
โครงการบริการวิชาการแกชุมชน 2553 
SUMMER SHORT COURSES IN ART AND DESIGN 2010 

ระหวางเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2553 
 

กลุมหลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบ     จํานวน 8 หลักสูตร 
1. โครงการฝกอบรม  Beading & Silver Jewelry Making  
2. โครงการฝกอบรม  Sketching & Computer Illustration For Jewelry 
3. โครงการฝกอบรม การเขียนภาพ Perspective เพื่อการออกแบบตกแตง 
4. โครงการฝกอบรม การออกแบบแชนเดอเรียแฟชั่นสําหรับเทียนหอม Fashionable Chandelier Design for  
     Aroma Candle 
5. โครงการฝกอบรม Fashion Design and Marketing 
6. โครงการฝกอบรม 3D Construction Design 
7. โครงการการออกแบบนิตยสารแฟชั่นเบื้องตน 
8. โครงการวาดเสนและออกแบบนิเทศศิลป 
 
กลุมหลักสูตรดนตรีและการแสดง จํานวน 6 หลักสูตร  
1. โครงการบรกิารวิชาการดานดนตรีสากลสําหรับบุคคลทั่วไป  หลักสูตรเขมขนไวโอลิน  ฮอรน  ฟลุต และคลาริเนต  
     ข้ันสูง สําหรับนักเรียน (Intensive Advance Violin , Horn, Flute and Clarinet  Master Class) 
2. โครงการบรกิารวิชาการดานดนตรีสากลสําหรับบุคคลทั่วไป  หลักสูตรเขมขนไวโอลินเริ่มตน  และกีตารเบื้องตน  
     (Intensive violin and Guitar Master Class) 
3. โครงการบรกิารวิชาการดานดนตรีสากลสําหรับบุคคลทั่วไป  หลักสูตรเขมขนทฤษฎีข้ันกลางถึงสูง (Intensive   
     Theory Class) 
4. โครงการทักษะการวาดเสนสําหรับงานออกแบบเพื่อการแสดง 
5. โครงการการแสดงเบื้องตน (Basic Acting) 
6. โครงการการแตงหนาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
กลุมหลักสูตรศิลปศึกษาและทัศนศิลป จํานวน 2 หลักสูตร 
1. โครงการศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็ก 
2. โครงการบรกิารวิชาการระบายสีน้ําสําหรับครูและผูสนใจ 
 
 



 
  กลุมหลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบ     จํานวน 8 หลักสูตร 
1. โครงการฝกอบรม  Beading & Silver Jewelry Making  
2. โครงการฝกอบรม  Sketching & Computer Illustration For Jewelry 
3. โครงการฝกอบรม การเขียนภาพ Perspective เพื่อการออกแบบตกแตง 
4. โครงการฝกอบรม การออกแบบแชนเดอเรียแฟชั่นสําหรับเทียนหอม Fashionable 

Chandelier Design for Aroma Candle 
5. โครงการฝกอบรม Fashion Design and Marketing 
6. โครงการฝกอบรม 3D Construction Design 
7. โครงการการออกแบบนิตยสารแฟชั่นเบื้องตน 

 8. โครงการวาดเสนและออกแบบนิเทศศิลป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  สาขาวิชา    การออกแบบทัศนศิลป 
ชื่อหลักสูตร    Beading & Silver Jewelry Making 
ผูสอน    อาจารยยงยุทธิ์ ผันแปรจิตร และอาจารยพรพมิล  พจนาพมิล 
 

  ระดับมืออาชีพและบุคคลทั่วไป  ระดับนกัเรียน นิสิต และนักศึกษา    
 
เนื้อหาหลักสตูร    

เพื่อบริการวิชาการแกนักเรยีน นักศกึษาตลอดจนผูประกอบการสินคาแฟชั่น เครื่องประดับ หรือ 
บุคคลทั่วไปทีส่นใจใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทําเครื่องประดับเงินพื้นฐาน และเครื่องประดับเงิน
ประกอบอัญมณี รวมกับการนําลูกปด คริสตัล หินส ีมาเรยีงรอยประดับ ประกอบขึ้นเปนชิ้นงาน เครื่อง 
ประดับที่รวมสมัยได   
 
หลักสูตรละ 36 ชั่วโมง 
 

 วนัเสาร-อาทิตย  เวลา  09.00 – 16.00 น. 
 วนัเสารที่ 17, 24 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2553 
 วนัอาทิตยที่ 18, 25 เมษายน และ 2 พฤษภาคม 2553 

 
สถานที่เรียน  อาคาร 16 คณะศลิปกรรมศาสตร ชัน้ 8  หอง  16 – 1205 และ 16-802 
รับสมัครกลุม    

 10 คน  15 คน    20 คน   25 คน   30 คน  
ราคาหลักสูตรละ  

 2,000 บาท  2,500 บาท    3,000 บาท     3,500 บาท    4,000 บาท    4,500 บาท 
อุปกรณ    รวมคาอุปกรณ    ไมรวมคาอุปกรณ  
หมายเหต ุ  
* กรณีที่มีผูสมัครต่ํากวา 10 คน ขอสงวนสิทธิ์ไมเปดอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 



  สาขาวิชา    การออกแบบทัศนศิลป 
ชื่อหลักสูตร    Sketching & Computer Illustration For Jewelry  
ผูสอน    อาจารยดารินนัท นันทวงค และอาจารยกนกวรรณ  ใจหาญ 
 

  ระดับมืออาชีพและบุคคลทั่วไป  ระดับนกัเรียน นิสิต และนักศึกษา    
* อาย ุ16 ป ข้ึนไป 
 
เนื้อหาหลักสตูร    

1. เรียนรูกระบวนการการวาดเครื่องประดับแตละประเภท 
2. ฝกปฏิบัติการวาดเครื่องประดับ 
3. ศึกษากระบวนการออกแบบเครื่องประดับ 
4. ปฏิบัติการออกแบบเครื่องประดับ 
5. ศึกษาเทคนิคและกระบวนการลงสี(หลากหลาย) อัญมณี และเครื่องประดับ 
6. ฝกปฏิบัติการลงสีและออกแบบเครื่องประดับ 

 
หลักสูตรละ 36 ชั่วโมง 
 

 วนัเสาร-อาทิตย  เวลา  09.00 – 16.00 น. 
 วนัเสารที่ 17, 24 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2553 
 วนัอาทิตยที่ 18, 25 เมษายน และ 2 พฤษภาคม 2553 

 
สถานที่เรียน  อาคาร 16 คณะศลิปกรรมศาสตร ชัน้ 8 หองหนงัสือศูนยแฟชั่น และ 16-803 
รับสมัครกลุม    

 10 คน   15 คน    20 คน   25 คน   30 คน  
ราคาหลักสูตรละ  

 2,000 บาท  2,500 บาท    3,000 บาท     3,500 บาท    4,000 บาท    4,500 บาท 
อุปกรณ    รวมคาอุปกรณ    ไมรวมคาอุปกรณ  
หมายเหต ุ  
* กรณีที่มีผูสมัครต่ํากวา 10 คน ขอสงวนสิทธิ์ไมเปดอบรม 

 
 

 



  สาขาวิชา    การออกแบบทัศนศิลป 
ชื่อหลักสูตร    การเขียนภาพ Perspective เพื่อการออกแบบตกแตง  
ผูสอน    อาจารยอรัญ วานชิกร 
 

  ระดับมืออาชีพและบุคคลทั่วไป  ระดับนกัเรียน นิสิต และนักศึกษา    
* อาย ุ16 ป ข้ึนไป 
 
เนื้อหาหลักสตูร  

ศึกษาการออกแบบและจัดพื้นที่งานแสดงสินคาและนทิรรศการ โดยเริ่มต้ังแตการวิเคราะหพืน้ที่
วิเคราะหแบรนด ประเภทสนิคาแฟชัน่ การสรางแรงบันดาลใจและแนวความคิด การรางภาพตลอดจนการ
พัฒนารูปแบบ การเขียนแบบ 2D และ 3D และการนําเสนองานออกแบบอยางมืออาชีพได 
 
หลักสูตรละ 24 ชั่วโมง 
 

 วนัเสาร-อาทิตย  เวลา  09.00 – 16.00 น. 
 วนัเสารและอาทิตยที ่27 – 28 มีนาคม 2553 
 วนัเสารและอาทิตยที ่3 – 4  เมษายน 2553 

 
สถานที่เรียน  อาคาร 16 คณะศลิปกรรมศาสตร ชัน้ 15 หองศนูยปฏิบัติการออกแบบเครื่องประดับ  
รับสมัครกลุม    

 10 คน   15 คน    20 คน  25 คน   30 คน  
ราคาหลักสูตรละ  

 2,000 บาท  2,500 บาท    3,000 บาท     3,500 บาท    4,000 บาท    4,500 บาท 
อุปกรณ    รวมคาอุปกรณ    ไมรวมคาอุปกรณ  
หมายเหต ุ  
* กรณีที่มีผูสมัครต่ํากวา 10 คน ขอสงวนสิทธิ์ไมเปดอบรม 

 
 
 
 
 
 



  สาขาวิชา    การออกแบบทัศนศิลป 
ชื่อหลักสูตร    การออกแบบแชนเดอเรียแฟชั่นสาํหรับเทียนหอม  
            Fashionable Chandelier Design for Aroma Candle   
ผูสอน    อาจารยสิทธพิงศ วงศไชยสุวรรณ และอาจารยยศไกร ไทรทอง 
 

  ระดับมืออาชีพและบุคคลทั่วไป  ระดับนกัเรียน นิสิต และนักศึกษา    
 
เนื้อหาหลักสตูร    

การฝกอบรมเริ่มตนดวยการบรรยายรูปแบบเพื่อใหเกิดความเขาใจตลาดในปจจุบัน ตามดวย
หลักการออกแบบและการผลิตเพื่อใหผูเขารวมสามารถออกแบบได อยางไรก็ตามผูเขารวมจะไดฝกฝนในการ
สรางงานจากแบบที่คิดสรางสรรคโดยผูเขารวมเอง 
 
หลักสูตรละ 16 ชั่วโมง 
 

 วนัเสาร-อาทิตย  เวลา  08.30 – 17.00 น. 
 วนัเสารและอาทิตยที ่20 – 21 มีนาคม 2553 

 
สถานที่เรียน  อาคาร 16 คณะศลิปกรรมศาสตร ชัน้ 8 หอง 16-803  
รับสมัครกลุม    

 10 คน   15 คน    20 คน  25 คน   30 คน  
ราคาหลักสูตรละ  

 2,000 บาท  2,500 บาท    3,000 บาท     3,500 บาท    4,000 บาท   4,500 บาท 
อุปกรณ    รวมคาอุปกรณ    ไมรวมคาอุปกรณ  
หมายเหต ุ  
* กรณีที่มีผูสมัครต่ํากวา 10 คน ขอสงวนสิทธิ์ไมเปดอบรม 

 
 
 
 
 

 
 



  สาขาวิชา    การออกแบบทัศนศิลป 
ชื่อหลักสูตร   Fashion Design and Marketing  
ผูสอน    อาจารยบุญอารักษ รักษาวงษ และวิทยากรพเิศษ 
 

  ระดับมืออาชีพและบุคคลทั่วไป  ระดับนกัเรียน นิสิต และนักศึกษา    
 
เนื้อหาหลักสตูร    

การศึกษาถึงความสัมพนัธระหวางการออกแบบ และการทําการตลาดแฟชั่นเพื่อตอบสนองผูบริโภค 
และสอดคลองกับเอกลกัษณของแบรนดสินคา โดยวธิกีารที่เปนระบบและมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิด
ประโยชนสูงสดุสําหรับเจาของกิจการ และผูสนใจทัว่ไป           

1. การบรรยาย 
2. การสัมมนา 
3. Workshop 

 
หลักสูตรละ 15 ชั่วโมง 
 

 วนัเสาร-อาทิตย  เวลา  09.00 – 17.00 น. 
 วนัเสารและอาทิตยที ่20 – 21 มีนาคม 2553 

 
สถานที่เรียน  อาคาร 16 คณะศลิปกรรมศาสตร ชัน้ 8 หอง 16-801  
รับสมัครกลุม    

 10 คน   15 คน    20 คน  25 คน   30 คน  
ราคาหลักสูตรละ  

 2,000 บาท  2,500 บาท    3,000 บาท     3,500 บาท    4,000 บาท    4,500 บาท 
อุปกรณ    รวมคาอุปกรณ    ไมรวมคาอุปกรณ  
หมายเหต ุ  
* กรณีที่มีผูสมัครต่ํากวา 10 คน ขอสงวนสิทธิ์ไมเปดอบรม 

 
 
 
 

 



  สาขาวิชา    การออกแบบทัศนศิลป 
ชื่อหลักสูตร   3D Construction Design 
ผูสอน    อาจารยสวรรยา  จอมเทพมาลา 
 

  ระดับมืออาชีพและบุคคลทั่วไป  ระดับนกัเรียน นิสิต และนักศึกษา    
 
เนื้อหาหลักสตูร    

ในหลักสูตรนีผู้เรียนจะไดเรียนรูข้ันตอนการทําคอรเซท แลวเดรปผาบนคอรเซทเพื่อสรางชิ้นงาน 
เสื้อทอนบนหรือเดรส โดยวธิีการทําเสื้อผาชั้นสงู โดยผูเรียนจะเรียนรูการทาํผาขึน้หุนตั้งแตข้ันตอน 
เบื้องตนไปจนถึงการตัดแพทเทิรนและขึ้นแบบจริง  
 
หลักสูตรละ 36 ชั่วโมง 
 

 วนัเสาร-อาทิตย  เวลา  09.00 – 16.00 น. 
 วนัเสารและอาทิตยที ่6 – 7, 13 - 14, 20 - 21  มนีาคม 2553 

 
สถานที่เรียน  อาคาร 16 คณะศลิปกรรมศาสตร ชัน้ 8 หอง 16-801  
รับสมัครกลุม    

 10 คน   15 คน    20 คน  25 คน   30 คน  
ราคาหลักสูตรละ  

 2,000 บาท  2,500 บาท    3,000 บาท     3,500 บาท   4,000 บาท    4,500 บาท 
อุปกรณ    รวมคาอุปกรณ    ไมรวมคาอุปกรณ  
หมายเหต ุ  
* กรณีที่มีผูสมัครต่ํากวา 10 คน ขอสงวนสิทธิ์ไมเปดอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 



  สาขาวิชา    การออกแบบสื่อสาร 
ชื่อหลักสูตร    การออกแบบนิตยสารแฟชั่นเบื้องตน  
ผูสอน    อาจารยณพงศ  หอมแยม และอาจารยกฤตวทิย  กฤตมโนรถ 
 
   ระดับมืออาชีพและบุคคลทั่วไป  ระดับนกัเรียน นิสิต และนักศึกษา   
* ตองมพีื้นฐานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก คือ โปรแกรม Adobe Illustrator, Adobe Photoshop 
และ Adobe PageMaker และกลองถายรูปเปนของตนเอง  
 
เนื้อหาหลักสตูร    
 ศึกษาและฝกปฏิบัติการออกแบบนิตยสาร ตามขั้นตอนของนิตยสาร ต้ังแตการออกแบบชื่อนิตยสาร 
ออกแบบตราสัญลักษณ การจัดวางหนานติยสาร จนถึงการเขาเลมอยางงาย 
 
หลักสูตรละ 21 ชั่วโมง 
 

 วนัจนัทร-พุธ-ศุกร  เวลา  09.00 – 17.00 น. 
 วนัจนัทรที ่10 – วนัพธุ 12 - วนัศุกรที ่14 พฤษภาคม 2553 

 
สถานที่เรียน  อาคาร 16 คณะศลิปกรรมศาสตร ชัน้ 8 หอง 16-804  
รับสมัครกลุม    

 10 คน   15 คน    20 คน   25 คน   30 คน  
ราคาหลักสูตรละ  

 2,000 บาท  2,500 บาท    3,000 บาท     3,500 บาท    4,000 บาท    4,500 บาท 
อุปกรณ    รวมคาอุปกรณ    ไมรวมคาอุปกรณ  
หมายเหต ุ  
* กรณีที่มีผูสมัครต่ํากวา 7 คน ขอสงวนสทิธิ์ไมเปดอบรม 

 
 
 
 
 
 

 



  สาขาวิชา    การออกแบบสื่อสาร 
ชื่อหลักสูตร    วาดเสนและออกแบบนิเทศศิลป 
ผูสอน    อาจารยนทัธพัชร  นอยสวัสด์ิ 
 
   ระดับมืออาชีพและบุคคลทั่วไป  ระดับนกัเรียน นิสิต และนักศึกษา   
 
เนื้อหาหลักสตูร    
 1.  วาดเสนดวยดินสอ 
 2.  การลงสีในงานออกแบบ 
 3.  การจัดองคประกอบ 
 4.  การพฒันาความคิดสรางสรรค 
 
หลักสูตรละ 18 ชั่วโมง 
 

 วนัจนัทร-พุธ-ศุกร  เวลา  9.00 -16.00 น. 
 วนัจนัทรที ่ 29 และวันพธุที่ 31 มีนาคม และวนัศุกรที่ 2 เมษายน 2553 

 
สถานที่เรียน  อาคาร 16 คณะศลิปกรรมศาสตร ชัน้ 8 หอง 16-804  
รับสมัครกลุม    

 10 คน   15 คน    20 คน   25 คน   30 คน  
ราคาหลักสูตรละ  

 2,000 บาท  2,500 บาท    3,000 บาท     3,500 บาท    4,000 บาท    4,500 บาท  
อุปกรณ    รวมคาอุปกรณ    ไมรวมคาอุปกรณ  
หมายเหต ุ  
* กรณีที่มีผูสมัครต่ํากวา 7 คน ขอสงวนสทิธิ์ไมเปดอบรม 
 
 
 
 

 
 



 

  กลุมหลักสูตรดนตรีและการแสดง จํานวน 6 หลกัสูตร  
1. โครงการบริการวิชาการดานดนตรีสากลสําหรับบุคคลทั่วไป  หลักสูตรเขมขนไวโอลิน  
ฮอรน  ฟลุต และคลาริเนต ข้ันสูง สําหรับนักเรียน (Intensive Advance Violin , Horn, 
Flute and Clarinet  Master Class) 

2. โครงการบริการวิชาการดานดนตรีสากลสําหรับบุคคลทั่วไป  หลักสูตรเขมขนไวโอลิน
เริ่มตน  และกีตารเบื้องตน (Intensive violin and Guitar Master Class) 

3. โครงการบริการวิชาการดานดนตรีสากลสําหรับบุคคลทั่วไป  หลักสูตรเขมขนทฤษฎีข้ัน
กลางถึงสูง (Intensive Theory Class) 

4. โครงการทักษะการวาดเสนสําหรับงานออกแบบเพื่อการแสดง 
5. โครงการการแสดงเบื้องตน (Basic Acting) 
6. โครงการการแตงหนาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  สาขาวิชา    ดุริยางคศาสตรสากล 
ชื่อหลักสูตร    โครงการบรกิารวิชาการดานดนตรีสากลสําหรับบุคคลทั่วไป 
            หลกัสตูรเขมขนไวโอลิน ฮอรน ฟลตุ และคลาริเนตขั้นสูง สําหรับนักเรียน 
            (Intensive Advance Violin, Horn, Flute and Clarinet Master Class)  
ผูสอน    อาจารยวาทิต สุวรรณสมบูรณ และคณะ 
 
   ระดับมืออาชีพและบุคคลทั่วไป  ระดับนกัเรียน นิสิต และนักศึกษา   
 
เนื้อหาหลักสตูร    
 เนื้อหาเกีย่วกบัไวโอลิน ฮอรน ฟลุต และคลาริเนตขั้นสงู เพื่อปรับพืน้ฐานสูมืออาชีพ และตอยอด
ความรูในระดบัที่สูงขึน้ 
 
หลักสูตรเครือ่งดนตรี (ไวโอลิน ฮอรน ฟลุต และคลาริเนต) อยางละ 10 ชัว่โมง  
 

 วนัจนัทรที ่19 - วนัศุกรที ่23 เมษายน 2553  
 

สถานที่เรียน  อาคาร 16 คณะศลิปกรรมศาสตร ชัน้ 11 และชั้น 13  
รับสมัครกลุม   จาํนวน  4  กลุม  

กลุมที ่1 ไวโอลิน   10 คน   15 คน    20 คน   25 คน   30 คน 
กลุมที ่2 ฮอรน    10 คน   15 คน    20 คน   25 คน   30 คน 
กลุมที ่3 ฟลตุ    10 คน   15 คน    20 คน   25 คน   30 คน 
กลุมที ่4 คลาริเนต   10 คน   15 คน    20 คน   25 คน   30 คน 

  
ราคาหลักสูตรละ  

 2,000 บาท  2,500 บาท    3,000 บาท     3,500 บาท    4,000 บาท    4,500 บาท 
อุปกรณ    รวมคาอุปกรณ   ไมรวมคาอุปกรณ  
หมายเหต ุ 
* กรณีที่มีผูสมัครต่ํากวา 5 คน ของแตละหลักสูตรเครื่องดนตรี ขอสงวนสทิธิ์ไมเปดอบรม 
- ผูที่เรียนเครื่องดนตรี ไวโอลิน  ฟลุตและคลาริเนต เรียนเวลา 9.00-12.00 น. 
- ผูที่เรียนเครื่องดนตรี ฮอรน เรียนเวลา 13.00-16.00 น. 
- คุณสมบัติผูที่เรียนเครื่องดนตรี ฮอรน ฟลุตและคลาริเนต ในหลักสูตรนี้ 

1. นาํเครื่องดนตรีมาเอง 



2. มีประสบการณอยางนอย   3  ป 
3. เตรียมเมเจอร และ ไมเนอรสเกล เพื่อใชฝกในชัน้เรียน 
4. เตรียมบทเพลง โซโล หรือแบบฝกหัด เพื่อใชในชัน้เรยีน 
ทั้งนี้มีเอกสารประกอบการสอนแจก 

- คุณสมบัติผูที่เรียนเครื่องดนตรี ไวโอลนิ ในหลักสูตรนี้   
1. เรียนเพลงไมนอยกวาเกรด 5 หรือซูซูกิไมนอยกวาเลม 5  
2. มีเครื่องใหยืมเรียนในหอง และควรนาํเครื่องมาเอง 
ทั้งนี้มีเอกสารประกอบการสอนแจก 

- หองเรยีนคณะศิลปกรรมศาสตร  ชั้น 11  หองเรยีน 1101,1102/1 ,1102/2 ,1103   
      ชั้น 13  หองเรยีน 1305-1 ,1305-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  สาขาวิชา    ดุริยางคศาสตรสากล 
ชื่อหลักสูตร    โครงการบรกิารวิชาการดานดนตรีสากลสําหรับบุคคลทั่วไป 
            หลกัสตูรเขมขนไวโอลินเริ่มตน และกีตารเบื้องตน 
            (Intensive Violin and Guitar Master Class)  
ผูสอน    อาจารยวาทิต สุวรรณสมบูรณ และคณะ 
 
   ระดับมืออาชีพและบุคคลทั่วไป  ระดับนกัเรียน นิสิต และนักศึกษา   
 
เนื้อหาหลักสตูร    
 เนื้อหาเกีย่วกบัไวโอลินและกีตารเบื้องตน  
 
หลักสูตรเครือ่งดนตรี (ไวโอลินและกีตาร) อยางละ 10 ชั่วโมง  
 

 วนัจนัทรที ่19 - วนัศุกรที ่23 เมษายน 2553  เวลา  09.00 – 12.00 น. 
 

สถานที่เรียน  อาคาร 16 คณะศลิปกรรมศาสตร ชัน้ 11 และชั้น 13  
รับสมัครกลุม   จาํนวน  2  กลุม 
 กลุมที ่1 ไวโอลิน   10 คน   15 คน    20 คน   25 คน   30 คน 

กลุมที ่2 กีตาร    10 คน   15 คน    20 คน   25 คน   30 คน 
  

ราคาหลักสูตรละ  
 2,000 บาท  2,500 บาท  3,000 บาท     3,500 บาท    4,000 บาท    4,500 บาท 

อุปกรณ    รวมคาอุปกรณ    ไมรวมคาอุปกรณ  
หมายเหต ุ 
* กรณีที่มีผูสมัครต่ํากวา 5 คน ของแตละหลักสูตรเครื่องดนตรี  ขอสงวนสทิธิ์ไมเปดอบรม 
- อุปกรณ  1. เครื่องดนตรีมีเตรียมให 

2. มีเอกสารประกอบการสอนแจก 
 
 
 
 
 
 
 



  สาขาวิชา    ดุริยางคศาสตรสากล 
ชื่อหลักสูตร    โครงการบรกิารวิชาการดานดนตรีสากลสําหรับบุคคลทั่วไป 
            หลกัสตูรเขมขนทฤษฎีข้ันกลางถงึสูง 
            (Intensive Theory Class)  
ผูสอน    อาจารยวาทิต สุวรรณสมบูรณ และคณะ 
 
   ระดับมืออาชีพและบุคคลทั่วไป  ระดับนกัเรียน นิสิต และนักศึกษา   
 
เนื้อหาหลักสตูร    
 เนื้อหาเกีย่วกบัทฤษฎทีางดนตรีต้ังแตข้ันกลางถึงขัน้สูง  
 
หลักสูตรละ 10 ชั่วโมง  
 

 วนัจนัทรที ่19 - วนัศุกรที ่23 เมษายน  2553  เวลา 13.00-16.00 น. 
 

สถานที่เรียน  อาคาร 16 คณะศลิปกรรมศาสตร ชัน้ 11 และชั้น 13  
รับสมัครกลุม   จาํนวน  2  กลุม 

  10 คน   15 คน    20 คน   25 คน   30 คน  
ราคาหลักสูตรละ  

  2,000 บาท  2,500 บาท  3,000 บาท     3,500 บาท    4,000 บาท   4,500 บาท 
อุปกรณ    รวมคาอุปกรณ    ไมรวมคาอุปกรณ  
หมายเหต ุ  
* กรณีที่มีผูสมัครต่ํากวา 10 คน ขอสงวนสิทธิ์ไมเปดอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  สาขาวิชา    ศิลปะการแสดง 
ชื่อหลักสูตร    ทักษะการวาดเสนสาํหรับงานออกแบบเพื่อการแสดง 
ผูสอน    อาจารยพนัธุชนะ สุนทรพิพิธ 
 
   ระดับมืออาชีพและบุคคลทั่วไป  ระดับนกัเรียน นิสิต และนักศึกษา   
 
เนื้อหาหลักสตูร    
 เสริมทักษะการวาดเสน ระบายสีดวยสื่อและการใชเทคนิคตางๆ สําหรับงานการออกแบบ เพื่องาน
การแสดงขั้นพืน้ฐาน  
 
หลักสูตรละ 15 ชั่วโมง  
 

 วนัจนัทรที ่17 - วนัศุกรที ่21 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.00-16.00 น. 
 

สถานที่เรียน  อาคาร 16 คณะศลิปกรรมศาสตร ชัน้ 9  
รับสมัครกลุม    

  10 คน   15 คน    20 คน   25 คน   30 คน  
ราคาหลักสูตรละ  

  2,000 บาท  2,500 บาท  3,000 บาท     3,500 บาท    4,000 บาท    4,500 บาท 
อุปกรณ    รวมคาอุปกรณ    ไมรวมคาอุปกรณ  
หมายเหต ุ  
* กรณีที่มีผูสมัครต่ํากวา 15 คน ขอสงวนสิทธิ์ไมเปดอบรม 
- ผูเขาอบรมตองนาํกระดาษ 100 ปอนด-สีที่ตนเองถนัด-อุปกรณเครื่องเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  สาขาวิชา    ศิลปะการแสดง 
ชื่อหลักสูตร    การแสดงเบือ้งตน (Basic Acting) 
ผูสอน    อาจารยสทาศัย พงศหิรัญ 
 
   ระดับมืออาชีพและบุคคลทั่วไป  ระดับนกัเรียน นิสิต และนักศึกษา   
 
เนื้อหาหลักสตูร    
 ปูพื้นฐานดานการแสดง เพื่อใหผูเรียนไดมคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับการแสดงทีถู่กตอง ฝกฝนให
ผูเรียนเชื่อมัน่ในตนเองและกลาแสดงออก ฝกใหผูเรียนเรียนรูเครื่องมอืสําคัญของนกัแสดง ไดแก รางกาย 
เสียงและสมาธิ ซึ่งเปนสิง่สําคัญที่นักแสดงตองฝกฝนในการควบคุมและใชงาน รวมทั้งฝกทักษะดานการ
ส่ือสารผานการอานบทละครและการตีความตัวละครตางๆ สําหรับการแสดง  
 
หลักสูตรละ 15 ชั่วโมง  
 

 วนัจนัทรที ่19 - วนัศุกรที ่23 เมษายน 2553 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
 

สถานที่เรียน  อาคาร 16 คณะศลิปกรรมศาสตร ชัน้ 9   
รับสมัครกลุม    

  10 คน   15 คน    20 คน   25 คน   30 คน  
ราคาหลักสูตรละ  

  2,000 บาท  2,500 บาท  3,000 บาท     3,500 บาท    4,000 บาท    4,500 บาท 
อุปกรณ    รวมคาอุปกรณ    ไมรวมคาอุปกรณ  
หมายเหต ุ  
* กรณีที่มีผูสมัครต่ํากวา 15 คน ขอสงวนสิทธิ์ไมเปดอบรม 
- ผูเขาอบรมควรสวมเสื้อผาที่สวมใสสบาย ไมใสยนีหรอืกระโปรง งดการใสเครื่องประดับ เพราะอาจเปน
อันตรายตอผูเขาอบรมทานอื่นได  
- หากผูเขาอบรมมีโรคประจําตัว กรุณาแจงแกอาจารยหรือวิทยากรผูสอน 
 
 
 
 
 



  สาขาวิชา    ศิลปะการแสดง 
ชื่อหลักสูตร    การแตงหนาเพื่อพัฒนาบคุลิกภาพ 
ผูสอน    อาจารยรินบุญ นุชนอมบุญ 
 
   ระดับมืออาชีพและบุคคลทั่วไป  ระดับนกัเรียน นิสิต และนักศึกษา   
 
เนื้อหาหลักสตูร    
 มีความรูความเขาใจในกระบวนการแตงหนาดวยตนเอง วเิคราะหโครงหนาและสามารถเลือกใชสีสัน
ในการแตงหนาใหเขากับบุคลิกภาพของตนเอง สําหรับใชในโอกาสพิเศษและชีวิตประจําวนัได รวมทั้งสามารถ
พัฒนาและนําไปประกอบอาชีพได  
 
หลักสูตรละ 15 ชั่วโมง  
 

 วนัจนัทรที ่10 - วนัศุกรที ่14 พฤษภาคม 2553 เวลา 17.00 - 20.00 น. 
 

สถานที่เรียน  อาคาร 16 คณะศลิปกรรมศาสตร ชัน้ 9   
รับสมัครกลุม    

  10 คน   15 คน    20 คน   25 คน   30 คน  
ราคาหลักสูตรละ  

  2,000 บาท  2,500 บาท  3,000 บาท     3,500 บาท    4,000 บาท    4,500 บาท 
อุปกรณ    รวมคาอุปกรณ    ไมรวมคาอุปกรณ  
หมายเหต ุ  
* กรณีที่มีผูสมัครต่ํากวา 15 คน ขอสงวนสิทธิ์ไมเปดอบรม 
- ผูเขาอบรมตองนาํอุปกรณในการแตงหนาของตนเองมาเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  กลุมหลกัสูตรศิลปศึกษาและทัศนศิลป จํานวน 2 หลกัสูตร 
1. โครงการศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็ก 
2. โครงการบริการวิชาการระบายสีน้ําสําหรับครูและผูสนใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  สาขาวิชา    ศิลปศึกษา 
ชื่อหลักสูตร    ศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็ก 
ผูสอน    ผูชวยศาสตราจารยจักรพงษ  แพทยหลกัฟา และคณะ 
 
   ระดับมืออาชีพและบุคคลทั่วไป  ระดับนกัเรียน นิสิต และนักศึกษา   
* นักเรียน อายุ 5-12 ป 
 
เนื้อหาหลักสตูร    
 เนื้อหาเกีย่วกบัเทคนิควิธีการในการระบายสี และความรูเกี่ยวกบัการระบายส ีทัง้ภาคทฤษฎี และ
ปฏิบัติการ รวมทั้งการนําความรูไปใช 
 
หลักสูตรละ 42 ชั่วโมง 
 

 วนัจนัทร-เสาร  เวลา  8.00 - 16.00 น. 
 วนัจนัทรที ่22 – วนัเสารที่ 27 มนีาคม 2553 

 
สถานที่เรียน  อาคาร 16 คณะศลิปกรรมศาสตร ชัน้ 16 หองเขยีนแบบ 
รับสมัครกลุม    

 10 คน   15 คน    20 คน   25 คน   30 คน  
ราคาหลักสูตรละ  

 2,000 บาท  2,500 บาท    3,000 บาท     3,500 บาท    4,000 บาท    4,500 บาท 
อุปกรณ    รวมคาอุปกรณ    ไมรวมคาอุปกรณ  
หมายเหต ุ  
* กรณีที่มีผูสมัครต่ํากวา 15 คน ขอสงวนสิทธิ์ไมเปดอบรม 
- ทางสาขาวิชาศิลปศึกษา จะจัดเตรียมวัสดุอุปกรณทั้งหมดใหกับผูเขาอบรม รวมถงึอาหารกลางวนัและ
อาหารวาง 2 มื้อตอวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  สาขาวิชา    ศิลปศึกษา 
ชื่อหลักสูตร    การระบายสีน้ําสาํหรับครูและผูสนใจ 
ผูสอน    ผูชวยศาสตราจารยจักรพงษ  แพทยหลกัฟา 
 
   ระดับมืออาชีพและบุคคลทั่วไป  ระดับนกัเรียน นิสิต และนักศึกษา   
 
เนื้อหาหลักสตูร    
 เนื้อหาเกีย่วกบัเทคนิควิธีการในการระบายสี และความรูเกี่ยวกบัการระบายสี ทัง้ภาคทฤษฎี และ
ปฏิบัติการ รวมทั้งการนําความรูไปใช 
 
หลักสูตรละ 42 ชั่วโมง 
 

 วนัอาทิตยที่ 4, 18 และ 25 เมษายน 2553 เวลา 8.00 -16.00 น 
 วนัจนัทรที ่5 และ19 เมษายน 2553 เวลา 8.00 -16.00 น 
 วนัเสารที่ 24 เมษายน 2553 เวลา 8.00 -16.00 น 

 
สถานที่เรียน  อาคาร 16 คณะศลิปกรรมศาสตร ชัน้ 6 หอง 16-605  
รับสมัครกลุม    

 10 คน    15 คน    20 คน   25 คน   30 คน  
ราคาหลักสูตรละ  

 2,000 บาท  2,500 บาท    3,000 บาท     3,500 บาท    4,000 บาท    4,500 บาท 
อุปกรณ    รวมคาอุปกรณ    ไมรวมคาอุปกรณ  
หมายเหต ุ  
* กรณีที่มีผูสมัครต่ํากวา 7 คน ขอสงวนสทิธิ์ไมเปดอบรม 
- ทางสาขาวิชาศิลปศึกษา จะจัดเตรียมวัสดุอุปกรณการระบายสี  ไดแก  กระดานรองเขียน  สีน้ํา  กระดาษ
วาดเขียน จานสี พูกนั และกระปองน้ําไวใหผูเขาอบรมใช และจะแจกอุปกรณ 2 รายการคือ กระดานรอง
เขียน และกระดาษวาดเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัครอบรม 
โครงการบริการวิชาการแกชุมชนภายในประเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร 

SUMMER SHORT COURSES IN ART AND DESIGN 2010 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  
กรุณาระบุ ชื่อ-ท่ีอยู (กรุณาเขียนตัวบรรจง) 
(นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................................................................... 
วัน / เดือน / ปเกิด ................................. อายุ ....................... ป ศาสนา............................... อาชีพ............................ 
เลขที่บัตรประชาชน................................................................................................................................................... 
ท่ีอยูปจจุบันที่สามารถตดิตอไดสะดวก 
ที่บาน     บานเลขที่ ........................ หมูที่ .................. ตรอก / ซอย ............................ถนน ...................................... 
ตําบล / แขวง ................................ อําเภอ / เขต .............................จังหวัด .................. รหัสไปรษณีย ..................... 
โทรศัพท .....................................โทรสาร ...............................โทรศัพทมือถือ......................................................... 
ที่ทํางาน     บริษัท....................................................................................................................................................... 
เลขที่................หมูที่ ................ ตรอก / ซอย ........................ถนน..............................ตําบล / แขวง.......................... 
อําเภอ / เขต ......................จังหวัด ..................................รหัสไปรษณีย........................โทรศัพท.............................. 
โทรสาร ...............................โทรศัพทมือถือ.............................................................................................................. 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ................................................... สาขาวิชา ........................................................................... 
จากสถาบัน ................................................................................................................................................................ 
มีความประสงคจะขอสมัครเขารับการอบรม 
หลักสูตร.....................................................................เวลา......................................................................................... 
วันที่.........................................................................สถานที่........................................................................................ 
พรอมชําระคาอบรม เปนเงินจํานวน...................................................บาท      
 
  
 
 
 
ลงช่ือ..........................................................................ผูสมัคร วันที่............................................................................ 
 
 
 
 
หมายเหตุ  : กรณีที่สมัครและลงทะเบียนเรียนเรียบรอยแลว  หากผูอบรมไมมาอบรมวันเวลาที่กําหนดขอสงวนสิทธิ์ 

     ไมคืนเงินคาอบรม 


