
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

บล./5น. 5(2-6-7) 364 214 จิตรกรรมประยุกต์ 3 (Applied Painting III) อ.อิทธิพล     อ.พรพรม หมายเหตุ : ให้เลือกเรียน

บล./5น. 5(2-6-7) 364 215 ประติมากรรมประยุกต์ 3 (Applied Sculpture III) ผศ.วรภรรท  อ.อานุภาพ        มัณฑนะ 5/ห้องป้ัน 2 ช้ัน 1 1. วิชาเลือก (ล./2 น.) 

บล./5น. 5(2-6-7) 364 216 ภาพพิมพ์ประยุกต์ 3 (Applied Printmaking III) รศ.ธีรวัฒน์   อ.อุณรุท     มัณฑนะ 5/ห้องพิมพ์ 2 ช้ัน 1 จ านวน 4 นก. (2 วิชา)

บล./5น. 5(2-6-7) 364 217 ศิลปะไทยประยุกต์ 3 (Applied Thai Art III) ผศ.เกษร ศิลป์3/3604 2. วิชาเลือกเสรีนอกคณะ 2 นก.

บล./5น. 5(2-6-7) 364 218 ศิลปะส่ิงทอ 3 (Textile Art III) อ.เสาวลักษณ์  วรุษา**       มัณฑนะ 5/ห้องส่ิงทอ ช้ัน 2

บ./2 น. 2(1-3-2) ศิลป์3/3406 บ./3 น. 3(2-2-5) ศิลป์3/ 3504

อังคาร

กลุ่มท่ี 1  อ.พรพรม  รศ.สน**  รับเฉพาะนักศึกษาประยุกตศิลป์ จ านวน 23 คน

ล./2 น. 2(1-3-2) ศิลป์3/3604

364 245 ศิลปะจักสาน (Wickerwork Art)  ผศ.เกษร รับเฉพาะนักศึกษาประยุกตศิลป์ จ านวน 15 คน

บล / 5 น.    5(2-6-7)  364  219 บริบทหัตถกรรม 3 (Craft Context III) รศ.ปรีชา ศิลป์3/ 3406

พุธ

 ล./2 น. 2(1-3-2) ศิลป์3/3604

364 226 การออกแบบศิลปะปูนป้ันไทย (Traditional Thai Stucco Desing) 

ล./2 น.     2(1-3-2)                  มัณฑนะ 5/โรงหล่อ บ./3 น. 3(2-2-5) ศิลป์3/3408

 364 221   ศิลปกรรมโลหะ (Metal Art)   ผศ.พิทักษ์   อ.สหเทพ

ล./2น.  2(1-3-2)  ศิลป์3/3408 บ./3 น. 3(2-2-5)

(Pattern Design Technique)  ผศ.เสาวลักษณ์ อ.บวรรัตน์* อ.วรุษา** กลุ่มท่ี 2  อ.พรพรม  รศ.สน**  รับเฉพาะนักศึกษาประยุกตศิลป์ จ านวน 23 คน

บ./2 น. 2(1-3-2) ศิลป์3/3408 บ./2 น. 2(1-3-2) ศิลป์3/ 3305

ศุกร์

 ผศ.เกษร  รับเฉพาะนักศึกษาประยุกตศิลป์ จ านวน 15 คน

ตารางสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา  2563  

จันทร์

รศ.ธีรวัฒน์  อ.อุณรุท  อ.นัจ

364 201 องค์ประกอบศิลป์ 3   (Composition III)

(Basic Computer for Designers)  อ.อิทธิพล    อ.สุเมธ*

ภาควิชาประยุกตศิลป คณะมัณฑนศิลป์   มหาวิทยาลัยศิลปากร (หลักสูตร พ.ศ. 2560)

             ศิลป์3/3603, 3507

พฤหัสบดี
364 234 เทคนิคการออกแบบสร้างแบบตัด

364 204 ประยุกต์ศิลป์ในพ้ืนท่ีเฉพาะ

(Site Specific Applied Art)  อ.สหเทพ  รศ.ปรีชา

364 202  สุนทรียศาสตร์    (Aesthetics)  อ.พรพรม    รศ.สน**

364 202 สุนทรียศาสตร์  (Aesthetics)

364 203  คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานส าหรับนักออกแบบ

364 202 สุนทรียศาสตร์  (Aesthetics)



มศ.,ศร. =   วังท่าพระ   นครปฐม  =   อาคารศิลป์3   มัณฑนะ 5 (อาคารต้นแบบ)  

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


