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การออกแบบ ทล.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม ขวัญพงษ สมมิตร,Nicolas Aurelio Luna 40000005 องคประกอบศิลปเบ้ืองตน 40000005_SEC_3

ขวัญพงษ สมมิตร,ธรรมนูญ นิลวรรณ 40000007 คอมพิวเตอรกราฟก 40000007_SEC_9

ขวัญพงษ สมมิตร,ธาดา เสนานัย 43023059 การนําเสนองานออกแบบผลิตภัณฑ      43023059_SEC_1

ขวัญพงษ สมมิตร,มัณฑนา ขําหาญ 43022239 คอมพิวเตอรสําหรับการเขียนแบบเครื่องเรือน     43022239_SEC_1

ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ ญาณิศา โกมลสิริโชค 43041036 ทดสอบสิ่งทอ 43041036_SEC_1

43041207 การออกแบบลายทอลายถัก 43041207_SEC_1

ญาณิศา โกมลสิริโชค,พฤกษา คุมพงษ 43042214 กระบวนการทางสิ่งทอ 43042214_SEC_1

ดรณ สุทธิภิบาล 43043223 การผลิตตนแบบเครื่องประดับดวยโลหะ1 43043223_SEC_1

ดรณ สุทธิภิบาล,ตยานิตย มิตรแปง 43043430 การผลิตเครื่องประดับในระบบอุตสาหกรรม 43043430_SEC_1

ดรณ สุทธิภิบาล,นิติพล เลายาง 40000001 ศิลปะประจําชาติ 40000001_SEC_3

ตยานิตย มิตรแปง 40000008 การจัดการธุรกิจขนาดยอม 40000008_SEC_2

43043047 การชุบเคลือบผิวเครื่องประดับ 43043047_SEC_1

43043221 อัญมณีวิทยาเบ้ืองตน 43043221_SEC_1

เผาภิญโญศ ฉิมพะเนาว 40000007 คอมพิวเตอรกราฟก 40000007_SEC_4

43041413 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบสิ่งทอ 43041413_SEC_1

43042420 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบแฟช่ัน 43042420_SEC_1

พฤกษา คุมพงษ 40000008 การจัดการธุรกิจขนาดยอม 40000008_SEC_1

43042038 การทําแบบตัดบนหุน 43042038_SEC_1

ไพโรจน วรพจนพรชัย 43041033 ศิลปะและหัตถกรรมสิ่งทอ 43041033_SEC_1

43041204 วัสดุสิ่งทอ 43041204_SEC_1

43042216 กระบวนการผลิตเสื้อผา 43042216_SEC_1

ภาณุพงศ จงชานสิทโธ 40000006 หลักการเขียนแบบ 40000006_SEC_2

43043042 การออกแบบลวดลายเครื่องประดับ 43043042_SEC_1
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43043043 หัตถกรรมเครื่องเงินและเครื่องทอง 43043043_SEC_1

43043046 การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องเงิน 43043046_SEC_1

ภาณุพงศ จงชานสิทโธ,วาสนา สายมา MAAAC106 การออกแบบงานหัตถกรรมเชิงนวัตกรรม MAAAC106_SEC_1

มนตรี เลากิตติศักดิ์ 40000003 ทฤษฎีสี 40000003_SEC_7

43041310 การออกแบบลวดลายผาพิมพ 43041310_SEC_1

43042041 การถายภาพแฟช่ัน 43042041_SEC_1

มนตรี เลากิตติศักดิ์,ตยานิตย มิตรแปง,พฤกษา คุมพงษ 43041101 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับสิ่งทอและเครื่องประดับ 43041101_SEC_1

รจนา ช่ืนศิริกุลชัย 43041205 สิ่งทอพ้ืนถ่ิน 43041205_SEC_1

43042317 การออกแบบแฟช่ัน 1 43042317_SEC_1

MAAAC125 สัมมนาวัฒนธรรมอาเซียน MAAAC125_SEC_1

รติรส บุญญะฤทธ์ิ 43041032 การตัดเย็บผลิตภัณฑสิ่งทอ 43041032_SEC_1

43041032_SEC_3

43041306 การทําแบบตัด 43041306_SEC_1

สืบสกุล ช่ืนชม 40000007 คอมพิวเตอรกราฟก 40000007_SEC_3

43042037 กายวิภาคสําหรับการออกแบบแฟช่ัน 43042037_SEC_1

43042041 การถายภาพแฟช่ัน 43042041_SEC_2

สืบสกุล ช่ืนชม,รติรส บุญญะฤทธ์ิ 43041031 การจัดแสดงผลงานสิ่งทอและเครื่องประดับ 43041031_SEC_1

สุพจน ใหมกันทะ 43043049 การออกแบบเครื่องประดับเทียม 43043049_SEC_1

43043222 การออกแบบเครื่องประดับ 43043222_SEC_1

43043326 การผลิตตนแบบเครื่องประดับดวยแวกซ 1 43043326_SEC_1

สุพจน ใหมกันทะ,นิติพล เลายาง 40000002 วาดเสน 40000002_SEC_7

ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร เกษตร แกวภักดี 43011201 ออกแบบนิเทศศิลป 1 43011201_SEC_1

เกษตร แกวภักด,ีถาวร ฝนชมภู 43011303 ออกแบบนิเทศศิลป 3 43011303_SEC_1
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เกษตร แกวภักด,ีเพ็ญศรี จุลกาญจน 43011303 ออกแบบนิเทศศิลป 3 43011303_SEC_2

เกษตร แกวภักด,ีสิริกานต มีธัญญากร 43011201 ออกแบบนิเทศศิลป 1 43011201_SEC_2

จันทรจิรา นที 43010210 กระบวนการจัดการงานออกแบบสื่อสาร 43010210_SEC_1

43011009 การออกแบบตัวอักษร 43011009_SEC_1

43011009_SEC_4

จันทรจิรา นที,เกษตร แกวภักดี 43011009 การออกแบบตัวอักษร 43011009_SEC_2

จันทรจิรา นที,รินรดา สันติอาภรณ 43010210 กระบวนการจัดการงานออกแบบสื่อสาร 43010210_SEC_2

ฐปนนท สุวรรณกนิษฐ 43012018 การวาดภาพดวยคอมพิวเตอรกราฟก 43012018_SEC_1

43012303 ออกแบบมัลติมีเดีย 3 43012303_SEC_1

ฐปนนท สุวรรณกนิษฐ,มาลิน ยืนนาน 43012018 การวาดภาพดวยคอมพิวเตอรกราฟก 43012018_SEC_2

43012303 ออกแบบมัลติมีเดีย 3 43012303_SEC_2

ตระกูลพันธ พัชรเมธา 43023212 การยศาสตร 43023212_SEC_1

ตระกูลพันธ พัชรเมธา,อรนุตฎฐ สุธาคํา 43023026 การออกแบบผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม 43023026_SEC_1

43023349 ออกแบบผลิตภัณฑ  3 43023349_SEC_1

เพ็ญศรี จุลกาญจน 43010201 หลักการสื่อสาร 43010201_SEC_1

43010305 หลักการออกแบบโฆษณา 43010305_SEC_1

43010305_SEC_2

43010407 การเตรียมโครงงาน 43010407_SEC_1

มณีกาญจน ไชยนนท,จันทรจิรา นที 43010204 วีดีทัศนและโทรทัศนเบ้ืองตน 43010204_SEC_2

มณีกาญจน ไชยนนท,ถาวร ฝนชมภู 43010204 วีดีทัศนและโทรทัศนเบ้ืองตน 43010204_SEC_1

43012201 ออกแบบมัลติมีเดีย 1 43012201_SEC_1

มณีกาญจน ไชยนนท,รินรดา สันติอาภรณ 43012201 ออกแบบมัลติมีเดีย 1 43012201_SEC_2

มาลิน ยืนนาน 40000004 สุนทรียศาสตร 40000004_SEC_1
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40000004_SEC_2

43010108 ประวัติศาสตรศิลปสําหรับงานออกแบบสื่อสาร 43010108_SEC_1

43010407 การเตรียมโครงงาน 43010407_SEC_3

มาลิน ยืนนาน,สุดธิดา น่ิมนวล 43010407 การเตรียมโครงงาน 43010407_SEC_4

รินรดา สันติอาภรณ,ฐปนนท สุวรรณกนิษฐ 43010411 การนําเสนองานออกแบบสื่อสาร 43010411_SEC_3

รินรดา สันติอาภรณ,ถาวร ฝนชมภู 40000006 หลักการเขียนแบบ 40000006_SEC_1

43010411 การนําเสนองานออกแบบสื่อสาร 43010411_SEC_1

รินรดา สันติอาภรณ,สุดธิดา น่ิมนวล 43010411 การนําเสนองานออกแบบสื่อสาร 43010411_SEC_2

สิริกานต มีธัญญากร 43011011 คอมพิวเตอรเพ่ืองานออกแบบมัลติมีเดีย 43011011_SEC_1

สิริกานต มีธัญญากร,ถาวร ฝนชมภู 43012017 คอมพิวเตอรเพ่ือการเขียนภาพแอนนิเมช่ัน 2 มิติ 43012017_SEC_1

สิริกานต มีธัญญากร,รินรดา สันติอาภรณ 43012017 คอมพิวเตอรเพ่ือการเขียนภาพแอนนิเมช่ัน 2 มิติ 43012017_SEC_2

สิริกานต มีธัญญากร,สุดธิดา น่ิมนวล 43011011 คอมพิวเตอรเพ่ืองานออกแบบมัลติมีเดีย 43011011_SEC_2

สุดธิดา น่ิมนวล,Nicolas Aurelio Luna 40000002 วาดเสน 40000002_SEC_11

สุดธิดา น่ิมนวล,ถาวร ฝนชมภู 40000001 ศิลปะประจําชาติ 40000001_SEC_1

สุดธิดา น่ิมนวล,เพ็ญศรี จุลกาญจน 43010407 การเตรียมโครงงาน 43010407_SEC_2

สุดธิดา น่ิมนวล,สุรพล มโนวงศ 40000001 ศิลปะประจําชาติ 40000001_SEC_2

สุรพล มโนวงศ 4300001 ศิลปะการถายภาพ 4300001_SEC_1

สุรพล มโนวงศ,จันทรจิรา นที 4300001 ศิลปะการถายภาพ 4300001_SEC_2

สุรพล มโนวงศ,ถาวร ฝนชมภู 43010203 การถายภาพ 43010203_SEC_1

สุรพล มโนวงศ,สิริกานต มีธัญญากร 43010203 การถายภาพ 43010203_SEC_2

อรนุตฎฐ สุธาคํา 43023040 สัมมนา 43023040_SEC_2

43023248 ประวัติการออกแบบอุตสาหกรรม                   43023248_SEC_1

อรนุตฎฐ สุธาคํา,ตระกูลพันธ พัชรเมธา MAAAC101 ระเบียบวิธีวิจัยศิลปะและการออกแบบสรางสรรค MAAAC101_SEC_1
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ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม ดุสิต ทองเปรมจิตต,วาสนา สายมา 40000006 หลักการเขียนแบบ 40000006_SEC_9

43023354 ออกแบบเครื่องเรือนไม 43023354_SEC_1

ธรรมนูญ นิลวรรณ,ดุสิต ทองเปรมจิตต 43023245 เขียนแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรมสําเร็จรูป        43023245_SEC_1

43023456 ออกแบบผลิตภัณฑ 5 43023456_SEC_1

ธรรมนูญ นิลวรรณ,ตระกูลพันธ พัชรเมธา 43023457 การเตรียมโครงงานออกแบบผลิตภัณฑ 43023457_SEC_1

ธาดา เสนานัย,ขวัญพงษ สมมิตร 43022058 การนําเสนองานดวยคอมพิวเตอร 43022058_SEC_1

ธาดา เสนานัย,ธรรมนูญ นิลวรรณ 40000007 คอมพิวเตอรกราฟก 40000007_SEC_8

43023352 คอมพิวเตอรสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ 43023352_SEC_1

ธาดา เสนานัย,นภดล ณ เชียงใหม 43023061 คอมพิวเตอรสําหรับการนําเสนองาน 43023061_SEC_1

นภดล ณ เชียงใหม,ดุสิต ทองเปรมจิตต 43000006 ผลิตภัณฑงานไม 43000006_SEC_2

นภดล ณ เชียงใหม,อนุชา แกวหลวง 43023213 วัสดุและวิธีการใช 43023213_SEC_1

43023353 ออกแบบตกแตงภายใน 43023353_SEC_1

บุญรัตน ณ วิชัย,ปยะนุช เจดียยอด 40000002 วาดเสน 40000002_SEC_8

บุญรัตน ณ วิชัย,พิพัฒน ปญญา 40000005 องคประกอบศิลปเบ้ืองตน 40000005_SEC_4

บุญรัตน ณ วิชัย,วรุต มณีมาโรจน 43022238 เทคโนโลยีเครื่องเรือน 1 43022238_SEC_1

ปยะนุช เจดียยอด 43022350 ระเบียบวิธีวิจัยออกแบบเครื่องเรือน 43022350_SEC_1

ปยะนุช เจดียยอด,พิพัฒน ปญญา 40000006 หลักการเขียนแบบ 40000006_SEC_5

ปยะนุช เจดียยอด,ศุภกฤต เติมศรีสุข 43022344 ออกแบบเครื่องเรือน  3 43022344_SEC_1

43022452 การเตรียมโครงงานออกแบบเครื่องเรือน 43022452_SEC_1

พิพัฒน ปญญา 43022347 ประมาณราคาเครื่องเรือน 43022347_SEC_1

43023040 สัมมนา 43023040_SEC_1

พิพัฒน ปญญา ,ธงชัย ปญญาธนัญชัย 43022045 เทคโนโลยีเครื่องเรือน  3 43022045_SEC_1

430230561 Jigs&Fixture 430230561_SEC_1
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พิพัฒน ปญญา ,บุญรัตน ณ วิชัย 43000006 ผลิตภัณฑงานไม 43000006_SEC_1

มัณฑนา ขําหาญ 43022054 การบริหารงานเพ่ือการเพ่ิมผลผลิตเครื่องเรือน 43022054_SEC_1

มัณฑนา ขําหาญ,บุญรัตน ณ วิชัย 43022240 กระบวนการผลิตเครื่องเรือน 43022240_SEC_1

มัณฑนา ขําหาญ,วรุต มณีมาโรจน 43023026 การออกแบบผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม 43023026_SEC_2

มัณฑนา ขําหาญ,วาสนา สายมา 40000001 ศิลปะประจําชาติ 40000001_SEC_4

40000001_SEC_5

วรุต มณีมาโรจน 43011013 การออกแบบกราฟกบรรจุภัณฑ 43011013_SEC_1

43011013_SEC_2

วรุต มณีมาโรจน,ปยะนุช เจดียยอด 43023030 การนําเสนองานดานการออกแบบ 43023030_SEC_1

วรุต มณีมาโรจน,ภฤศพงศ เพชรบุล 40000007 คอมพิวเตอรกราฟก 40000007_SEC_11

วาสนา สายมา,ขวัญพงษ สมมิตร 40000006 หลักการเขียนแบบ 40000006_SEC_4

วาสนา สายมา,ธาดา เสนานัย 40000006 หลักการเขียนแบบ 40000006_SEC_6

ศุภกฤต เติมศรีสุข,ธงชัย ปญญาธนัญชัย 43022237 ออกแบบเครื่องเรือน 1 43022237_SEC_1

43022451 ออกแบบเครื่องเรือน  5 43022451_SEC_1

อนุชา แกวหลวง,ขวัญพงษ สมมิตร 40000006 หลักการเขียนแบบ 40000006_SEC_7

อนุชา แกวหลวง,ดุสิต ทองเปรมจิตต 43023355 ออกแบบบรรจุภัณฑ 43023355_SEC_1

อนุชา แกวหลวง,นภดล ณ เชียงใหม 43023246 ออกแบบผลิตภัณฑ  1 43023246_SEC_1

เทคโนโลยีศิลป ทล.บ.เซรามิก กิติชัย ระมิงควงศ 40000006 หลักการเขียนแบบ 40000006_SEC_8

44020317 การทําพิมพและการหลอ 2 44020317_SEC_1

กิติชัย ระมิงควงศ,อินสอน สายมา 44021302 หัตถกรรมเครื่องปนดินเผา 1 44021302_SEC_1

ธานี อดิศัยพัฒนะกุล 40000001 ศิลปะประจําชาติ 40000001_SEC_7

44020103 ประติมากรรม 44020103_SEC_1

ธานี อดิศัยพัฒนะกุล,Nicolas Aurelio Luna 40000002 วาดเสน 40000002_SEC_10
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ธานี อดิศัยพัฒนะกุล,อินสอน สายมา 44023405 การจัดการและการบริหารโรงงานเซรามิก 44023405_SEC_1

ประกรณ วิไล 44020424 การเตรียมโครงงาน 44020424_SEC_1

44022302 การออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกท่ีใชกับอาหาร 44022302_SEC_1

ประกรณ วิไล,อภิญญา วิไล 44022407 เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 44022407_SEC_1

ประกรณ วิไล,อินสอน สายมา 44020206 เครื่องปนดินเผาพ้ืนบาน 44020206_SEC_1

ไพบูลย หลาสมศรี 44021406 การสรางสรรคเครื่องปนดินเผา 44021406_SEC_1

44023407 เคลือบ 2 44023407_SEC_1

ไพบูลย หลาสมศรี,ธานี อดิศัยพัฒนะกุล 40000005 องคประกอบศิลปเบ้ืองตน 40000005_SEC_5

ภาสินี ศิริประภา 44020009 วัสดุศาสตรเซรามิก 44020009_SEC_1

44023001 เน้ือดินปน 2 44023001_SEC_1

ภาสินี ศิริประภา,วันชัย เพ้ียมแตง 44000001 เครื่องปนดินเผาเบ้ืองตน 44000001_SEC_1

รองรัตน ระมิงควงศ 44020213 การข้ึนรูปดวยแปนหมุน 2 44020213_SEC_1

44023302 สีเซรามิก 44023302_SEC_2

44023406 ตําหนิทางเซรามิกและแนวทางแกไข 44023406_SEC_1

วันชัย เพ้ียมแตง 44020420 การข้ึนรูปดวยใบมีด 2 44020420_SEC_1

44022406 รูปลอกเซรามิก 44022406_SEC_2

วันชัย เพ้ียมแตง,อินสอน สายมา 44020321 เตาและการเผา 1 44020321_SEC_1

อภิญญา วิไล 44020104 การข้ึนรูปดวยมือ 44020104_SEC_1

44021405 ศิลปกรรมเครื่องปนดินเผา 2 44021405_SEC_2

อภิญญา วิไล,ภาสินี ศิริประภา 44022304 การตกแตงเซรามิก 1 44022304_SEC_1

ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เชาวลิต พลอยแหวน,ประสิทธ์ิ อินทรจันทร 43000001 ศิลปะการถายภาพ 43000001_SEC_1

44011008 การพิมพออฟเซต 1 44011008_SEC_1

ณงคณุช นทีพายัพทิศ,ภัทรกร ออแกว 44012002 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑกระดาษ 44012002_SEC_1
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ประสิทธ์ิ อินทรจันทร,เอนก อิสระมงคลพันธุ 44011016 การจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ 44011016_SEC_1

ปลูกเกษม ชูตระกูล,ภฤศพงศ เพชรบุล 40000003 ทฤษฎีสี 40000003_SEC_1

ปลูกเกษม ชูตระกูล,เอนก อิสระมงคลพันธุ 44011007 การจัดการสี 44011007_SEC_1

พบสันต ติไชย,ธาดา เสนานัย 44000005 การพิมพสกรีน 44000005_SEC_2

พบสันต ติไชย,รัชฎาพร ใจมั่น 44011013 หมึกและกระดาษ 44011013_SEC_1

พบสันต ติไชย,อรนุช คําแปน 44000005 การพิมพสกรีน 44000005_SEC_1

พัชราภา ศักดิ์โสภิณ,ปลูกเกษม ชูตระกูล,รัชฎาพร ใจมั่น 44010003 โครงงานศึกษา 44010003_SEC_3

พัชราภา ศักดิ์โสภิณ,รัชฎาพร ใจมั่น 44011219 การเขียนและบรรณาธิกรณเพ่ือสื่อสิ่งพิมพ 44011219_SEC_1

พัชราภา ศักดิ์โสภิณ,อรนุช คําแปน,เชาวลิต พลอยแหวน 44011006 การฝกปฏิบัติวิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ 44011006_SEC_2

ภฤศพงศ เพชรบุล,เอนก อิสระมงคลพันธุ 44011002 การผลิตสิ่งพิมพเพ่ือการโฆษณา 44011002_SEC_1

ภัทรกร ออแกว,ณงคณุช นทีพายัพทิศ 44012008 เขียนแบบบรรจุภัณฑเพ่ือการผลิต 44012008_SEC_1

ภัทรกร ออแกว,เยาวนาถ นรินทรสรศักดิ์ 44012008 เขียนแบบบรรจุภัณฑเพ่ือการผลิต 44012008_SEC_2

ภัทรกร ออแกว,สิฐพร พรหมกุลสิทธ์ิ 40000003 ทฤษฎีสี 40000003_SEC_3

เยาวนาถ นรินทรสรศักดิ,์Nicolas Aurelio Luna 40000002 วาดเสน 40000002_SEC_1

เยาวนาถ นรินทรสรศักดิ,์ภัทรกร ออแกว 44010003 โครงงานศึกษา 44010003_SEC_2

เยาวนาถ นรินทรสรศักดิ,์อังคณา จุติสีมา 40000002 วาดเสน 40000002_SEC_6

รัชฎาพร ใจมั่น,พบสันต ติไชย 44011012 วัสดุทางการพิมพและบรรจุภัณฑ 44011012_SEC_1

วัชรวุธ พุทธิรินโน,เยาวนาถ นรินทรสรศักดิ์ 44012004 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑโลหะ 44012004_SEC_1

วัชรวุธ พุทธิรินโน,ศศิธร ทองเปรมจิตต 40000001 ศิลปะประจําชาติ 40000001_SEC_1

40000001_SEC_6

ศศิธร ทองเปรมจิตต,ภัทรกร ออแกว 44012014 การออกแบบบรรจุภัณฑเพ่ือการขนสง 44012014_SEC_2

ศศิธร ทองเปรมจิตต,เยาวนาถ นรินทรสรศักดิ์ 43000005 การจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ 43000005_SEC_1

ศิรินภา พรมมาแบน,ศศิธร ทองเปรมจิตต 44012009 การเขียนภาพประกอบงาน 44012009_SEC_1
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ศิรินภา พรมมาแบน,สิฐพร พรหมกุลสิทธ์ิ 44012010 การทําหุนจําลอง 44012010_SEC_1

สิฐพร พรหมกุลสิทธ์ิ,เยาวนาถ นรินทรสรศักดิ์ 40000007 คอมพิวเตอรกราฟก 40000007_SEC_1

สิฐพร พรหมกุลสิทธ์ิ,ศิรินภา พรมมาแบน 44012007 คอมพิวเตอรเพ่ืองานออกแบบบรรจุภัณฑ 44012007_SEC_2

สิฐพร พรหมกุลสิทธ์ิ,อังคณา จุติสีมา 44012006 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑไม 44012006_SEC_1

อรนุช คําแปน,พัชราภา ศักดิ์โสภิณ 44000006 การทําเลมหนังสือเลม 44000006_SEC_1

44011011 งานหลังพิมพ 44011011_SEC_2

อังคณา จุติสีมา,วัชรวุธ พุทธิรินโน 40000005 องคประกอบศิลปเบ้ืองตน 40000005_SEC_1

40000005_SEC_2

อังคณา จุติสีมา,ศิรินภา พรมมาแบน 44011014 การผลิตสิ่งพิมพบรรจุภัณฑ 44011014_SEC_1

ศิลปกรรม ศล.บ.ทัศนศิลป กิตติชัย กันแตง 41000019 ศิลปะรวมสมัย 41000019_SEC_1

41000030 การจัดนิทรรศการศิลปกรรม 41000030_SEC_1

41000030_SEC_2

41000105 ศิลปะเบ้ืองตน 41000105_SEC_2

เกรียงไกร เมืองมูล 41000105 ศิลปะเบ้ืองตน 41000105_SEC_3

41011301 ประวัติจิตรกรรม 41011301_SEC_1

เกรียงไกร เมืองมูล,ไกรสร วิชัยกุล 41010106 ทัศนศิลป 2 41010106_SEC_1

41010106_SEC_2

เกรียงไกร เมืองมูล,ดํารงคชัย แสงคํา 51020112 พ้ืนฐานศิลปะ เตรียมสถาปตยกรรมศาสตร 1

เกรียงไกร เมืองมูล,วุฒิพร ธูปเพ็ง,ไกรสร วิชัยกุล 41010105 ทัศนศิลป 1 41010105_SEC_3

เกรียงไกร เมืองมูล,สุนทร สืบศิริวิริยกร 40000002 วาดเสน 40000002_SEC_4

ไกรสร วิชัยกุล 41000019 ศิลปะรวมสมัย 41000019_SEC_3

ไกรสร วิชัยกุล,Nicolas Aurelio Luna 40000002 วาดเสน 40000002_SEC_5

ไกรสร วิชัยกุล,สุนทร สืบศิริวิริยกร,วุฒิพร ธูปเพ็ง,เปศล อัศวปรมิตชัย 41011406 จิตรกรรม 5 41011406_SEC_1
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ไกรสร วิชัยกุล,สุนทร สืบศิริวิริยกร,อุดม ธราวิจิตรกุล,วุฒิพร ธูปเพ็ง,เปศล อัศวปรมิตชัย41011406 จิตรกรรม 5 41011406_SEC_2

ชัยวัฒน คําฝน,พรชัย ใจมา,วิทยา พลวิฑูรย 41014406 ศิลปะไทย 5 41014406_SEC_1

ชัยวัฒน คําฝน,ลิปกร มาแกว,เนติ พิเคราะห 41014304 ศิลปะไทย 3 41014304_SEC_1

ดํารงคชัย แสงคํา 40000003 ทฤษฎีสี 40000003_SEC_6

41010105 ทัศนศิลป 1 41010105_SEC_1

ดํารงคชัย แสงคํา,เกรียงไกร เมืองมูล 51020111 ภาพราง เตรียมสถาปตยกรรมศาสตร 1

ไตรรัตน ปตตะพงศ,ศิริกัลยา โชติมณี 40000007 คอมพิวเตอรกราฟก 40000007_SEC_6

40000007_SEC_7

ไตรรัตน ปตตะพงศ,อนุสรณ คาบเพชร 40000007 คอมพิวเตอรกราฟก 40000007_SEC_5

ไตรรัตน ปตตะพงศ,อนุสรณ คาบเพชร,สิริรัญญา ณ เชียงใหม 41015202 สื่อศิลปะ 1 41015202_SEC_1

ทวิชนม ชมทวีวิรุตม,เกรียงไกร เมืองมูล 41010203 องคประกอบศิลปะ 1 41010203_SEC_5

ทวิชนม ชมทวีวิรุตม,ศิริกัลยา โชติมณี 40000003 ทฤษฎีสี 40000003_SEC_4

ทวิชนม ชมทวีวิรุตม,สิริรัญญา ณ เชียงใหม 40000003 ทฤษฎีสี 40000003_SEC_5

ธีรยุทธ อินทรแกว 41000019 ศิลปะรวมสมัย 41000019_SEC_2

41000020 วิเคราะหศิลปกรรม 41000020_SEC_2

41000105 ศิลปะเบ้ืองตน 41000105_SEC_1

ธีรยุทธ อินทรแกว,สุภาวิตา สุดออน 41013202 ศิลปะภาพพิมพ 1 41013202_SEC_1

นิติพล เลายาง,วุฒิพร ธูปเพ็ง 40000002 วาดเสน 40000002_SEC_3

ประเสริฐ วรรณรัตน 41012301 ประวัติประติมากรรม 41012301_SEC_1

ประเสริฐ วรรณรัตน,กิตติชัย กันแตง,รณกฤต  บุระเตมีย 41012304 ประติมากรรม 3 41012304_SEC_1

เปศล อัศวปรมิตชัย,นิติพล เลายาง 41010101 วาดเสน 1 41010101_SEC_1

เปศล อัศวปรมิตชัย,วุฒิพร ธูปเพ็ง 41010202 วาดเสน 2 41010202_SEC_3

เปศล อัศวปรมิตชัย,สุนทร สืบศิริวิริยกร 40000002 วาดเสน 40000002_SEC_2

10/15



พ้ืนท่ี เชียงใหม

คณะ ศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร

สาขา หลักสูตร ชื่อผูสอน รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุมเรียน

เปศล อัศวปรมิตชัย,อนุสรณ คาบเพชร 41010203 องคประกอบศิลปะ 1 41010203_SEC_3

พัชรินทร มีลาภ 41000030 การจัดนิทรรศการศิลปกรรม 41000030_SEC_3

41000030_SEC_4

41013301 ประวัติศิลปะภาพพิมพ 41013301_SEC_1

พัชรินทร มีลาภ,ธีรยุทธ อินทรแกว 41010203 องคประกอบศิลปะ 1 41010203_SEC_1

41041407 ศิลปนิพนธ 41041407_SEC_1

พัชรินทร มีลาภ,ประวีณ เปยงชมภู 41013406 ศิลปะภาพพิมพ 5 41013406_SEC_1

รณกฤต  บุระเตมีย 41000020 วิเคราะหศิลปกรรม 41000020_SEC_1

รณกฤต  บุระเตมีย,ดํารงคชัย แสงคํา 41012202 ประติมากรรม 1 41012202_SEC_1

รณกฤต  บุระเตมีย,ประเสริฐ วรรณรัตน 41010202 วาดเสน 2 41010202_SEC_1

ลิปกร มาแกว 41000023 ภูมิปญญาลานนาในงานศิลปกรรม 41000023_SEC_1

41000025 ความซาบซึ้งในงานศิลปะไทย 41000025_SEC_1

วิทยา พลวิฑูรย 41014301 ประวัติและแบบอยางศิลปะไทย 41014301_SEC_1

วิทยา พลวิฑูรย,เนติ พิเคราะห 41002031 ลวดลายไทย 2 41002031_SEC_1

41010202 วาดเสน 2 41010202_SEC_5

วิทยา พลวิฑูรย,ลิปกร มาแกว,เนติ พิเคราะห 41014202 ศิลปะไทย 1 41014202_SEC_1

วุฒิพร ธูปเพ็ง 41000021 ศิลปะเปรียบเทียบ 41000021_SEC_3

วุฒิพร ธูปเพ็ง,ไกรสร วิชัยกุล 41011202 จิตรกรรม 1 41011202_SEC_1

วุฒิพร ธูปเพ็ง,นิติพล เลายาง 41010203 องคประกอบศิลปะ 1 41010203_SEC_2

ศิริกัลยา โชติมณี 41000021 ศิลปะเปรียบเทียบ 41000021_SEC_4

สิริรัญญา ณ เชียงใหม 41000022 ศิลปะประยุกต 41000022_SEC_1

41000202 ประวัติและแบบอยางศิลปะตะวันตก 41000202_SEC_2

41000202_SEC_3
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สิริรัญญา ณ เชียงใหม,ทวิชนม ชมทวีวิรุตม 40000003 ทฤษฎีสี 40000003_SEC_10

สิริรัญญา ณ เชียงใหม,วิทยา พลวิฑูรย 41010203 องคประกอบศิลปะ 1 41010203_SEC_4

สุนทร สืบศิริวิริยกร 40000004 สุนทรียศาสตร 40000004_SEC_3

41000020 วิเคราะหศิลปกรรม 41000020_SEC_3

สุนทร สืบศิริวิริยกร,อุดม ธราวิจิตรกุล,เปศล อัศวปรมิตชัย 41011304 จิตรกรรม 3 41011304_SEC_3

สุภาวิตา สุดออน,ธีรยุทธ อินทรแกว 41010105 ทัศนศิลป 1 41010105_SEC_2

41010202 วาดเสน 2 41010202_SEC_2

41013304 ศิลปะภาพพิมพ 3 41013304_SEC_1

อนุสรณ คาบเพชร 41000020 วิเคราะหศิลปกรรม 41000020_SEC_4

41015301 ประวัติสื่อศิลปะ 41015301_SEC_1

อนุสรณ คาบเพชร,ศิริกัลยา โชติมณี 41015304 สื่อศิลปะ 3 41015304_SEC_1

สถาปตยกรรม สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปตยกรรม สิทธิโรจน เลิศอนันตพิพัฒน,ชัยพฤกษ นิลวรรณ,ศุภชัย ชูศรี 42011201 ออกแบบสถาปตยกรรม 1 42011201_SEC_2

สิทธิโรจน เลิศอนันตพิพัฒน,ศุภชัย ชูศร,ีพงษสิน ทวีเพชร 42011405 ออกแบบสถาปตยกรรม 5 42011405_SEC_1

สถ.บ.สถาปตยกรรม กาญจนา ปะทะนมปย,พีระ จูนอยสุวรรณ 42002103 ออกแบบเบ้ืองตน 1 42002103_SEC_2

กาญจนา ศรีวิชัย 42013309 อุปกรณประกอบอาคาร 42013309_SEC_1

42013309_SEC_2

กาญจนา ศรีวิชัย,เกรียงไกร ประสพโชคชัย 42013202 เทคโนโลยีการกอสราง 2 42013202_SEC_3

จุไรพร ตุมพสุวรรณ 12140445 การจัดการพลังงานภายในอาคาร 12140445_SEC_1

42013413 การจัดการพลังงานในอาคาร 42013413_SEC_1

42013413_SEC_2

จุไรพร ตุมพสุวรรณ,ตรึงจิต นพรัตนไกรลาศ,บวร พูลสวัสดิ์ 42011508 โครงงานวิทยานิพนธ 42011508_SEC_2

เจษฎา สุภาศร,ีพงษสิน ทวีเพชร 42002101 เทคนิคการแสดงแบบ 1 42002101_SEC_2

ชญาดา วาณิชพงษ,เกรียงไกร ประสพโชคชัย,อจิรภาส ประดิษฐ 42011201 ออกแบบสถาปตยกรรม 1 42011201_SEC_1
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ชญาดา วาณิชพงษ,พงษสิน ทวีเพชร,กิตติวัฒน ณ รังษี 42002101 เทคนิคการแสดงแบบ 1 42002101_SEC_1

ชัยปฐมพร ธนพัฒนปวงวัน,อรรถสิทธ์ิ มงคล 42002105 เขียนแบบเบ้ืองตน 42002105_SEC_1

ชัยพฤกษ นิลวรรณ,ชญาดา วาณิชพงษ,สิทธิโรจน เลิศอนันตพิพัฒน 42011599 วิทยานิพนธ 42011599_SEC_1

ตรึงจิต นพรัตนไกรลาศ,เกรียงไกร ประสพโชคชัย,ภาณุมาศ ภักดี 42013304 เทคโนโลยีการกอสราง 4 42013304_SEC_3

นที สัมปุรณะพันธ,ศุภชัย ศิลามอม,อภิชาต ศรีอรุณ 42011507 ออกแบบสถาปตยกรรม 7 42011507_SEC_2

นที สัมปุรณะพันธ,สืบพงศ จรรยสืบศรี 42014402 ประมาณราคา 42014402_SEC_1

บวร พูลสวัสดิ์,กิตติพงษ วาณิชพงษ 42014301 คอมพิวเตอรเพ่ือการเขียนแบบสถาปตยกรรม 42014301_SEC_2

บวร พูลสวัสดิ์,โสภิตสุดา ใหมวัน 42002105 เขียนแบบเบ้ืองตน 42002105_SEC_2

ปตย ครีอรุณ,ชัยพฤกษ นิลวรรณ,มานิตา ชีวเกรียงไกร 42011405 ออกแบบสถาปตยกรรม 5 42011405_SEC_2

ปตย ครีอรุณ,มานิตา ชีวเกรียงไกร,Nicolas Aurelio Luna 13064002 ความคิดสรางสรรค 13064002_SEC_2

ปตย ครีอรุณ,อภิชาต ศรีอรุณ 42011309 แนวความคิดในการออกแบบสถาปตยกรรม 42011309_SEC_1

พงษสิน ทวีเพชร,เจษฎา สุภาศรี 42002101 เทคนิคการแสดงแบบ 1 42002101_SEC_4

พงษสิน ทวีเพชร,อภิชาต ศรีอรุณ 42014410 วางผังโครงการ 42014410_SEC_2

พีระ จูนอยสุวรรณ 42011309 แนวความคิดในการออกแบบสถาปตยกรรม 42011309_SEC_2

MAAAC102 การคิดสรางสรรคและแนวคิดในการออกแบบ MAAAC102_SEC_1

พีระ จูนอยสุวรรณ,Nicolas Aurelio Luna 13064002 ความคิดสรางสรรค 13064002_SEC_1

ภาณุมาศ ภักดี,ตรึงจิต นพรัตนไกรลาศ,เกรียงไกร ประสพโชคชัย 42013304 เทคโนโลยีการกอสราง 4 42013304_SEC_1

ภาณุมาศ ภักดี,อนุพร อินทะพันธ,จุไรพร ตุมพสุวรรณ 42011507 ออกแบบสถาปตยกรรม 7 42011507_SEC_1

มานิตา ชีวเกรียงไกร,ชัยปฐมพร ธนพัฒนปวงวัน,เจษฎา สุภาศรี 42011303 ออกแบบสถาปตยกรรม 3 42011303_SEC_2

มานิตา ชีวเกรียงไกร,ปตย ครีอรุณ 12110305 ออกแบบสถาปตยกรรม 5 12110305_SEC_1

วสันต สิงหคําฟู 42013206 กลศาสตรโครงสราง 42013206_SEC_1

42013308 โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 42013308_SEC_3

ศุภชัย ชูศร,ีเจษฎา สุภาศร,ีชญาดา วาณิชพงษ 42002103 ออกแบบเบ้ืองตน 1 42002103_SEC_1
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ศุภชัย ชูศร,ีตรึงจิต นพรัตนไกรลาศ,ภาณุมาศ ภักดี 42013304 เทคโนโลยีการกอสราง 4 42013304_SEC_4

สมชาย แกวอินัง 42014206 ภูมิสถาปตยกรรมข้ันพ้ืนฐาน 42014206_SEC_1

42014206_SEC_2

สืบพงศ จรรยสืบศร,ีกาญจนา ปะทะนมปย,ปตย ครีอรุณ 42011303 ออกแบบสถาปตยกรรม 3 42011303_SEC_1

สืบพงศ จรรยสืบศร,ีเจษฎา สุภาศรี 42014412 อนุรักษสถาปตยกรรมและชุมชน 42014412_SEC_1

42014412_SEC_2

สืบพงศ จรรยสืบศร,ีนที สัมปุรณะพันธ 42014402 ประมาณราคา 42014402_SEC_2

โสภิตสุดา ใหมวัน,ติร บัวใบ 42022207 ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมภายใน 42022207_SEC_1

อภิชาต ศรีอรุณ,พงษสิน ทวีเพชร 42014410 วางผังโครงการ 42014410_SEC_1

อรรถสิทธ์ิ มงคล,กาญจนา ปะทะนมปย 42013202 เทคโนโลยีการกอสราง 2 42013202_SEC_2

อิศรา กันแตง 42002206 ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 42002206_SEC_1

42002206_SEC_2

อิศรา กันแตง,ชญาดา วาณิชพงษ 12110509 โครงงานวิทยานิพนธ 12110509_SEC_1

อิศรา กันแตง,มานิตา ชีวเกรียงไกร,ชญาดา วาณิชพงษ 42011508 โครงงานวิทยานิพนธ 42011508_SEC_1

สถ.บ.สถาปตยกรรมภายใน จุรีพร เลือกหา 42022106 การยศาสตร 42022106_SEC_1

42023404 ออกแบบแสงสวาง 42023404_SEC_1

ชัยทัต พูลสวัสดิ์,ภัทราวดี ธงงาม 9530508 สถาปตยกรรมภายใน 8 09530508_SEC_1

ณภดล เจนวินิจฉัย,ธนิตพงศ พุทธวงศ 42021201 ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน 1 42021201_SEC_1

ณภดล เจนวินิจฉัย,ภัทราวดี ธงงาม 42021308 แนวความคิดในการออกแบบสถาปตยกรรมภายใน 42021308_SEC_1

ธนิตพงศ พุทธวงศ,วราชัย ขิงทอง 43022346 ออกแบบตกแตง  1 43022346_SEC_1

ธนิตพงศ พุทธวงศ,สุรกานต จันทรวงค 42024509 ออกแบบศิลปะและงานฝมือทองถ่ิน 42024509_SEC_1

ธนิตพงศ พุทธวงศ,โสภิตสุดา ใหมวัน,วันชัยยุทธ วงษเทพ 42022105 Basic Drafting 42022105_SEC_1

นพวรรณ ยาณะ,ณภดล เจนวินิจฉัย 42024404 การประมาณราคาสถาปตยกรรมภายใน  42024404_SEC_1
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ภัทราวดี ธงงาม,ชัยทัต พูลสวัสดิ์,สุทธปรีชา จริยงามวงศ 42023304 เทคโนโลยีสถาปตยกรรมภายใน 2 42023304_SEC_1

วราชัย ขิงทอง,ชัยทัต พูลสวัสดิ์ 42002101 เทคนิคการแสดงแบบ 1 42002101_SEC_3

วราชัย ขิงทอง,วันชัยยุทธ วงษเทพ,ชัยทัต พูลสวัสดิ์ 42021405 ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน 5 42021405_SEC_1

วราชัย ขิงทอง,วีรพจน การคนซื่อ 42022308 สถาปตยกรรมไทย 42022308_SEC_1

วีรพจน การคนซื่อ,ติร บัวใบ 42023307 อุปกรณประกอบอาคาร 42023307_SEC_1

วีรพจน การคนซื่อ,วันชัยยุทธ วงษเทพ,สุทธปรีชา จริยงามวงศ 42023202 เทคโนโลยีการกอสราง 2 42023202_SEC_1

วีรพจน การคนซื่อ,สุทธปรีชา จริยงามวงศ 42023202 เทคโนโลยีการกอสราง 2 42023202_SEC_2

สุทธปรีชา จริยงามวงศ,จุรีพร เลือกหา,ติร บัวใบ 42021303 ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน 3 42021303_SEC_1

สุทธปรีชา จริยงามวงศ,ติร บัวใบ 42002103 ออกแบบเบ้ืองตน 1 42002103_SEC_3

สุรกานต จันทรวงค 42024403 การปฏิบัติวิชาชีพ 42024403_SEC_1

สุรกานต จันทรวงค,ภัทราวดี ธงงาม,วันชัยยุทธ วงษเทพ 42021507 เตรียมวิทยานิพนธ 42021507_SEC_1
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