
 
 

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ประเมินต้นฉบับผลงานทางวิชาการ (กรณีศึกษา/งานแปล/ตำรา/หนังสือ) ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา  

************************************************** 
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ – เคมี  

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล สังกัด 
สาขาที่ได้รับการแต่งต้ังให้
ดำรงตำแหน่งทางวิขาการ 

ความเชี่ยวชาญ 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒินันท์ เผ่ามีพันธ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เคมีอินทรีย์ ⚫เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ 
⚫การศึกษากลไกการเกิดปฏิกิริยาของปฏิกิริยา
เคมีอินทรีย์และปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซซัน 
⚫การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา/ตัวเริ่มปฏิกิริยา 
⚫การศึกษาจลนพลศาสตร์ของการพอลิเมอไร
โซซันของวงเอสเทอร์ รวมทั้งการสกัดแยกและ
พิสูจน์เอกลักษณ์ของสารเคมีอินทรีย์ 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ์ 

เคมีเชิงฟิสิกส์ ⚫เคมี 
⚫เคมีเชิงฟิสิกส์ 
⚫เคมีประยุกต์ 
⚫เคมีเช้ือเพลิงและพลังงาน 
⚫เคมีพื้นผิว  
⚫เคมีพอลิเมอร์ 

3 รองศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

เคมี ⚫เคมี 
 

4 รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ไชยโรจน์ สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.

ล้านนา เชียงใหม่ 

เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ⚫อาหารสุขภาพ 
⚫ผล ิ ตข ้ า ว แ ดงท ี ่ ม ี ป ร ิ ม าณสาร ลด ค ลอ
เรสเตอรอลมาก 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปิละพงค์ ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รังสีเทคนิค ⚫Molecular imaging 
⚫nanomedicine 
⚫cell biology 
⚫drug development 



 
 

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ประเมินต้นฉบับผลงานทางวิชาการ (กรณีศึกษา/งานแปล/ตำรา/หนังสือ) ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา  

************************************************** 
ลำดับ

ท่ี 
ชื่อ - สกุล สังกัด 

สาขาที่ได้รับการแต่งต้ังให้
ดำรงตำแหน่งทางวิขาการ 

ความเชี่ยวชาญ 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินานาฏ วิทยาประภากร สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร  
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

เคมีส่ิงแวดล้อม ⚫เคมีส่ิงแวดล้อม 
⚫เคมีบำบัดน้ำเสีย 
⚫Hydrogel Biomaterial 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวี กังวาลย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เคมีเชิงฟิสิกส์ ⚫เคมีคอมพิวเตอร์ 
⚫วัสดุเรืองแสง 
⚫ตัวเร่งปฏิกิริยา 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลธัญบุรี 

วิทยาการพอลิเมอร์ (เคมี) ⚫เคมีพอลิเมอร์ 
⚫เคมีวัสดุ 
⚫วิทยาการพอลิเมอร์ 
⚫เคมีส่ิงแวดล้อม 

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

เคมี ⚫เคมีเชิงฟิกส์ 
⚫วัสดุศาสตร์ 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรนุช คฤหานนท์ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

เคมีอินทรีย์ ⚫เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ 
⚫พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล 

๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี เกิดเทพ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เคมีเชิงฟิสิกส์ ⚫เคมีฟิสิกส์ 
⚫เคมีพอลิเมอร์ 
⚫พอลิเมอร์คอมโพสิต ประยุกต์ใช้ในการผลิต 
เป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 

๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมร ไชยสัตย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลธัญบุรี 

เคมี/วิทยาการพอลิเมอร์ ⚫การเตรียมอนุภาคพอลิเมอร์โดยพอลิเมอร์ฐาน
ชีวภาพ 
⚫การพฒันาอนุภาคพอลิเมอร์สำหรับบำบัดน้ำ
เสียและสีย้อม 



 
 

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ประเมินต้นฉบับผลงานทางวิชาการ (กรณีศึกษา/งานแปล/ตำรา/หนังสือ) ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา  

************************************************** 
ลำดับ

ท่ี 
ชื่อ - สกุล สังกัด 

สาขาที่ได้รับการแต่งต้ังให้
ดำรงตำแหน่งทางวิขาการ 

ความเชี่ยวชาญ 

๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ 

- ⚫พอลิเมอร์ยางและการขึ้นรูป 
⚫การวิเคราะห์ข้ึนรูปฟิล์มจากผงบุก การย้อมสี
ผ้า และแฝก 
 

 
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ – ฟิสิกส์  

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล สังกัด 
สาขาที่ได้รับการแต่งต้ังให้
ดำรงตำแหน่งทางวิขาการ 

ความเชี่ยวชาญ 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ สุคนธชาติ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 

 

ดาราศาสตร์ ⚫ดาราศาสตร์  

⚫ฟิสิกส์  

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มีชัย เทพนุรัตน์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ฟิสิกส์ ⚫วิทยาศาสตร์  

⚫ฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์  
⚫ฟิสิกส์ประยุกต์ 
⚫การสอนฟิสิกส์ 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ สมวรรณ สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร  
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

ฟิสิกส์ ⚫Opties 

⚫Piezoelectric 
 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร  
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

 
 

ฟิสิกส์ ⚫Semiconductor 
⚫Nanotechnology 
⚫Sensors 



 
 

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ประเมินต้นฉบับผลงานทางวิชาการ (กรณีศึกษา/งานแปล/ตำรา/หนังสือ) ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา  

************************************************** 
ลำดับ

ท่ี 
ชื่อ - สกุล สังกัด 

สาขาที่ได้รับการแต่งต้ังให้
ดำรงตำแหน่งทางวิขาการ 

ความเชี่ยวชาญ 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ฟิสิกส์ ⚫ฟิสิกส์ของเครื่องเร่งอนุภาพ 
⚫เทคโนโลยีซินโครตรอน 
⚫การพัฒนาเครื่องมือทดลองทางฟิสิกส์ 

 
 
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ – ชีววิทยา 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล สังกัด 
สาขาที่ได้รับการแต่งต้ังให้
ดำรงตำแหน่งทางวิขาการ 

ความเชี่ยวชาญ 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จุฑามณี ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

- ⚫พืชสวน 
⚫ชีววิทยา  

⚫พฤกษศาสตร์  

2 รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ รุ่งเรืองวงศ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ⚫การจ ั ดก ารทร ั พย ากร ธ รรมชาต ิ และ
ส่ิงแวดล้อม 

๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพร กุลมา สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร  

มทร.ล้านนา น่าน 

ชีววิทยา ⚫จุลชีววิทยา 

⚫ชีววิทยา  

๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวาท สายปาระ สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร  

มทร.ล้านนา น่าน 

ชีววิทยา ⚫พฤกษศาสตร์ 

 
 
 
 



 
 

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ประเมินต้นฉบับผลงานทางวิชาการ (กรณีศึกษา/งานแปล/ตำรา/หนังสือ) ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา  

************************************************** 
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล สังกัด 
สาขาที่ได้รับการแต่งต้ังให้
ดำรงตำแหน่งทางวิขาการ 

ความเชี่ยวชาญ 

1 ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

คณิตศาสตร์ ⚫Fixed Point Theory 

⚫Nonlinear Functional Analysis and 
Optimization 

2 ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเท่ียง ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

คณิตศาสตร์ ⚫Functional analysis 

3 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ ์ อุรัจนานนท์ สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร  
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

คณิตศาสตร์ ⚫สถิติและคณิตศาสตร์ 
⚫การสอนทางคณิตศาสตร์ 
⚫การวัดและประเมินผลการศึกษา 
⚫การวิจัยการศึกษา 

4 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัตน ์ จิตรพีระ สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร  

มทร.ล้านนา เชียงราย 

คณิตศาสตร์ ⚫Fixed point theory and applications 
 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ วัฒนวิฑรู สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร  

มทร.ล้านนา ตาก 

คณิตศาสตร์ ⚫Fixed point theory 

๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร  

มทร.ล้านนา ตาก 

คณิตศาสตร์ ⚫Existence and optimal Control 

๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พายัพ เกตุช่ัง สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร  

มทร.ล้านนา ตาก 

คณิตศาสตร์ ⚫Functional analysis  
⚫Fixed point theory   



 
 

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ประเมินต้นฉบับผลงานทางวิชาการ (กรณีศึกษา/งานแปล/ตำรา/หนังสือ) ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา  

************************************************** 
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ – สถิติ 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล สังกัด 
สาขาที่ได้รับการแต่งต้ังให้
ดำรงตำแหน่งทางวิขาการ 

ความเชี่ยวชาญ 

๑ รองศาสตราจารย์พิษณุ เจียวคุณ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สถิติประยุกต์ ⚫ทฤษฎีสถิติ  
⚫สถิติประยุกต ์

๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรินี ไตรสถิตย์ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สถิติประยุกต์ ⚫ชีวสถิติ 

๓ รองศาสตราจารย์ ดร.ลัคนา วัฒนะชีวะกุล สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

สถิติศาสตร์ ⚫สถิติ 

๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี สาขาวิชาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร 

สถิติศาสตร์ ⚫สถิติและสถิติประยุกต์ เช่น Statistical 
Inference, Bayesian Statistics, Linear 
model, Categorical Data Analysis, 
Multivariate Analysis, Experimental 
Design and Biostatistics 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ประเมินต้นฉบับผลงานทางวิชาการ (กรณีศึกษา/งานแปล/ตำรา/หนังสือ) ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา  

************************************************** 
กลุ่มสาขาพืชศาสตร์  

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล สังกัด 
สาขาที่ได้รับการแต่งต้ังให้
ดำรงตำแหน่งทางวิขาการ 

ความเชี่ยวชาญ 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา แซ่เตียว ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

- ⚫การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ  

⚫ไม้ดอกไม้ประดับ  
⚫เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช  
 
 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์ สาขาพืชศาสตร์ สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร 

พืชสวน ⚫พืชศาสตร์  

 
๓ รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จุฑามณี ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

- ⚫พืชสวน 
⚫ชีววิทยา  

⚫พฤกษศาสตร์  

๔ รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา สรวมศิริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พืชสวน ⚫สรีรวิทยาพืชสวน  

⚫เกษตรอินทรีย์  
⚫พืชสมุนไพร ไม้ผล 

3 รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ต้ังระเบียบ สาขาพืชศาสตร์ สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร 

กีฏวิทยา ⚫กีฏวิทยา  

⚫การควบคุมแมลงโดยชีววิธี (Biocontool)  
⚫โรควิทยาแมลง 

4 รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวพา จิระเกียรติกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พืชศาสตร์ ⚫การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช 
⚫การผลิตไม้ดอก  
⚫เทคโนโลยีการผลิตพืช 

5 รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา ช่างเจรจา สาขาพืชศาสตร์ สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร 

พืชศาสตร์ ⚫การปรับปรุงพันธุ ์
⚫สรีรวิทยา  
⚫การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 



 
 

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ประเมินต้นฉบับผลงานทางวิชาการ (กรณีศึกษา/งานแปล/ตำรา/หนังสือ) ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา  

************************************************** 
ลำดับ

ท่ี 
ชื่อ - สกุล สังกัด 

สาขาที่ได้รับการแต่งต้ังให้
ดำรงตำแหน่งทางวิขาการ 

ความเชี่ยวชาญ 

6 รองศาสตราจารย ์ดร.สมชาติ หาญวงษา สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร  
มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

พืชศาสตร์ ⚫สรีระวิทยาของพืช 
⚫วัชพืชและการป้องกันจำกัด  
⚫เทคโนโลยีการผลิตพืช 

๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ทิมขำ สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร  

มทร.ล้านนา น่าน 

ปฐพีวิทยา ⚫การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อการปลูกพืช  

 

 
 
กลุ่มสาขาสัตวศาสตร์และประมง – สัตวศาสตร์  

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล สังกัด 
สาขาที่ได้รับการแต่งต้ังให้
ดำรงตำแหน่งทางวิขาการ 

ความเชี่ยวชาญ 

๑ รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา สาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ 

เกษตร  มทร.ล้านนา น่าน 

สัตวศาสตร์ ⚫การผลิตปศุสัตว์ในเขตร้อนช้ืน  

⚫การปรับปรุงพันธุ์สัตว์  
 

๒ รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี ทาตระกูล ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 
คณะเกษตรศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สัตวศาสตร์ ⚫การผลิตสุกร  

⚫โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเด่ียว  

⚫อาหารเสริมสำหรับสัตว์  

๓ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ สาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ 

เกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง 

สัตวศาสตร์ ⚫Animal nutrition  
 



 
 

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ประเมินต้นฉบับผลงานทางวิชาการ (กรณีศึกษา/งานแปล/ตำรา/หนังสือ) ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา  

************************************************** 
ลำดับ

ท่ี 
ชื่อ - สกุล สังกัด 

สาขาที่ได้รับการแต่งต้ังให้
ดำรงตำแหน่งทางวิขาการ 

ความเชี่ยวชาญ 

๔ รองศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ จันทร์ถิระติกุล สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาควิชา
เทคโนโลยีการเกษตร คณะ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

สัตวศาสตร์ ⚫โภชนศาสตร์สัตว์  
 

๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน สาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ 
เกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

สัตวศาสตร์ ⚫โภชนศาสตร์สัตว์  
 

๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ สาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ 

เกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง 

สัตวศาสตร์ ⚫การผลิตสัตว์ปีก  
 

๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะ
เกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สัตวศาสตร์ ⚫สรีรวิทยาสัตว์เล้ียง 
 

๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร จันทร์ไชย สาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ 

เกษตร มทร.ล้านนา น่าน 

สัตวศาสตร์ ⚫สัตว์เค้ียวเอื้อง  
⚫สรีรวิทยาสัตว์  

⚫ปศุสัตว์อินทรีย์  

⚫การจัดการฟาร์ม และธุรกิจปศุสัตว์  

 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ประเมินต้นฉบับผลงานทางวิชาการ (กรณีศึกษา/งานแปล/ตำรา/หนังสือ) ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา  

************************************************** 
กลุ่มสาขาสัตวศาสตร์และประมง - ประมง  

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล สังกัด 
สาขาที่ได้รับการแต่งต้ังให้
ดำรงตำแหน่งทางวิขาการ 

ความเชี่ยวชาญ 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา อิสเหาะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

เพาะเล้ียงสัตว์น้ำ ⚫ระบบการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ  

⚫อาหารสัตว์น้ำ  
⚫งานวิจัยเชิงพื้นท่ีสู่ชุมชน 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา นาวานุเคราะห์ สาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะ
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร  
มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

ประมง ⚫คุณภาพน้ำ 
⚫นิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรประมง 
⚫การเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ 
⚫การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ดวงใจ สาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ 

เกษตร มทร.ล้านนา น่าน 

การเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ ⚫การเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ 
⚫ฮอร์โมนเพื่อการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ 

⚫อาหารสัตว์น้ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ประเมินต้นฉบับผลงานทางวิชาการ (กรณีศึกษา/งานแปล/ตำรา/หนังสือ) ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา  

************************************************** 
กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมเกษตร - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล สังกัด 
สาขาที่ได้รับการแต่งต้ังให้
ดำรงตำแหน่งทางวิขาการ 

ความเชี่ยวชาญ 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร กงบังเกิด ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร  
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

⚫จุลชีววิทยาอาหาร 
⚫การแปรรูปผักและผลไม้ 
⚫ความปลอดภัยของอาหาร 
⚫ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติก 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ 

เกษตร มทร.ล้านนา ตาก 

อาหารและโภชนาการ ⚫โภชนาการ 

⚫โภชนบำบัด 

⚫กระบวนการแปรรูป 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา กาวีวงศ์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ 
เกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

⚫เทคโนโลยีผักและผลไม้ 
⚫การแปรรูปอาหาร 
⚫ไวน์ผลไม้ 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสยาม 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

⚫พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
⚫เทคโนโลยีการอาหาร 
⚫กระบวนการแปรรูปอาหาร 
⚫การวางแผนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช รสเครือ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ 

เกษตร มทร.ล้านนา น่าน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

⚫การแปรรูปแป้ง ผัก และผลไม้ 
⚫การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

⚫จุลชีววิทยาอาหาร 
⚫เทคโนโลยีเครื่องด่ืม 
⚫อาหารสุขภาพ  อาหารผู้สูงอายุ 



 
 

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ประเมินต้นฉบับผลงานทางวิชาการ (กรณีศึกษา/งานแปล/ตำรา/หนังสือ) ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา  

************************************************** 
ลำดับ

ท่ี 
ชื่อ - สกุล สังกัด 

สาขาที่ได้รับการแต่งต้ังให้
ดำรงตำแหน่งทางวิขาการ 

ความเชี่ยวชาญ 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ศรีแย้ม สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ 

เกษตร มทร.ล้านนา น่าน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

⚫เทคโนโลยีการอาหาร (Food Technology) 
⚫การวิเคราะห์โปรตีนด้วยเทคนิคโปรติโอมิกส์ 
(Proteomics) 
 
 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ทัศนอุดม สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ 
เกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

⚫ความปลอดภัยอาหารและการว ิเคราะห์
จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร 
⚫การจัดการและควบคุมความปลอดภัยทาง
จุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตอาหาร 
⚫การวางแผนการทดลองเพื่อการวิจัยและการ
ทำวิจัยกับภาคเอกชน 

 
กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมเกษตร - เครื่องจักรกลเกษตร 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล สังกัด 
สาขาที่ได้รับการแต่งต้ังให้
ดำรงตำแหน่งทางวิขาการ 

ความเชี่ยวชาญ 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตรีรัตน์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ 
เกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

เกษตรกลวิธาน ⚫เครื่องจักรกลเกษตร 

 


