ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีการศึกษา 1/2559
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร (62-504) อาคาร 62
เวลา
8.30 – 9.20

9.25 – 10.15

10.20 – 11.10

11.15 – 12.05

13.00 – 13.50 13.55 – 14.45 14.50 – 15.40

วัน
จันทร์
อังคาร

ศุกร์

08.00-12.00 น. จุลชีววิทยาพื้นฐานส้าหรับเทคโนโลยีการเกษตร
(น.ศ. 584707 เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตพืช)
62-402 อ.อภิชาติ/ อ.วิจิตรา
09.00-12.00 น. จุลชีววิทยาทางอาหาร 1
(น.ศ. 584272 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
62-409 ดร.อวิกา
09.00-12.00 น. สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
(น.ศ. 564272 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
62-408 อ.สุเพ็ญ

พักกลางวัน

พุธ
พฤหัสบดี

08.00-12.00 น. โรคพยาธิสัตว์น้า
(น.ศ. 574257 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
อพ.3 อ.วิจิตรา

13.00-17.00 น. ชีวภัณฑ์
(น.ศ. 574707 เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตพืช)
อกษ.2 ดร.อมรรัตน์

15.45 – 16.35

ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีการศึกษา 1/2559
ห้องปฏิบัติการชีววิทยาทางการเกษตร (62-505) อาคาร 62
เวลา
8.30 – 9.20

9.25 – 10.15

10.20 – 11.10

11.15 – 12.05

13.00 – 13.50 13.55 – 14.45 14.50 – 15.40

15.45 – 16.35

วัน
จันทร์

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

08.00-12.00 น. การวิเคราะห์อาหารสัตว์
(น.ศ. 584708 เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตสัตว์)
62-410 อ.สันติ
08.00-12.00 น. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
(น.ศ. 594257 เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตสัตว์น้า)
62-405 อ.กานตกานท์

พักกลางวัน

อังคาร

08.00-12.00 น. หลักวิทยาศาสตร์ชีวภาพพื้นฐานส้าหรับเทคโนโลยีการเกษตร
(น.ศ. 594710 เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร)
62-402 ผศ.ดร.จักรกริช/ อ.วิจิตรา/ อ.กานตกานท์
08.00-12.00 น. สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
(น.ศ. 584707 เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตพืช)
62-404 ผศ.ดร.จักรกริช

13.00-17.00 น. หลักวิทยาศาสตร์ชีวภาพพื้นฐานส้าหรับเทคโนโลยีการเกษตร
(น.ศ. 594707 เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตพืช)
62-402 ผศ.ดร.จักรกริช/ อ.วิจิตรา/ อ.กานตกานท์

ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีการศึกษา 1/2559
ห้องปฏิบัติการโรคพืช (62-506) อาคาร 62
เวลา
8.30 – 9.20

9.25 – 10.15

10.20 – 11.10

11.15 – 12.05

13.00 – 13.50 13.55 – 14.45 14.50 – 15.40

วัน
จันทร์

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

08.00-12.00 น. ศัตรูพืชและการป้องกันก้าจัด
(น.ศ. 584240 เกษตรศาสตร์)
62-402 ดร.ภวิกา

พักกลางวัน

อังคาร

13.00-17.00 น. วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
(น.ศ. 574240 เกษตรศาสตร์)
62-404 ดร.ภวิกา

15.45 – 16.35

ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีการศึกษา 1/2559
ห้องปฏิบัติการเคมีทางการเกษตร (62-507) อาคาร 62
เวลา
8.30 – 9.20

9.25 – 10.15

10.20 – 11.10

11.15 – 12.05

13.00 – 13.50 13.55 – 14.45 14.50 – 15.40

15.45 – 16.35

วัน
จันทร์
อังคาร

ศุกร์

08.00-12.00 น. การวิเคราะห์อาหารสัตว์
(นศ. 584708 เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตสัตว์) 62-410 อ.สันติ
08.00-12.00 น. อาหารและการให้อาหารปลา
(นศ. 574257 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
อพ.2 รศ.นฤมล

พักกลางวัน

พุธ
พฤหัสบดี

08.00-12.00 น. โภชนาการสัตว์น้า
(นศ. 574708 เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตสัตว์) 62-412 อ.ทวีศักดิ์
08.00-12.00 น. หลักวิทยาศาสตร์กายภาพพื้นฐานส้าหรับเทคโนโลยีการเกษตร
(นศ. 594710 เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร)
62-403 อ.ปริญญา/ อ.กาน/ อ.วิณากร
08.00-12.00 น. โภชนาการสัตว์น้า
(นศ. 574709 เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตสัตว์น้า)
62-401 รศ.นฤมล

13.00-17.00 น. ชีวภัณฑ์
(นศ. 574707 เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตพืช)
อกษ.2 ดร.อมรรัตน์
13.00-17.00 น. เคมีอาหาร 2
(นศ. 574272 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
อกษ.3 อ.สุเพ็ญ/ ดร.ธิติมา/ ดร.อิทธิพร

ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีการศึกษา 1/2559
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพดินและน้า (62-508) อาคาร 62
เวลา
8.30 – 9.20

9.25 – 10.15

10.20 – 11.10

11.15 – 12.05

13.00 – 13.50 13.55 – 14.45 14.50 – 15.40

15.45 – 16.35

วัน
จันทร์
อังคาร

พฤหัสบดี
ศุกร์

พักกลางวัน

พุธ

08.00-12.00 น. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเบื้องต้น
(นศ. 594708 เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตสัตว์)
อพ.2 อ.ณิศา
08.00-12.00 น. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเบื้องต้น
(นศ. 594709 เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตสัตว์น้า)
อพ.2 อ.ณิศา
08.00-12.00 น. คุณภาพน้้าส้าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(นศ. 584709 เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตสัตว์น้า)
อพ.3 อ.กานตกานท์
08.00-12.00 น. การเพาะพันธุ์ปลา
(นศ. 584257 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
อพ.2 อ.ณิศา

13.00-14.00 น. คุณภาพน้้าส้าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(นศ. 584709 เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตสัตว์น้า)
อพ.3 อ.กานตกานท์

ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีการศึกษา 1/2559
ห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร (62-603) อาคาร 62
เวลา
8.30 – 9.20

9.25 – 10.15

10.20 – 11.10

11.15 – 12.05

13.00 – 13.50 13.55 – 14.45 14.50 – 15.40

15.45 – 16.35

วัน
จันทร์
อังคาร

พฤหัสบดี
ศุกร์

09.00-11.00 น. การประกันคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
(นศ. 564710 เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร)
62-402 อ.ขนิษฐา

พักกลางวัน

พุธ

10.00-12.00 น. การประกันคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
(นศ. 564710 เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร)
62-402 อ.ขนิษฐา
08.00-12.00 น. เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์
(นศ. 574710 เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร)
62-407 ดร.กมลทิพย์
08.00-12.00 น. เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์
(นศ. 574710 เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร)
62-408 ดร.กมลทิพย์
08.00-12.00 น. มาตรฐานฟาร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์ปลอดภัย
(นศ. 574708 เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตสัตว์)
สบ.11 ดร.ธิติมา/ น.สพ.รัญจวน

13.00-17.00 น. เคมีอาหาร 2
(นศ. 574272 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
อกษ.3 อ.สุเพ็ญ, ดร.ธิติมา , ดร.อิทธิพร

ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีการศึกษา 1/2559
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (62-606) อาคาร 62
เวลา
8.30 – 9.20

9.25 – 10.15

10.20 – 11.10

11.15 – 12.05

13.00 – 13.50 13.55 – 14.45 14.50 – 15.40

วัน
จันทร์
08.00-12.00 น. สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
(นศ. 584707 เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตพืช)
62-404 ผศ.ดร.จักรกริช

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

08.00-12.00 น. เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
(นศ. 574707 เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตพืช)
อกษ.3 ผศ.ดร.จักรกริช

พักกลางวัน

อังคาร

15.45 – 16.35

ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีการศึกษา 1/2559
ห้องปฏิบัติการวิทยาการเมล็ดพันธุ์ (62-607) อาคาร 62
เวลา
8.30 – 9.20

9.25 – 10.15

10.20 – 11.10

11.15 – 12.05

13.00 – 13.50 13.55 – 14.45 14.50 – 15.40

วัน
จันทร์

พักกลางวัน

อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

08.00-12.00 น. เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์
(นศ. 574707 เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตพืช)
62-406 ดร.ภัทรพร

15.45 – 16.35

ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีการศึกษา 1/2559
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ (สบ.15) อาคารวิจัยและปฏิบัติการสัตวบาล
เวลา
8.30 – 9.20

9.25 – 10.15

10.20 – 11.10

11.15 – 12.05

13.00 – 13.50 13.55 – 14.45 14.50 – 15.40

วัน
จันทร์

พักกลางวัน

อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

08.00-12.00 น. การวิเคราะห์อาหารสัตว์
(นศ. 584708 เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตสัตว์)
62-410 อ.สันติ

15.45 – 16.35

ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีการศึกษา 1/2559
ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร อาคาร 43
เวลา
8.30 – 9.20

9.25 – 10.15

10.20 – 11.10

11.15 – 12.05

13.00 – 13.50 13.55 – 14.45 14.50 – 15.40

15.45 – 16.35

วัน
จันทร์
อังคาร

พฤหัสบดี

ศุกร์

13.00-17.00 น. การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส (น.ศ. 574272 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร) สนง.เก่า ดร.ธิติมา

พักกลางวัน

พุธ

10.00-12.00 น. การควบคุมคุณภาพอาหาร (น.ศ. 574272 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร) อกษ.2 อ.ณิศรา
08.00-12.00 น. เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์เนือ้ สัตว์และสัตว์ (น.ศ. 574710 เทคโนโลยี
การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร) 62-407 ดร.กมลทิพย์
08.00-10.00 น. การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส (น.ศ. 564272 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร) อกษ.3 ดร.ธิติมา
08.00-12.00 น. เทคโนโลยีการผลิตอาหารท้องถิ่น (น.ศ. 574710 เทคโนโลยีการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร) 62-404 อ.สุเพ็ญ/ อ.ขนิษฐา
08.00-12.00 น. เครื่องดื่ม (น.ศ. 574410 การตลาด) อกษ.3 ผศ.ณฐมน
11.00-12.00 น. การควบคุมคุณภาพอาหาร (น.ศ. 574272 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร) อกษ.2 อ.ณิศรา
08.00-12.00 น. การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส (น.ศ. 574710 เทคโนโลยี
การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร) อกษ.1 ดร.ธิติมา
09.00-11.00 น. การประกันคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร (น.ศ. 564710 เทคโนโลยี
การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร) 62-402 อ.ขนิษฐา
09.00-10.00 น. การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส (น.ศ. 564272 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร) 62-407 ดร.ธิติมา

15.00-16.00 น. การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส (น.ศ. 564272 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร) 62-409 ดร.ธิติมา

ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีการศึกษา 1/2559
ห้องปฏิบัติการอาหารฮาลาล
เวลา
8.30 – 9.20

9.25 – 10.15

10.20 – 11.10

11.15 – 12.05

13.00 – 13.50 13.55 – 14.45 14.50 – 15.40

15.45 – 16.35

วัน
จันทร์
อังคาร

พฤหัสบดี
ศุกร์

พักกลางวัน

พุธ

08.00-12.00 น. การแปรรูปอาหารพื้นฐาน (น.ศ. 584710 เทคโนโลยีการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร) อกษ.1 อ.นพรัตน์
08.00-12.00 น. เทคโนโลยีการผลิตอาหารท้องถิ่น (น.ศ. 574710 เทคโนโลยีการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร) สนง.เก่า อ.สุเพ็ญ/ อ.ขนิษฐา
10.00-12.00 น. การประกันคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร (น.ศ. 564710
เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร) 62-402 อ.ขนิษฐา
08.00-12.00 น. เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์
(น.ศ. 574710 เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร)
62-408 ดร.กมลทิพย์
08.00-11.00 น. ปฏิบตั ิการแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร 2
(น.ศ. 574272 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) Lab อาหาร
อ.นพรัตน์/ ดร.อิทธิพร
09.00-12.00 น. การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีการอาหาร
(น.ศ. 574710 เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร)
อกษ.3 อ.นพรัตน์/ ดร.กมลทิพย์/ อ.ขนิษฐา/ ดร.อิทธิพร/ ดร.ธิติมา

13.00-16.00 น. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
(น.ศ. 564272 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) อกษ.1 อ.ขนิษฐา
13.00-17.00 น. การแปรรูปอาหารพื้นฐาน (น.ศ. 584710 เทคโนโลยีการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร) อกษ.1 อ.นพรัตน์
13.00-16.00 น. การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีการอาหาร
(น.ศ. 574710 เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร)
อกษ.2 อ.นพรัตน์/ ดร.กมลทิพย์/ อ.ขนิษฐา/ ดร.อิทธิพร/ ดร.ธิติมา
13.00-16.00 น. การจัดการวัตถุดบิ อาหาร
(น.ศ. 584710 เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร)
อกษ.3 อ.สุเพ็ญ

ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีการศึกษา 1/2559
ห้องปฏิบัติการประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส อาคาร 43
เวลา
8.30 – 9.20

9.25 – 10.15

10.20 – 11.10

11.15 – 12.05

13.00 – 13.50 13.55 – 14.45 14.50 – 15.40

15.45 – 16.35

วัน
จันทร์
08.00-10.00 น. การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส
(น.ศ. 564272 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
อกษ.3 ดร.ธิติมา

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

08.00-12.00 น. การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส
(น.ศ. 574710 เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร)
อกษ.1 ดร.ธิติมา
09.00-10.00 น. การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส
(น.ศ. 564272 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
62-407 ดร.ธิติมา

พักกลางวัน

อังคาร

13.00-17.00 น. การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส
(น.ศ. 574272 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
สนง.เก่า ดร.ธิติมา
15.00-16.00 น. การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส
(น.ศ. 564272 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
62-409 ดร.ธิติมา

