ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (ในมหาวิทยาลัย)
นักศึกษาชั้นปที่ 1 (รหัส 64)
รหัสวิชา
รายวิชา
1500123 ภาษาอังกฤษสําหรับวิถีชีวิตสมัยใหม

หนวยกิต ตอนเรียน
วันและเวลา
3 (2-2-5) A1 – H1 จ. 08.00 – 12.00 น.

1500202 ความเปนสวนดุสิต

3 (2-2-5)

A1 – D1 ศ. 13.00 – 17.00 น.

อาจารยผูสอน
ผศ.ดร.อานุภาพ ถูปาอาง
ดร.พัชพร ศุภกิจ
ผศ.ดร.ปยาภรณ วรานุสันติกูล
ดร.ศีลสุภา วรรณสุทธิ์
ผศ.ธัญชนก บุญเจือ
ผศ.สุดารัตน เจตนปญจภัค
ดร.วิทยา ศิริพันธวัฒนา
ผศ.พิษฐา พงษประดิษฐ
อ.ชนินทร ตวนชะเอม
ดร.อภิรดี ผลประเสริฐ
ผศ.ดร.ปฤณัต นัจนฤตย
อ.สุชาดา อภิรัตน
ผศ.ดร.นิฤมล สุวรรณศรี
ผศ.ดร.กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ

2500119 วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน

3 (2-2-5)

A1 – B1 ศ. 09.00 – 12.00 น.

4000115 การใชชีวิตในยุคดิจิทัล

3 (2-2-5)

A1 – D1 พฤ. 13.00 – 17.00 น.

ผศ.ดร.ปยาภรณ วรานุสันติกูล
ผศ.ดร.เอกชัย พุมดวง
ผศ.ดร.บุศรินทร ชื่นศิลป
ผศ.ดร.สายบังอร ปานพรม
ผศ.ดร.ศศิพร ตายคํา
ผศ.ดร.ยุสนีย โสมทัศน
ผศ.ดร.สิรวัลภ ตูประกาย
อ.อาภาพรรณ สัตยาวิบูล
ผศ.ดร.แทนทัศน เพียกขุนทด
ผศ.ดร.ยุวรัตน พจนพิศุทธิพงศ
ผศ.ดร.เอกชัย พุมดวง
ผศ.ดร.ยุสนีย โสมทัศน
ผศ.อัฐเดช วรรณสินธีรกร
ผศ.ดร.สุทัศน จันบัวลา
อ.ทินกร ชุณหภัทรกุล
อ.ศิววิทย บัวสุวรรณ

รหัสวิชา

รายวิชา

4000115
4501201
4501201
4501201
4502106

การใชชีวิตในยุคดิจิทัล
ทัศนศิลปสําหรับงานคหกรรมศาสตร
ทัศนศิลปสําหรับงานคหกรรมศาสตร
ทัศนศิลปสําหรับงานคหกรรมศาสตร
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม
การจัดการโภชนาการสําหรับ
ครอบครัวและเด็ก
การจัดการโภชนาการสําหรับ
ครอบครัวและเด็ก
การจัดการโภชนาการสําหรับ
ครอบครัวและเด็ก
การคัดเลือกวัตถุดิบอาหารและการ
เตรียม
การคัดเลือกวัตถุดิบอาหารและการ
เตรียม
การคัดเลือกวัตถุดิบอาหารและการ
เตรียม
สุขาภิบาลและความปลอดภัยสําหรับ
การใหบริการอาหาร
สุขาภิบาลและความปลอดภัยสําหรับ
การใหบริการอาหาร
สุขาภิบาลและความปลอดภัยสําหรับ
การใหบริการอาหาร

4502106
4511109
4511109
4511109
4511207
4511207
4511207
4511209
4511209
4511209

หนวยกิต ตอนเรียน

วันและเวลา

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

J1
A1
B1
C1
A4

อ. 13.00 – 17.00 น.
พ. 13.00 – 16.00 น.
พ .09.00 – 12.00 น.
อ .09.00 – 12.00 น.
อ. 13.00 – 16.00 น.

อาจารยผูสอน
ผศ.ดร.เฟองฟา เปนศิริ
อ.อาภาพรรณ สัตยาวิบูล
อ.ศานสันต รักแตงาม
ผศ.นิพัฒน มานะกิจภิญโญ
ผศ.ดร..แทนทัศน เพียกขุนทด
อ.ตระกูล รัมมะฉัตร
ผศ.ดร.บุญญลักษม ตํานานจิตร
ผศ.วุฒินันท รัตสุข
อ.รตนนภดล สมิตินันทน
ผศ.ดร.นุจิรา รัศมีไพบูลย
ผศ.ดร.นุจิรา รัศมีไพบูลย
รศ.ดร.เนื้อออน ขรัวทองเขียว
อ.เตชิตา ภัทรศร

3 (3-0-6)

B4

อ. 09.00 – 12.00 น.

อ.เตชิตา ภัทรศร

3 (1-4-4)

A1

จ .13.00 – 17.00 น.

อ.ปวิตรา ภาสุรกุล

3 (1-4-4)

B1

อ. 08.00 – 12.00 น.

อ.ปวิตรา ภาสุรกุล

3 (1-4-4)

C1

อ. 13.00 – 17.00 น.

อ.จันทรกานต ทรงเดช

3 (1-4-4)

A1

พฤ .08.00 – 12.00 น.

อ.เบญจรัตน ประพฤทธิ์ตระกูล

3 (1-4-4)

B1

พฤ. 13.00 – 17.00 น.

อ.เบญจรัตน ประพฤทธิ์ตระกูล

3 (1-4-4)

C1

พ. 08.00 – 12.00 น.

อ.จันทรกานต ทรงเดช

3 (2-2-5)

A1

อ .08.00 – 12.00 น.

อ.หทัยชนก ศรีประไพ

3 (2-2-5)

B1

อ. 13.00 – 17.00 น.

อ.ปวิตรา ภาสุรกุล

3 (2-2-5)

C1

พฤ. 13.00 – 17.00 น.

อ.จันทรกานต ทรงเดช

รหัสวิชา
4522104
4522104
4522104
4551105
4551105
4551105

รายวิชา
พฤติกรรมมนุษยกับเครื่องแตงกาย
พฤติกรรมมนุษยกับเครื่องแตงกาย
พฤติกรรมมนุษยกับเครื่องแตงกาย
ศิลปะการจัดดอกไม
ศิลปะการจัดดอกไม
ศิลปะการจัดดอกไม

หนวยกิต ตอนเรียน
3 (1-4-4)
A1
3 (1-4-4)
B1
3 (1-4-4)
C1
3 (1-4-4)
A1
3 (1-4-4)
B1
3 (1-4-4)
C1

วันและเวลา
พ. 08.00 – 12.00 น.
พ .13.00 – 17.00 น.
พฤ. 08.00 – 12.00 น.
พฤ. 13.00 – 17.00 น.
พฤ. 08.00 – 12.00 น.
พ. 13.00 – 17.00 น.

อาจารยผูสอน
ผศ.ดร.ชฎามาศ ขาวสะอาด
ผศ.ดร.พิรมาลย บุญธรรม
อ.ณัฐธิดา กิจเนตร
ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์
ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์
ผศ.ดร.สายบังอร ปานพรม

นักศึกษาชั้นปที่ 2 (รหัส 63)
รหัสวิชา
รายวิชา
1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําตน

หนวยกิต ตอนเรียน
วันและเวลา
4 (4-0-8) A1 – C1 พฤ. 08.00 – 12.00 น.

4502107 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงาน
อาชีพคหกรรมศาสตร
4502107 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงาน
อาชีพคหกรรมศาสตร
4502108 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องาน
บริการ
4502108 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องาน
บริการ
4523207 ความรูเรื่องผาและการออกแบบ
ตกแตง
4523207 ความรูเรื่องผาและการออกแบบ
ตกแตง
5071304 ขาว
5071304 ขาว

3 (2-2-5)

A4

ศ. 13.00 – 17.00 น.

อาจารยผูสอน
ผศ.ดร.อานุภาพ ถูปาอาง
ผศ.ดร.ณัฐกฤตา ฟลอเรนไทน
อ.สุภาภรณ ตั้งดําเนินสวัสดิ์
ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกําเนิด

3 (2-2-5)

B4

ศ. 08.00 – 12.00 น.

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกําเนิด

3 (2-2-5)

A4

พ. 13.00 – 17.00 น.

ผศ.ธัญชนก บุญเจือ

3 (2-2-5)

B4

พ. 08.00 – 12.00 น.

ผศ.ธัญชนก บุญเจือ

3 (2-2-5)

A4

ศ. 08.00 – 12.00 น.

ผศ.ดร.พิรมาลย บุญธรรม

3 (2-2-5)

B4

ศ. 13.00 – 17.00 น.

ผศ.ดร.พิรมาลย บุญธรรม

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

A4
B4

อ .08.00 – 12.00 น.
อ. 13.00 – 17.00 น.

อ.จารุณี วิเทศ
อ.จารุณี วิเทศ

นักศึกษาชั้นปที่ 3 (รหัส 62)
รหัสวิชา
รายวิชา
2500116 สังคมอารยชน

หนวยกิต ตอนเรียน
วันและเวลา
4 (2-4-6) A1 – C1 พฤ. 09.00 – 12.00 น.
พฤ. 13.00 – 16.00 น.

อาจารยผูสอน
รศ.ดร.เนื้อออน ขรัวทองเขียว
อ.อัญชลี รัตนะ
อ.สุวลักษณ หวงเย็น
อ.ชวลิต สวัสดิผ์ ล

รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต ตอนเรียน

วันและเวลา

4000113 ความเขาใจและการใชดิจิทัล

3 (2-2-5)

A1 – D1 จ. 13.00 – 17.00 น.

4000113 ความเขาใจและการใชดิจิทัล

3 (2-2-5)

E1 – F1 ศ. 08.00 – 12.00 น.

4000113 ความเขาใจและการใชดิจิทัล

3 (2-2-5)

G1

ศ. 13.00 – 17.00 น.

4512225 ขนมไทยพื้นบานและขนมไทยรวม
สมัย
4512225 ขนมไทยพื้นบานและขนมไทยรวม
สมัย
4553116 การแกะสลักผักและผลไม
4553116 การแกะสลักผักและผลไม
4553424 ศิลปะงานใบตอง

3 (2-2-5)

A4

พ. 13.00 – 17.00 น.

อาจารยผูสอน
อ.จิรานุช โสภา
อ.ศักดิ์สิทธิ์ โรจนวิเชียร
อ.กาหลง กลิ่นจันทร
อ.อุทัย สติมั่น
อ.ศิริศักดิ์ ศรีวิสรณ
อ.ชุษณะ จันทรออน
อ.วรภัทร จัตุชัย
อ.ณรงคฤทธิ์ ภิรมยนก
ดร.รังสันต จอมทะรักษ
ผศ.วัจนา ขาวฟา
ผศ.อรศิริ ศิลาสัย
ดร.วิสาขา เทียมลม
ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา
ดร.ราเชนทร บุญลอยสง
ผศ.ดุสิต อังธารารักษ
ผศ.พิชญสินี พุทธิทวีศรี
ผศ.ดร.ชาติ ทีฆะ
ผศ.ดร.ยุทธนา พิมพทองงา
ผศ.ดร.ณัฏฐา ผิวมา
ผศ.ดร.จิระ จิตสุภา
ผศ.ดร.จิราภรณ พงษโสภา
ผศ.เขมขนิษฐ แสนยะนันทธนะ
ผศ.ดร.ศิวพร ฉิมพลี
ผศ.นภัสศรัณย ชัชวาลานนท
ผศ.ปเนต หมายมั่น
ผศ.ภูริพจน แกวยอง
ผศ.วัชราภรณ เนตรหาญ
อ.จารุณี วิเทศ

3 (2-2-5)

B4

พ. 08.00 – 12.00 น.

อ.ปรมะ รอดมวง

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

A4
B4
A4

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

ผศ.ดร.สายบังอร ปานพรม
ผศ.ดร.สายบังอร ปานพรม
ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์

รหัสวิชา
4553424
5073316
5073316
4523202
4523202

รายวิชา
ศิลปะงานใบตอง
เบเกอรี่และเพสตรี้
เบเกอรี่และเพสตรี้
การออกแบบและการเลือกเสื้อผา
การออกแบบและการเลือกเสื้อผา

หนวยกิต ตอนเรียน
3 (2-2-5)
B4
3 (2-2-5)
A4
3 (2-2-5)
B4
3 (2-2-5)
A4
3 (2-2-5)
B4

วันและเวลา
พ. 13.00 – 17.00 น.
อ .08.00 – 12.00 น.
อ. 13.00 – 17.00 น.
อ. 13.00 – 17.00 น.
อ. 08.00 – 12.00 น.

อาจารยผูสอน
ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์
อ.ปรมะ รอดมวง
อ.ปรมะ รอดมวง
อ.ณัฐธิดา กิจเนตร
อ.ณัฐธิดา กิจเนตร

นักศึกษาชั้นปที่ 4 (รหัส 61)
รหัสวิชา
รายวิชา
4504805 การฝกประสบการณวิชาชีพทาง
คหกรรมศาสตร
4504805 การฝกประสบการณวิชาชีพทาง
คหกรรมศาสตร

หนวยกิต ตอนเรียน
วันและเวลา
6 (120)
A4
จ .08.00 - 14.00 น.

อาจารยผูสอน
อ.ณัฐธิดา กิจเนตร

6 (120)

อ.จันทรกานต ทรงเดช

A4

จ .13.00 - 18.00 น.

