
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. 17.00-18.00 น.

1/1 ศิลปกรรม โฮมรูม ภาษาไทยฯ อ.พิวัฒณ, 822 แนะแนวฯ 2 อ.ฉัตรฤทัย 828

1/2 ศิลปกรรม โฮมรูม ภาษาไทยฯ อ.พิวัฒณ, 822 ประวัติฯ 2 อ.สุนันทา โสต 1
2/1 ศิลปกรรม โฮมรูม กายวิภาค 1 อ.พิษณุ  โสต 2 ภาษาอังกฤษฯ 2 อ.กนกรัตน, 811 ภูมิศาสตร,ฯ อ.ธนา  828 ฝ6กประสบการณ,ฯ 1
2/2 ศิลปกรรม โฮมรูม ภูมิศาสตร,ฯ อ.ธนา  828 อ.สุนันทา อ.ฟารีดา อ.พิมพ,จุฑา อ.พงษ,ศักดิ์

3/1 ศิลปกรรม โฮมรูม แนะแนว 6 อ.ฉัตรฤทัย 825

3/2 ศิลปกรรม โฮมรูม ประวัติศาสตร,ไทย อ.ธนา 828 ภาษาอังกฤษฯ 2 อ.กนกรัตน, 811

ปวส.1 จิตรกรรม โฮมรูม

ปวส.1 ออกแบบตกแต>ง โฮมรูม จิตรกรรม 1 อ.ปภณ 312
ปวส.1 ภาพพิมพ, โฮมรูม วิชาชีพเลือก 1 ศิลปะไทย 1 ไม>มีนักศึกษา
ปวส.1 ศิลปะไทย โฮมรูม (วิชาโท) ภาพพิมพ, 1 อ.เสกสรรค,  อ.สุชาดา 212
ปวส.1 ประติมากรรม โฮมรูม ประติมากรรม 1 ไม>มีนักศึกษา
ปวส.1 เครื่องเคลือบฯ โฮมรูม

ปวส.2 จิตรกรรม โฮมรูม

ปวส.2 ออกแบบตกแต>ง โฮมรูม

ปวส.2 ภาพพิมพ, โฮมรูม

ปวส.2 ศิลปะไทย โฮมรูม

ปวส.2 ประติมากรรม โฮมรูม

ปวส.2 เครื่องเคลือบฯ 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. 17.00-18.00 น.

1/1 ศิลปกรรม โฮมรูม พละฯ อ.วัชระชัย สนามฯ
1/2 ศิลปกรรม โฮมรูม อังกฤษพื้นฐาน 2 อ.วรรชุลี 811

2/1 ศิลปกรรม โฮมรูม ฝ6กประสบการณ,ฯ 1
2/2 ศิลปกรรม โฮมรูม กายวิภาค 1 อ.พิษณุ โสต 2 อ.สุนันทา อ.ฟารีดา อ.พิมพ,จุฑา อ.พงษ,ศักดิ์

3/1 ศิลปกรรม โฮมรูม ประวัติศาสตร,ไทย อ.ธนา 828 ภาษาอังกฤษฯ 2 อ.กนกรัตน, 811

3/2 ศิลปกรรม โฮมรูม หน�าที่พลเมือง อ.ธนา 828

ปวส.1 จิตรกรรม โฮมรูม

ปวส.1 ออกแบบตกแต>ง โฮมรูม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 821

ปวส.1 ภาพพิมพ, โฮมรูม คอมพิวเตอร,เพื่อศิลปะ อ.พิมพ,ชนก 818

ปวส.1 ศิลปะไทย โฮมรูม วิชาชีพเลือกเสรี ลายรดน้ํา อ.พิมพ,จุฑา 112

ปวส.1 ประติมากรรม โฮมรูม คอมพิวเตอร,เพื่อการออกแบบ อ.สุขติศักดิ์ 841

ปวส.1 เครื่องเคลือบฯ โฮมรูม

ปวส.2 จิตรกรรม โฮมรูม จิตรกรรม 3 อ.ถนอม 222 จิตรกรรม 3 อ.ถนอม 222
ปวส.2 ออกแบบตกแต>ง โฮมรูม วิชาชีพเลือก ออกแบบตกแต>ง 3 (ไม>มีนักศึกษา) วิชาชีพเลือก ออกแบบตกแต>ง 3 (ไม>มีนักศึกษา)
ปวส.2 ภาพพิมพ, โฮมรูม (วิชาโท) ภาพพิมพ, 3 อ.สุชาดา 211 (วิชาโท) ภาพพิมพ, 3 อ.สุชาดา 211
ปวส.2 ศิลปะไทย โฮมรูม ศิลปะไทย 3 ผศ.วิทยา 114 ศิลปะไทย 3 ผศ.วิทยา 114
ปวส.2 ประติมากรรม โฮมรูม ประติมากรรม 3 อ.รุจน, 412/2 ประติมากรรม 3 อ.รุจน, 412/2

ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ป�การศึกษา 2562
วิทยาลัยช!างศิลปสุพรรณบุรี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป(  กระทรวงวัฒนธรรม

วัน
จัน

ทร
-

PLC
วิทยาศาสตร,เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม อ.จุฑาทิพ 823 กิจกรรมเสริมหลักสูตร

วิทยาศาสตร,เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม อ.จุฑาทิพ 823

จิตรกรรม 6 อ.วิศิษฐ 312
PLC

English Ajarn Monna 821 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ภาพพิมพ, 2 อ.เสกสรรค, อ.สุชาดา 212 กิจกรรมเสริมหลักสูตร

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
เลือกเสรี 1 คณิตศาสตร,เพื่องานศิลปะ อ.ฟารีดา การจัดการ

ธุรกิจศิลปกรรม อ.โดม

PLC
กิจกรรมเสริมหลักสูตร

จิตรกรรม 4 อ.ศิพพร 314 กิจกรรมเสริมหลักสูตร

PLC มนุษยสัมพันธ, อ.ฉัตรฤทัย อ.ขวัญใจ  821

ประติมากรรม 4 อ. กานต,ชลี 414

พละศึกษา อ.วัชระชัย
หอประชุมใหญ>

PLC

ออกแบบตกแต>ง 1 อ.สุขติศักดิ์ 

เครื่องเคลือบดินเผา 1 ไม>มีนักศึกษา

เครื่องเคลือบดินเผาสร�างสรรค, อ.อัปสร 921

PLC

ภาษาอังกฤษศิลปกรรม Ajarn Monna 821

ชีวิตและวัฒนธรรมไทย ผศ.ป]ติมา โสต 1

PLC
แม>แบบลายไทย อ.แผน  113

จิตรกรรมไทยเล>าเรื่องสร�างสรรค, อ.ณัฐนนท, 111 วาดเส�น 6 อ.พิเศษ  311
จิตรกรรมไทยเล>าเรื่องสร�างสรรค, อ.ณัฐนนท, 111

จิตรกรรม 2 อ. โฉมศรี 313

ลายรดน้ํา 2 อ.พิมพ,จุฑา 112

วัน
อัง

คา
ร

PLCประวัติศาสตร,ศิลป^ 2 อ.สุนันทา โสตฯ 1 English Ajarn Monna 821 English Ajarn Monna 821

PLC

ประติมากรรม 2 อ.พงษ,ศักดิ์ 418
สถาป]ตยกรรมไทย 2 อ.กาญจนา 835

PLC
วาดเส�น 4 อ.วิศิษฐ 312

ทักษะองค,ประกอบศิลป^ 2 อ.พิเศษ 417

พื้นฐานองค,ประกอบศิลป^ 2 อ.กานต,ชลี  411

คณิตศาสตร,ฯ อ.ฟารีดา 827



ปวส.2 เครื่องเคลือบฯ โฮมรูม เครื่องเคลือบดินเผาทางอุตสาหกรรม อ.ทัศนีย, ผศ.โกเมศ 921 เครื่องเคลือบดินเผาทางอุตสาหกรรม อ.ทัศนีย, ผศ.โกเมศ 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. 17.00-18.00 น.

1/1 ศิลปกรรม โฮมรูม

1/2 ศิลปกรรม โฮมรูม

2/1 ศิลปกรรม โฮมรูม การพัฒนาฯ อ.วัชระชัย 827 ฝ6กประสบการณ,ฯ 1
2/2 ศิลปกรรม โฮมรูม อ.สุนันทา อ.ฟารีดา อ.พิมพ,จุฑา อ.พงษ,ศักดิ์

3/1 ศิลปกรรม โฮมรูม

3/2 ศิลปกรรม โฮมรูม English Ajarn Monna 821 English Ajarn Monna 821

ปวส.1 จิตรกรรม โฮมรูม

ปวส.1 ออกแบบตกแต>ง โฮมรูม

ปวส.1 ภาพพิมพ, โฮมรูม องค-ประกอบศิลป( 2 วาดเส/น 2
ปวส.1 ศิลปะไทย โฮมรูม อ.กานต-ชลี อ.ถนอม 414 อ.รุจน-
ปวส.1 ประติมากรรม โฮมรูม

ปวส.1 เครื่องเคลือบฯ โฮมรูม

ปวส.2 จิตรกรรม โฮมรูม จิตรกรรม 4 อ.ถนอม อ.โดม 221

ปวส.2 ออกแบบตกแต>ง โฮมรูม วิชาชีพ ออกแบบตกแต>ง 4 อ.สุขติศักดิ์ 843
ปวส.2 ภาพพิมพ, โฮมรูม (วิชาเอก) ภาพพิมพ, 4 อ.เสกสรรค, อ.ประภาส 213
ปวส.2 ศิลปะไทย โฮมรูม ศิลปะไทย 4 อ.ณัฐนนท, 111
ปวส.2 ประติมากรรม โฮมรูม ประติมากรรม 4 อ.พิษณุ 412/2
ปวส.2 เครื่องเคลือบฯ โฮมรูม การออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา 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. 17.00-18.00 น.

1/1 ศิลปกรรม โฮมรูม อังกฤษพื้นฐาน 2 อ.วรรชุลี 811 ประวัติฯ 2 อ.สุนันทา โสต 1
1/2 ศิลปกรรม โฮมรูม แนะแนวฯ 2 อ.ฉัตรฤทัย 828

2/1 ศิลปกรรม โฮมรูม ภาษาไทยฯ อ.พิวัฒน, 822 แนะแนว อ.ฉัตรฤทัย 825 ฝ6กประสบการณ,ฯ 1
2/2 ศิลปกรรม โฮมรูม แนะแนว อ.ฉัตรฤทัย 825 ภาษาอังกฤษฯ 2 อ.กนกรัตน, 

811
อ.สุนันทา อ.ฟารีดา อ.พิมพ,จุฑา อ.พงษ,ศักดิ์

3/1 ศิลปกรรม โฮมรูม

3/2 ศิลปกรรม โฮมรูม

ปวส.1 จิตรกรรม โฮมรูม จิตรกรรม 2 อ.วิศิษฐ อ.ปภณ 312
ปวส.1 ออกแบบตกแต>ง โฮมรูม ออกแบบตกแต>ง 2 อ.สวลี 842 ออกแบบตกแต>ง 2 อ.สวลี 842
ปวส.1 ภาพพิมพ, โฮมรูม วิชาชีพ ภาพพิมพ, 2 (ไม>มีนักศึกษา) วิชาชีพ ภาพพิมพ, 2 (ไม>มีนักศึกษา)
ปวส.1 ศิลปะไทย โฮมรูม (วิชาเอก) ศิลปะไทย 2 อ.แผน 113 (วัดประตูสาร วัดหน>อพุทธางกูร) (วิชาเอก) ศิลปะไทย 2 อ.แผน 113 (วัดประตูสาร วัดหน>อพุทธางกูร)
ปวส.1 ประติมากรรม โฮมรูม ประติมากรรม 2 อ.รุจน, 412 ประติมากรรม 2 อ.รุจน, 412
ปวส.1 เครื่องเคลือบฯ โฮมรูม เคลือบ ผศ.โกเมศ 921 การทําพิมพ,และการหล>อ อ.อัปสร 921
ปวส.2 จิตรกรรม โฮมรูม จิตรกรรม 4 อ.ถนอม อ.โดม 221 จิตรกรรม 4 อ.ถนอม อ.โดม 221
ปวส.2 ออกแบบตกแต>ง โฮมรูม วิชาชีพ ออกแบบตกแต>ง 4 อ.สุขติศักดิ์  843 วิชาชีพ ออกแบบตกแต>ง 4 อ.สุขติศักดิ์  843
ปวส.2 ภาพพิมพ, โฮมรูม (วิชาเอก) ภาพพิมพ, 4 อ.เสกสรรค, อ.ประภาส 213 (วิชาเอก) ภาพพิมพ, 4 อ.เสกสรรค, อ.ประภาส 213
ปวส.2 ศิลปะไทย โฮมรูม ศิลปะไทย 4 อ.ณัฐนนท, 111 ศิลปะไทย 4 อ.ณัฐนนท, 111
ปวส.2 ประติมากรรม โฮมรูม ประติมากรรม 4 อ.พิษณุ 412/2 ประติมากรรม 4 อ.พิษณุ 412/2
ปวส.2 เครื่องเคลือบฯ โฮมรูม เครื่องเคลือบดินเผาทางศิลปะ อ.ทัศนีย, 921 เครื่องเคลือบดินเผาทางศิลปะ อ.ทัศนีย, 921

กฎหมายฯ (เลือกเสรี 2) อ.ธนา 828
ช>างสิปปหมู> 1 อ.พิมจุฑา อ.กาญจนา 112 แม>แบบลายไทย อ.แผน  113

วัน
พุธ

ประติมากรรม 2 อ.พงษ,ศักดิ์ 418

PLC

วาดเส�น 4 อ.วิศิษฐ 312 สถาป]ตยกรรมไทย 2 อ.กาญจนา  835
ภาพพิมพ, 2 อ.เสกสรรค, อ.สุชาดา 212

PLC
ประติมากรรม 6  อ.พิษณุ อ.รุจนี 417

พื้นฐานองค,ประกอบศิลป^ 2 อ.กานต,ชลี 411

ลายรดน้ํา 2 อ.พิมพ,จุฑา 112

PLC
ออกแบบผลิตภัณฑ, 1 อ.ณัฐพงศ,  843

วาดเส�น 2 อ.ศิพพร 314 จิตรกรรม 2 อ. โฉมศรี 313

เครื่องเคลือบดินเผาสร�างสรรค, อ.อัปสร 921
PLC

กฎหมายฯ (เลือกเสรี 2) อ.ธนา 828

PLC
ทักษะองค,ประกอบศิลป^ 2 อ.พิเศษ  417

องค,ประกอบศิลป^สร�างสรรค, 2 อ.กานต,ชลี 411

จิตรกรรม 6 อ.วิศิษฐ 312

การเขียนตัวภาพไทย ผศ.วิทยา 114

วาดเส�น 2 อ.ศิพพร 314

คอมพิวเตอร,เพื่อศิลปะ 2 อ.พิมพ,ชนก 818

PLC
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพศิลปกรรม 2 อ.ที่ปรึกษาโครงการ

วัน
พฤ

หัส
บด

ี

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพศิลปกรรม 2 อ.ที่ปรึกษาโครงการ
ออกแบบตกแต>ง 2 อ.พิณฑ, 844

ประติมากรรม 4 อ. กานต,ชลี 414

PLC
อ.ประภาส 311

ชีวิตกับสภาพแวดล�อม อ.จุฑาทิพ 823 PLC

PLC

จิตรกรรม 2 อ.วิศิษฐ อ.ปภณ 312

PLC

คอมพิวเตอร,เพื่อศิลปะ 2 อ.พิมพ,ชนก 818



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. 17.00-18.00 น.

1/1 ศิลปกรรม โฮมรูม

1/2 ศิลปกรรม โฮมรูม พละฯ 2 อ.วัชระชัย สนามฯ
2/1 ศิลปกรรม โฮมรูม ประวัติฯ 3 อ.สุนันทา โสต 2 ฝ6กประสบการณ,ฯ 1
2/2 ศิลปกรรม โฮมรูม การพัฒนาฯ อ.วัชระชัย 827 ประวัติฯ 3 อ.สุนันทา โสต 2 ภาษาไทยฯ อ.พิวัฒน, 822 อ.สุนันทา อ.ฟารีดา อ.พิมพ,จุฑา อ.พงษ,ศักดิ์

3/1 ศิลปกรรม โฮมรูม หน�าที่พลเมือง อ.ธนา 828

3/2 ศิลปกรรม โฮมรูม แนะแนว 6 อ.ฉัตรฤทัย 825

ปวส.1 จิตรกรรม โฮมรูม

ปวส.1 ออกแบบตกแต>ง โฮมรูม ออกแบบตกแต>ง 2 อ.สวลี 842
ปวส.1 ภาพพิมพ, โฮมรูม วิชาชีพ ภาพพิมพ, 2 (ไม>มีนักศึกษา)
ปวส.1 ศิลปะไทย โฮมรูม (วิชาเอก) ศิลปะไทย 2 อ.แผน 113 (วัดประตูสาร วัดหน>อพุทธางกูร)
ปวส.1 ประติมากรรม โฮมรูม ประติมากรรม 2 อ.รุจน, 412
ปวส.1 เครื่องเคลือบฯ โฮมรูม การทําพิมพ,และการหล>อ อ.อัปสร 921
ปวส.2 จิตรกรรม โฮมรูม
ปวส.2 ออกแบบตกแต>ง โฮมรูม
ปวส.2 ภาพพิมพ, โฮมรูม
ปวส.2 ศิลปะไทย โฮมรูม
ปวส.2 ประติมากรรม โฮมรูม
ปวส.2 เครื่องเคลือบฯ โฮมรูม

วัน
ศุก

ร-

ช>างสิปปหมู> 1 อ.พิมจุฑา อ.กาญจนา 112
PLC

English Ajarn Monna 821 ทัศนียวิทยา 2 อ.สวลี  835

คณิตศาสตร,พื้นฐานอาชีพ อ.ฟารีดา 827

วาดเส�น 6 อ.พิเศษ  311
ออกแบบตกแต>ง 2 อ.พิณฑ, 844

English Ajarn Monna 821
PLC

จิตรกรรม 4 อ.ศิพพร 314
English Ajarn Monna 821

เสริมทักษะศิลปะไทย 2  อ.ณัฐนนท,  114
เสริมทักษะประติมากรรม 2 อ.รุจน, 412/1

ออกแบบผลิตภัณฑ, 1 อ.ณัฐพงศ,  843

เสริมทักษะเครื่องเคลือบดินเผา 2 อ.อัปสร 921

วรรณคดีเพื่อการอาชีพ 2 อ.พิวัฒณ, 821 PLC

PLC

จิตรกรรม 2 อ.วิศิษฐ อ.ปภณ 312

PLC

เสริมทักษะจิตรกรรม 2 อ.โฉมศรี 313
เสริมทักษะออกแบบตกแต>ง 2 อ.สุขติศักดิ์ อ.สวลี 842

เสริมทักษะภาพพิมพ, 2 อ.สุชาดา 212

คณิตศาสตร,เชิงสถิติ อ.ฟารีดา 822

ประติมากรรม 6  อ.พิษณุ อ.รุจนี 417
องค,ประกอบศิลป^สร�างสรรค, 2 อ.กานต,ชลี 411

ทัศนียวิทยา 2 อ.สวลี  835 English Ajarn Monna 821

การเขียนตัวภาพไทย ผศ.วิทยา 114


