
ชั้นปที่ 1

วัน/เวลา 08.30 - 09.20 09.25 - 10.15 10.20 - 11.10 11.15 - 12.05 พัก 13.00 - 13.50 13.55 - 14.45 14.50 - 15.40 15.45 - 16.35 16.40 - 17.30 17.35 - 18.25

ล/3 น. 3 (2-2-5)  กลุม 1 หองปฏิบัติงานสาขาวิชาฯ ชั้น 5 083 104 กีฬาศึกษา *แตงกาย 083 104 กีฬาศึกษา *แตงกาย

367 111 การพิมพผาเพื่องานแฟชั่น (Print for Fashion) (บังคับเลือก) กลุมสังคม แฮนดบอล (บังคับเลือก) กลุมสังคม แบดมินตัน

อ.ศุภโชค อ.ประเสริฐ*

081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หองเรียนคณะอักษรศาสตร บ/3 น.  3 (1-4-4) ศ3/3404

(บังคับ) กลุมภาษา กลุมที่ 9 360 106 ศิลปปฏิบัติ 2 (Art Studio II)

(นิเทศ, ประยุกต, เครื่องเคลือบ, ประดับ, แตงกาย อ.เสรี อ.ศุภโชค อ.ธีรวัฒน*

บ/3 น. 3 (1-4-4) ศ3/3506

360 104 วาดเสน 2 (Drawing II)

 อ.ศุภโชค อ.ปยะวัฒน อ.สราวุฒิ*

บ/3 น. 3 (1-4-4) ศ3/3501 บ/3 น. 3(2-2-5)  (บังคับ) ก.ภาษา ศึกษาศาสตร บล/3 น. 3(3-0-6) 

360 102 การออกแบบ 2 (Design II) 081 103 081 103 (LAB) 083  110 กิจกรรมเพื่อชีวิตสรางสรรค

อ.เสรี อ.พรพิไล* English Skill Development English Skill Development

(บังคับ) กลุมภาษา ทุกภาควิชา (บังคับ) กลุมภาษา ทุกภาควิชา ก.สังคม (แตงกาย)

บ/3 น. 3 (1-4-4) หองปฏิบัติการภาควิชา ชั้น 5

360 108 ศิลปะไทยปริทัศน (Survey of Thai Art)

ผศ.ปนท อ.ศุภโชค 

รายวิชากลุมสังคม (083) นศ.สามารถเลือกลงกลุมใดกลุมหนึ่งตามตารางสอน (แตงกาย)

ตารางสอนภาคปลาย  ปการศึกษา 2561

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ศุกร

หมายเหต ุ  บ = บังคับ  บล = บังคับเลือก  ล = เลือก    น = หนวยกิต   ศ3/ มัณฑนศิลป = นครปฐม

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี



ชั้นปที่ 2

วัน/เวลา 08.30 - 09.20 09.25 - 10.15 10.20 - 11.10 11.15 - 12.05 พัก 13.00 - 13.50 13.55 - 14.45 14.50 - 15.40 15.45 - 16.35 16.40 - 17.30 17.30-19.20

บ/3 น. 3 (2-2-5) ศ3/3304 บ/3 น. 3 (3-0-6) ศ3/หองประชุมสมัยเฉลิม

367 110 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบเครื่องแตงกาย 360 113 การออกแบบและสรางสรรค (คณะ ป2)

(Computer for Fashion Design) รศ.สน สีมาตรัง

อ.เสรี, อ.พสุกิตติ์*

บ/3 น. 3 (2-2-5) หองปฏิบัติงานสาขาวิชาฯ ชั้น 5

367 104 การออกแบบเครื่องแตงกาย 2 (Fashion Design II)

อ.ปยะวัฒน พัฒนภักดี

บ/3 น. 3 (2-2-5) หองปฏิบัติงานสาขาวิชาฯ ชั้น 5 บ/3 น. 3 (2-2-5) หองปฏิบัติงานสาขาวิชาฯ ชั้น 6

367 109 ประวัติศาสตรศิลปะเครื่องแตงกาย 367 102 การออกแบบสิ่งทอ 2 (Textile Design II)

(Fashion Design History) อ.ปยะวัฒน อ.ฐากร*

อ.ดร.อนุกูล 

บ/3 น. 3 (2-2-5) หองปฏิบัติงานสาขาวิชาฯ ชั้น 5 บ/3 น. 3 (2-2-5) หองปฏิบัติงานสาขาวิชาฯ ชั้น 5 บ/3 น. 3 (1-4-4)

367 106 การสรางแพตเทิรน 2 (Pattern Making II) 367 108 เทคนิคการตัดเย็บ 2 (Construction Techniques I 085 101 ศิลปากรสรางสรรค 

อ.ปยะวัฒน อ.วัชรดล* อ.อัญชญาณ* อ.ปยะวัฒน อ.อัญชญาณ* อ.วัชรดล*             (Creative Silpakorn)

(บังคับ) ทุกภาควิชา

ล/3 น. 3 (2-2-5)กลุม 2 หองปฏิบัติงานสาขาวิชาฯ ชั้น 5

367 111 การพิมพผาเพื่องานแฟชั่น (Print for Fashion)

อ.ศุภโชค อ.ประเสริฐ*

ตารางสอนภาคปลาย  ปการศึกษา 2561

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ศุกร

หมายเหตุ   บ = บังคับ  บล = บังคับเลือก  ล = เลือก    น = หนวยกิต  ศ3/ มัณฑนศิลป = นครปฐม

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัส



ชั้นปที่ 3

วัน/เวลา 08.30 - 09.20 09.25 - 10.15 10.20 - 11.10 11.15 - 12.05 พัก 13.00 - 13.50 13.55 - 14.45 14.50 - 15.40 15.45 - 16.35 16.40 - 17.30

บ/4 น. 4 (2-4-6) คณะสังคมฯ มธ.หอง 501 หอง สค.501 บล/2 น. 2 (1-2-3) คณะสังคมฯ มธ.หอง 501

367 202 การออกแบบเครื่องแตงกาย 4 367 217 โครงการศึกษารายบุคคล

(Fashion Design IV) (Individaul Project)

อ.ดร.อนุกูล อ.อารยา* ผศ.ปนท คณาจารยภาควิชา อ.อารยา*

บ/3 น. 3 (2-2-5) ศ3/3407 บ/3 น. 3 (2-2-5) ศ3/3407

367 205 การออกแบบพื้นผิว (Surface Design) 367 207 การออกแบบเครื่องประดับ (Accessory Design)

อ.ศุภโชค อ.ปนท ผศ.ปนท อ.มนอัปสร*

บ/2 น. 2 (1-2-3) ศ3/3407 บ/3 น. 3 (2-2-5) ศ3/3407

367 210 การประสานงานและการนําเสนอผลงานแฟชั่น 367 209 แฟชั่นระบบอุตสาหกรรม 

(Fashion Coordination and Presentation) (Fashion Industry)

อ.ปยะวัฒน อ.ศุภโชค อ.กําพล* อ.ตรีมิน* อ.ศุภโชค อ.ศิโรจน*

081 103 081 103 (LAB)

English Skill Development English Skill Development

(บังคับ) กลุมภาษา ทุกภาควิชา (บังคับ) กลุมภาษา ทุกภาควิชา

ล/3 น. 3 (2-2-5) หองปฏิบัติการภาควิชา ชั้น 6 084 105 โลกแหงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ก.วิทย**

367 215 การถัก บังคับเลือก บล/3 น. 3(3-0-6)

Knitwear 084 106 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี AEC ก.วิทย**

อ.เสรี เทียนเจลี้ อ.ฐากร* บังคับเลือก บล/3 น. 3(3-0-6)

ตารางสอนภาคปลาย  ปการศึกษา 2561

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ศุกร

หมายเหต ุ  บ = บังคับ  บล = บังคับเลือก  ล = เลือก    น = หนวยกิต  ศ3/ มัณฑนศิลป = นครปฐม สค.501 คณะสังคมสงเคราะห มธ.ทาพระจันทร

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี



ชั้นปที่ 4

วัน/เวลา 08.30 - 09.20 09.25 - 10.15 10.20 - 11.10 11.15 - 12.05 พัก 13.00 - 13.50 13.55 - 14.45 14.50 - 15.40 15.45 - 16.35 16.40 - 17.30

บ/10 น. 10 (0-20-10) หอง สค.501

367 214  ศิลปนิพนธ (Art Thesis)

คณะกรรมการศิลปนิพนธ

บ/10 น. 10 (0-20-10) หอง สค.501

367 214  ศิลปนิพนธ (Art Thesis)

คณะกรรมการศิลปนิพนธ

บ/10 น. 10 (0-20-10) หอง สค.501

367 214  ศิลปนิพนธ (Art Thesis)

 คณะกรรมการศิลปนิพนธ

ตารางสอนภาคปลาย  ปการศึกษา 2561

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ศุกร

หมายเหต ุ  บ = บังคับ  บล = บังคับเลือก  ล = เลือก    น = หนวยกิต   ศ3/ มัณฑนศิลป = นครปฐม  สค.501 คณะสังคมสงเคราะห มธ.ทาพระจันทร

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี
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