ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร
เพื่อการสรางเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย
นักศึกษาชั้นปที่ 1 (รหัส 64)
รหัสวิชา
รายวิชา
1500122 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย

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

1500123 ภาษาอังกฤษสําหรับวิถีชีวิตสมัยใหม

3 (2-2-5)

1500202 ความเปนสวนดุสิต

3 (2-2-5)

C1
H1
B1

จ. 08.00 – 12.00 น.
ศ. 13.00 – 17.00 น.

D1

2500118 อาหารการกิน

3 (3-0-6)

A1
C1

ศ. 09.00 – 12.00 น.

อาจารยผูสอน
ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ
ผศ.พิษฐา พงษประดิษฐ
ผศ.ดร.วรัตต อินทสระ
ผศ.ดร.ศศิพร ตายคํา
อ.ฆนา วีระเดช
ผศ.ธนัญภัสร ศรีเนธิยวศิน
ผศ.ดร.ปยาภรณ วรานุสันติกูล
ดร.วิทยา ศิริพันธวัฒนา
ผศ.ดร.ปฤณัต นัจนฤตย
อ.สุชาดา อภิรัตน
ผศ.ดร.นิฤมล สุวรรณศรี
ผศ.ดร.บุศรินทร ชื่นศิลป
ผศ.ดร.สายบังอร ปานพรม
ผศ.ดร.ศศิพร ตายคํา
ผศ.ดร.ยุสนีย โสมทัศน
อ.ธิติมา แกวมณี
ผศ.ดร.ณัชนก นุกิจ
ผศ.ดร.วราภรณ วิทยาภรณ
อ.ศวรรญา ปนดลสุข
ดร.จันทรจนา ศิริพันธวัฒนา
ผศ.ดร.กนกกานต วีระกุล

รหัสวิชา
รายวิชา
2500121 พลเมืองไทยและพลเมืองโลก

หนวยกิต ตอนเรียน
วันและเวลา
3 (2-2-5)
A1
พฤ. 08.00 – 12.00 น.

4000115 การใชชีวิตในยุคดิจิทัล

3 (2-2-5)

B1

พฤ. 13.00 – 17.00 น.

5071607 คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร
ประยุกตดานโภชนาการ
5071608 โภชนาการมนุษยและวิทยาศาสตร
การอาหาร
5071609 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวัตถุดิบและ
การเตรียม
5071610 การออกกําลังกายเพื่อสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย

3 (2-2-5)

A4

อ. 13.00 – 17.00 น.

อาจารยผูสอน
ผศ.ดร.เขมภัมม เย็นเปยม
ผศ.ดร.ภริมา วินิธาสถิตยกุล
ดร.พัชราพรรณ นาคพงษ
รศ.ดร.จินตนา ตันสุวรรณนนท
ผศ.ดร.พรพิมล สุวรรณวัฒน
ผศ.ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ
ผศ.เพ็ญนภา เว็บบ
อ.สิริลักษณ มณีรัตน
ผศ.นุชฤดี รุยใหม
อ.ศิววิทย บัวสุวรรณ
ผศ.ดร.เฟองฟา เปนศิริ
อ.อาภาพรรณ สัตยาวิบูล
ผศ.ดร.บุญญลักษม ตํานานจิตร

3 (2-2-5)

A4

อ. 08.00 – 12.00 น.

ผศ.ดร.ชุติปภา สุวรรณกนิษฐ

3 (2-2-5

A4

พ .08.00 – 12.00 น.

อ.หทัยชนก ศรีประไพ

3 (2-2-5)

A4

จ .13.00 – 17.00 น.

อ.ปยวรรณ อยูดี

C1
D1

นักศึกษาชั้นปที่ 2 (รหัส 63)
รหัสวิชา
รายวิชา
4000112 วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน

หนวยกิต ตอนเรียน
วันและเวลา
4 (2-4-6)
A1
ศ. 13.00 – 17.00 น.
ศ. 17.30 – 19.30 น.

4000113 ความเขาใจและการใชดิจิทัล

3 (2-2-5)

E1

ศ. 08.00 – 12.00 น.

5072606 การประเมินภาวะโภชนาการ
5072617 ชีวเคมีดานโภชนาการ
5072618 เบเกอรี่และเพสตรี้เพื่อสุขภาพ

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

A4
A4
A4

พฤ .08.00 – 12.00 น.
อ .08.00 – 12.00 น.
จ .13.00 – 15.00 น.
พฤ .13.00 – 17.00 น.

อาจารยผูสอน
ผศ.ดร.จริยะ จันทรังษี
ผศ.นฤมล โสภารัตนกุล
ดร.สุตตมา แสงวิเชียร
ผศ.ดร.ณัฏฐา ผิวมา
ผศ.ดร.จิระ จิตสุภา
ผศ.ดร.จิราภรณ พงษโสภา
อ.สุนิทรา ชัยภัย
ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผา
อ.ยศสินี หัวดง

รหัสวิชา
รายวิชา
5072619 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และการนําเสนอแบบไมเปนทางการ
5072625 การจัดการระบบการบริการอาหาร
ตามหลักโภชนาการ
5072632 สรีรวิทยาการออกกําลังกายของ
ระบบประสาทกลามเนื้อ
5073633 อาหารพื้นบานไทย
5073637 โภชนาการสําหรับการออกกําลังกาย
และการควบคุมน้ําหนัก

หนวยกิต ตอนเรียน
วันและเวลา
2 (1-2-3)
A4
จ .08.00 – 11.00 น.

อาจารยผูสอน
ผศ.ดร.ชุติปภา สุวรรณกนิษฐ

3 (2-2-5)

A4

พ. 08.00 – 12.00 น.

อ.ยศสินี หัวดง

3 (2-2-5)

A4

อ. 13.00 – 17.00 น.

ผศ.ดร.พรเทพ ลี่ทองอิน

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

A4
A4

พ .08.00 – 12.00 น.
พฤ. 08.00 – 12.00 น.

ผศ.ฉัตรชนก บุญไชย
อ.ปยวรรณ อยูดี

