
ช้ันปีท่ี 3

วัน - เวลา 08.30 - 09.20 09.25 - 10.15 10.20 - 11.10 11.15 - 12.05 12.10 - 12.55 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)                        ท่าพระ /304 ล/3 น.   3(2-2-5) ท่าพระ/ห้อง ป.โท นิเทศ

ล/3 น.   3(2-2-5)                    ท่าพระ /ห้อง 304

(Graphic Design on Packaging)  อ.กัญชลิกา ผศ.อินทิรา อ.นภนีรา* อ.อรสา* (รับนักศึกษานิเทศศิลป์ 18 คน)

บ/3 น.   3(2-2-5) ท่าพระ/307 ล/3 น.   3(2-2-5) ท่าพระ/307

อังคาร 362 203 ประวัติศาสตร์ศิลปะเปรียบเทียบเพ่ือการออกแบบนิเทศศิลป์

(Comparative Art History for Visual Communication Design) ผศ.สุพิชญา อ.อรวรรณ* อ.ชูเกียรติ* อ.ปิติ* อ.พชรพร* อ.สุรพร*

อ.ศรุติ*  (รับนักศึกษานิเทศศิลป์ 18 คน)

ล/3 น.   3(2-2-5)                         ท่าพระ /403

362 222 ภาพประกอบหนังสือส าหรับเด็ก (Children 's Book Illustration)

อ.ชนิศา  อ.วชิราวรรณ*  อ.กฤษณะ*  อ.กนกมาศ*  อ.พันธ์ุแก้ว*

อ.จิตรลดา*  อ.เหมือนฝัน*   (รับนักศึกษานิเทศศิลป์ 15 คน)

ล/3 น.  3(2-2-5)       ท่าพระ/ห้องคอม   Mac บ/2 น.  2(2-0-4)     ท่าพระ/307

พุธ 362 204 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ

(Integrated Marketing Communication)

บ/4 น.  4(2-4-6) ท่าพระ/307

พฤหัสบดี  

ล/3 น.  3(2-2-5)                      ท่าพระ /403 ล/3 น.   3(2-2-5) ท่าพระ/ห้องคอม ฯ Mac

ศุกร์
ล/3 น.  3(2-2-5)                       ท่าพระ /502 ล/3 น.   3(2-2-5)                         ท่าพระ /403

(Thai Spirit in Visual Communication Design) อ.ดร.ไพโรจน์ รศ.โชติวัฒน์*

ตารางสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา  2563  

จันทร์
อ.ชนิศา  อ.เปรมา*  อ.บุญญาดา*  อ.จักรพิพัฒน์*

อ.ดร.ไพโรจน์   ผศ.ดร.เตือนฤดี*  รศ.โชติวัฒน์*

362 229  การเขียนบท  (Script Writing)

362 211  การออกแบบส่ิงพิมพ์  (Publication Design)

ผศ.ดร.วัฒนพันธ์ุ   (รับนักศึกษานิเทศศิลป์ 15 คน)

362 228  ศิลปะการออกแบบภาพต่อเน่ือง

(Sequential  Art)

362 233 จิตวิญญาณไทยในการออกแบบนิเทศศิลป์

ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์   มหาวิทยาลัยศิลปากร (หลักสูตร พ.ศ. 2560)

ผศ.ดร.อนุชา    อ.กัญชลิกา   อ.มณฑกานติ* อ.เสกสรร*

อ.ชนิศา   อ.วรฤทธ์ิ*   (รับนักศึกษานิเทศศิลป์ 10 คน)

 (รับนักศึกษานิเทศศิลป์ 15 คน)

ผศ.อติวรรธน์   อ.จตุรงค์*    (รับนักศึกษานิเทศศิลป์ 20 คน)

362 213 การออกแบบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์

362 214 แนวคิดโฆษณา (Advertising Concept)

362 201  การออกแบบนิเทศศิลป์ 4  (Visual Communication Design IV) อ.ดร.ไพโรจน์  ผศ.สุพิชญา  อ.สันติ*

362 231 แอนิเมช่ันสองมิติ    (2D Animation)

อ.กัญชลิกา  อ.ณัฐกฤตา*  (รับนักศึกษานิเทศศิลป์ 15 คน)

รศ.อาวิน

362 218 การถ่ายภาพแฟช่ัน (Fashion Photography)

362 227 คอนเซปต์อาร์ตส์  (Concept  Arts)



มศ.,ศร. =   วังท่าพระ   นครปฐม  =   อาคารศิลป์3   มัณฑนะ  1 , 2 , 3 , 4  อาคารต้นแบบ  

(วิชาศึกษาท่ัวไป  บ. = บังคับ    บล. = บังคับเลือก    ล. = เลือก)    (วิชาเฉพาะด้าน   ก.= แกน   บ. = บังคับ   ล. = เลือก    ลส. = เลือกเสรี)  น. = หน่วยกิต


