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ลําดับ รายนาม 

ประสบการณด้์านการสอน 

วันที่บรรจุ
เข้าทาํงาน 

เลขที่
ตําแหน่ง 

กระบวนวิชาใน
หลักสูตร* หรือ กระบวน
วิชาเลือก        นอก
สาขาวิชาเฉพาะ** 

ที่รับผิดชอบ/ร่วมสอน 

ประสบการณ์
การสอน 

(ปี)          

1. รศ.ดร.นพพล  เล็ก
สวัสด์ิ 

07/09/2547 D280030 
พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ 

- 602751** วิศวกรรม
ชีวเคมีขั้นสูง 1 
(ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา)  
- 604843*  
การวิเคราะห์
จลนพลศาสตรข์ั้นสูง       
ในวิศวกรรมกระบวนการ
อาหาร (ผู้รับผดิชอบ
กระบวนวิชา) 

13 

2. รศ.ดร.พัชรินทร์  
ระวียัน 

02/01/2537 3164 
ข้าราชการ
พลเรือน 
ใน
มหาวิทยาลัย 

- 601701*  
จุลชีววิทยาและเคมีอาหาร 
(ผู้ร่วมสอน) 
- 601775*  
วิทยาศาสตร์การอาหาร
และการวิเคราะห์อาหาร
ขั้นสูง (ผูร้ับผิดชอบ
กระบวนวิชา) 
- 601789 ตอน 701* 
หัวข้อเลือกสรรในสาขา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 3 
(ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา) 

23 

3. รศ.ดร.อภิรักษ์           
เพียรมงคล 

25/04/2548 D280021 
พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

- 601745*  
เทคโนโลยีและการแปรรูป
อาหารข้ันสูง (ผู้ร่วมสอน) 

12 

 

 

 

เอกสารแนบ 5 
ตารางแสดงประสบการณ์ด้านการสอนของอาจารยป์ระจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 



มคอ. 7 ระดบัหลกัสตูร ตามเกณฑ์ 48 _2560  หลกัสตูร วท.บ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร           
(หลกัสตูรนานาชาติ) เอกสารแนบ หน้า 21 

 

 

ลําดับ รายนาม 

ประสบการณด้์านการสอน 

วันที่บรรจุ
เข้าทาํงาน 

เลขที่
ตําแหน่ง 

กระบวนวิชาใน
หลักสูตร* หรือ กระบวน

วิชานอกสาขาวิชา
เฉพาะ** 

ที่รับผิดชอบ/ร่วมสอน 

 รวมจํานวนป ี  
ที่ทําการสอน   

4. ผศ.ดร.ชรินทร์  เตชะพันธ์ุ 01/07/2541 B280003 
พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ 

- 602731* 
กระบวนการหมักขั้นสูง  
ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา) 
- 602751**  
วิศวกรรมชีวเคมีขั้นสูง 1  
(ผู้ร่วมสอน)  

19 

5. ผศ.ดร.พนิดา          
รัตนปิติกรณ์  

02/06/2542 6549 
ข้าราชการ 

- 601758* สถิติวิจัย
อาหาร (ผู้ร่วมสอน) 

18 

6. ผศ.ดร.พิชญา พูลลาภ 15/10/2544 D280029 
พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ 

- 604715*  
สมบัติทางกายภาพและ
วิศวกรรมของอาหาร  
(ผู้ร่วมสอน) 

16 

7. ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ  
นฤนาทวงศ์สกุล 

20/03/2534 280 
ข้าราชการ 

- 604765* เทคโนโลยี
เอกซ์ทรูชัน (ผูร้ับผิดชอบ
กระบวนวิชา) 
- 604812** 
สมบัติทางวิทยากระแส
ของวัสดุและผลิตภัณฑ์
อาหาร  (ผู้ร่วมสอน) 

26 

8. ผศ.ดร.สมชาย จอมดวง   16/03/2544 D280022 
พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ 

- 601745*  
เทคโนโลยีและการแปรรูป
อาหารข้ันสูง (ผู้ร่วมสอน) 
- 601758* สถิติวิจัย
อาหาร (ผู้รับผดิชอบ
กระบวนวิชา) 

16 
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ลําดับ รายนาม 

ประสบการณด้์านการสอน 

วันที่บรรจุ
เข้าทาํงาน 

เลขที่ตําแหน่ง 

กระบวนวิชาในหลักสูตร* 
หรือ กระบวนวิชานอก
สาขาวิชาเฉพาะ** 

ที่รับผิดชอบ/ร่วมสอน 

 รวมจํานวนป ี   
ที่ทําการสอน    

9. Asst. Prof. Dr. Tri 
Indrarini  
Wirjantoro 

01/11/2544 D280025 
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
สายวิชาการ 

- 601731*  
จุลชีววิทยาอาหารขั้นสูง  
(ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา) 
- 601789 ตอน 702* 
หัวข้อเลือกสรรในสาขา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 3 
(ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา) 
- 601789 ตอน 702* 
หัวข้อเลือกสรรในสาขา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 3 
(ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา) 

16 

10. ผศ.ดร.พิไลรัก              
อินธิปัญญา 

01/10/2546 A280021 
พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ 

- 601742*                
เทคโนโลยีการห่อหุ้ม
อาหาร (ผู้รับผดิชอบ
กระบวนวิชา) 
- 601745*  
เทคโนโลยีและการแปรรูป
อาหารข้ันสูง (ผู้รับผิดชอบ
กระบวนวิชา) 
- 601775*  
วิทยาศาสตร์การอาหาร
และการวิเคราะห์อาหาร 
ขั้นสูง (ผูร้่วมสอน) 

14 

 

หมายเหตุ 
1. * หมายถึง กระบวนวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งอาจารย์เป็นผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา และ/หรือ เป็นผู้ร่วมสอน 
2. ** หมายถึง กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ในระดับ 700 ขึ้นไป ซึ่งอาจารย์เป็นผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

และ/หรือ เป็นผู้ร่วมสอน 
 

 


