เชียงใหม 

อาจารย  

0866796226  

kpnoparat.ple@gmail.com  

ปริญญาโท  

สถิติประยุกต 

 

 24 

 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

นพวรรณ เดชบุญ  

คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

อาจารย  

0850325408  

aof_iccmu@hotmail.com  

(กําลังศึกษา) ปริญญาเอก 

การพัฒนานวัตกรรมและสรางสรรคในงาน

เซรามิก การพัฒนาเนื้อดินและเคลือบเซรามิ

กจากแหลงชุมชนทองถิ่น วัสดุทนไฟจาก

วัตถุดิบในประเทศ 

 

mailto:sanintha382@gmail.com
mailto:kpnoparat.ple@gmail.com


ทําเนียบนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รุนที่ 1  
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 25 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

นภสร  ปนแกว  

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา   

อาจารย  

095-4535245  

Napasorn370@gmail.com  

ปริญญาตร ี

- 

 

 26 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

น้ําฝน อุยพอง  

กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม  

นักวิชาการส่ิงแวดลอมปฏิบัติการ  

0971655940  

Inam_fon@hotmail.com  

ปริญญาตร ี

การจัดการส่ิงแวดลอม อนุรักษส่ิงแวดลอม 

 

 27 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

นิรมล  ประเสริฐพงศกุล  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

บุคลากร-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  

088-4049819  

niramol1405@gmail.com  

ปริญญาโท  

MICE Industry/เศรษฐศาสตรการ

ทองเที่ยว/เศรษฐศาตรการจัดการ/การ

บริการโครงการ/นวัตกรรมทางการศกึษา 

 

mailto:Napasorn370@gmail.com
mailto:Inam_fon@hotmail.com
mailto:niramol1405@gmail.com


ทําเนียบนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รุนที่ 1  
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 28 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

เนติ พิเคราะห  

คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

อาจารย  

0896317833  

bubyzoon@hotmail.com  

ปริญญาโท  

จิตรกรรมไทย ศิลปกรรมไทย 

 

 29 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

 

 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

บุญฑริกา วงคคม  

กลุมการพยาบาลมารดา ทารก และการ

ผดุงครรภ  

คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยเชียงราย  

อาจารยประจาํ  

0832096592  

joywongkom@yahoo.com  

ปริญญาโท  

การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุง

ครรภ 
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ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

ปวียา รักนิ่ม  

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

อาจารย  

0989253595  

paweeya@gmail.com  

ปริญญาเอก  

Iot, machine learning, data science 

 

mailto:bubyzoon@hotmail.com
mailto:joywongkom@yahoo.com
mailto:paweeya@gmail.com


ทําเนียบนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รุนที่ 1  
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 31 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

ปยะ ปุริโส  

ศูนยอยามัยที่ 7 ขอนแกน  

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  

นักโภชนาการชํานาญการ  

0868608123  

namo.puriso@gmail.com  

ปริญญาตรี   

ดานโภชนาการทุกกลุมวัย 

 

 32 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

ปยะนุช เจดียยอด  

คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

อาจารย (หลักสูตรออกแบบอตุสาหกรรม) 

088-8265146  

jajapatonggo@gmail.com  

ปริญญาโท  

ออกแบบผลิตภัณฑ ออกแบบตกแตงภายใน 

 

 33 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

พัชรินทร  วงษสวาง  

วิทลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ  

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  

0819502811  

patcharin@unc.ac.th  

ปริญญาโท 

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และ ดาน

ยาเสพติด 

 

mailto:namo.puriso@gmail.com
mailto:jajapatonggo@gmail.com
mailto:patcharin@unc.ac.th


ทําเนียบนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รุนที่ 1  
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 34 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

 

 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

พัฒนชญา มณีคํา  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

ตาก  

อาจารย  

0930387097  

phatchayam@gmail.com  

ปริญญาโท  

ดานจักรวาลวิทยา (Cosmology) 

 

 35 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

พิมพวีรา ละลํา  

คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยเชียงราย  

อาจารยพยาบาล  

0960987543  

Pimweera@gmail.com  

ปริญญาโท  

การพยาบาลผูสูงอายุ 

 

 36 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

พิมสกาว มั่นขันธ  

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  

อาจารย  

098-7959760  

pimsakao.munkhun@gmail.com  

ปริญญาตร ี  

จิตวิทยาวัยรุน 

 

mailto:phatchayam@gmail.com
mailto:Pimweera@gmail.com
mailto:pimsakao.munkhun@gmail.com


ทําเนียบนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รุนที่ 1  

 

17 | หนา 

 37 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

พงศิยา อ่ํานาคิล  

กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝมอืแรงงาน 

นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน  

0868415499  

pamme1119@hotmail.com  

ปริญญาโท 

Society and Political Science. 

 

 38 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

มะลิวัลย แซอุย  

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจรญิ 

มหาวิทยาลัยมหิดล  

อาจารย  

080-5121876  

maliwansaouy@gmail.com  

ปริญญาเอก  

ปฐพีวิทยา  การปลูกพืชไรดิน 

 

 39 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

มาโนช สุภาพันธวรกุล  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

นิสิตปรญิญาเอก  

081-9449722  

manoch.su@hotmail.com  

(กําลังศึกษา) ปริญญาเอก 

การศึกษา อุตสาหกรรม การบริหารจัดการ 

SMEวิสาหกิจชุมชน 

 

 

mailto:pamme1119@hotmail.com
mailto:maliwansaouy@gmail.com
mailto:manoch.su@hotmail.com


ทําเนียบนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รุนที่ 1  
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 40 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

รินรดา สันติอาภรณ  

คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

อาจารย  

0835174116  

rinrada.rmutl@gmail.com  

ปริญญาโท  

แอนิเมช่ัน คาแรคเตอรดีไซน กราฟก วิดีโอ 

ถายภาพ ส่ือประชาสัมพันธ 
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ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

วรรณิก พิชญกานต  

สาขาสถาปตยกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

อาจารย  

0891260178  

w.pichayakan@gmail.com  

ปริญญาเอก 

ผังเมือง อนุรักษสถาปตยกรรมและชุมชน 

 

 42 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

วรัญญา ฐานะ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

อาจารย  

095 4535504  

Matoi@rmutl.ac.th  

ปริญญาโท  

การบริหารจัดการการทองเที่ยว 

 

mailto:rinrada.rmutl@gmail.com
mailto:w.pichayakan@gmail.com


ทําเนียบนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รุนที่ 1  
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 43 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

วริษฐา พุมทอง  

ศูนยอนามัยที่1 เชียงใหม  

ทันตแพทย  

089-4985577  

Putvarittha@gmail.com  

ปริญญาตร ี  

สุขภาพชองปาก 

 44 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

วานิช ทองเกตุ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (นิติศาสตร)  

อาจารยประจาํหลักสูตรนิติศาสตร  

089 - 6920230  

wanich_0625@hotmail.com  

ปริญญาโท 

ทางดานกฎหมายมหาชน 
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ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

วาสนา ดวงคาํ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

อาจารย  

0895591372  

wasana_k@rmutl.ac.th  

ปริญญาโท  

Algorithm, Programming 

 

mailto:Putvarittha@gmail.com
mailto:wanich_0625@hotmail.com
mailto:wasana_k@rmutl.ac.th


ทําเนียบนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รุนที่ 1  

 

20 | หนา 

 46 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

วิรัน วิสุทธิธาดา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

นาน  

อาจารย  

0861839988  

Runvi_k@rmutl.ac.th  

ปริญญาโท  

สารสําคัญในพืชและการนาํไปใชประโยชน 

 

 47 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

ศกุนตลา สายใจ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

เชียงใหม 

อาจารย  

0903312468  

sakuntala.saijai@gmail.com  

ปริญญาเอก  

Soil Microbiology, Organic hydroponics 

 

 48 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

ศิรินภา พรมมาแบน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

อาจารย  

0832063918  

ajsirinapa@gmail.com  

ปริญญาโท  

ออกแบบบรรจุภัณฑ 

 

mailto:Runvi_k@rmutl.ac.th
mailto:sakuntala.saijai@gmail.com
mailto:ajsirinapa@gmail.com


ทําเนียบนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รุนที่ 1  

 

21 | หนา 

 49 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

สราวุฒิ ดาแกว  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

อาจารย  

0637715775  

Sarawut.da@rmu.ac.th  

ปริญญาโท  

1. Agricultural Machinery Technology 

2. Post Harvest Technology 

 50 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

สาวิตรี  วงศฤกษดี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

ตาก  

อาจารย คณะวิศวกรรรมไฟฟา 

0994691454  

s.wongrerkdee@gmail.com  

ปริญญาโท 

ระบบ Automation, Smart farm 

 

 51 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

สิริกานต มธีัญญากร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

อาจารย  

0875765519  

nokkamin_nt@hotmail.com  

ปริญญาโท 

Visual Effect Animation Website Design 

 

mailto:Sarawut.da@rmu.ac.th
mailto:s.wongrerkdee@gmail.com
mailto:nokkamin_nt@hotmail.com


ทําเนียบนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รุนที่ 1  

 

22 | หนา 

 52 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

สุทิน กันยะมี  

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจรญิ 

มหาวิทยาลัยมหิดล (สาขาวิชา

เกษตรศาสตร)  

อาจารย  

0649855959  

sutin.kan@mahidol.edu  

ปริญญาเอก  

การจัดการหลังการเก็บเก่ียวพืชสวน 

 

 53 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

สุรีนาฎ มะโนลา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

อาจารย  

0823814807  

Sureenat277 @gmail.com  

ปริญญาโท  

ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร 

 

 54 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

ตําแหนง 

เบอรโทร 

E-mail 

วุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญ 

อรัญญา บุทธิจักร  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี  

อาจารย  

0847877482  

arunya_pe10@yahoo.com  

ปริญญาเอก  

วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลัง

กาย 

  

mailto:sutin.kan@mahidol.edu
mailto:arunya_pe10@yahoo.com


ทําเนียบนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รุนที่ 1  

 

23 | หนา 

ผูจัดการโครงการ 
 

 
 

ช่ือ-สกุล 

หนวยงาน 

 

E-mail 

เบอรโทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรมย  สีดาคํา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

วิทยาเขตเชียงใหม 

Aphirom2507@gmail.com 

093-163-5554 

 

 

  



ทําเนียบนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รุนที่ 1  

 

24 | หนา 

ผูบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 

 

ช่ือ-สกุล 

ตําแหนง

หนวยงาน 

E-mail 

เบอรโทร 

รองศาสตราจารยศีลศิร ิสงาจติร 

ผูปฏิบัติหนาทีอ่ธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

seensiri@rmutl.ac.th 

- 

 

ช่ือ-สกุล 

ตําแหนง

หนวยงาน 

E-mail 

เบอรโทร 

ดร.สุรพล ใจวงศษา 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

chaiwongsar@gmail.com 

- 

 
 

ช่ือ-สกุล 

ตําแหนง

หนวยงาน 

 

E-mail 

เบอรโทร 

ดร.ภาสวรรธน วัชรดํารงคศักด์ิ 

รักษาราชการแทน ผูอํานวยการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

wao_narong@yahoo.com 

- 

  

mailto:seensiri@rmutl.ac.th
mailto:Chaiwongsar@gmail.com
mailto:wao_narong@yahoo.com


ทําเนียบนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รุนที่ 1  

 

25 | หนา 

ผูประสานงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 

 
 

ช่ือ-สกุล 

ตําแหนง

หนวยงาน 

 

E-mail 

เบอรโทร 

นายพิศาล หลาใจ 

เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

phisal@rmutl.ac.th 

053-266-518 #1017 

 

ช่ือ-สกุล 

ตําแหนง

หนวยงาน 

 

E-mail 

เบอรโทร 

นางสาวสุคนธ วงศหาญ 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

wongharn@gmail.com 

053-266-518 #1012 

 

ช่ือ-สกุล 

ตําแหนง

หนวยงาน 

 

E-mail 

เบอรโทร 

นางสาวณิชกมล โพธิ์แกว 

นักจัดการงานวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

nichkamol.rdi.rmutl@gmail.com 

053-266-518 #1006 

 

 

 

 

mailto:phisal@rmutl.ac.th
mailto:wongharn@gmail.com
mailto:nichkamol.rdi.rmutl@gmail.com


ทําเนียบนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รุนที่ 1  
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สถาบันวิจัยและพัฒนา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 

98 หมู 8 ตําบลปาปอง อําเภอดอยสะเก็ด จงัหวัดเชียงใหม 50220 

โทรศัพท 053266516,18 โทรสาร 053266522 

 

 

  เว็บไซต https://rdi.rmutl.ac.th     E-mail: rdi@edu.rmutl.ac.th 

 

 

 

 

 

 
 

จัดวางรูปเลม นางสาวณชิกมล โพธิแ์กว 

https://rdi.rmutl.ac.th/
mailto:rdi@edu.rmutl.ac.th


ทําเนียบนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รุนที่ 1  
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