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ตารางท่ี 5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. ผศ.วัฒน ีบุญวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2542. 
ทษ.บ.(เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
อาหาร) สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ้, 
2532. 

2. อ.ภาสุรี ฤทธิเลศิ 
 

อาจารย ์ วท.ม.(อุตสาหกรรมเกษตร)  
มหาวิทยาลยันเรศวร, 2548. 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีาร
อาหาร) สถาบันราชภฏัอุตรดิตถ,์ 2545.  

 3. อ.หรรษา  เวียงวะลยั อาจารย ์ วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า              
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2548. 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีาร
อาหาร) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,  
2537. 

 4. ผศ.นันท์ปภัทร ์ทองค า ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า         
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2541. 
ทษ.บ.(เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร) 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แม่โจ,้ 2530. 

 5. ผศ.วรรณิภา   
พาณิชกรกุล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ คศ.ม.(อาหารและโภชนาการ) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2545. 
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) วิทยาลัยครู
จันทรเกษม, 2523. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
- แขนงวิชาสัตวศาสตร์ 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. ผศ.ดร.กรรณิกา อมัพุช ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด.(พืชไร่) สาขาสรีรวิทยาการผลิตพืช, 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2554.  
วท.ม.(เกษตรศาสตร์) สาขาสัตวบาล 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2545.               
วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2540. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 
 2. อ.ดร.ราชาวดี        

ยอดเศรณ ี
อาจารย ์ วท.ด.(สัตวศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2558.   
วท.ม.(เกษตรศาสตร์) สาขาสัตวบาล 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2546.  
วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2543. 

 3. อ.ดร.ณัฐพงค ์จันจุฬา อาจารย ์ ปร.ด.(พืชสวน)
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2558. 
วท.ม.(พืชสวน) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2555. 
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2553. 

 4. อ.ดร.พิษณ ุ        
แก้วตะพาน 

อาจารย ์ ปร.ด.(พืชไร่) สาขาสรีรวทิยาการผลติพืช 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2559. 
วท.ม.(พืชไร่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง, 
2554. 
วท.บ.(พืชไร่) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง, 
2550. 

 5. ผศ.สมาพร เรืองสังข ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ M.Sc.(Crop Science and 
Management) University of 
Nottingham, Nottingham, UK, 
2544. 
วท.บ. (จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2540. 

 6. อ.ศิริพร นามเทศ อาจารย ์ วท.ม. (สัตวศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2559. 
วท.บ. (สัตวศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง, 
2556. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 6 คน  
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. อ.วิเชียร พุทธศรี อาจารย ์ ภ.สถ.ม. (ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2558. 
วท.บ. (พืชศาสตร์) สาขาเทคโนโลยี      
ภูมิทัศน์ สถาบันเทคโนโลย ี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ, 
2536. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 
 2. อ.ศิริวิมล ศรมีีทรัพย ์ อาจารย ์ ภ.สถ.ม. (ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2558. 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์เกษตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2549. 

 3. อ.ธนา กั่วพานิช อาจารย ์ ภ.สถ.ม. (ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2558. 
วท.บ. (เกษตรศาสตร)์ สาขาพืชสวน 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2553. 

 4. อ.ภาคิณ หมั่นทุ่ง อาจารย ์ ภ.สถ.ม. (ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2560. 
ทล.บ.(เทคโนโลยภีูมิทัศน์) 
มหาวิทยาลยัแม่โจ,้ 2554. 

 5. อ.วันอาสาฬห์ 
พิทักษ์ 

อาจารย ์ ภ.สถ.ม. (ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2555. 
วท.บ.(พืชสวน)สถาบันเทคโนโลยี            
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 
2551 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. อ.ดร.คมกฤษณ์     

แสงเงิน 
อาจารย ์ ปร.ด.(พืชศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2555. 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2548. 

2. รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มค า รองศาสตราจารย ์ วท.ด.(สัตวศาสตร์)
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2538. 
วท.ม.(เกษตรศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2532. 
วท.ม.(เกษตรศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2526. 

 3. ผศ.ทรงพลธนฤทธ์  
มฤครัฐอินแปลง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2541. 
ทษ.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร) 
มหาวิทยาลยัแม่โจ,้ 2530. 

 4. อ.ดร.สุภณดิา พัฒธร 
 
 
 
 

อาจารย ์ ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2554. 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์ทางอาหาร) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. 
วท.บ.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีาร
อาหาร) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2540. 

 
 



43 
 

สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 
 5. อ.ดร.อัณนภา สุขลิม้ 

 
 
 
 

อาจารย ์ Ph.D.(Food Science and 
Technology) Virginia Polytechnic 
Institute and State University, 
Blacksburg, U.S.A., 2549. 
M.Sc.(Food Science and 
Technology) Virginia Polytechnic 
Institute and State University, 
Blacksburg, USA., 2541. 
วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2537. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




