
 

 
 

 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสรายชื่อรายวิชา PPD1402 องค์ประกอบศิลปะ  ( Elements of Art ) 

2. จาํนวนหน่วยกติ 3 หนว่ยกิต (2-2-5)  

3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา 

วิทยาศาสตร์บณัฑติ (ออกแบบสิง่พิมพ์ และบรรจภุณัฑ์) 

ประเภทของรายวิชา หมวดวชิาเฉพาะด้าน กลุม่วิชาแกน 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 

นางสาวปฏิญญาณ์  แสงอรุณ อาจารย์ผู้สอน 

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีที่เรียน  ภาคการศกึษาท่ี 1 / ชัน้ปีท่ี 1 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)  ไมม่ ี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite) (ถ้ามี) ไมม่ ี

8. สถานที่เรียน คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

9. วันที่จัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้สุดท้าย  1 มิถนุายน 2557 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายรายวชิา 

 

- นกัศกึษาสามารถบอกถงึหลกัการออกแบบทศันศิลป์ ทศันธาตขุองศิลปะ ทฤษฎีส ีและ  หลกัการจดั

องค์ประกอบได้  

-      นกัศกึษาสามารถออกแบบทศันศิลป์ ได้อยา่งสร้างสรรค์และมสีนุทรียภาพทางทศันศิลป์  

-      นกัศกึษาสามารถ จดัองค์ประกอบศิลป์ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยใช้หลกัการออกแบบได้  

-      นกัศกึษาสามารถสร้างสรรค์ศิลปะท่ีมคีวามคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และความสวยงามได้ 

 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  http://ssru.ac.th/index.php/th/ 

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   http://www.fit.ssru.ac.th/index.php/th/ 

สาขาวิชา ออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภณัฑ์  

http://ssru.ac.th/index.php/th/
http://www.fit.ssru.ac.th/index.php/th/


2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา 

- เพ่ือให้นกัศกึษาได้เข้าใจถงึปัจจยัตา่งๆ ศกึษาเก่ียวกบัหลกัการออกแบบทศันศิลป์ ทศันธาตขุองศลิปะ ทฤษฎีส ี

หลกัการจดัองค์ประกอบ และสนุทรียภาพทางทศันศิลป์ ฝึกปฏิบตัิการจดัองค์ประกอบศิลป์ 2 มิติ และ 3 มิติ 

โดยใช้หลกัการออกแบบ เน้นเทคนิคการสร้างสรรค์ศิลปะ ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ ท่ีเกิดแนวคดิใหม ่และความ

สวยงาม  ท่ีมีผลกบังานออกแบบสิง่พิมพ์และบรรจภุณัฑ์ เพ่ือเป็นแนวทางในการนําไปใช้เป็นพืน้ฐานใน

การศกึษารายวิชาอ่ืนๆ ในสาขาออกแบบสิง่พิมพ์ และบรรจภุณัฑ์ 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาํเนินการ 

1. คําอธิบายรายวชิา 

- ความหมายของการออกแบบ องค์ประกอบท่ีเป็นพืน้ฐาน ของการสร้างสรรค์งานออกแบบ จุด เส้น รูปร่าง 

รูปทรง สี แสง เงา องค์ประกอบหลกัของงานออกแบบ จงัหวะ ลวดลาย การตดักนั ความสมดลุเอกภาพ รวมถึง

การจดัองค์ประกอบการออกแบบ 

 

2. จํานวนชัว่โมงท่ีใช้ตอ่ภาคการศกึษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบตัิ/ภาคสนาม/การฝึกงาน งานการศกึษาด้วยตวัเอง 

บรรยาย 30 ชัว่โมง

ตอ่ภาคการศกึษา 

สอนเสริมตามความต้องการ

ของนกัศกึษาเฉพาะราย 

 

ฝึกปฏิบตั ิ30 ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษา การศกึษาด้วยตนเอง 

5 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 

 

 

3. จํานวนชัว่โมงตอ่สปัดาห์ท่ีอาจารย์ให้คาํปรึกษา และแนะนําทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบคุคล 

3.1 อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คาํปรึกษาผา่นเว็บไซด์ของสาขาวชิาท่ี www.printing.ssru.ac.th  และในการ

เรียนการสอนสปัดาห์แรก 

3.2 อาจารย์จดัเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบคุคล หรือ รายกลุม่ตามความต้องการ 5 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ (เฉพาะ รายท่ี

ต้องการในวนัจนัทร์-ศกุร์ หลงัเลกิเรียนตัง้แตเ่วลา 16.00-17.00 น.) 

 

 

 

 

 

 

http://www.printing.ssru.ac.th/


หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

     แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอ่ผลลการเรียนรู้จากหลกัสตูรหมวดวิชาเฉพาะสูร่ายวชิา

(CurriculumMapping)   • ความรับผิดชอบหลกั  o  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะทาง

ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสารและ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

PPD1402   องค์ประกอบศิลปะ • o o o o o • o • o o o o o • o o o o o o o o • • o o o 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

     (1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจรติ 

   
1.2 วิธีการสอน 

(1)  มอบหมายงานปฏิบตัิในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน กําหนดสง่งาน ฝึกความรับผิดชอบ  มอบหมายให้นกัศกึษา

ทํางานเป็นกลุม่ ฝึกการเป็นผู้ นํา สมาชิกกลุม่ ฝึกความรับผิดชอบ  

           (2)  กําหนดให้มวีฒันธรรมองค์กร เพ่ือปลกูฝังให้นกัศกึษามีระเบียบวินยั  

     (3)  สอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพในการสอน 

1.3 วิธีการประเมินผล 

           (1) ประเมินจากการตรงตอ่เวลา การเข้าชัน้เรียน การสง่งานท่ีได้รับมอบหมาย การเข้าร่วมกิจกรรม 

           (2) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  

    (3) ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน การปฏิบตัิงานและการสอบ 

 

2. ความรู้ 

    2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

          (1) หลกัการ ประเภท ออกแบบการจดัองค์ประกอบ2มิติ และ ทฤษฎีสเีบือ้งต้น   

          (2) สนุทรียภาพทางทศันศิลป์ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์งาน การจดัองค์ประกอบและ ทฤษฎีสเีบือ้งต้น   



          (3) การจดัองค์ประกอบศลิป์  โดยใช้หลกัการจดัองค์ประกอบภาพ  ทฤษฎีส ี จดุ เส้น รูปร่าง รูปทรง ส ีแสง เงา 

 วิธีจดัองค์ประกอบหลกัของงานออกแบบเบือ้งต้น  จงัหวะ ลวดลาย การตดักนั ความสมดลุเอกภาพ รวมถงึการจดั

องค์ประกอบการออกแบบ 2 มิติเบือ้งต้น 

 

   2.2 วิธีการสอน 

           (1) บรรยายหลกัการและทฤษฎีพร้อมภาพประกอบ 

           (2)  ฝึกคิดวิเคราะห์ การนําเสนอผลงาน วจิารย์ผลงานและการปรับปรุงแก้ไข 

    (3) สาธิตวิธีปฏิบตัิงาน สร้างงาน ฝึกปฏิบตัิหลกัการจดัองค์ประกอบภาพ  ทฤษฎีสี  องค์ประกอบการออกแบบ 2 มิติ

เบือ้งต้น 

    

 

2.3 วิธีการประเมินผล 

          (1) สอบทดสอบกลางภาค และปลายภาค ในหลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง  

          (2) นําเสนอสรุปการอา่นจากการค้นคว้าข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 

          (3) การร่วมอภิปรายกลุม่จากการวิเคราะห์กรณีศกึษาสงัเกตการปฏิบตัิงานในชัน้เรียนการมีสว่นร่วมในการ 

ปฏิบตัิงานกลุม่  

 

3. ทักษะทางปัญญา 

     3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

           (1) คิดอยา่งมีวจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบพฒันาความคดิสร้างสรรค์ ในผลงานโดยใช้การจดัองค์ประกอบ และ 

ทฤษฎีส ี  

3.2 วิธีการสอน 

     (1) การมอบหมายงานฝึกปฏิบตัิ ให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบตัิงาน  และนําเสนอผลการศกึษา ความสาํคญั 

ตลอดจนศกึษารูปแบบผลงานหลกัการการจดัองค์ประกอบและ ทฤษฎีส ีกบัการออกแบบในปัจจบุนั 

           (2) อภิปรายกลุม่  

            (3) วิเคราะห์กรณีศกึษาในการนําเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ในปัจจบุนั วิเคราะห์วิจารย์ผลงาน ประเมินผลงาน 

ท่ีฝึกปฏิบตัิ 

     3.3  วิธีการประเมินผล 

           (1) สอบกลางภาค สอบปลายภาคและสอบภาคปฏิบตั ิ

           (2) ให้คะแนนจากฝึกการปฏิบตัิงานร่วมกนัโดยเน้นข้อสอบปากเปลา่ท่ีมีการวิเคราะห์แนวคดิรวมทัง้ทกัษะในการสร้าง

องค์ประกอบและ ทฤษฎีส ี รวมถึงการจดัองค์ประกอบการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบงาน 2 มิต ิ 



 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

         (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง      

4.2 วิธีการสอน 

           (1) การมอบหมายให้นกัศกึษา อภิปรายจากปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

           (2) การมอบหมายงานรายบคุคลและรายกลุม่ 

    4.3 วิธีการประเมินผล 

          (1) การอภิปรายกลุม่ร่วมกนั 

          (2) การนําเสนองานเป็นรายบคุคล และการวเิคราะห์งานกลุม่ 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

     5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

           (1) มีทกัษะในการใช้เคร่ืองมือท่ีจําเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัตอ่การทํางานท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

  

    5.2 วิธีสอน 

     (1) มอบหมายงานให้นกัศกึษาทําโครงงาน โดยการสบืค้นข้อมลูทางอินเทอร์เน็ต 

  การนําเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

    5.3 วิธีการประเมินผล 

        (1) การจัดทํารายงาน โครงงานและนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี 
         (2) การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอน และการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

 

สปัดาห์ หวัข้อ / รายละเอียด จํานวนชัว่โมง กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน 

1 - แนะนํารายวิชาและการประเมินผล 
- แนะนําข้อตกลงของชัน้เรียนและการเก็บคะแนน 
- แนะนําหนงัสือที่ใช้ประกอบการเรียนและอปุกรณ์ 

 

4 บรรยาย 

อภิปราย 

ศกึษากรณีศกึษา 

ปฏิญญาณ์  

แสงอรุณ 

2 - ความหมายและประเภทของทศันศลิป์  

  หลกัการออกแบบทศันศิลป ทศันธาต ุ

4 บรรยาย 

ศกึษากรณีศกึษา 

ฝึกปฏิบตั ิ

ปฏิญญาณ์  

แสงอรุณ 



  1.การออกแบบภาพร่าง  

(Sketch) เป็นรายบคุคล 

  2.วิจารณ์ให้ข้อเสนอแนะ 

รายบคุคล 

3 - องค์ประกอบของศิลปะ 

- จดุ (dot) เส้น (Line) , ผิวสมัผสั (Texture), 

   อธิบายเร่ืองนําเส้นที่นํามาใช้ในงานศิลปะ 

   อธิบายลกัษณะของพืน้ผิวทีใ่ช้ในงานศลิปะ 

 

4 บรรยาย 

ฝึกปฏิบตั ิ

  1.นกัศกึนําเสนอแบบร่าง 

     เป็นรายบคุคล 

  2.นําเสนอผลงานจริง 

  3.วิจารณ์ให้ข้อเสนอแนะ 

  เป็นรายบคุคล 

ปฏิญญาณ์  

แสงอรุณ 

4 - การจดัองค์ประกอบ  

    - ทฤษฎีสี (Color) ,นํา้หนกัส ี(Value) 

4 บรรยาย 

ฝึกปฏิบตั ิ

ศกึษากรณีศกึษา 

ปฏิญญาณ์  

แสงอรุณ 

5 - การจดัองค์ประกอบ  

    -  บริเวณวา่ง (Space)  

     -  รูปร่าง & รูปทรง  (Shape & Form) 

4 บรรยาย 

ฝึกปฏิบตั ิ

ศกึษากรณีศกึษา 

ปฏิญญาณ์  

แสงอรุณ 

6 - มอบหมายงานกลางภาค ( Midterm Project) 

 

 

4 ศกึษากรณีศกึษา 

สืบค้นผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ 

 

ปฏิญญาณ์  

แสงอรุณ 

7 - สง่แบบร่างงาน กลางภาค 4 นําเสนอผลงาน ปฏิญญาณ์  

แสงอรุณ 

9   สอบ กลางภาค ( Midterm Project) 4 บรรยาย 

นําเสนอผลงาน 

ปฏิญญาณ์  

แสงอรุณ 

10  -  ทฤษฎีและหลกัการจดัองค์ประกอบทางทศันศลิป์ 

(Composition) 

        คือ การนําเอาทศันะธาต ุได้แก่ จดุ เส้น รูปร่าง 

รูปทรง นํา้หนกัออ่นแก่ บริเวณวา่ง สี และพืน้ผิว มาจดั

ประกอบเข้าด้วยกนัจนเกิดความพอดี เหมาะสม 

 

-  ทฤษฎีกบัหลกัการจดัองค์ประกอบทางทศันศิลป์  

   (Principle of Composition 2Dimention ) 

4 บรรยาย 

ศกึษากรณีศกึษา 

สืบค้นผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ 

 

ปฏิญญาณ์  

แสงอรุณ 



11 -12 - ความหมายของมิติ  ,  การสร้างภาพมิติ 

   มิติในด้านภาพ 

1. สามมิติที่เกิดจากส ี 

2. สามมิติที่เกิดจากแสงและเงา  

3. สามมิติทีเ่กิดจากบริเวณวา่ง  

4. สามมิติที่เกิดจากการบงักนั ทบักนั หรือซ้อนกนั  

5. สามมิติทีเ่กิดจากการแตกตา่งกนัของขนาด  

6. สามมิติทีเ่กิดจากเส้นและจดุรวมสายตา  

7. สามมิติที่เกิดจากเส้น และแสงเงา  

8. สามมิติที่เกิดจากเส้น สี และแสงเงา 

 

8 บรรยาย 

ศกึษากรณีศกึษา 

สืบค้นผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ 

 

ปฏิญญาณ์  

แสงอรุณ 

13    มิติในด้านรูปทรง 

1. สามมิติเกิดจากการรับรู้ทางการมองเห็นรูปทรง 

ที่เป็นปริมาตร 

2. สามมิติเกิดจากการรับรู้ทางการจบัต้องรูปทรง 

ที่ เป็นปริมาตร 

 

 

4 บรรยาย 

ศกึษากรณีศกึษา 

สืบค้นผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ 

 

ปฏิญญาณ์  

แสงอรุณ 

14-15  
- หวัข้ออิสระ (Free Composition) 

8 ให้นกัศกึษาน าความรู้ที่ได้เรียน

มาตลอด 9 สปัดาห์ มาทํางาน

ศิลปะ 

โดยกําหนดหวัข้อการนําเสนอเอง 

  1.นกัศกึนําเสนอแบบร่างเป็น    

รายบคุคล 

  2.นําเสนอผลงานจริง 

  3.วิจารณ์ให้ข้อเสนอแนะ 

     เป็นรายบคุคล 

ปฏิญญาณ์  

แสงอรุณ 

16 - การสร้างเนือ้หาการจดัองค์ประกอบ 

 , การจดัองค์ประกอบแบบนามธรรม 

 

 

4 บรรยาย 

ศกึษากรณีศกึษา 

สืบค้นผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ 

ปฏิญญาณ์  

แสงอรุณ 

17   สอบปลายภาค 4 - สอบผลงานปลายภาค  

(Final  Project)  ผลงานที่ได้รับ

มอบหมายในชัน้เรียน 

ปฏิญญาณ์  

แสงอรุณ 

 

 

 

 



2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

การประเมิน งานที่จะใช้ประเมินผู้ เรียน งานที่จะใช้ประเมินผู้ เรียน สปัดาห์ที่

กําหนด 

สดัสว่นของการประเมินผล 

(1) 

 

1.1,2.1,2.3,3.1,5.1 การสอบข้อเขียน 

- สอบปลายภาค 

 

17 

 

20% 

(2) 1.1 การเข้าชัน้เรียน ตลอดเทอม 5% 

(3) 1.1,2.1,2.3,3.1,4.6,5.1 การมีสว่นร่วมอภิปราย การนําเสนอ 

และการแสดงความคิดเห็น ในชัน้เรียน 

ตลอดเทอม 5% 

(4) 1.1,2.1,2.3,3.1,2.3,4.6,5.1 การสง่ผลงาน 

ผลงานกลางภาค  (Midterm Project) 

ผลงานปลายภาค (Final Project) 

ผลงานที่ได้รับมอบหมายในชัน้เรียน 

 

9 

17 

ตลอดเทอม 

 

20% 

30% 

20% 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตาํราหลัก 

สรุชาติ เถาทอง. 2536. หลกัการทศันศิลป์. อกัษรกราฟิค : กรุงเทพฯ  

 

2. เอกสารและข้อมูลสาํคัญ 

ฉตัรชยั อรรถปักษ์. 2551. องค์ประกอบศิลปะ. พิมพ์ครัง้ท่ี 3. กรุงเทพฯ : วิทยพฒัน์.  

นภสร ลิม้ไชยาวฒัน์. 2545. ประสทิธิผลของการออกแบบกราฟฟิกบนบรรจภุณัฑ์ท่ีมีตอ่ผู้บริโภค.วทิยานิพนธ์นิเทศ

ศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาการโฆษณา : จฬุาลงกรณ์. 

นวลน้อย บญุวงษ์. 2539. หลกัการออกแบบ. จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ไพโรจน์ พิทยเมธี. 2551. การวเิคราะห์องค์ประกอบการออกแบบเลขนศิลป์ท่ีแสดงเอกลกัษณ์ไทย.วิทยานิพนธ์ศิลปะ

มหาบณัฑิต สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ : มหายาลยัศิลปากร. 

 

วิรุณ ตัง้เจริญ. 2537. ออกแบบ 2 มิติ. กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พริน้ติง้ เฮาส์  

วิรุณ ตัง้เจริญ. 2548. ทศันศิลป์.กรุงเทพฯ :สาํนกัพิมพ์ บริษัทพฒันาคณุภาพวชิาการ (พว.). 

         อารยะ ศรีกลัป์ยาณบตุร. 2550 .การออกแบบสิง่พิมพ์. กรุงเทพฯ : วิสคอมเซ็นเตอร์. 

Charles Wall Schlaeger. 1992 .Basic Visual Concepts and Principles The Ohio state  

University Department of Industrial Design 



 

 หมวดที่ 7 การประเมิน และปรับปรุงการดาํเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยทุธ์การประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนกัศกึษา 

- การสนทนาระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียน 

- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยทุธ์การประเมินการสอน 

- ผลงานนกัศกึษาทัง้ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน 

3. การปรับปรุงการสอน 

- การนําผลงานของนกัศกึษามาวิเคราะห์ เพ่ือวางแผนปรับปรุงเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมฤทธ์ิของนกัศกึษาในรายวิชา 

- มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศกึษา (คะแนน/เกรด) และการให้

คะแนนนกัศกึษา 

5. การดาํเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวชิา 

-  ปรับปรุงรายวชิาทกุๆ 5 ปี หรือตามผลการสมัมนาการจดัการเรียนการสอน 

 

 

 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา: อาจารย์ ปฏิญญาณ์  แสงอรุณ 

 

ลงช่ือ......................................        วนัท่ีรายงาน   20 ธนัวาคม 255 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสตูร: อาจารย์ สหภพ  กลบีลาํเจียก 

 

ลงช่ือ......................................        วนัท่ีรายงาน   20 ธนัวาคม 2557 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสตูร: อาจารย์ ศภุวรรณ พนัธ์เกาะเลิง่ 

 

ลงช่ือ.....................................        วนัท่ีรายงาน   20 ธนัวาคม 2557 


	-  ทฤษฎีกับหลักการจัดองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ 
	   (Principle of Composition 2Dimention )
	- หัวข้ออิสระ (Free Composition)

