
ช้ันปีท่ี 3

วัน - เวลา 07.35-08.25 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

บ./5น. 5(2-6-7)                      ท่าพระ/405

ศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา* ศ.เอกชาติ*  ผศ.เอกพงษ์*  อ.ไพบูลน์* อ.สมบัติ* อ.พัฒนา*  ผศ.ณัฐรฐนนท์*  อ.สลิล  อ.เกล้ากัลยาภรฌ์  (รศ.นพพร)*

บ./3น. 3(2-2-5)      ท่าพระ/404

ศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา* ศ.เอกชาติ*   ผศ.เอกพงษ์*

(อ.ศมประสงค์)  อ.ไพบูลน์* อ.สมบัติ* อ.พัฒนา*  ผศ.ณัฐรฐนนท์*  อ.สลิล

บ./3น. 3(2-2-5) ท่าพระ/405 ลส./3น. 3(1-4-4)                        ท่าพระ/405

ลส/3น.3(1-4-4) ท่าพระ/403

บ./3  (ไม่น้อยกว่า 270 ช่ัวโมง) สถานท่ีฝึกงาน

361 209 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Practical Training) ลส./3น. 3(2-2-5) ท่าพระ/502

ผศ.ชัยณรงค์* อ.ปาริฉัตร*  อ.กศิตินทร  ผศ.ณัฐรฐนนท์  อ.ภาคย์ธิร์วัฒน์ อ.ประธาน

(Communicative English for Interior Design) ผศ.สัญญา* ศ.เอกชาติ* อ.ปาริฉัตร* (อ.พิเศษ)*

ลส./3น. 3(2-2-5)                        ท่าพระ/503

* หมายถึง อาจารย์ท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผศ.เอกพงษ์ เลขท่ีใบอนุญาต ส-สน. 94

อ.ดร.นุชนภางค์* เลขท่ีใบอนุญาต ส-สน. 128 รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา เลขท่ีใบอนุญาต ว-สน. 149 อ.ณัฐรฐนนท์* เลขท่ีใบอนุญาต ภ-สน. 220

อ.สัญญา* เลขท่ีใบอนุญาต ภ-สน. 00789 อ.ไพบูลน์* เลขท่ีใบอนุญาต ส-สถ. 11008 ส-สน. 110 ผศ.ชัยณรงค์* เลขท่ีใบอนุญาต ส-สน. 157

อ.ปาริฉัตร* เลขท่ีใบอนุญาต ภ-สน. 612 อ.สมบัติ* เลขท่ีใบอนุญาต ว-สน. 182 อ.พัฒนา* เลขท่ีใบอนุญาต ส-สน. 207

อ.กศิตินทร* เลขท่ีใบอนุญาต ส-สน 198 อ.พสุ* เลขท่ีใบอนุญาต ภ-สถ 21078

(     )* อาจารย์พิเศษ

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

ศุกร์

361 221 ภาษาอังกฤษส าหรับการออกแบบภายใน

361 219 การน าเสนอผลงานออกแบบภายใน (Interior Design Presentation)

ผศ.เอกพงษ์*  อ.ไพบูลน์*  (อ.พิเศษ*)

อ.ประธาน   อ.ภาคย์ธิร์วัฒน์  (อ.ศมประสงค์) อ.สมบัติ    (อ.พิเศษ)*

  (Decorative Arts and Objects for Interior Design)   อ.สลิล ผศ.เอกพงษ์*  (อ.พิเศษ)*

361 215 ศิลปะและของตกแต่งเพ่ืองานออกแบบภายใน  

(Research Methods  for Interior Design)

บ./3*น. 3(3-0-6)                        ท่าพระ/405  

361 207 ภาษาอังกฤษเพ่ือสัมมนาการออกแบบภายใน

บ./5 น. 5(2-6-7)           ท่าพระ/405                 

 (English  for Interior Design Seminar) 

361 217 มัณฑนศิลป์ไทยพ้ืนถ่ิน  (Vernacular -Thai  Decorative Arts)

(Interior Design V)  (Project)
อ.สลิล*  ศ.เอกชาติ* ผศ.ชัยณรงค์*  อ.พัฒนา*  อ.ปาริฉัตร*

อ.ภาคย์ธิร์วัฒน์  อ.ประธาน  (อ.พิเศษ)*

อ.ประธาน  อ.ภาคย์ธิร์วัฒน์  (อ.ศมประสงค์) อ.สมบัติ*    (อ.พิเศษ)*

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

361 206   มัณฑนศิลป์ตะวันออก

(Oriental Decorative Arts)

361 205 การออกแบบภายใน 5

ตารางสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา  2564 

จันทร์

อังคาร

พุธ

ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์   มหาวิทยาลัยศิลปากร (หลักสูตร พ.ศ. 2560)

ศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา* ผศ.เอกพงษ์*  ผศ.ดร.ภูวนาท

                 361 205 การออกแบบภายใน 5  Interior    Design   V  (Sketch   Design)

พฤหัสบดี

361 208 วิธีวิจัยเพ่ือการออกแบบภายใน    


