ขอมูลการติดตออาจารยผูสอน
สําหรับการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2563
คณะ วิทยาลัยเพาะชาง
พื้นที่ เพาะชาง
สาขาวิชา ออกแบบศิลปหัตถกรรม ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2563
หมายเหตุ : ให"นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา ห"องเรียน วัน/เวลา กลุมเรียน และติดตออาจารย-ผู"สอน
ลําดับ
ที่

รหัสวิชา

1

ART 1101

วาดเส"น

422

2

AAC 1204

ทฤษฎี
ศิลปหัตถกรรม

451

3

4

AAC 1201

AAC 1301

รายชื่อวิชา

หอง
เรียน

งานผ"าเบื้องต"น

443

ลวดลายเพื่องาน
ศิลปะไทย

442

วัน/เวลา

ชั้นป2

อาจารยผูสอน

ชองทางติดตอ

วันจันทร8.30-12.30 น.

ปที่ 1

รศ.สุวิทย- วิทยาจักษุ-

วันพฤหัสบดี
13.30-14.30 น.

ปที่ 1

อ.ภาวิณี ศิรโิ รจน-

ไลน: อ.สุวิทย- LINE ID sv29012509
การสอนออนไลน: โปรแกรม ZOOM
เว็บไซต : เฟสบุ9ค : สุวิทย- วิทยาจักษุ- (สร"างกลุม)
อีเมล: ajan.suwit@windowslive.com
เบอรโทร : 089-0539862
ไลน: kamnanmuk
การสอนออนไลน: Application Zoom meeting
Application Googleclassroom
เว็บไซต : เฟสบุ9ค : อีเมล: burin151127@gmail.com
เบอรโทร : 081-9954425
ไลน: Line ID: joyly_utchin
การสอนออนไลน: โปรแกรม Zoom
เว็บไซต : ไมมี
เฟสบุ9ค : Facebook (แบบกลุม)
อีเมล: Sippajoy@gmail.com
เบอรโทร : 063-4514595
ไลน: art_12356
การสอนออนไลน: Application Zoom
เว็บไซต :
เฟสบุ9ค: Rattanarat/กลุมปjด

วันพุธ
08.30-15.30 น.
และ
17.30-19.30น.
วันพฤหัสบดี
08.30-12.30น.
ศุกร08:30-14:30

ปที่ 1

อ.ดวงใจ อุชชิน

ปที่ 1

อ.รัตนรัตน- ขาวทุง

หมายเหตุ
ในสวนของรายละเอียด
จะต"องทําการตกลงกับ
นักศึกษาอีกครั้ง

ตกลงรายละเอียดกับ
นักศึกษาอีกครั้ง

ตกลงรายละเอียดกับ
นักศึกษาอีกครั้ง

ลําดับ
ที่

รหัสวิชา

รายชื่อวิชา

หอง
เรียน

5

AAC 3201

เทคนิคงานเครื่องรัก

452

6

AAC 3341

เครื่องรักลายรดน้ํา

452

วัน/เวลา
8.30 – 16.30

10.30 -16.30

ชั้นป2

อาจารยผูสอน

4

อ.ณรงค-ศักดิ์ ดอย
ลอม

4

อ.ณรงค-ศักดิ์ ดอย
ลอม

ชองทางติดตอ
อีเมล:tiknopparat@gmail.com
ไลน: narongsak2505
การสอนออนไลน: app. zoom
เว็บไซต :
เฟสบุ9ค :
อีเมล: doylom_sak@hotmail.com
เบอรโทร : 0851644279
ไลน: narongsak2505
การสอนออนไลน: app. zoom
เว็บไซต :
เฟสบุ9ค :
อีเมล: doylom_sak@hotmail.com
เบอรโทร : 0851644279

หมายเหตุ
ตกลงรายละเอียดการสอน
กับนักศึกษาอีกครั้ง

ตกลงรายละเอียดการสอน
กับนักศึกษาอีกครั้ง

ขอมูลการติดตออาจารยผูสอน
สําหรับการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2563
คณะ วิทยาลัยเพาะชาง
พื้นที่ เพาะชาง
สาขาวิชา ออกแบบศิลปหัตถกรรม ชั้นปที่ 2 ปการศึกษา 2563
หมายเหตุ : ให"นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา ห"องเรียน วัน/เวลา กลุมเรียน และติดตออาจารย-ผู"สอน
ลําดับ
ที่

รหัสวิชา

รายชื่อวิชา

1

AAC 3305

เขียนแบบเพื่องาน
ศิลปหัตถกรรม

2

AAC 2301

ศิลปหัตถกรรม
พื้นบ"าน

3

AAC 2201

หนังสร"างสรรค-

หอง
เรียน

วัน/เวลา

ชั้นป2

อาจารยผูสอน

441

วันศุกร08.30-15.30 น.

ปที่ 2

อ.ศุภวิชญ- มาสาซ"าย

451

วันพุธ
13.30-15.30 น.

ปที่ 2

อ.ภาวิณี ศิรโิ รจน-

441

วันอังคาร
8.30-16.30 น.

ปที่ 2

อ.ภาวิณี ศิรโิ รจน-

ชองทางติดตอ
LINE ID : terminal30
การสอนออนไลน:
- โปรแกรม ZOOM
- โปรแกรม Googleclassroom
Facebook : suppawit masasai (สร"างกลุม)
Email : suppawit.mas@rmutr.ac.th
Email-office365 :
suppawit.mas@outlook.kmutr.ac.th
เบอรโทร : 080 038 6969
ไลน: kamnanmuk
การสอนออนไลน: Application Zoom meeting
Application Googleclassroom
เว็บไซต : เฟสบุ9ค : อีเมล: burin151127@gmail.com
เบอรโทร : 081-9954425
ไลน: kamnanmuk
การสอนออนไลน: Application Zoom meeting
Application Googleclassroom
เว็บไซต : เฟสบุ9ค : -

หมายเหตุ

ตกลงรายละเอียดกับ
นักศึกษาอีกครั้ง

ลําดับ
ที่

รหัสวิชา

รายชื่อวิชา

หอง
เรียน

วัน/เวลา

ชั้นป2

อาจารยผูสอน

4

AAC 2202

เครื่องหลอ

422

วันพุธ
8.30-12.30 น.
วันพฤหัส
8.30-17.30 น.

ปที่ 2

รศ.สุวิทย- วิทยาจักษุ-

5

DES 1101

ความรู"ทั่วไปเกี่ยวกับ
การออกแบบ

451

วันจันทร8.30 - 11.30 น.

ปที่ 2

อ. สุนิสา อินทรสุข

6

ART 2104

ประวัติและแบบ
อยางศิลปะไทย

451

วันศุกร15.30-17.30 น.

ปที่ 2

อ.รัตนรัตน- ขาวทุง

ชองทางติดตอ
อีเมล: burin151127@gmail.com
เบอรโทร : 081-9954425
ไลน: อ.สุวิทย- LINE ID sv29012509
การสอนออนไลน: โปรแกรม ZOOM
เว็บไซต : เฟสบุ9ค : สุวิทย- วิทยาจักษุ- (สร"างกลุม)
อีเมล: ajan.suwit@windowslive.com
เบอรโทร : 089-0539862
Line ID: wongwaen
การสอนออนไลน: Application Zoom
เว็บไซต : เฟสบุ9ค : อีเมล: s.intarasuk84@gmail.com
เบอรโทร : 062 454 9692
ไลน: art_12356
การสอนออนไลน: Application Zoom
เว็บไซต :
เฟสบุ9ค: Rattanarat/กลุมปjด
อีเมล:tiknopparat@gmail.com

ขอมูลการติดตออาจารยผูสอน
สําหรับการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2563
คณะ วิทยาลัยเพาะชาง
พื้นที่ เพาะชาง
สาขาวิชา ออกแบบศิลปหัตถกรรม ชั้นปที่ 3 ปการศึกษา 2563

หมายเหตุ
ตกลงรายละเอียดกับ
นักศึกษาอีกครั้ง
ในสวนของ
รายละเอียด จะต"อง
ทําการตกลงกับ
นักศึกษาอีกที

ตกลงรายละเอียดกับ
นักศึกษาอีกครั้ง
ตกลงรายละเอียดกับ
นักศึกษาอีกครั้ง

หมายเหตุ : ให"นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา ห"องเรียน วัน/เวลา กลุมเรียน และติดตออาจารย-ผู"สอน
ลําดับ
ที่

รหัสวิชา

รายชื่อวิชา

AAC 3311

การอนุรักษ-งาน
ศิลปกรรมประจํา
ชาติ

2

AAC 3202

3

AAC 3303

1

4

AAC 3305

หอง
เรียน

วัน/เวลา

ชั้นป2

อาจารยผูสอน

442

พุธ
13:30-15:30

ปที่ 3

อ.รัตนรัตน- ขาวทุง

เครื่องไม"

452

วันอังคาร
08.30-17.30 น.
วันพุธ
8.30-12.30 น.

ปที่ 3

ผศ.ไพรัตน- หลวงแนม
อ.ศุภวิชญ- มาสาซ"าย

คอมพิวเตอร-เพื่อ
งานออกแบบ
ศิลปหัตถกรรม

451

วันจันทร13.30 - 19.30 น.

ปที่ 3

อ. สุนิสา อินทรสุข

การออกแบบ
ผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรม

451

วันพฤหัสบดี
08.30-10.30 น.

ปที่ 3

อ.ศุภวิชญ- มาสาซ"าย

ชองทางติดตอ
ไลน: art_12356
การสอนออนไลน: Application Zoom
เว็บไซต :
เฟสบุ9ค: Rattanarat/กลุมปjด
อีเมล:tiknopparat@gmail.com
เบอรโทร:0956346379
LINE ID : terminal30
การสอนออนไลน:
- โปรแกรม ZOOM
- โปรแกรม Googleclassroom
Facebook : suppawit masasai (สร"างกลุม)
Email : suppawit.mas@rmutr.ac.th
Email-office365 :
suppawit.mas@outlook.kmutr.ac.th
เบอรโทร : 080 038 6969
Line ID: wongwaen
การสอนออนไลน: Application Zoom
เว็บไซต : เฟสบุ9ค : อีเมล: s.intarasuk84@gmail.com
เบอรโทร : 062 454 9692
LINE ID : terminal30
การสอนออนไลน:
- โปรแกรม ZOOM
- โปรแกรม Googleclassroom
Facebook : suppawit masasai (สร"างกลุม)
Email : suppawit.mas@rmutr.ac.th
Email-office365 :
suppawit.mas@outlook.kmutr.ac.th

หมายเหตุ
ในสวนของการเรียนการ
สอนต"องตกลงรายละเอียด
กับนักศึกษาอีกครั้ง

ตกลงรายละเอียดกับ
นักศึกษาอีกครั้ง

ลําดับ
ที่

รหัสวิชา

รายชื่อวิชา

หอง
เรียน

วัน/เวลา

ชั้นป2

อาจารยผูสอน

ชองทางติดตอ

หมายเหตุ

เบอรโทร : 080 038 6969

ขอมูลการติดตออาจารยผูสอน
สําหรับการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2563
คณะ วิทยาลัยเพาะชาง
พื้นที่ เพาะชาง
สาขาวิชา ออกแบบศิลปหัตถกรรม ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2563
หมายเหตุ : ให"นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา ห"องเรียน วัน/เวลา กลุมเรียน และติดตออาจารย-ผู"สอน
ลําดับ
ที่

รหัสวิชา

รายชื่อวิชา

1

ART 4324

การเปqน
ผู"ประกอบการเพื่อ

หอง
เรียน
441

วัน/เวลา

ชั้นป2

วันอังคาร
08.30-14.30 น.

ปที่ 4

อาจารยผูสอน
อาจารย-ดวงใจ อุชชิน

ชองทางติดตอ
ไลน: Line ID: joyly_utchin
การสอนออนไลน: โปรแกรม Zoom

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

รหัสวิชา

รายชื่อวิชา

หอง
เรียน

วัน/เวลา

ชั้นป2

อาจารยผูสอน

สร"างธุรกิจใหม

2

AAC 4343

การสัมมนาทาง
วิชาชีพ
ศิลปหัตถกรรม

451

วันอังคาร
14.30 - 16.30 น.

ปที่ 4

อ. สุนิสา อินทรสุข

3

AAC 4238

โครงการศิลปนิพนธ-

441

วันพุธ
13.30-15.30 น.

ปที่ 4

อ.ศุภวิชญ- มาสาซ"าย

4

AAC 3329

คอมพิวเตอร-เพื่อ
งานศิลปหัตถกรรม

451

วันพุธ
8.30 – 12.30 น.

ปที่ 4

อ. สุนิสา อินทรสุข

5

AAC 3341

เครื่องรักลายรดน้ํา

452

พฤหัสบดี
08:30-10:30

ปที 4

อ.รัตนรัตน- ขาวทุง

ชองทางติดตอ
เว็บไซต : ไมมี
เฟสบุ9ค : Facebook (แบบกลุม)
อีเมล: Sippajoy@gmail.com
เบอรโทร : 063-4514595
Line ID: wongwaen
การสอนออนไลน: Application Zoom
เว็บไซต : เฟสบุ9ค : อีเมล: s.intarasuk84@gmail.com
เบอรโทร : 062 454 9692
LINE ID : terminal30
การสอนออนไลน:
- โปรแกรม ZOOM
- โปรแกรม Googleclassroom
Facebook : suppawit masasai (สร"างกลุม)
Email : suppawit.mas@rmutr.ac.th
Email-office365 :
suppawit.mas@outlook.kmutr.ac.th
เบอรโทร : 080 038 6969
Line ID: wongwaen
การสอนออนไลน: Application Zoom
เว็บไซต : เฟสบุ9ค : อีเมล: s.intarasuk84@gmail.com
เบอรโทร : 062 454 9692
ไลน: art_12356
การสอนออนไลน: Application Zoom
เว็บไซต :
เฟสบุ9ค: Rattanarat/กลุมปjด
อีเมล:tiknopparat@gmail.com
เบอรโทร:0956346379

หมายเหตุ

ตกลงรายละเอียด
กับนักศึกษาอีกครั้ง

ตกลงรายละเอียด
กับนักศึกษาอีกครั้ง

ตกลงรายละเอียด
กับนักศึกษาอีกครั้ง

