
 

 ค ำสั่งมหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
ที ่   ๓๖๐๗/๒๕๖๕     

เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิของมหำวิทยำลัย สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
------------------------------------------ 

                         โดยที่เป็นสมควรยกเลิกค ำสั่งมหำวิทยำลัยสวนดุสิต  ที่  ๒๕๖/๒๕๖๑   ลงวันที่  ๒๓ 
มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เรื่อง แต่งตั้ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือให้ด ำเนินกำรของสถำบันวิจัยและพัฒนำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  

                      อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหำวิทยำลัยสวนดุสิต ว่ำด้วย กำรบริหำร
งำนวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙ มหำวิทยำลัยสวนดุสิตจึงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีรำยนำมดังนี้  
 

 รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ  สาขาที่เชี่ยวชาญ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กำนดำ  ชัยภิญโญ กำยภำพบ ำบัด 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วัฒนสิทธิ์ ศิริวงศ์ กำรประเมินผลกระทบ

สุขภำพ อนำมัยสิ่งแวดล้อม
และอำชีวอนำมัย 

๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุญทิพย์  สิริธรังศรี กำรพยำบำล กำรดูแล
ผู้สูงอำยุ และกำรดูแลผู้ป่วย
เบำหวำน 

๔. รองศำสตรำจำรย์ พ.ต.ต.หญิง ดร.พวงเพ็ญ ชุณหปรำณ กำรพยำบำลชุมชน 
๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิมสุภำว์  จันทนะโสตถิ์ กำรพยำบำลชุมชน 
๖. ศำสตรำจำรย์ ดร.รุจำ ภู่ไพบูลย์ กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 
๗. รองศำสตรำจำรย์ ดร.จินตนำ  วัชรสินธุ ์ กำรพยำบำลแม่และเด็ก 
๘. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วฤษำย์ ร่มสำยหยุด กำรเรียนรู้ของเครื่องส ำหรับ

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำร
จัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่ 

๙. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ เกษตรศำสตร์ 
๑๐. นำงสำวกุลวรำ โชติพันธุ๋โสภณ เกษตรศำสตร์ 
๑๑. นำงสุนันทำ สมพงษ์ เกษตรศำสตร์และชีววิทยำ 



๑๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปรำณีต   งำมเสน่ห์ เกษตรอินทรีย์ และกำรแปร
รูปอำหำร, กำรประมง,กำร
ผลิตพืชและสัตว์ 

๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมศักดิ์ ระยัน เกษตรอินทรีย์ และกำรแปร
รูปอำหำร, กำรประมง,กำร
ผลิตพืชและสัตว์ 

๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เพ็ญแข  ธรรมเสนำนุภำพ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

๑๕. ดร.วีระ  สอิ้ง วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
๑๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิไลลกัษณ์   ลังกำ สถิติ 
๑๗. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชลธิชำ  นุ่มหอม เคมี 
๑๘. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชุติมำ  คูหำกำญจน์ เคมี 
๑๙. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมใจ  เพ็งปรีชำ เคมี 

๒๐. รองศำสตรำจำรย์ ดร.อภิชำติ  อ่ิมยิ้ม เคมี 
๒๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรพจน์ หริตกุล เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ 
๒๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธิติมำ  รุกขไชยศิริกุล เคมีอินทรีย์ 

๒๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ฐิตินำถ สุคนเขตร์ เคมีอุตสำหกรรม 
๒๔. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธงชัย เตโชวิศำล จุลชีววิทยำ 
๒๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธนศักดิ์  ล้อมทอง จุลชีววิทยำ 
๒๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มลธิรำ  ศรีถำวร จุลชีววิทยำ 
๒๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ยุวรัตน์ พจน์พิศุทธิพจน์ จุลชีววิทยำ 
๒๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศรีสุดำ สมัยใหม่ จุลชีววิทยำ 
๒๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุขุมำภรณ์  กระจ่ำงสังข์ จุลชีววิทยำ 

  ๓๐. ดร.ภูมิศร์ ทับทิมแดง จุลชีววิทยำสิ่งแวดล้อมและ
กำรบ ำบัดน้ ำเสีย 

๓๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เนติ  เงินแพทย์ จุลชีววิทยำสิ่งแวดล้อมและ
ควำมหลำกหลำยของแพลงก์
ตอนพืช/แมลงน้ ำ/
นิเวศวิทยำ 

๓๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรวรรณ  ชุณหชำติ จุลชีววิทยำอุตสำหกรรมและ
อำหำร 

๓๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธนิต  คูส ำรำญ ชีวเคมี 
๓๔. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พรทิพย์ ชัยมณ ี ชีวเคมี 
๓๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พริมำ  พิริยำงกูร ชีวเคมี 
๓๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อุบล ชื่นส ำรำญ ชีวเคมีทำงโภชนำกำร 
๓๗. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทัศนีย์  พำณิชย์กุล ชีววิทยำ 



๓๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พักพล  มุ่งลือ ชีววิทยำ 
๓๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ยุธยำ อยู่เย็น ชีววิทยำ 
๔๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรำพร ฉุยฉำย ชีววิทยำ 
๔๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปิยำภรณ์ วรำนุสันติกูล ชีววิทยำและวิทยำศำสตร์

ชีวภำพ 
๔๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกรียงไกร สีตะพันธุ์ เทคโนโลยีกำรประมง, 

ทรัพยำกรทำงน้ ำ 
๔๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จุฑำทิพย์ โพธิ์อุบล เทคโนโลยีกำรอำหำร

คุณภำพและควำมปลอดภัย
ของอำหำร 

๔๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดวงฤทัย ธ ำรงโชต ิ เทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 
๔๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศันสนีย์ ทิมทอง เทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 
๔๖. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฎฐำ   เลำหกุลจิตต์  เทคโนโลยีชีวเคมี 
๔๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัชพล  พะวงศ์รัตน์ เทคโนโลยีชีวภำพ 
๔๘. ดร.ปณยำ  คชพลำย เทคโนโลยีชีวภำพ 
๔๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศยำมพงษ์ พงษ์ด ำ เทคโนโลยีชีวภำพเชิง

อุตสำหกรรม 
๕๐. รองศำสตรำจำรย์ ดร.กิตติชัย ลวันยำนนท์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๕๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.โชติพัชร์ ภรณวลัย เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๕๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธรรณพ อำรีพรรค เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๕๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๕๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วุฒิพงษ์  ชินศรี เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๕๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุระสทิธิ์ ทรงม้ำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๕๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเชษฎ์ จุลรอด เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๕๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภูริพจน์ แก้วย่อง เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๕๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วำศนศักดิ์ ลิ้มควรสุวรรณ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
๕๙. ศำสตรำจำรย์ ดร.วิไล รังสำดทอง เทคโนโลยีอำหำร 
๖๐. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุคนธ์ชื่น  ศรีงำม เทคโนโลยีอำหำร 
๖๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พนิตำ งำมเชื้อชิต เทคโนโลยีอำหำร 
๖๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นฤมล  แสงประดับ นิเวศวิทยำน้ ำจืด 
๖๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ นิเวศวิทยำป่ำไม้ 
๖๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรำงคณำ กิ้มปำน ปัญญำประดิษฐ์ 
๖๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย พยำบำลและผดุงครรภ์ 
๖๖. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นันทิยำ  วัฒำยุ พยำบำลศำสตร์ 
๖๗. รองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีย์วรรณ อ่วมตำนี พยำบำลศำสตร์ 



๖๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรนุช ชูศรี พยำบำลศำสตร์ 
๖๙. ดร.ศรัทธำ ประกอบชัย พยำบำลศำสตร์ 
๗๐. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นันทวัน  เทอดไทย พัฒนำผลิตภัณฑ์ 
๗๑. ศำสตรำจำรย์ ดร.ฉวีวรรณ จั่นสกุล แพทย์แผนไทย 
๗๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บุญญำรัช  ชำลีผำย แพทย์แผนไทย 
๗๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เภสชักรหญิงปิยนุช ทองผำสุข เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์

ธรรมชำติ 
๗๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เภสชักรหญิงสุกัญญำ เดชอดิศัย เภสัชเวท, พฤกษเคม,ี เวช

ส ำอำง  
๗๕. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นริศำ  ค ำแก่น เภสัชศำสตร์ 
๗๖. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นำฏศจี นวลแก้ว เภสัชศำสตร์และเทคโนโลยี 
๗๗. รองศำสตรำจำรย์ ดร.เภสัชกรหญิงมยุรี กัลยำวัฒนกุล   เภสัชศำสตร์และผลิตภัณฑ์

จำกธรรมชำติ, เครื่องส ำอำง
สมุนไพร 

๗๘. ศำสตรำจำรย์ ดร.รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร โภชนำกำร 
๗๙. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประไพศรี ศิริจักรวำล โภชนำกำร 
๘๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ยศพร  พลำยโถ โภชนำกำร 
๘๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
๘๒. ดร.ชวำลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉำย วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
๘๓. ดร.อรทัย เจริญสิทธิ วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
๘๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤตชญำ  อิสกุล วิทยำศำสตร์เกษตร 
๘๕. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ไกรศักดิ์ เกษร วิทยำศำสตร์ข้อมูล 
๘๖. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วรรณำ ตั้งเจริญชัย วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

กำรอำหำร 
๘๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชุติปภำ สุวรรณกนิษฐ์ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

กำรอำหำร 
๘๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ฐิตำ ฟูเผ่ำ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

กำรอำหำร 
๘๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิกำนต์   กู้พงษ์ศักดิ์ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

กำรอำหำร 
 

๙๐. ดร.อัฏฐพล  อิสสระ 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กำรอำหำร 

๙๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สงวนศรี  เจริญเหรียญ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
อำหำร 

๙๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทุติยำภรณ์ จิตตะปำโล วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
อำหำร 



๙๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นรำธปิ  ปุณเกษม วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
อำหำร 

๙๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปัญญภัสก์  ปิ่นแก้ว วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
อำหำร 

๙๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุวรรณำ  พิชัยยงค์วงศ์ดี วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
อำหำร 

๙๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
อำหำร 

๙๗. ศำสตรำจำรย์ ดร.เภสัชกรชลภัทร  สุขเกษม วิทยำศำสตร์สุขภำพ 
๙๘. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วำริณี  เอ่ียมสวัสดิกุล วิทยำศำสตร์สุขภำพ 
๙๙. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมใจ  พุทธำพิทักษ์ผล วิทยำศำสตร์สุขภำพ 

๑๐๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นฤมล บุญกระจ่ำง วิศวกรรมเกษตร 
๑๐๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประกิต ทิมข ำ วิศวกรรมควำมปลอดภัย 
๑๐๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุรชำติ สินวรณ์ วิศวกรรมควำมปลอดภัยกำร

จัดกำรสิ่งแวดล้อม 

๑๐๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีรินทร์ ฉำยศิริโชติ วิศวกรรมอำหำร 
๑๐๔. ดร.ลฎำภำ มอร์เตโร ศำสตร์กำรบริโภคอำหำร 
๑๐๕. ศำสตรำจำรย์ ดร.เภสัชกรหญิงวันดี กฤษณพันธ์ สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จำก

ธรรมชำติ 
๑๐๖. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุภำภรณ์ สุดหนองบัว สำธำรณสุขศำสตร์ 
๑๐๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สวำมนิี นวลแขกุล อุตสำหกรรมเกษตร 

 
       อัตรำค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิฯ  ให้เป็นไปตำมประกำศของมหำวิทยำลัย 
       ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 
 

สั่ง ณ  วันที่   ๒๓  กันยำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
  

  
 

(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
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