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ชื่อ – นามสกุล   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์   
เบอร์ที่ท างาน    02-5921999 ต่อ 1303 
มือถือ  088-2667266 
อีเมล์  korawinwich_b@rmutt.ac.th 
ที่อยู่   วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี 
  8 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 
สังกัด  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

ประวัติการศึกษา 
ปริญญา สาขา สถานศึกษา ปืท่ีส าเร็จ 

ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) 
วิทยานิพนธ์เรื่อง  Anti-proliferative activity of 
nanoparticles entrapped with Thai anti-
cancer medicinal recipes/plants collected 
from Thai medicinal plant recipe database 
“MANOSROI II”   

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2555 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วิทยานิพนธ์เรื่อง  Rum Production from Cane 
Juice and Molasses 

คณะบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2549 
 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 
ปัญหาพิเศษเรื่อง Determination of calcium 
and magnesium in water by using EDTA 
titration comparison with Atomic Absorption 
Spectrophotometer 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2546 

 
 
 
 



ประวัติการท างาน 
ต าแหน่งหน้าที่ ชื่อหน่วยงาน ลักษณะงาน ระยะเวลา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
วันที่ได้รับต าแหน่ง       
9 เมษายน 2558 

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี 

อาจารย์มหาวิทยาลัย 2558 

อาจารย์พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี 

อาจารย์มหาวิทยาลัย 2555 – ปัจจุบัน 

อาจารย์พิเศษ วิชา
ปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐาน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

อาจารย์พิเศษ 2555 

ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้ช่วยนักวิจัย 2549 – 2555 

ผู้ช่วยอาจารย์วิชา
ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้ช่วยอาจารย์ 2546 - 2549 

ประวัติการอบรม 
ชื่อหลักสูตรอบรม 

/ ดูงาน 
ชื่อหลักสูตรอบรม 

/ ดูงาน 
สถานที่อบรม/
ศึกษา/ดูงาน 

ลักษณะหลักสูตร
อบรม / ดูงาน 

ระยะเวลา/ปี 

การอบรมโครงการ
พัฒนาคุณภาพการ
จัดท าเอกสารวิชาการ 
ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ  

การอบรมโครงการ
พัฒนาคุณภาพการ
จัดท าเอกสารวิชาการ 
ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

ณ วิทยาลัยการแพทย์
แผนไทย มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร ี

อบรมโครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดท า
เอกสารวิชาการ ด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

วันท่ี 17-18 
มีนาคม 2560 และ 
28-29 เมษายน 
2560 ปี 2560  

โครงการอบรมสมัมนา
เชิงปฏิบัติการ “การ
พัฒนาต่อยอดนักวิจัย
ใหม่เฉพาะด้าน”(แยก
กล้าวิจัย)  

อบรมสมัมนาเชิง
ปฏิบัติการ “การ
พัฒนาต่อยอดนักวิจัย
ใหม่เฉพาะด้าน”(แยก
กล้าวิจัย) 

ณ โรงแรม การ์เด้น 
คลิป รสีอร์ทแอนด์ สปา 
พัทยา จ.ชลบุร ี

อบรมสมัมนาเชิง
ปฏิบัติการ “การ
พัฒนาต่อยอดนักวิจัย
ใหม่เฉพาะด้าน”(แยก
กล้าวิจัย) 

ระหว่างวันท่ี 9-10 
มีนาคม 2560 ปี 
2560 

โครงการ
ประชุมสมัมนาเชิง
ปฏิบัติการ 
“จรรยาบรรณการใช้
สัตว์เพื่องานวิจัย”  

โครงการ
ประชุมสมัมนาเชิง
ปฏิบัติการ 
“จรรยาบรรณการใช้
สัตว์เพื่องานวิจัย” 

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.
พิษณุโลก 

ประชุมสมัมนาเชิง
ปฏิบัติการ 
“จรรยาบรรณการใช้
สัตว์เพื่องานวิจัย” 

ระหว่างวันท่ี 22-23 
พฤษภาคม 2560 ปี 
2560 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการนวตักรรม
การสอน รุ่นท่ี 1  

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการนวตักรรม
การสอน รุ่นท่ี 1 

ณ ห้องเรียน 306 ช้ัน 3 
อาคารเรยีนรวมและ
ปฏิบัต ิ

ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการนวตักรรม
การสอน  

ระหว่างวันท่ี 9-16 
มีนาคม 2560 ปี 
2560 
 
 
 
 



ชื่อหลักสูตรอบรม 
/ ดูงาน 

ชื่อหลักสูตรอบรม 
/ ดูงาน 

สถานที่อบรม/
ศึกษา/ดูงาน 

ลักษณะหลักสูตร
อบรม / ดูงาน 

ระยะเวลา/ปี 

การอบรมโครงการวาง
ระบบกลไกการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี
ของการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์ของ
ส านักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา  

การอบรมโครงการวาง
ระบบกลไกการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี
ของการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์ของ
ส านักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร ี

การวางระบบกลไก
การด าเนินงานตามตัว
บ่งช้ีของการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์ของ
ส านักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

วันท่ี 9, 26 และ 31 
พฤษภาคม 6 และ 
7 มิถุนายน 2559 
ปี 2559 

โครงการ “การพัฒนา 
Talant Resources 
เข้าสู่ Smart 
University”เรื่อง 
RMUTT’s Driven 
Engine : Step 
forwards to 
Internationalliza 
Beyond the long 
term stertegy road 
map under talent 
human resources 
driven  

โครงการ “การพัฒนา 
Talant Resources 
เข้าสู่ Smart 
University”เรื่อง 
RMUTT’s Driven 
Engine : Step 
forwards to 
Internationalliza 
Beyond the long 
term stertegy road 
map under talent 
human resources 
driven 

ณ รอยลัฮลิส์ กอล์ฟ รี
สอร์ท แอนด์ สปา จ.
นครนายก 

การพัฒนา Talant 
Resources เข้าสู่ 
Smart University
เรื่อง RMUTT’s 
Driven Engine : 
Step forwards to 
Internationalliza 
Beyond the long 
term stertegy road 
map under talent 
human resources 
driven 

วันท่ี 17 มีนาคม 
2559ปี 2559 

โครงการ “การพัฒนา 
Talant Resources 
เข้าสู่ Smart 
University” เรื่อง 
RMUTT Re-profiling 
และการพัฒนา
มหาวิทยาลยั  

โครงการ “การพัฒนา 
Talant Resources 
เข้าสู่ Smart 
University” เรื่อง 
RMUTT Re-profiling 
และการพัฒนา
มหาวิทยาลยั 

ณ รอยลัฮลิส์ กอล์ฟ รี
สอร์ท แอนด์ สปา จ.
นครนายก 

การพัฒนา Talant 
Resources เข้าสู่ 
Smart University 
เรื่อง RMUTT Re-
profiling และการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

วันท่ี 29 
พฤศจิกายน 2558 
ปี 2558 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียนใบ
งานและการสอน
ปฏิบัติ  

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียนใบ
งานและการสอน
ปฏิบัต ิ

ณ อาราญาน่า ภูพิมาน 
รีสอร์ท แอนดส์ปา อ.
ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียนใบ
งานและการสอน
ปฏิบัต ิ

ระหว่างวันท่ี 6-8 
สิงหาคม 2558 ปี 
2558 

โครงการสัมมนา
อาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง 
อาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการและเทคนิคใน
การให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษายุคใหม่ 
ธัญบุร ี

โครงการสัมมนา
อาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง 
อาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการและเทคนิคใน
การให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษายุคใหม่ 
ธัญบุร ี
 

ณ ห้อง 133 ช้ัน 3 
วิทยาลัยการแพทย์แผน
ไทย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 

สัมมนาอาจารย์ที่
ปรึกษา เรื่อง อาจารย์
ที่ปรึกษาทางวิชาการ
และเทคนิคในการให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา
ยุคใหม่ ธัญบุร ี

วันท่ี 3 สิงหาคม 
2558ปี 2558 



ชื่อหลักสูตรอบรม 
/ ดูงาน 

ชื่อหลักสูตรอบรม 
/ ดูงาน 

สถานที่อบรม/
ศึกษา/ดูงาน 

ลักษณะหลักสูตร
อบรม / ดูงาน 

ระยะเวลา/ปี 

การอบรมโครงการ
แผนพัฒนาการเลี้ยง
และใช้สัตว์เพื่อทาง
วิทยาศาสตร์ให้ได้
มาตรฐานสากล  

การอบรมโครงการ
แผนพัฒนาการเลี้ยง
และใช้สัตว์เพื่อทาง
วิทยาศาสตร์ให้ได้
มาตรฐานสากล 

ณ ห้องปฏิบัติการ 155 
และห้องปฏิบตัิการ
สัตว์ทดลอง วิทยาลัย
การแพทย์แผนไทย 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบรุ ี

อบรมโครงการ
แผนพัฒนาการเลี้ยง
และใช้สัตว์เพื่อทาง
วิทยาศาสตร์ให้ได้
มาตรฐานสากล 

ระหว่างวันท่ี 20-23 
กรกฎาคม 2558 ปี 
2558 

การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “นวัตกรรม
และทรัพยส์ินทาง
ปัญญาเพื่อการต่อยอด
ผลงานวิจัยสู่เชิง
พาณิชย”์  

การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
“นวัตกรรมและ
ทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อการต่อยอด
ผลงานวิจัยสู่เชิง 

ณ โรงแรมแคนทารี 
กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุร ี

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“นวัตกรรมและ
ทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อการต่อยอด
ผลงานวิจัยสู่เชิง 

ระหว่างวันท่ี 7-8 
กรกฎาคม 2558 ปี 
2558 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การเขียน
บทความเพื่อตีพิมพ์ลง
ในวารสารวิจยั”  

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การเขียน
บทความเพื่อตีพิมพ์ลง
ในวารสารวิจยั” 

ณ โรงแรมแคนทารี 
อยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การเขียนบทความ
เพื่อตีพิมพ์ลงใน
วารสารวิจัย” 

ระหว่างวันท่ี 28-29 
พฤษภาคม 2558 ปี 
2558 

การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาโจทย์วิจัยด้าน
ยุทโธปกรณเ์พื่อเพ่ิม
ศักยภาพของกองทัพ
และการป้องกัน
ประเทศ  

การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาโจทย์วิจัยด้าน
ยุทโธปกรณเ์พื่อเพ่ิม
ศักยภาพของกองทัพ
และการป้องกัน
ประเทศ 

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 
ช้ัน 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ 
พาร์ค กรุงเทพฯ 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนาโจทย์
วิจัยด้านยุทโธปกรณ์
เพื่อเพ่ิมศักยภาพของ
กองทัพและการ
ป้องกันประเทศ 

ระหว่างวันท่ี 25-26 
พฤษภาคม 2558ปี 
2558 

การอบรมเรื่องการ
สร้างนวัตกรรมและ
พัฒนาศักยภาพด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาใน
การเข้าสูต่ลาด  

การอบรมเรื่องการ
สร้างนวัตกรรมและ
พัฒนาศักยภาพด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา
ในการเข้าสูต่ลาด 

ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 8 
กรมทัพย์สินทางปัญญา 

อบรมเรื่องการสรา้ง
นวัตกรรมและพัฒนา
ศักยภาพด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาในการเข้าสู่
ตลาด 

วันท่ี 19-20 
พฤษภาคม 2558ปี 
2558 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การเขียน
บทความเพื่อตีพิมพ์ลง
ในวารสารวิจยั”  

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การเขียน
บทความเพื่อตีพิมพ์ลง
ในวารสารวิจยั” 

ณ ห้องประชุมปทุม
ธัญญา คณะศลิปะ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร ี

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การเขียนบทความ
เพื่อตีพิมพ์ลงใน
วารสารวิจัย” 

ระหว่างวันท่ี 2 
เมษายน 2558 ปี 
2558 

ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาส าหรับผู้
ส่งออกไปอาเซียนและ
จีน “กลุ่มธุรกิจสุขภาพ
และความงาม”  

ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาส าหรับผู้
ส่งออกไปอาเซียนและ
จี น  “ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ
สุ ข ภ า พ แ ล ะ ค ว า ม
งาม”  

ณ โรงแรมชลพฤกษ์รี
สอร์ท จ.นครนายก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้ า น ท รั พ ย์ สิ น ท า ง
ปั ญ ญ า ส า ห รั บ ผู้
ส่งออกไปอาเซียนและ
จี น  “ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ
สุ ข ภ า พ แ ล ะ ค ว า ม
งาม”  

ระหว่างวันท่ี 17-19 
มีนาคม 2558 ปี 
2558 



ชื่อหลักสูตรอบรม 
/ ดูงาน 

ชื่อหลักสูตรอบรม 
/ ดูงาน 

สถานที่อบรม/
ศึกษา/ดูงาน 

ลักษณะหลักสูตร
อบรม / ดูงาน 

ระยะเวลา/ปี 

การสัมมนาเชิงวิชาการ 
“เทคโนโลยีการ
อบแห้งแบบพ่นฝอย 
ด้วยเครื่อง Spray 
Dryer และ Falling 
Film Evaporater  

การสัมมนาเชิง
วิชาการ “เทคโนโลยี
การอบแห้งแบบพ่น
ฝอย ด้วยเครื่อง 
Spray Dryer และ 
Falling Film 
Evaporater 

ณ ศูนย์การเรียนรู้
เทคโนโลยีการอบแห้ง
แบบพ่นฝอย จ.
ปทุมธาน ี

สัมมนาเชิงวิชาการ 
“เทคโนโลยีการ
อบแห้งแบบพ่นฝอย 
ด้วยเครื่อง Spray 
Dryer และ Falling 
Film Evaporater 

วันท่ี 28 มกราคม 
2558 ปี 2558 

การอบรม Conceive, 
Design, Implement 
and Operate (CDIO) 
Effective Teaching 
Using Active 
Learning  

การอบรม Conceive, 
Design, Implement 
and Operate (CDIO) 
Effective Teaching 
Using Active 
Learning 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบรุ ี

อบรม Conceive, 
Design, Implement 
and Operate (CDIO) 
Effective Teaching 
Using Active 
Learning 

วันท่ี 15 มกราคม 
2558 ปี 2558 

โ คร งการอบรม เ ชิ ง
ปฏิบัติการการเขียน
เอกสารประกอบการ
ส อ น เ พื่ อ เ ส น อ ข อ
ก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ  

โคร งการอบรม เ ชิ ง
ปฏิบัติการการเขียน
เอกสารประกอบการ
ส อ น เ พื่ อ เ ส น อ ข อ
ก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ  

ณ โรงภาพยนตร์ ช้ัน 2 
คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบรุ ี

อบรมเชิงปฏิบัติการ
ก า ร เ ขี ย น เ อ ก ส า ร
ประกอบการสอนเพื่อ
เ ส น อ ข อ ก า ห น ด
ต าแหน่งทางวิชาการ  
 

ระหว่างวันท่ี 2-3 
กันยายน 2557 ปี 
2557 

โครงการอบรมเชิง
วิชาการเรื่องจัดท า
หลักสตูรแบบ Double 
Degree / Joint 
Degree (Double 
Degree / Joint 
Degree Program 
Workshop)  

โครงการอบรมเชิง
วิชาการเรื่องจัดท า
หลักสตูรแบบ 
Double Degree / 
Joint Degree 
(Double Degree / 
Joint Degree 
Program 
Workshop) 

ณ ห้องประชุมมังคล
อุบล  มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร ี

อบรมเชิงวิชาการเรื่อง
จัดท าหลักสูตรแบบ 
Double Degree / 
Joint Degree 
(Double Degree / 
Joint Degree 
Program 
Workshop) 

วันท่ี 26 พฤษภาคม 
2557 ปี 2557 

 
งานด้านวิทยากร/อาจารย์พิเศษ 

1. ปี 2560 วิทยากรบรรยาย การบริการวิชาการเพ่ือยกระดับสู่ชุมชนหมู่ที่  7 ต าบลบึงกาสาม 
อ าเภอหนองเสือ  จังหวัดปทุมธานี 

2. ปี 2559 วิทยากรอภิปรายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกวดผลงานวิจัยวัตกรรม 
3. ปี 2559 วิทยากร โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based 

OTOP : KBO) สู่ตลาด AEC 
4. ปี 2559 วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ Research of novel compounds using culture cells 

ณ หมาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
5. ปี 2559-ปัจจุบัน ได้เป็นคณะกรรมการด าเนินงาน โครงการส่งเสริมสุขภาพส าหรับประชาชน 
6. ปี 2558–2559 วิทยากรบรรยายใน โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ ณ บ้าน



ศิลารีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี 
7. ปี 2556–2557 วิทยากรบรรยายในหัวข้อ การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรที่กัก

เก็บในอนุภาคนาโนเพ่ือน าไปใช้ทางยา เครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ณ สถาบัน
ค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

8. ปี 2556–2557 วิทยากรบรรยายในการถ่ายทอดรายการ INNOVATIVE VARIETY เรื่องสารสกัด
ว่านตาลเดี่ยว 
9. ปี 2556–2557 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในระดับ
เซลล์” ในการอบรมเชิง ปฏิบัติการ จัดโดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความวิชาการ 

1. The Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2015) 
2. The 4th International Conference on Natural Products for Health and Beauty 
(NATPRO2012) 
3. Science and Technology RMUTT Journal 
4. Chiang Mai Journal of Science 
5. Journal of Pharmaceutical Biology 
6. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการกลั่นกรองผลงานวิจัยที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ ASTC2016 
7.  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
8. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการกลั่นกรองผลงานวิจัยที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยราชมงคล ครั้งที่ 8 (8th RMUTNC) 
9. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินการประกวด oral presentation ในงานประชุมวิชาการคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
10.  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคล ครั้งที่  4 ASTC 2016 

ความเชี่ยวชาญ : (งานวิจัย / การตลาด / วิชาชีพ / ผลิตภณัฑ์ / การผลิต – บริการ/ การจัดการบริหาร / 
บัญชี – การเงิน )  

Bioactivities and Natural Product development for pharmaceuticals, cosmetics and 
food supplements/ Thai Traditional Medicine/ Biochemistry and Biotechnology in 
Pharmaceuticals/ Cell culture/ Nanotechnology for drug and gene delivery systems/ 
Chemistry (Organic and Analytical Chemistry)  
 

 

 

 


