ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
นักศึกษาชั้นปที่ 1 (รหัส 64)
รหัสวิชา
รายวิชา
1500123 ภาษาอังกฤษสําหรับวิถีชีวิตสมัยใหม
1500202 ความเปนสวนดุสิต

หนวยกิต ตอนเรียน
วันและเวลา
3 (2-2-5)
LC
จ. 08.00 – 12.00 น.
3 (2-2-5)
LC
อ. 08.00 – 12.00 น.

2500118
2500120
4000115
5071102
5071102
5071201
5071201
5071309

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

LE
LC
LA
LC
LD
LC
LD
LD

ศ. 09.00 – 12.00 น.
จ. 13.00 – 16.00 น.
จ. 13.00 – 17.00 น.
อ .13.00 – 16.00 น.
ศ. 09.00 – 12.00 น.
พ. 08.00 – 12.00 น.
พ. 13.00 – 17.00 น.
พฤ .08.00 – 12.00 น.

อาจารยผูสอน
อ.รัตนา กลิ่นจุย
อ.ประวิชญา แขงขัน
ผศ.ดร.นพพร แพทยรัตน
อ.ฐิติวรฎา ใยสําลี
อ.วรัญญาภรณ ศรีสวรรคนล
ดร.อุบลรัตน หริณวรรณ
อ.จรรยา โทะนาบุตร
อ.อัศพงษ อุประวรรณา
อ.จรรยา โทะนาบุตร
อ.จรรยา โทะนาบุตร
อ.เสาวลักษณ กันจินะ

3 (2-2-5)

LC

พฤ. 13.00 – 17.00 น.

อ.เสาวลักษณ กันจินะ

3 (3-0-6)

LC

พฤ .09.00 – 12.00 น.

อ.ฐิติวรฎา ใยสําลี

3 (3-0-6)

LD

พฤ. 13.00 – 16.00 น.

อ.ฐิติวรฎา ใยสําลี

3 (2-2-5)

LA

จ. 08.00 – 12.00

อ.อัศพงษ อุประวรรณา

5071309
5073307
5073307
5073330

อาหารการกิน
คุณคาของความสุข
การใชชีวิตในยุคดิจิทัล
คณิตศาสตรการอาหาร
คณิตศาสตรการอาหาร
จุลชีววิทยาอาหาร
จุลชีววิทยาอาหาร
เทคโนโลยีการครัวและความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
เทคโนโลยีการครัวและความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ความปลอดภัยของอาหารและการ
สุขาภิบาล
ความปลอดภัยของอาหารและการ
สุขาภิบาล
การจัดตกแตงอาหารเพื่อการโฆษณา

นักศึกษาชั้นปที่ 2 (รหัส 63)
รหัสวิชา
รายวิชา
1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะทอนคิด
4000112 วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน
5071702 เคมีวิเคราะหอาหาร
5072312 เทคนิคการผลิตเบเกอรี่

หนวยกิต ตอนเรียน
วันและเวลา
4 (4-0-8)
LC
พฤ. 13.00 – 17.00 น.
4 (2-4-6)
LC
ศ. 08.00 – 12.00 น.
ศ. 17.00 – 19.00 น.
3 (2-2-5)
LC
อ .13.00 – 17.00 น.
3 (2-2-5)
LC
พ .08.00 – 12.00 น.

อาจารยผูสอน
Mr.Victor James Matthews
ผศ.ดร.นพพร แพทยรัตน
ดร.อานง ใจแนน
ผศ.อรรถ ขันสี

รหัสวิชา
รายวิชา
5072324 อาหารยุโรป 1
5072326 อาหารไทยรวมสมัย

หนวยกิต ตอนเรียน
วันและเวลา
3 (2-2-5)
LC
จ .13.00 – 17.00 น.
3 (2-2-5)
LC
พ. 13.00 – 17.00 น.

อาจารยผูสอน
อ.สุรียพร ธัญญะกิจ
อ.สังวาลย ชมภูจา

นักศึกษาชั้นปที่ 3 (รหัส 62)
รหัสวิชา
รายวิชา
5074315 สถิติและการวางแผนการทดลองใน
การวิจัยดานอาหาร
5073344 ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม
5073345 อาหารยุโรป 2
5073346 ขนมไทยดั้งเดิม
5073350 เทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิทัลใน
ธุรกิจบริการอาหาร
5073354 ขนมไทยพื้นบานและขนมไทยรวม
สมัย
5073357 อาหารหวานยุโรป
5074804 การฝกปฏิบัติงานในสถาบัน

หนวยกิต ตอนเรียน
วันและเวลา
3 (3-0-6)
LC
พ. 09.00 – 12.00 น.

อาจารยผูสอน
ดร.อานง ใจแนน

3 (3-0-6)

LC

จ. 13.00 – 16.00 น.

อ.เสาวธาร สมานิตย

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

LC
LC
LC

พ .13.00 – 17.00 น.
พฤ. 08.00 – 12.00 น.
อ. 13.00 – 17.00 น.

อ.อัศพงษ อุประวรรณา
อ.สังวาลย ชมภูจา
ดร.อุบลรัตน หริณวรรณ

3 (2-2-5)

LC

พฤ. 13.00 – 17.00 น.

ผศ.อรรถ ขันสี

3 (2-2-5)
1 (300)

LC
LC

ศ. 08.00 – 12.00 น.
จ .09.00 – 12.00 น.

อ.สุรียพร ธัญญะกิจ
อ.สังวาลย ชมภูจา

นักศึกษาชั้นปที่ 4 (รหัส 61)
รหัสวิชา
รายวิชา
5074813 ฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ผลิตและบริการอาหาร

หนวยกิต ตอนเรียน
วันและเวลา
2 (1200)
LC
ศ. 13.00 – 16.00 น.

อาจารยผูสอน
อ.สุรียพร ธัญญะกิจ

