
รหสัรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต กลุ่มเรยีน เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรยีน หอ้งเรยีน อาจารย์ผู้สอน

FA228 โลกของศิลปะและการออกแบบ (Block 1) 3 881 644709050001 เปน็ต้นไป ส. 08:00 - 12:00 น. 435/ออนไลน์ อ. ณมณ ขันธชวะนะ

ส. 13:00 - 18:00 น. 435/ออนไลน์ อ. ณมณ ขันธชวะนะ

FA229 ภาษาจีนเพื่องานออกแบบเชิงสร้างสรรค์ (Block 2) 3 881 644709050001 เปน็ต้นไป ส. 08:00 - 12:00 น. 435/ออนไลน์ ผศ. ณธกร อุไรรัตน์

ส. 13:00 - 18:00 น. 435/ออนไลน์ ผศ. ณธกร อุไรรัตน์

FA302 อัตลักษณ์ส าหรับนักออกแบบในส่ือดิจิทลั (Block 2) 3 881 644709050001 เปน็ต้นไป อา. 08:00 - 12:00 น. 435/ออนไลน์ อ. ปรัชญา พริะตระกูล

อ. วชิญ กุลประดิษฐารมณ์

อ. อุกฤษ วรรณประภา

อา. 13:00 - 18:00 น. 435/ออนไลน์ อ. ปรัชญา พริะตระกูล

อ. วชิญ กุลประดิษฐารมณ์

อ. อุกฤษ วรรณประภา

FA303 สินค้าไลฟส์ไตล์และการออกแบบ (Block 3) 3 881 644709050001 เปน็ต้นไป ส. 08:00 - 12:00 น. 435/ออนไลน์ อ. กมลศิริ วงศ์หมึก

อ. จิณณ์ธศิา สุระประเสริฐ

อ. ปรัชญา พริะตระกูล

ส. 13:00 - 18:00 น. 435/ออนไลน์ อ. กมลศิริ วงศ์หมึก

อ. จิณณ์ธศิา สุระประเสริฐ

อ. ปรัชญา พริะตระกูล

มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศึกษา 2564 ปรญิญาตร ีภาคพิเศษ

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2564

คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาการออกแบบเชิงสรา้งสรรค์  หลักสูตรเทยีบโอน จาก ปวส . แบบ Block Course  ชั้นปทีี่ 1 (รหสั64)



FA327 หลักการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (Block 1) 3 881 อา. 08:00 - 12:00 น. 437/ออนไลน์ อ. จิณณ์ธศิา สุระประเสริฐ

อ. ธนิต จึงด ารงกิจ

อ. นลินา องคสิงห

อ. อุกฤษ วรรณประภา

อา. 13:00 - 18:00 น. 437/ออนไลน์ อ. จิณณ์ธศิา สุระประเสริฐ

อ. ธนิต จึงด ารงกิจ

อ. นลินา องคสิงห

อ. อุกฤษ วรรณประภา

FA340 การเล่าเร่ืองผ่านภาพ (Block 1) 3 881 อา. 08:00 - 12:00 น. 435/ออนไลน์ อ. ปรวรรณ ดวงรัตน์

อา. 13:00 - 18:00 น. 435/ออนไลน์ อ. ปรวรรณ ดวงรัตน์

หมายเหตุ :

FA340 (881) Block 1 เรียนวนัที่ 05/09/2564, 12/09/2564, 19/09/2564, 26/09/2564, 03/10/2564  ** เลือกเรยีนเฉพาะนักศึกษา **เอกวิชาการออกแบบกราฟิก

FA229 (881) Block 2 เรียนวนัที่ 09/10/2564, 16/10/2564, 30/10/2564, 06/11/2564, 13/11/2564

FA302 (881) Block 2 เรียนวนัที่ 10/10/2564, 17/10/2564, 24/10/2564, 31/10/2564, 07/11/2564

FA303 (881) Block 3 เรียนวนัที่ 20/11/2564, 27/11/2564, 04/12/2564, 11/12/2564, 18/12/2564

วนัที่พมิพ ์: 10/08/2564 10:12:41 ผู้พมิพ ์: นาย ชัยวฒัน์ พรุิณสาร IP Address :  172.18.0.1

FA327 (881) Block 1 เรียนวนัที่ 05/09/2564, 12/09/2564, 19/09/2564, 26/09/2564, 03/10/2564  ** เลือกเรยีนเฉพาะนักศึกษา **เอกวิชาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน

FA228 (881) Block 1 เรียนวนัที่ 04/09/2564, 11/09/2564, 18/09/2564, 25/09/2564, 02/10/2564



รหสัรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต กลุ่มเรยีน เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรยีน หอ้งเรยีน อาจารย์ผู้สอน

GD341 การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร (Block 2) 3 881 634709030001 เปน็ต้นไป อา. 08:00 - 12:00 น. 435/ออนไลน์ อ. ปรัชญา พริะตระกูล

อ. วชิญ กุลประดิษฐารมณ์

อ. อุกฤษ วรรณประภา

อา. 13:00-18:00 น. 435/ออนไลน์ อ. ปรัชญา พริะตระกูล

อ. วชิญ กุลประดิษฐารมณ์

อ. อุกฤษ วรรณประภา

GD385 การออกแบบสร้างสรรค์บรรจุภณัฑ์ (Block 3) 3 881 634709030001 เปน็ต้นไป ส. 08:00-12:00 น. 435/ออนไลน์ อ. กมลศิริ วงศ์หมึก

อ. จิณณ์ธศิา สุระประเสริฐ

อ. ปรัชญา พริะตระกูล

ส. 13:00-18:00 น. 435/ออนไลน์ อ. กมลศิริ วงศ์หมึก

อ. จิณณ์ธศิา สุระประเสริฐ

อ. ปรัชญา พริะตระกูล

คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาคอมพิวเตอรก์ราฟิก  ป .ตร ีหลักสูตรเทยีบโอนจาก ปวส. ชั้นปทีี่ 2 (รหสั63)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศึกษา 2564 ปรญิญาตร ีภาคพิเศษ

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2564



GD402 การเตรียมศิลปนิพนธ ์(Block 1) 3 881 634709030001 เปน็ต้นไป ส. 08:00-12:00 น. 437/ออนไลน์ ผศ. ณธกร อุไรรัตน์

ผศ. ทพิย์ลักษณ์ โกมลวณิช

อ. กิรติ ศรีสุชาติ

อ. ปรวรรณ ดวงรัตน์

ส. 13:00-18:00 น. 437/ออนไลน์ ผศ. ณธกร อุไรรัตน์

ผศ. ทพิย์ลักษณ์ โกมลวณิช

อ. กิรติ ศรีสุชาติ

อ. ปรวรรณ ดวงรัตน์

หมายเหตุ :

วนัที่พมิพ ์: 10/08/2564 10:12:41 ผู้พมิพ ์: นาย ชัยวฒัน์ พรุิณสาร IP Address :  172.18.0.1

GD385 (881) Block 3 เรียนวนัที่ 20/11/2564, 27/11/2564, 04/12/2564, 11/12/2564, 18/12/2564 เรยีนรว่มกับ FA303 สินค้าไลฟ์สไตล์และการออกแบบ

GD341 (881) Block 2 เรียนวนัที่ 10/10/2564, 17/10/2564, 24/10/2564, 31/10/2564, 07/11/2564 เรยีนรว่มกับ FA302 อัตลักษณส์ าหรบันักออกแบบในสื่อดิจิทลั

GD402 (881) Block 1 เรียนวนัที่ 04/09/2564, 11/09/2564, 18/09/2564, 25/09/2564, 02/10/2564


