ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

นางสาวอลมพร ศรรคราม

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร ผมช
ข ว
น ยศาสตราจารยย
ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ก.ค. 2563 - มว.ย. 2566
ก าร ศ ก
ศ ษา

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาเทคโนโลยรก ารอาหารและโภชนาการ คณะทรลพ ยากรธรรมชาตวและ
ออต สาหกรรมเกษตร

รองหลวหนขาภาคววชาเทคโนโลยรก ารอาหารและโภชนาการ คณะทรลพ ยากรธรรมชาตวและออต สาหกรรมเกษตร

วท.บ.(เทคโนโลยรชว
ร ภาพ), มหาววทยาลลยขอนแกนน , ไทย,
ปร.ด.(เทคโนโลยรชว
ร ภาพ), มหาววทยาลลยขอนแกนน , ไทย,

ส าขาเชรย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

เทคโนโลยรชว
ร ภาพ

งานส อน
Basic Anatomy and Physiology
General Microbiology
Laboratory in Fundamental Microbiology
Natural Toxins in Food
Research Methodologys in Food Technology
Seminar
จอล ชรวววทยาทลว
ช ไป
จอล ชรวววทยาทลว
ช ไปภาคปฏวบต
ล ก
ว าร
จอล ชรวววทยาพชน
พ ฐาน ภาคปฏวบต
ล ก
ว าร
จอล ชรวววทยาพชน
พ ฐานภาคปฏวบต
ล ก
ว าร
จอล ชรวววทยาภาคปฏวบต
ล ก
ว าร
จอล ชรวววทยาอาหาร
จมล ชรวววทยาทลว
ช ไป
ชรวเคมรโภชนาการ
ชรวเคมรอาหาร
เทคนวคการววจย
ล
เทคโนโลยรก ารหมลก
พชน
พ ฐานกายววภาคศาสตรยเเละสรรร ววทยา
ภอมแ
ว พขทางอาหาร
ภมมเว เพขทางอาหาร
ระเบรยบววธว
ร จ
ว ย
ล ทางเทคโนโลยรก ารอาหาร
เรชอ
ช งเฉพาะทางอาหารปลอดภลยเเละโภชนาการ
สลมมนา
สารปนเปปอ
ป นในโซนอาหารเเละการตรวจสอบ
สารพวษธรรมชาตวใ นอาหาร
สารพวษในในอาหารเเละการววเคราะหย
สารพวษในอาหารเเละการววเคราะหย
หลลก การววเคราะหยอาหาร
หลลก การววเคราะหยอาหารภาคปฏวบต
ล ก
ว าร
อาหารเเละโภชนาการ
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2553-2554 การศศก ษาการปนเปปอ
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