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สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร (FST) 
 
ระดบัปรญิญาตร ี 

อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร (พ.ศ.2561) อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร(พ.ศ.2556) 
  1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พนิดา รตันปิตกิรณ์ 

2. อาจารย ์ดร.ธนัยพร ศริโิวหาร 
3. อาจารย ์ดร.ศศธิร ใบผ่อง 
4. อาจารย ์ดร.มล.ญาศนิี จกัรพนัธ์ 
5. อาจารย ์วชริะ  จริะรตันรงัษี 

1. อาจารย ์ดร.พนิดา รตันปิตกิรณ์ 
2. Dr. Tri Indrarini Wirjantoro 
3. อาจารย ์ดร.ศศธิร ใบผ่อง 
4. อาจารย ์รวศิ  ทศัคร 
5. อาจารย ์วชริะ  จริะรตันรงัษี 

**สกอ.รบัรองหลกัสตูร 12 พฤศจกิายน 2556** 
 

 
ระดบัปรญิญาโท - เอก  

อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร (พ.ศ.2561) อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร (พ.ศ.2556) 
1.  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ศรสีุวรรณ  
     นฤนาทวงศส์กุล 
2.  รองศาสตราจารย ์ดร พชัรนิทร ์ ระวยีนั 
3.  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ภทัวรา ปฐมรงัษยิงักุล 

1.รองศาสตราจารย ์ดร พชัรนิทร ์ ระวยีนั 
2.ผศ.ดร.สมชาย จอมดวง 
3.อ.ดร.พไิลรกั อนิธปิญัญา 
**สกอ.รบัรองหลกัสตูร 19 กนัยายน 2556** 

 

 
ระดบัปรญิญาโท หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร (พ.ศ.2558)  
1.  รองศาสตราจารย ์ดร.นพพล เลก็สวสัดิ ์
2.  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พชิญา พลูลาภ 
3.  อาจารย ์ดร.พไิลรกั อนิธปิญัญา 
4.  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ชรนิทร ์เตชะพนัธุ์ 
5.  Assis.Prof. Dr.Tri Indrarini Wirjantoro 
**สกอ.รบัรองหลกัสตูร 3 ธนัวาคม 2558** 

 

 

 
ระดบัปรญิญาเอก หลกัสตูรนานาชาต ิเปิดใหม ่พ.ศ.2560 (จะเปิดรบันกัศกึษา 2/2560) 

อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร  
1.  รองศาสตราจารย ์ดร.นพพล เลก็สวสัดิ ์
2.  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พชิญา พลูลาภ 
3.  อาจารย ์ดร.พไิลรกั อนิธปิญัญา 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอตุสาหกรรมเกษตร (BIOT) 
ระดบัปรญิญาตร ี 

อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร ** อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร (พ.ศ. 2556) 
1 อาจารย ์ดร.สริวิฒัน์  จนิศริวิานิชย ์
2 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ประเสรฐิ หาญเมอืงใจ 
3 อาจารย ์ดร.พรพมิล อุย้จนัทรภ์กัด ี
4 อาจารย ์ดร.จไุรรตัน์  เมา้ก าเนิด 
5 อาจารย ์ดร.ชญาน์ทพิ อนิสมพนัธ ์
 

1 อาจารย ์ดร.สริวิฒัน์  จนิศริวิานิชย ์
2 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ประเสรฐิ หาญเมอืงใจ 
3 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ศศธิร วงศเ์รอืง 
4 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อ าพนิ กนัธยิะ 
5 อาจารย ์ดร.รณชยั ปรารถนาผล 
**สกอ.รบัรองหลกัสตูร 30 ตุลาคม 2556** 

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุ(PKT) 

ระดบัปรญิญาตร ี(พ.ศ.2560) 
อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร(พ.ศ.2555) 

1. อาจารยส์ุฐพศั  ค าไทย 
2. อาจารย ์ดร.กติตศิกัดิ ์จนัทนสกุลวงศ ์
3. อาจารย ์ดร.ลนิดา ถริภทัรพนัธ์ 
4. อาจารย ์สมชาย วงศส์ุรยิศกัดิ ์
5. รองศาสตราจารย ์ดร.พสิฐิ  ศรสีรุยิจนัทร ์

1. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.พรชยั ราชตนะพนัธุ ์
2. อาจารย ์ดร.นภาวรรณ โฆษติเรอืงชยั 
3. อ.สฐุพศั ค าไทย 
**สกอ.รบัรองหลกัสตูร 18 เมษายน 2556** 
ปรบัใหม่เป็น 
1. อาจารยส์ุฐพศั  ค าไทย 
2. อาจารย ์ดร.กติตศิกัดิ ์จนัทนสกุลวงศ ์
3. อาจารย ์ดร.ลนิดา ถริภทัรพนัธ์ 
4. อาจารย ์สมชาย วงศส์ุรยิศกัดิ ์
5. อาจารย ์ดร.มล.ญาศนิี จกัรพนัธุ ์

 

ระดบัปรญิญาโท (หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2560) 
อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร  

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สทุธริา สทุธสภุา 
2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.เจมิขวญั  สงัขส์วุรรณ 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.พรชยั  ราชตนะพนัธ์  

 
 
 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพฒันาผลิตภณัฑ ์(PDT) 
ระดบัปรญิญาตร ี(พ.ศ.2560) 

อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร (พ.ศ.2555) 
1. อาจารย ์ดร.ปิยวรรณ สมิะไพศาล 
2. อาจารย ์สุวรรณา เดชะรตันางกูร 
3. อาจารย ์อศิรพงษ์  พงษศ์ริกุิล 
4. อาจารย ์กญัญรตัน์  สุทธภกัต ิ

1. อาจารย ์ดร.ปิยวรรณ สมิะไพศาล 
2. อาจารย ์สุวรรณา เดชะรตันางกูร 
3. อาจารย ์อศิรพงษ์  พงษศ์ริกุิล 
4. อาจารย ์กญัญรตัน์  สุทธภกัต ิ
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5. อาจารย ์ดร.ชติาพณัณ์ ใบงิว้ 5. อาจารย ์ววิรรธน์ วรรธนัจฉรยิา 
**สกอ.รบัรองหลกัสตูร 10 กรกฎาคม 2556** 
*** ใชก้บันกัศกึษารหสั 5413... *** 

 

ระดบัปรญิญาโท (พ.ศ.2561)  
อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร(พ.ศ.2556) 

1. ศาสตราจารย ์ดร.ไพโรจน์ วริยิจาร ี
2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สุจนิดา ศรวีฒันะ 
3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์ สุระวงั 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.ไพโรจน์ วริยิจาร ี
2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สุจนิดา ศรวีฒันะ 
3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์ สุระวงั 
**สกอ.รบัรองหลกัสตูร 10 กรกฎาคม 2556** 

 

ระดบัปรญิญาเอก (พ.ศ.2560)  
อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร(พ.ศ.2555) 

1. ศาสตราจารย ์ดร.ไพโรจน์ วริยิจาร ี
2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สุจนิดา ศรวีฒันะ 
3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์ สุระวงั 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.ไพโรจน์ วริยิจาร ี
2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สุจนิดา ศรวีฒันะ 
3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์ สุระวงั 
**สกอ.รบัรองหลกัสตูร 7 มถุินายน 2555** 

 
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (FE) 

ระดบัปรญิญาตร ี(พ.ศ.2560) 
อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร (พ.ศ.2555) 

1.ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ยงยทุธ เฉลมิชาต ิ
2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. รตันา มว่งรตัน์ 
3. อาจารย ์ดร.สรญา เขยีวนาวาวงศษ์า 
4. อาจารย ์ดร.สุภเวท มานิยม 
5. อาจารย ์ดร.เอกสทิธิ ์จงเจรญิรกัษ์ 
*** ใชก้บันกัศกึษารหสั 5913...*** 

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ภทัวรา ปฐมรงัษยิงักุล 
2. อาจารย ์ดร.ยงยทุธ เฉลมิชาต ิ
3. อาจารย ์ดร.เอกสทิธิ ์จงเจรญิรกัษ์ 
 
 

** สกอ.รบัรองหลกัสตูร 1 กนัยายน 2554 ** 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภณัฑท์างทะเล (MPT) 
ระดบัปรญิญาตร ี(พ.ศ.2560) 

อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร (พ.ศ.2555) 
1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ทนงศกัดิ ์ไชยาโส 
2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ธรรณพ เหล่ากุลดลิก 
3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สุธ ีวงัเตอืย 
4. อาจารย ์ดร.สุคนัธา โอศริพินัธุ์ 
5. อาจารย ์ดร.สุธาสนิี ญาณภกัด ี

1. . อาจารย ์ดร.ธรรณพ เหล่ากุลดลิก 
2.   อาจารย ์ก าธร  พุทธขิจร 
3.   อาจารย ์ดร.ทนงศกัดิ ์ไชยาโส 
 
** สกอ.รบัรองหลกัสตูร 10 สงิหาคม 2555 ** 

 

หมายเหต ุอาจารยท์ีย่งัว่าง (จ านวน 13 ท่าน) 
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สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 
1. ผศ.ดร.สมชาย จอมดวง 
2. รศ.ดร.อภริกัษ์ เพยีรมงคล 
3. อ.รวศิ ทศัคร 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอตุสาหกรรมเกษตร 
1. ผศ.ดร.ชาตชิาย โขนงนุช 
2. อ.ดร.ศุภวฒัน์ สนิสุวงศว์ฒัน์ 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุ– ไมม่ ี
 
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร – ไม่มี 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพฒันาผลิตภณัฑ ์
1. อ.วญิญ ูศกัดาทร 
2. รศ.ดร.นิรมล  อุตมอ่าง 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภณัฑท์างทะเล 
1. อ.ก าธร  พุทธขิจร 
 


