
วัน ห�อง สาขา 8.00-8.15 8.15-9.15 น. 9.15-10.15 น. 10.15-11.15 น. 11.15-12.15 น. พัก 13.00-14.00 น. 14.00-15.00 น. 15.00-16.00 น. 16.00-17.00 น.

1/1 ศิลปกรรม โฮมรูม
อังกฤษพื้นฐาน 1
อ.วรรชุลี 811

1/2 ศิลปกรรม โฮมรูม

2/1 ศิลปกรรม โฮมรูม
คอมพิวเตอร#เพื่อศิลปะ 1

 อ.พิมพ#ชนก 818

2/2 ศิลปกรรม โฮมรูม
วาดเส(น 3 อ.วิศิษฐ 

312

3/1 ศิลปกรรม โฮมรูม
3/2 ศิลปกรรม โฮมรูม โครงการพัฒนาฯ

ปวส.1 จิตรกรรม โฮมรูม
ปวส.1 ออกแบบ โฮมรูม ออกแบบตกแต/ง 1 อ.สวลี อ.สุขติศักดิ์ 841 
ปวส.1 ภาพพิมพ# โฮมรูม พละศึกษา 1 เสริมทักษะวิชาเอก ภาพพิมพ# 1 อ.สุชาดา อ.ประภาส 212
ปวส.1 ศิลปะไทย โฮมรูม อ.วัชระชัย ศิลปะไทย 1 อ.ณัฐนนท# 111
ปวส.1 ประติมา โฮมรูม สโมสรฯ ประติมากรรม 1 อ.รุจน# 413
ปวส.1 เคลือบ โฮมรูม เครื่องเคลือบดินเผา 1 อ.โกเมศ 921
ปวส.2 จิตรกรรม โฮมรูม จิตรกรรม 2 อ.ถนอม 222 จิตรกรรม 2 อ.ถนอม 222
ปวส.2 ออกแบบ โฮมรูม
ปวส.2 ภาพพิมพ# โฮมรูม วิชาชีพเลือก วิชาชีพเลือก
ปวส.2 ศิลปะไทย โฮมรูม ศิลปะไทย 2 อ.วิทยา 114 ศิลปะไทย 2 อ.วิทยา 114
ปวส.2 ประติมา โฮมรูม ประติมากรรม 2 อ.พงษ#ศักดิ์ 416 ประติมากรรม 2 อ.พงษ#ศักดิ์ 416
ปวส.2 เคลือบ โฮมรูม การขึ้นรูปด(วยแป=นหมุน อ.ทัศนีย# 921 การขึ้นรูปด(วยแป=นหมุน อ.ทัศนีย# 921

วัน ห�อง สาขา 8.00-8.15 8.15-9.15 น. 9.15-10.15 น. 10.15-11.15 น. 11.15-12.15 น. พัก 13.00-14.00 น. 14.00-15.00 น. 15.00-16.00 น. 16.00-17.00 น.

1/1 ศิลปกรรม โฮมรูม
ภาษาไทยฯ 

อ.พิวัฒณ# 822
ประวัติฯ 1 

อ.สุนันทา โสตฯ 1

1/2 ศิลปกรรม โฮมรูม
อังกฤษพื้นฐาน 1
อ.วรรชุลี 811

ทักษะการพัฒนาฯ 
อ.วัชระชัย 828

2/1 ศิลปกรรม โฮมรูม พละศึกษาเพื่อเสริมสร(างฯ
อ.วัชระชัย สนามฯ

กายวิภาค 1 
อ.พิษณุ 821

2/2 ศิลปกรรม โฮมรูม English อ.Monna English อ.Monna

วิทยาลัยช&างศิลปสุพรรณบุรี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป0  กระทรวงวัฒนธรรม

ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ป5การศึกษา 2562
วัน

จัน
ทร

8

วาดเส(น 1 อ.ศิพพร 314 คณิตศาสตร#พื้นฐาน อ.ฟารีดา 827 กิจกรรมเสริมหลักสูตร

คณิตศาสตร#พื้นฐาน อ.ฟารีดา 827 ทฤษฎีสี อ.กาญจนา โสตฯ 2 กิจกรรมเสริมหลักสูตร

Englishฯ อ.Monna 821 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
อังกฤษวิชาชีพ 1 อ.จาตุรงค# 828 กิจกรรมเสริมหลักสูตร

วาดเส(น 3 อ.วิศิษฐ 312 คอมพิวเตอร#เพื่อศิลปะ 1 อ.พิมพ#ชนก 818 กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ทักษะองค#ประกอบศิลปM 1 อ.พิเศษ 421 วาดเส(น 3 อ.วิศิษฐ 312 กิจกรรมเสริมหลักสูตร

สารนิเทศกับการศึกษาค(นคว(า ผศ.ปNติมา โสตฯ 2

จิตรกรรม 1 อ.โฉมศรี 313

ศิลปะไทยเบื้องต(น อ.แผน 113  เลือกเสรี โครงงานวิทยาศาสตร# อ.จุฑาทิพ 823 รักบี้ฟุตบอลเพื่อ
สุขภาพ อ.วัชระชัย สนาม ภาษาญี่ปุQนฯ 1 อ.กาญจนา 824

คณิตศาสตร#เพื่อศิลปะ  อ.ฟารีดา 827 
 คอมพิวเตอร#เพื่อการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ# อ.พิมพ#ชนก 818จิตรกรรม 1 อ.โฉมศรี 313

ประติมากรรม 3 อ.กานต#ชลี 411 จิตรกรรม 3 อ.ศิพพร 314

พื้นฐานเครื่องเคลือบดินเผา อ.อัปสร 921 ประติมากรรม 3 อ.กานต#ชลี  411

Englishฯ อ.Monna 821

ลายรดน้ํา 1 อ.พิมพ#จุฑา 112
ประติมากรรม 5 อ.พิษณุ อ.รุจนี 413



3/1 ศิลปกรรม โฮมรูม
3/2 ศิลปกรรม โฮมรูม โครงการพัฒนาฯ

ปวส.1 จิตรกรรม โฮมรูม
ปวส.1 ออกแบบ โฮมรูม
ปวส.1 ภาพพิมพ# โฮมรูม
ปวส.1 ศิลปะไทย โฮมรูม
ปวส.1 ประติมา โฮมรูม
ปวส.1 เคลือบ โฮมรูม
ปวส.2 จิตรกรรม โฮมรูม
ปวส.2 ออกแบบ โฮมรูม คอมพิวเตอร#เพื่อการออกแบบสิ่งพิมพ# อ.พิมพ#ชนก 818
ปวส.2 ภาพพิมพ# โฮมรูม การออกแบบเครื่องเรือน อ.ณัฐพงศ# 843 กฎหมายทั่วไป
ปวส.2 ศิลปะไทย โฮมรูม การสร(างสรรค#งานช/างรัก อ.พิมพ#จุฑา 112 เกี่ยวกับงานอาชีพ
ปวส.2 ประติมา โฮมรูม ผศ.ปNติมา โสตฯ 2
ปวส.2 เคลือบ โฮมรูม

วัน ห�อง สาขา 8.00-8.15 8.15-9.15 น. 9.15-10.15 น. 10.15-11.15 น. 11.15-12.15 น. พัก 13.00-14.00 น. 14.00-15.00 น. 15.00-16.00 น. 16.00-17.00 น.

1/1 ศิลปกรรม โฮมรูม

1/2 ศิลปกรรม โฮมรูม
แนะแนว 1 อ.ฉัตรฤทัย  

821
ภาษาไทยฯ 

อ.พิวัฒณ# 822

2/1 ศิลปกรรม โฮมรูม
แนะแนว 3 

อ.ฉัตรฤทัย 821

2/2 ศิลปกรรม โฮมรูม พละศึกษาเพื่อเสริมสร(างฯ 
อ.วัชระชัย สนามฯ

อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 อ.วรรชุลี  811

3/1 ศิลปกรรม โฮมรูม อังกฤษวิชาชีพ 1  อ.จาตุรงค# 828
3/2 ศิลปกรรม โฮมรูม English อ.Monna English อ.Monna

ปวส.1 จิตรกรรม โฮมรูม จิตรกรรม 1 อ.วิศิษฐ อ.ปภณ 411 จิตรกรรม 1 อ.วิศิษฐ อ.ปภณ 411
ปวส.1 ออกแบบ โฮมรูม ออกแบบตกแต/ง 1 อ.สวลี  842 ทัศนียวิทยารวมกับวิชาเอก 1 คาบ ออกแบบตกแต/ง 1 อ.สวลี 842
ปวส.1 ภาพพิมพ# โฮมรูม
ปวส.1 ศิลปะไทย โฮมรูม วิชาชีพ วิชาชีพ
ปวส.1 ประติมา โฮมรูม ประติมากรรม 1 อ.รุจน#  412/1 ประติมากรรม 1 อ.รุจน#  412/1
ปวส.1 เคลือบ โฮมรูม การขึ้นรูปด(วยแป=นหมุน อ.อัปสร 921 การขึ้นรูปด(วยแป=นหมุน อ.อัปสร 921
ปวส.2 จิตรกรรม โฮมรูม จิตรกรรม 3 อ.ถนอม อ.โดม 222 จิตรกรรม 3 อ.ถนอม อ.โดม 222
ปวส.2 ออกแบบ โฮมรูม ออกแบบตกแต/ง 3 อ.ณัฐพงศ# 843 ออกแบบตกแต/ง 3 อ.ณัฐพงศ# 843

ประติมากรรม 1 อ.พงษ#ศักดิ์ อ.รุจนี 

วัน
พุธ

เลือกเสรี อาเซียนศึกษา อ.ธนา 828
วิทยาศาสตร#เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

อ.จุฑาทิพ 823

วาดเส(น 1 อ.ศิพพร 314

วัน
อัง

คา
ร

วาดเส�น 1 อ.รุจน8
 311

ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ อ.พิวัฒณ# 822 English อ.Monna 821
อ.ประภาส (ผู(สอนร/วม)

วิชาชีพเลือกเสรี ประวัติศาสตร#ศิลปM 3 อ.สุนันทา ห(องโสตฯ 1

จิตรกรรม 5 อ.วิศิษฐ 312
จิตรกรรม 5 อ.วิศิษฐ 312

ช/างสิปปหมู/ 2 อ.พิมพ#จุฑา อ.พงษ#ศักดิ์ 113

วาดเส(น 5 อ.พิเศษ 311ออกแบบตกแต/งเบื้องต(น อ.พิณฑ# 844
องค#ประกอบศิลปMสร(างสรรค# 1 อ.กานต#ชลี อ.ถนอม 414วาดเส(น 5 อ.พิเศษ 311

ภาพพิมพ# 1 อ.เสกสรรค# อ.สุชาดา 213

สถาปNตยกรรมไทย 1 อ.กาญจนา 836

ภาพพิมพ# 1 อ.สุชาดา 213 ภาพพิมพ# 1 อ.สุชาดา 213
ศิลปะไทย 1 อ.แผน 113 ศิลปะไทย 1 อ.แผน 113

คอมพิวเตอร#เพื่อศิลปะ 1 อ.พิมพ#ชนก  818

พื้นฐานองค#ประกอบศิลปM 1 อ.กานต#ชลี 411

ออกแบบผลิตภัณฑ# 2 อ.สุขติศักดิ์  818 สถาปNตยกรรมไทย 1 อ.กาญจนา 836



ปวส.2 ภาพพิมพ# โฮมรูม ภาพพิมพ# 3 อ.เสกสรรค# อ.ประภาส 212 ภาพพิมพ# 3 อ.เสกสรรค# อ.ประภาส 212
ปวส.2 ศิลปะไทย โฮมรูม วิชาชีพ ศิลปะไทย 3 อ.ณัฐนนท# 111 วิชาชีพ ศิลปะไทย 3 อ.ณัฐนนท# 111 
ปวส.2 ประติมา โฮมรูม ประติมากรรม 3 อ.พิษณุ  412/2 ประติมากรรม 3 อ.พิษณุ  412/2
ปวส.2 เคลือบ โฮมรูม เตาและการเผา อ.โกเมศ อ.ทัศนีย# 911  ประติมากรรมเครื่องปNXนดินเผา อ.ทัศนีย# 922

วัน ห�อง สาขา 8.00-8.15 8.15-9.15 น. 9.15-10.15 น. 10.15-11.15 น. 11.15-12.15 น. พัก 13.00-14.00 น. 14.00-15.00 น. 15.00-16.00 น. 16.00-17.00 น.

1/1 ศิลปกรรม โฮมรูม
แนะแนว 1 

อ.ฉัตรฤทัย  821

1/2 ศิลปกรรม โฮมรูม
ประวัติฯ1 

อ.สุนันทา โสตฯ1

2/1 ศิลปกรรม โฮมรูม English อ.Monna English อ.Monna

2/2 ศิลปกรรม โฮมรูม
แนะแนว 3 อ.ฉัตรฤทัย 

821
กายวิภาค 1 
อ.พิษณุ 821

3/1 ศิลปกรรม โฮมรูม โครงการพัฒนาฯ โครงการพัฒนาฯ
3/2 ศิลปกรรม โฮมรูม โครงการพัฒนาฯ

ปวส.1 จิตรกรรม โฮมรูม จิตรกรรม 1 อ.วิศิษฐ อ.ปภณ 411
ปวส.1 ออกแบบ โฮมรูม ออกแบบตกแต/ง 1 อ.สวลี 842
ปวส.1 ภาพพิมพ# โฮมรูม
ปวส.1 ศิลปะไทย โฮมรูม วิชาชีพ
ปวส.1 ประติมา โฮมรูม ประติมากรรม 1 อ.รุจน#  412/1
ปวส.1 เคลือบ โฮมรูม เครื่องเคลือบดินเผาเบื้องต(น อ.อัปสร 921
ปวส.2 จิตรกรรม โฮมรูม จิตรกรรม 3 อ.ถนอม อ.โดม 222 จิตรกรรม อ.โฉมศรี 313
ปวส.2 ออกแบบ โฮมรูม ออกแบบตกแต/ง 3 อ.ณัฐพงศ# 843 ออกแบบตกแต/ง อ.สุขติศักดิ์ 841
ปวส.2 ภาพพิมพ# โฮมรูม ภาพพิมพ# 3 อ.เสกสรรค# อ.ประภาส 212 ภาพพิมพ# อ.ประภาส 841
ปวส.2 ศิลปะไทย โฮมรูม วิชาชีพ ศิลปะไทย 3 อ.ณัฐนนท# 111 วาดเส�น 3 
ปวส.2 ประติมา โฮมรูม ประติมากรรม 3 อ.พิษณุ  412/2 ประติมากรรม อ.รุจนี 313
ปวส.2 เคลือบ โฮมรูม เครื่องเคลือบดินเผา อ. สุขติศักดิ์ 841

วัน ห�อง สาขา 8.00-8.15 8.15-9.15 น. 9.15-10.15 น. 10.15-11.15 น. 11.15-12.15 น. พัก 13.00-14.00 น. 14.00-15.00 น. 15.00-16.00 น. 16.00-17.00 น.

1/1 ศิลปกรรม โฮมรูม
ทักษะการพัฒนาฯ 

อ.วัชระชัย 828

1/2 ศิลปกรรม โฮมรูม

2/1 ศิลปกรรม โฮมรูม
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 

อ.พิวัฒณ# 822
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

 อ.วรรชุลี 811

เลือกเสรี อาเซียนศึกษา อ.ธนา 828ศิลปะไทยเบื้องต(น อ.แผน 113

พื้นฐานองค#ประกอบศิลปM 1 อ.กานต#ชลี 411 ทัศนียวิทยาฯ อ.สวลี Englishฯ อ.Monnalisa 821

จิตรกรรมไทย อ.ณัฐนนท# 111

ประวัติศาสตร#ศิลปM 1 อ.สุนันทา โสตฯ 1 English อ.Monna 821
ภาพพิมพ# 1 อ.สุชาดา 213
ศิลปะไทย 1 อ.แผน 113

วัน
พฤ

หัส
บดี

จิตรกรรม 1 อ.โฉมศรี 313 หน(าที่พลเมืองและศีลธรรม อ.ธนา 828 ทฤษฎีสี อ.กาญจนา โสตฯ2

ประติมากรรม 1 อ.พงษ#ศักดิ์ อ.รุจนี 
วิทยาศาสตร#เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

อ.จุฑาทิพ 823
หน(าที่พลเมืองและศีลธรรม  อ.ธนา 828

การออกแบบเครื่องปNXนดินเผา อ.ทัศนีย# 922

ทักษะองค#ประกอบศิลปM 1 อ.พิเศษ 421 เลือกเสรี ปรัชญาเบื้องต(น ผศ.ปNติมา 
ภาพพิมพ#สกรีนเพื่อพาณิชย#  อ.เสกสรรค# อ.สุชาดา 

บรรจุภัณฑ#พื้นบ(าน อ.พิณฑ#

พื้นฐานเครื่องเคลือบดินเผา อ.อัปสร 921

องค#ประกอบศิลปMสร(างสรรค# 1 อ.กานต#ชลี อ.ถนอม 414
ออกแบบตกแต/งเบื้องต(น อ.พิณฑ#  844

ประติมากรรม 5 อ.พิษณุ อ.รุจนี 413

ทัศนียวิทยาฯ อ.สวลี 

การเขียนลายไทย อ.วิทยา 114

ศิลปะไทย อ.พิมพ#จุฑา 113 

จิตรกรรม 3 อ.ศิพพร 314



2/2 ศิลปกรรม โฮมรูม
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 

อ.พิวัฒณ# 822

3/1 ศิลปกรรม โฮมรูม โครงการพัฒนาฯ
3/2 ศิลปกรรม โฮมรูม

ปวส.1 จิตรกรรม โฮมรูม
ปวส.1 ออกแบบ โฮมรูม
ปวส.1 ภาพพิมพ# โฮมรูม
ปวส.1 ศิลปะไทย โฮมรูม
ปวส.1 ประติมา โฮมรูม
ปวส.1 เคลือบ โฮมรูม
ปวส.2 จิตรกรรม โฮมรูม
ปวส.2 ออกแบบ โฮมรูม
ปวส.2 ภาพพิมพ# โฮมรูม
ปวส.2 ศิลปะไทย โฮมรูม
ปวส.2 ประติมา โฮมรูม
ปวส.2 เคลือบ โฮมรูม

ลงชื่อ............................................... ลงชื่อ...............................................
(นายแผน  เอกจิตร) (นางขวัญใจ  พิมพิมล)

รองผู(อํานวยการฯ ฝQายวิชาการ ผู(อํานวยการวิทยาลัยช/างศิลปสุพรรณบุรี

วัน
ศุก

ร8

ลายรดน้ํา 1 อ.พิมพ#จุฑา 112

จิตวิทยาทั่วไป อ.ฉัตรฤทัย 825 English อ.Monna 821

จิตรกรรมไทย อ.ณัฐนนท# 111

เสริมทักษะวาดเส(น อ.สุขติศักดิ์ 844

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ.วรรชุลี 821 องค#ประกอบศิลปM 1 อ.กานต#ชลี อ.ถนอม 414

ภาพพิมพ# 1 อ.เสกสรรค# อ.สุชาดา 213
ช/างสิปปหมู/ 2 อ.พิมพ#จุฑา อ.พงษ#ศักดิ์ 113

ออกแบบผลิตภัณฑ# 2 อ.สุขติศักดิ์ 818 การเขียนลายไทย อ.วิทยา 114


