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คูมือประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ประวัติศาสตรการออกแบบนิเทศศิลป
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คํานํา

 คูมือประกอบการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตรการออกแบบนิเทศศิลป 

ประกอบดวยสามสวน เพื่อเรียนรูทฤษฎี ความเปนมาในประวัติศาสตรการออกแบบ

นิเทศศิลป  

(1) คูมือประกอบการศึกษารายวิชาสี่บท

 บทนํา ประวัติศาสตรการออกแบบนิเทศศิลป 

  Introduction for History of Communication Design                                                                                                                                       

 บทที่ ๑ ฟอรมการเขียนฯ 

  The Form of Writing        

 บทที่ ๒ การออกแบบ, นิเทศ และเดอะ เรอเนสซองส   

  Design, Communications and The Renaissance      

 บทที่ ๓ ความสมัยใหม, การออกแบบนิเทศศิลป   

  Modern Communication Design

(2) บทคัดยอแนะนําการคัดเลือกทําแบบฝกหัดเชิงทฤษฎีขอ 7.1 – 7.5 ในสี่บทดังกลาว

(3) เอกสารในการอานทบทวนประกอบบทบรรยายสําหรับสอบปลายภาค
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 คูมอืสวนนีอ้ยูในขอ (1) ไดรบัการแบงขอบเขตคุณสมบัต ิ8 หวัขอ พรอมคาํอธบิาย

โดยสรุปตามลําดับ

วัตถุประสงค  Objectives

สรุปเคาโครงการศึกษาฯ  Outline 

รายการที่มาตามลําดับเหตุการณ  Key items of chronology

แนะนําการศึกษาทฤษฎี  Inroduction to study theory

คําศัพทเพื่อการศึกษาฯ  Terms to master

นิยามความสัมพันธบนการใชคํา  Vocabulary building

เอกสาร หนังสือหรือหลักฐานสําหรับการอานฯ  document (s) or reading (s)                                                 

แบบฝกหัดเพื่อพัฒนา / ปรับปรุงความรูความเขาใจ  exercises for understanding 

 ถาสังเกตในรายละเอียด ทุกหัวขอแนะนําความหลากหลายสําหรับการตัดสินใจ

คัดเลือกทําแบบฝกหัด เพื่อพัฒนา ปรับปรุงความรูความเขาใจ ประกอบบทบรรยาย 

ทามกลางแผนการสอน – ปรบัปรงุคณุภาพการเรียนรูดวยตนเอง การนาํตนเองรายบุคคล –

รายกลุม

            

เขียน – เรียบเรียง / บรรยาย

อาจารยเยาวเรศ  รัตนอักษรศิลป
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หนา สารบัญ                                                                                                                                           

 (7) คํานํา

                                                                                                                                             

 (9) รายละเอียดวิชา อน. ๒๑๑ ประวัติศาสตรการออกแบบนิเทศศิลป                                                                                           

  แผนการสอนฯ

 (15) ความสําคัญในรายวิชา

     

  1 บทนํา ประวัติศาสตรการออกแบบนิเทศศิลป  

  Introduction for History of Communication Design                                                                                                                                       

 16 บทที่ ๑  ฟอรมการเขียนฯ 

  The Form of Writing    

    

 23 บทที่ ๒  การออกแบบ, นิเทศ และเดอะ เรอเนสซองส  

  Design, Communications and The Renaissance      

              

 30 บทที่ ๓  ความสมัยใหม, การออกแบบนิเทศศิลป  

  Modern Communication Design 

 37        บทสรุปฯ

                 

  เชิงอรรถ Endnote (ในทายบท)

 38 บรรณานุกรม  Bibliography  
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