
  

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับชั้น ปวส.1.7A 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

01210001 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด 3(3-0-3) อ.รัชดาภรณ์ แสนประสิทธ์ิ 

01320103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1   3(2-2-2) อ.ธีรวรรณ เอี่ยววงศ์เจริญ 

01610001 พลศึกษา 1(0-2-1) ว่าท่ี รต.นิพล โนนจุ้ย 

13020101 เคมีทั่วไป 3(2-3-3) ผศ.ศศิธร ปรือทอง 

13041101 ชีววิทยาท่ัวไป 3(2-3-3) ดร.ณัฎฐิรา ก๋าวินจันทร์ 

13010110 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3(3-0-3) อ.ปัณณวิช ค ารอด 

03061102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 3(3-0-3) อ.วรรณภา+ผศ.อรรณพ + ผศ.สรุิยาพร 

03060102 ทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีการอาหาร 1 2(0-6-0) ผศ.จุฑามาศ+ผศ.เฉลิมพล+ผศ.อรรณพ 

 

ปริญญาตรี ระดับชั้น วท.บ.1.7A 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) อ.นฤภร ปาลวิวัฒน์วิไชย 

GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) อ.ธีร์วรา แสงอินทร์ 

GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ + อ.นันทยา 

BSCCC201 แคลคูลสั 1 3(3-0-6) อ.ปัณณวิช ค ารอด 

BSCCC206 สถิติและคณิตศาสตร์เพ่ือการเกษตร 3(3-0-6) ดร.โสภณา ส าราญ 

BSCFT001 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น 2(2-0-4) ดร.วรรณภา ,ดร.อรรณพ,ดร.สุริยาพร 

BSCFT101 ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 1(0-6-1) ผศ.จุฑามาศ+ผศ.เฉลิมพล+ผศ.อรรณพ 

    

 

 

แผนการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 



ปริญญาตรี ระดับชั้น วท.บ.2.7A 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) Mr.Reuben Hilario Esteban 

GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6) อ.รุ่งระวี + อ.สุจิตรา (เรือง) 

BSCCC108 เคมีอินทรีย์ 3(2-3-5) ท.นันทยา ป.อ.วาสนา/อ.คชรัตน์ / อ.สุจิตรา (เรือง) 

BSCCC113 จุลชีววิทยาท่ัวไป 3(2-3-5) อ.อรรถพล ตันไสว 

BSCFT002 การแปรรูปอาหาร 1 3(2-3-5) ผศ.ดร.กฤษดา กาวีวงศ์ 

BSCFT004 การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและกฎหมายอาหาร 2(2-0-4) ผศ.ดร.สุริยาพร 

    

    

 

ปริญญาตรี ระดับชั้น วท.บ.3.7A 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

BSCFT005 การควบคุมคุณภาพอาหาร 3(2-3-5) ผศ.เฉลิมพล ถนอมวงค์ 

BSCFT007 สถิติและการวางแผนการทดลองอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-3-5) ผศ.เฉลิมพล ถนอมวงค์ 

BSCFT008 เคมีอาหาร 1 3(2-3-5) อ.วรรณภา  

BSCFT011 วิศวกรรมอาหาร 1 3(2-3-5) อ.จักรพันธ์ุ รอดทรัพย์ 

BSCFT121 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์ สัตว์ปีก และประมง 3(2-3-5) ผศ.จุฑามาศ 

BSCFT212 เทคโนโลยีผักและผลไม ้ 3(2-3-5) ผศ.ดร.กฤษดา กาวีวงศ์ 

BSCFT212 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและแผนธุรกิจ 3(2-3-5) ผศ.ดร.สุริยาพร+ผศ.ดร.อรรณพ+ผศ.ดร.กฤษดา+อ.จักรพันธ์ุ 

    

    

 

 



ปริญญาตรี ระดับชั้น วท.บ.4.7A 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) อ.ต้องหทัย ทองงามข า 

BSCFT301 โภชนาการ 2(2-0-4) ผศ.อรรณพ ทัศนอุดม 

BSCFT005 การควบคุมคุณภาพอาหาร 3(2-3-5) ผศ.เฉลิมพล ถนอมวงค์ 

BSCFT011 วิศวกรรมอาหาร 1 3(2-3-5) อ.จักรพันธ์ุ รอดทรัพย์ 

BSCFT009 เคมีอาหาร 2 3(2-3-5) ผศ.ดร.สุริยาพร 

BSCFT119 เทคโนโลยีน้ านมและผลิตภัณฑ์ 3(2-3-5) ผศ.ดร.สุริยาพร  

BSCFT127 บรรจภุัณฑ์อาหาร 3(2-3-5) อ.จักรพันธ์ุ รอดทรัพย์ 

    

 

ปริญญาตรีเทียบโอน ระดับชั้น วท.บ.3.7ก 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) อ.ณัฐริกา ทองปัชโชติ 

GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) อ.ธีร์วรา แสงอินทร์ 

GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6) อ.นนท์ + อ.คัชรินทร ์

BSCCC201 แคลคูลสั 1 3(3-0-6) อ.ปัณณวิช ค ารอด 

BSCCC219 สถิติและคณิตศาสตร์เพ่ือการเกษตร 3(3-0-6) ดร.โสภณา ส าราญ 

BSCCC108 เคมีอินทรีย์ 3(2-3-5) ท.นันทยา ป.อ.วาสนา/อ.คชรัตน์ / อ.สุจิตรา (เรือง) 

BSCFT001 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น 2(2-0-4) ดร.สุริยาพร,ดร.อรรณพ,ดร.วรรณภา 

    

    

 

 



ปริญญาตรีเทียบโอน ระดับชั้น วท.บ.4.7ก 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) อ.ต้องหทัย ทองงามข า 

BSCCC113 จุลชีววิทยาท่ัวไป 3(2-3-5) อ.อรรถพล ตันไสว 

BSCCC110 เคมีวิเคราะห ์ 3(2-3-5) อ.คชรัตน์  ทองฟัก 

BSCCC103 ฟิสิกส์ส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-3-5) อ.สุจิตตรา อินทอง 

BSCCC108 เคมีอินทรีย์ 3(2-3-5) ท.นันทยา ป.อ.วาสนา/อ.คชรัตน์ / อ.สุจิตรา (เรือง) 

BSCCC112 ชีววิทยา 3(2-3-5) ดร.ณัฎฐิรา ก๋าวินจันทร์ 

BSCFT301 โภชนาการ 2(2-0-4) ผศ.อรรณพ ทัศนอุดม 

BSCFT001 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น 2(2-0-4) อ.วรรณภา+ผศ.อรรณพ + ผศ.สรุิยาพร 

BSCFT004 การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและกฎหมายอาหาร 2(2-0-4) ผศ.ดร.สุริยาพร 

BSCFT005 การควบคุมคุณภาพอาหาร 3(2-3-5) ผศ.เฉลิมพล ถนอมวงค์ 

BSCFT007 สถิติและการวางแผนการทดลองอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-3-5) ผศ.เฉลิมพล ถนอมวงค์ 

BSCFT011 วิศวกรรมอาหาร 1 3(2-3-5) อ.จักรพันธ์ุ รอดทรัพย์ 

 


