ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
นักศึกษาชั้นปที่ 2 (รหัส 63)
รหัสวิชา
รายวิชา
1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะทอนคิด
4000113 ความเขาใจและการใชดิจิทัล

หนวยกิต ตอนเรียน
วันและเวลา
4 (4-0-8)
B1
พฤ. 13.00 – 17.00 น.
3 (2-2-5)
A1
จ. 13.00 – 17.00 น.

5071703 เคมีวิเคราะห

3 (0-6-3)

A4

5072105 การประกอบอาหารไทย
5072106 ทักษะพื้นฐานการประกอบอาหาร
ยุโรป
5072320 วัตถุดิบทางการเกษตร
5072501 ฟสิกสวิศวกรรมอาหาร

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

A4
A4

ศ. 09.00 – 12.00 น.
ศ. 13.00 – 16.00 น.
พ. 08.00 – 12.00 น.
พฤ. 08.00 – 12.00 น.

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

A4
A4

จ. 13.00 – 17.00 น.
พ. 13.00 – 16.00 น.

อาจารยผูสอน
นายศิริกร โรจนศักดิ์
อ.ณรงคฤทธิ์ ภิรมยนก
ดร.รังสันต จอมทะรักษ
ผศ.วัจนา ขาวฟา
ผศ.ดร.ปญญภัสก ปนแกว
ผศ.ดร.ภัทราทิพย รอดสําราญ
ผศ.ดร.ภัทราทิพย รอดสําราญ
ดร.ศวรรญา ปนดลสุข
ผศ.ดร.ภัทราทิพย รอดสําราญ

นักศึกษาชั้นปที่ 3 (รหัส 62)
รหัสวิชา
รายวิชา
5073343 ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการ
นําเสนองานดานเทคโนโลยีอาหาร
5073362 อุตสาหกรรมการผลิตอาหารฮาลาล
5073416 เทคโนโลยีการผลิตอาหารเชิง
อุตสาหกรรม 2
5073416 เทคโนโลยีการผลิตอาหารเชิง
อุตสาหกรรม 2
5073417 เทคโนโลยีเบเกอรี่และเพสตรี้
5073417 เทคโนโลยีเบเกอรี่และเพสตรี้
5073503 วิศวกรรมการแปรรูปอาหาร

หนวยกิต ตอนเรียน
วันและเวลา
4 (4-0-8)
A4
พ. 08.00 – 12.00 น.

อาจารยผูสอน
อ.กันตกนิษฐ จงรัตนวิทย

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

A4
A4

ผศ.ดร.สุวรรณา พิชัยยงควงศดี
ดร.วีระ พุมเกิด

3 (0-6-3)

B4

2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
3 (0-6-3)

A4
B4
A4

5073503 วิศวกรรมการแปรรูปอาหาร

3 (0-6-3)

B4

5074320 สถิติและการวางแผนการทดลองใน
การวิจัยดานอาหาร

3 (3-0-6)

A4

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

ดร.วีระ พุมเกิด
ผศ.ดร.นราธิป ปุณเกษม
ผศ.ดร.นราธิป ปุณเกษม
อ.กิตติศักดิ์ วสันติวงศ
อ.กิตติศักดิ์ วสันติวงศ
ผศ.ดร.ภัทราทิพย รอดสําราญ

รหัสวิชา
รายวิชา
5074413 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีอาหาร

หนวยกิต ตอนเรียน
วันและเวลา
3 (3-0-6)
A4
อ. 09.00 – 12.00 น.

อาจารยผูสอน
ดร.จันทรจนา ศิริพันธวัฒนา

นักศึกษาชั้นปที่ 4 (รหัส 61)
รหัสวิชา
รายวิชา
5074809 ฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหาร
5074809 ฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหาร

หนวยกิต ตอนเรียน
วันและเวลา
6 (0-30-0)
A4
จ. 08.00 – 17.00 น.

อาจารยผูสอน
ผศ.ดร.ภัทราทิพย รอดสําราญ

6 (0-30-0)

อ.กันตกนิษฐ จงรัตนวิทย

B4

จ. 08.00 – 17.00 น.

