ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร วิทยาเขตสุพรรณบุรี
นักศึกษาชั้นปที่ 1 (รหัส 64)
รหัสวิชา
รายวิชา
1500123 ภาษาอังกฤษสําหรับวิถีชีวิตสมัยใหม
1500202 ความเปนสวนดุสิต

หนวยกิต ตอนเรียน
วันและเวลา
3 (2-2-5)
UA
พ. 08.00 – 12.00 น.
3 (2-2-5)
UA
ศ. 13.00 – 17.00 น.

2500119 วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน
4501201 ทัศนศิลปสําหรับงานคหกรรมศาสตร
4511109 การจัดการโภชนาการสําหรับ
ครอบครัวและเด็ก
4511207 การคัดเลือกวัตถุดิบอาหารและการ
เตรียม
4511209 สุขาภิบาลและความปลอดภัยสําหรับ
การใหบริการอาหาร
4551105 ศิลปะการจัดดอกไม
4553426 การแกะสลักวัสดุเนื้อออน

3 (2-2-5)

UA

ศ. 09.00 – 12.00 น.

อาจารยผูสอน
Mr.Rechele Ballovar Ella
อ.พรพิมล นามวงศ
อ.วรรณิกา เกิดบาง
ผศ.มานะ เอี่ยมบัว

3 (3-0-6)
3 (1-4-4)

UA
UA

พฤ. 13.00 – 16.00 น.
พฤ. 08.00 – 12.00 น.

อ.อัครพล ไวเชียงคา
อ.กนกวรรณ สัทธรรม

3 (1-4-4)

UA

จ .13.00 – 17.00 น.

อ.กนกวรรณ สัทธรรม

3 (2-2-5)

UA

อ .08.00 – 12.00 น.

ดร.ศวรรญา ปนดลสุข

3 (1-4-4)
3 (1-4-4)

UA
UA

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

อ.กาญจนา เฟองศรี
อ.อิทธิพล อเนกธนทรัพย

นักศึกษาชั้นปที่ 2 (รหัส 63)
รหัสวิชา
รายวิชา
1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําตน
4502106 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม
4502107 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงาน
อาชีพคหกรรมศาสตร
4502108 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องาน
บริการ
4523207 ความรูเรื่องผาและการออกแบบ
ตกแตง
5071304 ขาว

หนวยกิต ตอนเรียน
วันและเวลา
4 (4-0-8)
UA
อ. 13.00 – 17.00 น.
3 (3-0-6)
UA
พฤ. 08.00 – 12.00 น.

อาจารยผูสอน
ผศ.รินทรฤดี ภัทรเดช
ผศ.ดร.มานิดา เชื้ออินสูง

3 (2-2-5)

UA

อ .08.00 – 12.00 น.

อ.อิทธิพล อเนกธนทรัพย

3 (2-2-5)

UA

พฤ. 13.00 – 17.00 น.

Mr.Rechele Ballovar Ella

3 (2-2-5)

UA

พ. 08.00 – 12.00 น.

อ.อิทธิพล อเนกธนทรัพย

3 (2-2-5)

UA

จ .13.00 – 17.00 น.

อ.กาญจนา เฟองศรี

ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร วิทยาเขตสุพรรณบุรี
นักศึกษาชั้นปที่ 3 (รหัส 62)
รหัสวิชา
รายวิชา
2500116 สังคมอารยชน
4000113
4511206
4513247
4552110
4553424
5073316

ความเขาใจและการใชดิจิทัล
อาหารไทยรวมสมัย
การจัดจานอาหารแบบสรางสรรค
การจัดดอกไม
ศิลปะงานใบตอง
เบเกอรี่และเพสตรี้

หนวยกิต ตอนเรียน
วันและเวลา
4 (2-4-6)
UA
จ. 09.00 – 12.00 น.
จ. 13.00 – 16.00 น.
3 (2-2-5)
UB
พฤ. 13.00 – 17.00 น.
3 (2-2-5)
UA
ศ .08.00 – 12.00 น.
3 (2-2-5)
UA
อ .13.00 – 17.00 น.
3 (2-2-5)
UA
อ. 08.00 – 12.00 น.
3 (2-2-5)
UA
พ .08.00 – 12.00 น.
3 (2-2-5)
UA
พ. 08.00 – 12.00 น.

อาจารยผูสอน
ผศ.ดร.มานิดา เชื้ออินสูง
ดร.นวลศรี สงสม
อ.นุชนาฏ กุลวิทย
อ.นุชนาฏ กุลวิทย
อ.กาญจนา เฟองศรี
อ.อัครพล ไวเชียงคา
อ.กนกวรรณ สัทธรรม

