
 ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ  

(ในมหาวิทยาลัย) 
 

นักศึกษาชั้นปที่ 1 (รหัส 64) 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต ตอนเรียน วันและเวลา อาจารยผูสอน 
1500122 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 3 (2-2-5) A1 – D1 พฤ. 13.00 – 17.00 น. ดร.ศภุศิริ บุญประเวศ 

ผศ.พิษฐา พงษประดิษฐ 
ผศ.ดร.วรัตต อินทสระ 
ผศ.ดร.ศศิพร ตายคํา 
อ.ฆนา วีระเดช 
ผศ.ธนัญภัสร ศรีเนธิยวศิน 
ผศ.สุทิตา จุลกนิษฐ 
ผศ.ปยาณีย เพชรศรีชวง 
อ.พรพิมล นามวงศ 
ดร.ชนินทร ฐิติเพชรกุล 
อ.ธนัญชย ชัยวุฒิมากร 

1500122 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 3 (2-2-5) H1 อ. 08.00 – 12.00 น. รศ.จงลักษณ ชางปลื้ม 
1500123 ภาษาอังกฤษสําหรับวิถีชีวิตสมัยใหม 3 (2-2-5) A1 – H1 จ. 08.00 – 12.00 น. ผศ.ดร.อานุภาพ ถูปาอาง 

ดร.พัชพร ศุภกิจ 
ผศ.ดร.ปยาภรณ วรานุสันติกูล 
ดร.ศลีสุภา วรรณสุทธ์ิ 
ผศ.ธัญชนก บุญเจือ 
ผศ.สุดารัตน เจตนปญจภัค 
ดร.วิทยา ศิริพันธวัฒนา 

1500124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 3 (2-2-5) A1 – F1 จ. 13.00 – 17.00 น. ผศ.ดร.อานุภาพ ถูปาอาง 
อ.กนกวรรณ กุลสุทธิ์ 
ผศ.ดร.ขจีนุช เชาวนปรีชา 

 
 
 
 
 
 



 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต ตอนเรียน วันและเวลา อาจารยผูสอน 
1500202 ความเปนสวนดุสิต 3 (2-2-5) A1 – D1 ศ. 13.00 – 17.00 น. ผศ.พิษฐา พงษประดิษฐ 

อ.ชนินทร ตวนชะเอม 
ดร.อภิรดี ผลประเสริฐ 
ผศ.ดร.ปฤณัต นัจนฤตย 
อ.สุชาดา อภิรัตน 
ผศ.ดร.นิฤมล สุวรรณศรี 
ผศ.ดร.กฤษณพร ประสิทธ์ิวิเศษ 

ผศ.ดร.ปยาภรณ วรานุสันติกูล 
ผศ.ดร.เอกชัย พุมดวง 
ผศ.ดร.บุศรินทร ชื่นศิลป 
ผศ.ดร.สายบังอร ปานพรม 
ผศ.ดร.ศศิพร ตายคํา 
ผศ.ดร.ยุสนีย โสมทัศน 

2500118 อาหารการกิน 3 (3-0-6) A1 – E1 ศ. 09.00 – 12.00 น. อ.ธิติมา แกวมณี 
ผศ.ดร.ณัชนก นุกิจ 
ผศ.ดร.วราภรณ วิทยาภรณ 
ผศ.ดร.นราธิป ปุณเกษม 
ผศ.ดน.นรินทร สรวิทยศิรกุล 
ดร.นิพัทธชนก นาจพินิจ 
อ.ศวรรญา ปนดลสุข 
ดร.จันทรจนา ศิริพันธวัฒนา 
ผศ.ดร.กนกกานต วีระกุล 
อ.จารุณ ีวิเทศ 
อ.ยศสินี หัวดง 
ผศ.ดร.ยศพร พลายโถ 
อ.ปยวรรณ อยูดี 
อ.ปวิตรา ภาสุรกุล 
อ.กันตกนิษฐ จงรัตนวิทย 

 
 
 
 
 



รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต ตอนเรียน วันและเวลา อาจารยผูสอน 
2500121 พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 3 (2-2-5) A1 – E1 พฤ. 08.00 – 12.00 น. ผศ.ดร.เขมภัมม เย็นเปยม 

ผศ.ดร.ภริมา วินิธาสถิตยกุล 
ดร.พัชราพรรณ นาคพงษ 
ผศ.ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน 
อ.อัษฎา พลอยโสภณ 
ผศ.ศริิมา สุวรรณศรี 
รศ.ดร.จินตนา ตันสุวรรณนนท 
ผศ.ดร.พรพิมล สุวรรณวัฒน 
ผศ.ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ 
ผศ.เพ็ญนภา เว็บบ 
อ.สิริลักษณ มณีรัตน 
ผศ.นุชฤดี รุยใหม 
ผศ.ดร.บูชิตา สังขแกว 
ดร.ประภาวรรณ สมุทรเผาจินดา 

4000115 การใชชีวิตในยุคดิจิทัล 3 (2-2-5) A1 – D1 พฤ. 13.00 – 17.00 น. ผศ.อัฐเดช วรรณสินธีรกร 
ผศ.ดร.สุทัศน จันบัวลา 
อ.ทินกร ชุณหภัทรกุล 
อ.ศิววิทย บัวสุวรรณ 
ผศ.ดร.เฟองฟา เปนศิริ 
อ.อาภาพรรณ สัตยาวิบูล 
อ.ศานสันต รักแตงาม 
ผศ.นิพัฒน มานะกิจภิญโญ 
ผศ.ดร..แทนทัศน เพียกขุนทด 
อ.ตระกูล รัมมะฉัตร 
ผศ.ดร.บุญญลักษม ตํานานจิตร 
ผศ.วุฒินันท รัตสุข 

4000115 การใชชีวิตในยุคดิจิทัล 3 (2-2-5) J1 อ. 13.00 – 17.00 น. อ.รตนนภดล สมิตินันทน 
5071102 คณิตศาสตรการอาหาร 3 (3-0-6) A4 จ. 13.00 – 16.00 น. ผศ.วีระพงศ วิรุฬหธนกฤษณ 
5071102 คณิตศาสตรการอาหาร 3 (3-0-6) B4 อ. 09.00 – 12.00 น. ดร.วิทยา ศิริพันธวัฒนา 
5071102 คณิตศาสตรการอาหาร 3 (3-0-6) C4 อ. 13.00 – 16.00 ดร.วิทยา ศิริพันธวัฒนา 
5071102 คณิตศาสตรการอาหาร 3 (3-0-6) D4 จ .13.00 – 16.00 น. อ.ธิติมา แกวมณี 
5071201 จุลชีววิทยาอาหาร 3 (2-2-5) A4 อ .08.00 – 12.00 น. ดร.พรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ 
5071201 จุลชีววิทยาอาหาร 3 (2-2-5) B4 อ. 13.00 – 17.00 น. ดร.พรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ 
5071201 จุลชีววิทยาอาหาร 3 (2-2-5) C4 พฤ. 08.00 – 12.00 น. ดร.ภาคภูมิ คูประเสริฐย่ิง 



รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต ตอนเรียน วันและเวลา อาจารยผูสอน 
5071201 จุลชีววิทยาอาหาร 3 (2-2-5) D4 พฤ. 08.00 – 12.00 น. ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผา 
5071201 จุลชีววิทยาอาหาร 3 (2-2-5) E4 พ. 08.00 – 12.00 น. ผศ.วีระพงศ วิรุฬหธนกฤษณ 
5071201 จุลชีววิทยาอาหาร 3 (2-2-5) F4 พ .08.00 – 12.00 น. ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผา 
5071201 จุลชีววิทยาอาหาร 3 (2-2-5) G4 อ. 08.00 – 12.00 น. ดร.ภาคภูมิ คูประเสริฐย่ิง 
5071309 เทคโนโลยีการครัวและความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
3 (2-2-5) A4 พ .08.00 – 12.00 น. ดร.จันทรจนา ศิริพันธวัฒนา 

5071309 เทคโนโลยีการครัวและความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

3 (2-2-5) B4 พ. 13.00 – 17.00 น. ดร.พรรณรพี เอ่ียมทวีเจริญ 

5071309 เทคโนโลยีการครัวและความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

3 (2-2-5) C4 จ .13.00 – 17.00 น. อ.สุนิทรา ชัยภัย 

5071309 เทคโนโลยีการครัวและความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

3 (2-2-5) D4 พ .13.00 – 17.00 น. อ.นุชนาฏ กุลวิทย 

5073307 ความปลอดภัยของอาหารและการ
สุขาภิบาล 

3 (3-0-6) A4 พ .13.00 – 16.00 น. อ.หทัยชนก ศรีประไพ 

5073307 ความปลอดภัยของอาหารและการ
สุขาภิบาล 

3 (3-0-6) B4 อ. 13.00 – 16.00 น. อ.ธัญลักษณ อุนสุข 

5073307 ความปลอดภัยของอาหารและการ
สุขาภิบาล 

3 (3-0-6) C4 อ .09.00 – 12.00 น. อ.ธัญลักษณ อุนสุข 

5073307 ความปลอดภัยของอาหารและการ
สุขาภิบาล 

3 (3-0-6) D4 พ. 13.00 – 16.00 น. ดร.จันทรจนา ศิริพันธวัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ  

(ในมหาวิทยาลัย) 
 

นักศึกษาชั้นปที่ 2 (รหัส 63) 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต ตอนเรียน วันและเวลา อาจารยผูสอน 
1500121 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสะทอนคิด 4 (4-0-8) A1 – G1 พฤ. 13.00 – 17.00 น. ผศ.ดร.สรพล จิระสวัสดิ์ 

อ.ศิรกร โรจนศักดิ์ 
ผศ.ดร.ชยาพล ชมชัยยา 
ผศ.ดร.วรวิทย กิจเจริญไพบูลย 
ดร.พัชรพร ศุภกิจ 
ผศ.ดร.ณัฐพร โอวาทนุพัฒน 
อ.ชนาภา นิโครธานนท 

4000112 วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน 

4 (2-4-6) A1 – B1 ศ. 13.00 – 17.00 น. 
ศ. 17.30 – 19.30 น. 

ผศ.ดร.จริยะ จันทรังษี 
ผศ.นฤมล โสภารัตนกุล 
ดร.สุตตมา แสงวิเชียร 
ผศ.อภิญญา ทหราวานิช 
อ.ภัคระวี แหวนเพชร 
ผศ.รติญา นนธิราช 
ผศ.นุชฤดี รุยใหม 

4000112 วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน 

4 (2-4-6) C1 – D1 ศ. 08.00 – 12.00 น. 
ศ. 17.30 – 19.30 น. 

ผศ.สุรัชนา ชวยรอดหมด 
ผศ.ดร.ภคพร กระจาดทอง 
ผศ.ดร.สุภาภรณ สมไพบูลย 

5071702 เคมีวิเคราะหอาหาร 3 (2-2-5) A4 จ .13.00 – 17.00 น. ผศ.ดร.ปญญภัสก ปนแกว 
5071702 เคมีวิเคราะหอาหาร 3 (2-2-5) B4 จ .08.00 – 12.00 น. ผศ.ดร.สุวรรณา พิชัยยงควงศดี 
5071702 เคมีวิเคราะหอาหาร 3 (2-2-5) C4 อ .13.00 – 17.00 น. ผศ.ดร.ยศพร พลายโถ 
5071702 เคมีวิเคราะหอาหาร 3 (2-2-5) D4 อ. 08.00 – 12.00 น. ผศ.ดร.สุวรรณา พิชัยยงควงศดี 
5072312 เทคนิคการผลิตเบเกอรี่ 3 (2-2-5) A4 จ .08.00 – 12.00 น. ผศ.ดร.ธีรนุช ฉายศิริโชต ิ
5072312 เทคนิคการผลิตเบเกอรี่ 3 (2-2-5) B4 จ. 13.00 – 17.00 น. ผศ.ดร.ธีรนุช ฉายศิริโชต ิ
5072312 เทคนิคการผลิตเบเกอรี่ 3 (2-2-5) C4 อ. 08.00 – 12.00 น. อ.บุษราคัม สีดาเหลือง 
5072312 เทคนิคการผลิตเบเกอรี่ 3 (2-2-5) D4 อ. 13.00 – 17.00 น. อ.บุษราคัม สีดาเหลือง 
5072324 อาหารยุโรป 1 3 (2-2-5) A4 อ. 13.00 – 17.00 น. อ.เบญจรัตน ประพฤทธิ์ตระกูล 
5072324 อาหารยุโรป 1 3 (2-2-5) B4 อ .08.00 – 12.00 น. อ.ธนิกานต นับวันดี 
5072324 อาหารยุโรป 1 3 (2-2-5) C4 พ. 08.00 – 12.00 น. อ.ทรงพล วิธานวัฒนา 



รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต ตอนเรียน วันและเวลา อาจารยผูสอน 
5072324 อาหารยุโรป 1 3 (2-2-5) D4 พ. 13.00 – 17.00 น. อ.ธนิกานต นับวันดี 
5072326 อาหารไทยรวมสมัย 3 (2-2-5) A4 พ .08.00 – 12.00 น. ผศ.ดร.โสรัจจ วิสุทธิแพทย 
5072326 อาหารไทยรวมสมัย 3 (2-2-5) B4 พ. 13.00 – 17.00 น. ผศ.ดร.โสรัจจ วิสุทธิแพทย 
5072326 อาหารไทยรวมสมัย 3 (2-2-5) C4 จ .08.00 – 12.00 น. อ.ณัจยา เมฆราวี 
5072326 อาหารไทยรวมสมัย 3 (2-2-5) D4 จ. 13.00 – 17.00 น. อ.ณัจยา เมฆราวี 

 
 

นักศึกษาชั้นปที่ 3 (รหัส 62) 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต ตอนเรียน วันและเวลา อาจารยผูสอน 
4552111 ศิลปะงานใบตอง และการแกะสลัก

ผัก -ผลไม  
3 (2-2-5) A4 อ. 13.00 – 17.00 น. อ.เปนเอก ทรัพยสิน 

4552111 ศิลปะงานใบตอง และการแกะสลัก
ผัก -ผลไม  

3 (2-2-5) B4 อ. 08.00 – 12.00 น. อ.เปนเอก ทรัพยสิน 

4552111 ศิลปะงานใบตอง และการแกะสลัก
ผัก -ผลไม  

3 (2-2-5) C4 ศ .08.00 – 12.00 น. ผศ.ฉัตรชนก บุญไชย 

4552111 ศิลปะงานใบตอง และการแกะสลัก
ผัก -ผลไม  

3 (2-2-5) D4 จ .13.00 – 17.00 น. อ.เปนเอก ทรัพยสิน 

5073344 ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการดาน
อาหารและเครื่องดื่ม 

3 (3-0-6) A4 พ .09.00 – 12.00 น. ดร.นิพัทธชนก นาจพินิจ 

5073344 ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการดาน
อาหารและเครื่องดื่ม 

3 (3-0-6) B4 พ .09.00 – 12.00 น. ผศ.ดร.ชุติปภา สวุรรณกนิษฐ 

5073345 อาหารยุโรป 2 3 (2-2-5) A4 จ .08.00 – 12.00 น. อ.ทรงพล วิธานวัฒนา 
5073345 อาหารยุโรป 2 3 (2-2-5) B4 จ. 13.00 – 17.00 น. อ.ทรงพล วิธานวัฒนา 
5073345 อาหารยุโรป 2 3 (2-2-5) C4 พฤ. 08.00 – 12.00 น. อ.ทรงพล วิธานวัฒนา 
5073345 อาหารยุโรป 2 3 (2-2-5) D4 พฤ .13.00 – 17.00 น. อ.จารึก ศรีอรุณ 
5073346 ขนมไทยดั้งเดิม 3 (2-2-5) A4 จ. 13.00 – 17.00 น. ผศ.ราตรี เมฆวิลัย 
5073346 ขนมไทยดั้งเดิม 3 (2-2-5) B4 จ .08.00 – 12.00 น. ผศ.ราตรี เมฆวิลัย 
5073346 ขนมไทยดั้งเดิม 3 (2-2-5) C4 พฤ. 13.00 – 17.00 น. ผศ.ราตรี เมฆวิลัย 
5073346 ขนมไทยดั้งเดิม 3 (2-2-5) D4 พฤ. 08.00 – 12.00 น. ผศ.ดร.โสรัจจ วิสุทธิแพทย 
5073350 เทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิทัลใน

ธุรกิจบริการอาหาร 
3 (2-2-5) A4 พฤ. 08.00 – 12.00 น. ผศ.ดร.จิระ จิตสุภา 

5073350 เทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิทัลใน
ธุรกิจบริการอาหาร 

3 (2-2-5) B4 พฤ. 13.00 – 17.00 น. ผศ.ดร.จิระ จิตสุภา 



รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต ตอนเรียน วันและเวลา อาจารยผูสอน 
5073350 เทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิทัลใน

ธุรกิจบริการอาหาร 
3 (2-2-5) C4 อ. 08.00 – 12.00 น. อ.ทนิกร ชุณหภัทรกุล 

5073350 เทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิทัลใน
ธุรกิจบริการอาหาร 

3 (2-2-5) D4 อ. 13.00 – 17.00 น. ผศ.ภูริพจน แกวยอง 

5073352 การประกอบอาหารไทยทองถ่ิน 3 (2-2-5) A4 อ. 08.00 – 12.00 น. ผศ.ดร.อรอนงค ทองมี 
5073352 การประกอบอาหารไทยทองถ่ิน 3 (2-2-5) B4 อ. 13.00 – 17.00 น. ผศ.ดร.อรอนงค ทองมี 
5073352 การประกอบอาหารไทยทองถ่ิน 3 (2-2-5) C4 จ .13.00 – 17.00 น. ผศ.ดร.อรอนงค ทองมี 
5073352 การประกอบอาหารไทยทองถ่ิน 3 (2-2-5) D4 จ .08.00 – 12.00 น. อ.บุษราคัม สีดาเหลือง 
5074315 สถิติและการวางแผนการทดลองใน

การวิจัยดานอาหาร 
3 (3-0-6) A4 พ .08.00 – 12.00 น. ผศ.ดร.ณัชนก นุกิจ 

5074315 สถิติและการวางแผนการทดลองใน
การวิจัยดานอาหาร 

3 (3-0-6) B4 พ. 13.00 – 17.00 น. อ.ธัญลักษณ อุนสุข 

5074804 การฝกปฏิบัติงานในสถาบัน 1 (300) A4 ศ. 08.00 – 12.00 น. ผศ.ดร.ธีรนุช ฉายศิริโชต ิ
5074804 การฝกปฏิบัติงานในสถาบัน 1 (300) B4 ศ. 13.00 – 17.00 น. อ.บุษราคัม สีดาเหลือง 

 
 

นักศึกษาชั้นปที่ 4 (รหัส 61) 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต ตอนเรียน วันและเวลา อาจารยผูสอน 
5074813 ฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

ผลิตและบริการอาหาร 
2 (1200) A4 ศ. 13.00 – 17.00 น. ผศ.ดร.ณัชนก นุกิจ 

5074813 ฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ผลิตและบริการอาหาร 

2 (1200) B4 ศ. 13.00 – 17.00 น. ดร.พรรณรพี เอ่ียมทวีเจริญ 

5074813 ฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ผลิตและบริการอาหาร 

2 (1200) C4 ศ. 13.00 – 17.00 น. อ.ทรงพล วิธานวัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


