
 ตารางเรียนภาคการศกึษาที่ 1 ปการศึกษา 2564 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ  

วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
 

นักศึกษาชั้นปที่ 1 (รหัส 64) 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต ตอนเรียน วันและเวลา อาจารยผูสอน 
1500122 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 3 (2-2-5) UB พฤ. 08.00 – 12.00 น. รศ.จงลักษณ ชางปลื้ม 
1500124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 3 (2-2-5) UA พ. 08.00 – 12.00 น. ผศ.ดร.นรินทร สรวิทยศิรกุล 
1500202 ความเปนสวนดุสิต 3 (2-2-5) UA ศ. 13.00 – 17.00 น. อ.พรพิมล นามวงศ 

อ.วรรณิกา เกิดบาง 
2500118 อาหารการกิน 3 (3-0-6) G1 ศ. 09.00 – 12.00 น. ผศ.พรทวี ธนสัมบัณณ 

ดร.ณัชฌา พันธุวงษ 
2500121 พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 3 (2-2-5) UB พฤ. 13.00 – 17.00 น. ดร.วิณาภรณ แตงจุย 
5071102 คณิตศาสตรการอาหาร 3 (3-0-6) UA จ .13.00 – 16.00 น. ดร.สุธาสินี ชิ้นทอง 
5071201 จุลชีววิทยาอาหาร 3 (2-2-5) UA จ. 08.00 – 12.00 น. ผศ.วีระพงศ วิรุฬหธนกฤษณ 
5071309 เทคโนโลยีการครัวและความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
3 (2-2-5) UA พ. 08.00 – 12.00 น. ผศ.พรทวี ธนสัมบัณณ 

5073307 ความปลอดภัยของอาหารและการ
สุขาภิบาล 

3 (3-0-6) UA พฤ. 13.00 – 16.00 น. ผศ.มนฤทัย ศรีทองเกิด 

 
 

นักศึกษาชั้นปที่ 2 (รหัส 63) 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต ตอนเรียน วันและเวลา อาจารยผูสอน 
1500121 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสะทอนคิด 4 (4-0-8) UA จ. 08.00 – 12.00 น. ผศ.รินทรฤดี ภัทรเดช 
4000112 วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใน

ชีวิตประจําวัน 
4 (2-4-6) UA ศ. 08.00 – 12.00 น. 

ศ. 13.00 – 15.00 น. 
ผศ.สัมนา ติวสันต 

5071702 เคมีวิเคราะหอาหาร 3 (2-2-5) UA อ. 13.00 – 16.00 น. ดร.สุธาสินี ชิ้นทอง 
5072312 เทคนิคการผลิตเบเกอรี่ 3 (2-2-5) UA พ. 08.00 – 12.00 น. ผศ.บุญญาพร เชื่อมสมพงษ 
5072324 อาหารยุโรป 1 3 (2-2-5) UA พ. 13.00 – 17.00 น. ดร.ณัชฌา พันธุวงษ 
5072326 อาหารไทยรวมสมัย 3 (2-2-5) UA อ .08.00 – 12.00 น. ผศ.พรทวี ธนสัมบัณณ 
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นักศึกษาชั้นปที่ 3 (รหัส 62) 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต ตอนเรียน วันและเวลา อาจารยผูสอน 
5073344 ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการดาน

อาหารและเครื่องดื่ม 
3 (3-0-6) UA พฤ. 08.00 – 12.00 น. ผศ.รินทรฤดี ภัทรเดช 

5073345 อาหารยุโรป 2  3 (2-2-5) UA อ .08.00 – 12.00 น. ดร.ณัชฌา พันธุวงษ 
5073346 ขนมไทยดั้งเดิม 3 (2-2-5) UA พ. 13.00 – 17.00 น. ผศ.มนฤทัย ศรีทองเกิด 
5073350 เทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิทัลใน

ธุรกิจบริการอาหาร 
3 (2-2-5) UA ศ. 08.00 – 12.00 น. ดร.นวลศรี สงสม 

5073354 ขนมไทยพื้นบานและขนมไทยรวม
สมัย 

3 (2-2-5) UA จ .08.00 – 12.00 น. ผศ.มนฤทัย ศรีทองเกิด 

5073358 การตกแตงเบเกอรีและเพสตรี้ 3 (2-2-5) UA อ. 13.00 – 17.00 น. ผศ.บุญญาพร เชื่อมสมพงษ 
5074315 สถิติและการวางแผนการทดลองใน

การวิจัยดานอาหาร 
3 (3-0-6) UA พ. 09.00 – 12.00 น. ดร.สุธาสินี ชิ้นทอง 

5074804 การฝกปฏิบัติงานในสถาบัน 1 (300) UA จ. 13.00 – 17.00 น. ผศ.มนฤทัย ศรีทองเกิด 
 
 

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

ผลิตและบริการอาหาร 
2 (1200) UA อ. 08.00 – 12.00 น. ผศ.บุญญาพร เชื่อมสมพงษ 

 
 

นักศึกษาตกคาง (รหัส 59) 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต ตอนเรียน วันและเวลา อาจารยผูสอน 
5074811 ฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

ผลิตและบริการอาหาร 
2 (1200) UA อ .08.00 – 12.00 น. ผศ.บุญญาพร เชื่อมสมพงษ 

 


