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คํานํา 
 
 
 
          โดยท่ัวไป หนังสือตําราประเภทอานประกอบการศึกษา  ไมใชหนังสือบังคับอานในรายวิชา  การเรียบเรียงอยูบน
วัตถุประสงคตามลําดับ 
 

(1) รวบรวมบทบรรยายในรายวิชาท่ีมีความสัมพันธตองศึกษากรณี ประวัติศาสตร, การออกแบบเรขศิลป เลขนศิลป 
และนิเทศศิลป - กราฟก 
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          ปจจัยสําคัญในการเรียบเรียงหนังสืออานประกอบการศึกษาท่ีมีความสัมพันธวาดวยเวลา วิวัฒนาการออกแบบ 
เรขศิลป เลขนศิลป และนิเทศศิลป - กราฟก   มีความหมาย  นําสมัยหรอืไม   ขึ้นอยูกับความสามารถของผูอาน   
ประกอบคําแนะนําเมื่อคนพบขอบกพรอง  และนํามาโตแยงบนวิพากษวิธีทางประวัติศาสตร   
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