ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
นักศึกษาชั้นปที่ 1 (รหัส 64)
รหัสวิชา
รายวิชา
1500122 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
1500123 ภาษาอังกฤษสําหรับวิถีชีวิตสมัยใหม

หนวยกิต ตอนเรียน
วันและเวลา
3 (2-2-5)
TA
จ. 13.00 – 17.00 น.
3 (2-2-5)
TA
ศ. 13.00 – 17.00 น.

1500202 ความเปนสวนดุสิต

3 (2-2-5)

TA

อ. 13.00 – 17.00 น.

2500118
2500121
4000115
5071102
5071201
5071309

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

TA
TA
TA
TA
TA
TA

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

อาจารยผูสอน
อ.เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์
อ.ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล
Mr.Albert Richard Kirsten
ผศ.ดร.ชารินี ใจเอื้อ
อ.เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์
อ.ปทมา กาญจนรัตน
ดร.ธนะวิทย เพียรดี
อ.วสิรนนท เจนวิชญพันธ
ผศ.สุภาวดี นาคบรรพ
อ.ดุษฎี ทรัพยบัว
อ.สาวิตรี ณุวงศศรี

3 (3-0-6)

TA

พฤ. 09.00 – 12.00 น.

ผศ.เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ

อาหารการกิน
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก
การใชชีวิตในยุคดิจิทัล
คณิตศาสตรการอาหาร
จุลชีววิทยาอาหาร
เทคโนโลยีการครัวและความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
5073307 ความปลอดภัยของอาหารและการ
สุขาภิบาล

นักศึกษาชั้นปที่ 2 (รหัส 63)
รหัสวิชา
รายวิชา
1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะทอนคิด

หนวยกิต ตอนเรียน
วันและเวลา
4 (4-0-8)
TA
พฤ. 08.00 – 12.00 น.

4000112 วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน
5071702 เคมีวิเคราะหอาหาร
5072312 เทคนิคการผลิตเบเกอรี่
5072324 อาหารยุโรป 1
5072326 อาหารไทยรวมสมัย

4 (2-4-6)

TA

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

TA
TA
TA
TA

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

อาจารยผูสอน
อ.ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล
Mr.Albert Richard Kirsten
ดร.กนกวรรณ ไทยประดิษฐ
อ.ดุษฎี ทรัพยบัว
อ.สาวิตรี ณุวงศศรี
อ.ปทมา กาญจนรักษ
อ.สิรินทรทิพย สุตตาพงค

ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
นักศึกษาชั้นปที่ 3 (รหัส 62)
รหัสวิชา
รายวิชา
4552111 ศิลปะงานใบตอง และการแกะสลัก
ผักผลไม5073318 อาหารมังสวิรัติ
5073344 ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการดาน
อาหารและเครื่องดื่ม
5073345 อาหารยุโรป 2
5073346 ขนมไทยดั้งเดิม
5073350 เทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิทัลใน
ธุรกิจบริการอาหาร
5074315 สถิติและการวางแผนการทดลองใน
การวิจัยดานอาหาร
5074804 การฝกปฏิบัติงานในสถาบัน

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

อาจารยผูสอน
อ.สิรินทรทิพย สุตตาพงค

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

TA
TA

พฤ. 13.00 – 17.00 น.
ศ. 09.00 – 12.00 น.

อ.ปทมา กาญจนรักษ
อ.ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล

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

TA
TA
TA

จ .13.00 – 17.00 น.
พ. 13.00 – 17.00 น.
พ. 08.00 -12.00 น.

อ.ทิพยพิกา ธรฤทธิ์
อ.ทิพยพิกา ธรฤทธิ์
ดร.กนกวรรณ ไทยประดิษฐ

3 (3-0-6)

TA

ศ. 13.00 – 16.00 น.

ผศ.สุภาวดี นาคบรรพ

1 (300)

TA

อ. 09.00 – 12.00 น.

อ.สิรินทรทิพย สุตตาพงค

นักศึกษาชั้นปที่ 4 (รหัส 61)
รหัสวิชา
รายวิชา
5074813 ฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ผลิตและบริการอาหาร

หนวยกิต ตอนเรียน
วันและเวลา
2 (1200)
TA
อ .09.00 – 17.00 น.

อาจารยผูสอน
ผศ.เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ

