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บทน า 
 

 ตวัอกัษรนั้นเป็นองคป์ระกอบท่ีส ำคญัในกำรส่ือสำร ดงันั้นกำรออกแบบตวัอกัษรและกำรจดัวำงท่ีดี

ยอ่มเป็นส่ิงจ ำเป็นท่ีนกัออกแบบตอ้งใหค้วำมใส่ใจเป็นอยำ่งยิง่ เอกสำรประกอบค ำสอนชุดน้ีไดถู้กจดัท ำข้ึนเพื่อ

ใชป้ระกอบรำยวิชำกำรออกแบบตวัอกัษรเพื่องำนกรำฟิก รหสัวิชำ VCD2305 ซ่ึงเป็นหน่ึงในวิชำแกนของ

นกัศึกษำ ศิลปกรรมบณัฑิต สำขำกำรออกแบบนิเทศศิลป์ มีจุดประสงคท่ี์จะใหค้วำมรู้ทำงกำรออกแบบตวัอกัษร

ตั้งแต่กระบวนกำรคิด กำรร่ำงโครงสร้ำง กำรใชซ้อฟแวร์ทำงกำรออกแบบ และเทคนิคในกำรสร้ำงตวัอกัษร 

เน้ือหำยงัครอบคลุมถึงเร่ืองของกำรจดัวำงท่ีดีส ำหรับตวัอกัษรประเททส ำหรับส่ือส่ิงพิมพ ์และ ดิจิตอล โดย

ในช่วงแรกจะเนน้หนกัทำงดำ้นทฤษฎีทำงกำรออกแบบ และ ศพัทเ์ทคนิคเพื่อปูพื้นฐำนควำมเขำ้ใจก่อนจะเร่ิม

ปฏิบติังำนจริง ในช่วงถดัมำกำรสอนจะเร่ิมแนะน ำใหน้กัศึกษำรู้จกัอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรสร้ำงตวัอกัษรทั้งแบบ

ชนิดท่ีวำดดว้ยมือและวำดดว้ยคอมพวิเตอร์ซ่ึงจะเนน้ในเร่ืองของกำรใชอุ้ปกรณ์ทำงกำรออกแบบใหเ้กิดควำม

ช ำนำญ เม่ือผำ่นขั้นตอนน้ีนกัศึกษำจะตอ้งรวบยอดควำมรู้ท่ีไดจ้ำกทำคทฤษฎีและทำคปฏิบติัเพื่อกำรออกแบบ

เพื่อกำรใชง้ำนจริง ต่อมำจึงจะเขำ้สู่เน้ือหำของกำรจดัวำงตวัอกัษรบนส่ือต่ำงๆ รำยวิชำน้ีมีส่วนช่วยในกำรปู

พื้นฐำนส ำหรับงำนส่ิงพิมพแ์ละมลัติมีเดียซ่ึงทั้งสองส่ือต่ำงมีตวัอกัษรเป็นองคป์ระกอบส ำคญัดงันั้นจึงมีควำม

จ ำเป็นท่ีนกัศึกษำจะตอ้งฝึกฝนทกัษะตำมแผนกำรสอนท่ีก ำหนดเพื่อต่อยอดควำมรู้ในรำยวิชำท่ีเก่ียวเน่ือง

ต่อๆไป 

 
 

                                                                      (อำจำรย ์ดร.ฟำริดำ วิรุฬหผล) 
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สารบัญ 
 

                                                                                                                                     หนำ้ 
แผนกำรสอน           4 
สัปดำห์ท่ี 1 ประวติัศำสตร์และวิวฒันำกำรของกำรออกแบบตวัอกัษร    8 
สัปดำห์ท่ี 2 ขอ้ก ำหนดทำงกำรออกแบบไทป์เฟส (Typeface)     9 
สัปดำห์ท่ี 3 ขอ้ก ำหนดทำงกำรออกแบบฟอนต ์(Font)      11 
สัปดำห์ท่ี 4 องคป์ระกอบท่ีดีในกำรออกแบบตวัอกัษร      13 
สัปดำห์ท่ี 5 กำรตั้งค่ำตวัอกัษรบนคอมพวิเตอร์       16 
สัปดำห์ท่ี 6 หน่วยในกำรวดัตวัอกัษร        18 
สัปดำห์ท่ี 7 กำรกระจำยค ำและตดัค ำ        20 
สัปดำห์ท่ี 8 กำรสอบกลำงทำค        22 
สัปดำห์ท่ี 9 กำรจดัช่องไฟแบบพิเศษ        22 
สัปดำห์ท่ี 10 กำรออกแบบตวัหนงัสือพิเศษ       23 
สัปดำห์ท่ี 11 กำรออกแบบตวัอกัษรดิจิตอล       24 
สัปดำห์ท่ี 12 กำรจดัวำงตวัอกัษรดิจิตอล       26 
สัปดำห์ท่ี 13 Digital publishing        27 
สัปดำห์ท่ี 14 ตวัอกัษรและลกัษณะหนำ้จอ       28 
สัปดำห์ท่ี 15 กำรสร้ำงตวัอกัษรเคล่ือนไหว       30 
สัปดำห์ท่ี 16 กำรเขียนโปรแกรมส ำหรับตวัอกัษร      31 
สัปดำห์ท่ี 17 กำรสอบปลำยทำค        31 
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แผนการสอนรายวชิา การออกแบบตวัอกัษรเพ่ืองานกราฟิก  รหัสวชิา  VCD2305 
 

(1) ช่ือเร่ืองทีส่อนในช่ัวโมงหรือคาบเวลาน้ัน 
สัปดำ
ห์ 

หวัขอ้เร่ือง 
จ ำนวนชัว่โมง 

อำจำรยผ์ูส้อน 
บรรยำย ปฏิบติั 

1 ประวติัศำสตร์และวิวฒันำกำรของกำร
ออกแบบตวัอกัษร 

   2   2 อ.ดร.ฟำริดำ วิรุฬหผล 

2 ขอ้ก ำหนดทำงกำรออกแบบไทป์เฟส 
(Typeface) 

   2   2 อ.ดร.ฟำริดำ วิรุฬหผล 

3 ขอ้ก ำหนดทำงกำรออกแบบฟอนต ์(Font)    2   2 อ.ดร.ฟำริดำ วิรุฬหผล 
4 องคป์ระกอบท่ีดีในกำรออกแบบตวัอกัษร    2   2 อ.ดร.ฟำริดำ วิรุฬหผล 
5 กำรตั้งค่ำตวัอกัษรบนคอมพวิเตอร์    2   2 อ.ดร.ฟำริดำ วิรุฬหผล 
6 หน่วยในกำรวดัตวัอกัษร    2   2 อ.ดร.ฟำริดำ วิรุฬหผล 
7 กำรกระจำยค ำและตดัค ำ    2   2 อ.ดร.ฟำริดำ วิรุฬหผล 
8 กำรสอบกลำงทำค     -    - อ.ดร.ฟำริดำ วิรุฬหผล 
9 กำรจดัช่องไฟแบบพิเศษ    2   2 อ.ดร.ฟำริดำ วิรุฬหผล 
10 กำรออกแบบตวัหนงัสือพิเศษ    2   2 อ.ดร.ฟำริดำ วิรุฬหผล 
11 กำรออกแบบตวัอกัษรดิจิตอล    2   2 อ.ดร.ฟำริดำ วิรุฬหผล 
12 กำรจดัวำงตวัอกัษรดิจิตอล    2   2 อ.ดร.ฟำริดำ วรุิฬหผล 
13 Digital publishing    2   2 อ.ดร.ฟำริดำ วิรุฬหผล 
14 ตวัอกัษรและลกัษณะหนำ้จอ    2   2 อ.ดร.ฟำริดำ วิรุฬหผล 
15 กำรสร้ำงตวัอกัษรเคล่ือนไหว    2   2 อ.ดร.ฟำริดำ วิรุฬหผล 
16 กำรเขียนโปรแกรมส ำหรับตวัอกัษร    2   2 อ.ดร.ฟำริดำ วิรุฬหผล 
17 กำรสอบปลำยทำค     -    - อ.ดร.ฟำริดำ วิรุฬหผล 

 
(2) ช่ืออาจารย์ผู้สอน วุฒิการศึกษา ต าแหน่งวชิาการและช่องทางการติดต่อ 

ช่ืออำจำรยผ์ูส้อน  อำจำรย ์ดร.ฟำริดำ วิรุฬหผล 
วฒิุกำรศึกษำ   ปริญญำเอก 
ต ำแหน่งวิชำกำร  อำจำรย ์
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ช่องทำงกำรติดต่อ สำขำกำรออกแบบนิเทศศิลป์  คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำชทฏั
สวนสุนนัทำ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตวชิระ แขวงดุสิต รหสัไปรษณีย ์10300 

  โทรศพัท ์  02-160-1388  ต่อ  201 
  โทรสำร    02-160-1388  ต่อ  111 
  โทรศพัทมื์อถือ 0892116107  

 e-mail farida.vi@ssru.ac.th 

 
(3) ช่ือรายวชิาและรหัสรายวชิา     กำรออกแบบตวัอกัษรเพื่องำนกรำฟิก  รหสัวิชำ  VCD2305 

 
(4) ช่ือหลกัสูตร  

ศิลปกรรมบณัฑิต  สำขำวิชำ   กำรออกแบบนิเทศศิลป์ 
   

(5) วนั เดือน ปี ทีส่อนและ เวลาทีส่อน 
สัปดำ
ห์ 

หวัขอ้เร่ือง 
จ ำนวนชัว่โมง เวลำ วนั เดือน ปี  

ท่ีสอน บรรยำย ปฏิบติั 
1 ประวตัิศาสตร์และวิวฒันาการของการ

ออกแบบตวัอกัษร 

   2   2 8.00-12.00 น. 
16 ส.ค. 2561 

2 ข้อก าหนดทางการออกแบบไทป์เฟส 

(Typeface) 

   2   2 8.00-12.00 น. 
23 ส.ค. 2561 

3 ข้อก าหนดทางการออกแบบฟอนต์ (Font)    2   2 8.00-12.00 น. 
30 ส.ค. 2561 

4 องค์ประกอบท่ีดีในการออกแบบตวัอกัษร    2   2 8.00-12.00 น. 
6 ก.ย. 2561 

5 การตัง้คา่ตวัอกัษรบนคอมพิวเตอร์    2   2 8.00-12.00 น. 
13 ก.ย. 2561 

6 หนว่ยในการวดัตวัอกัษร    2   2 8.00-12.00 น. 
20 ก.ย. 2561 
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7 การกระจายค าและตดัค า    2   2 8.00-12.00 น. 
27 ก.ย. 2561 

8 การสอบกลางภาค - - 8.00-12.00 น. 
4 ต.ค. 2561 

9 การจดัช่องไฟแบบพิเศษ    2   2 8.00-12.00 น. 
11 ต.ค. 2561 

10 การออกแบบตวัหนงัสือพิเศษ    2   2 8.00-12.00 น. 
18 ต.ค. 2561 

11 การออกแบบตวัอกัษรดิจิตอล    2   2 8.00-12.00 น. 
25 ต.ค. 2561 

12 การจดัวางตวัอกัษรดิจิตอล    2   2 8.00-12.00 น. 
1 พ.ย. 2561 

13 Digital publishing    2   2 8.00-12.00 น. 
8 พ.ย. 2561 

14 ตวัอกัษรและลกัษณะหน้าจอ    2   2 8.00-12.00 น. 
15 พ.ย. 2561 

15 การสร้างตวัอกัษรเคลื่อนไหว    2   2 8.00-12.00 น. 
22 พ.ย. 2561 

16 การเขียนโปรแกรมส าหรับตวัอกัษร    2   2 8.00-12.00 น. 
29 พ.ย. 2561 

17 การสอบปลายภาค - - 8.00-12.00 น. 
6 ธ.ค. 2561 

 
(6) วตัถุประสงค์การศึกษา (วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม) ของเร่ืองทีส่อนในช่ัวโมงน้ันหรือคาบเวลาน้ัน 

เม่ือส้ินสุดกำรเรียนกำรสอนของรำยวิชำน้ีแลว้ นกัศึกษำจะสำมำรถ 
6.1. เขำ้ใจทฤษฏีทำงกำรออกแบบตวัอกัษร 
6.2.  สำมำรถออกแบบตวัอกัษรท่ีใชง้ำนไดจ้ริง 
6.3.  สำมำรถจดัวำงตวัอกัษรไดม้ำตรฐำน 
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จุดประสงคแ์ยกตำมตำรำงกำรเรียนกำรสอน 

สัปดำ
ห์ 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม หวัขอ้เร่ือง 

1 นกัศึกษำเขำ้ใจควำมเป็นมำของกำรออกแบบตวัอกัษร ประวติัศำสตร์และวิวฒันำกำร
ของกำรออกแบบตวัอกัษร 

2 นกัศึกษำเขำ้ใจขอ้ก ำหนดในกำรออกแบบรูปร่ำง
ตวัอกัษรส ำหรับงำนส่ิงพิมพ ์

ขอ้ก ำหนดทำงกำรออกแบบ
ไทป์เฟส (Typeface) 

3 นกัศึกษำเขำ้ใจขอ้ก ำหนดในกำรออกแบบรูปร่ำง
ตวัอกัษรประเททฟอนต ์สำมำรถบอกควำมแตกต่ำง
ระหวำ่งไทป์เฟสและฟอนตไ์ด ้

ขอ้ก ำหนดทำงกำรออกแบบ
ฟอนต ์(Font) 

4 นกัศึกษำเขำ้ใจทฤษฎีทำงกำรออกแบบตวัอกัษร 
สำมำรถออกแบบตวัอกัษรท่ีสวยงำมและมีองคป์ระกอบ
ท่ีดีตำมหลกักำร 

องคป์ระกอบท่ีดีในกำร
ออกแบบตวัอกัษร 

5 นกัศึกษำสำมำรถตั้งค่ำ setting ของตวัอกัษรไดถู้กตอ้ง 
เม่ือท ำกำรรวมไฟลต์วัอกัษร 

กำรตั้งค่ำตวัอกัษรบน
คอมพิวเตอร์ 

6 นกัศึกษำสำมำรถจดจ ำหน่วยมำตรวดัในระบบ DTP ได ้ หน่วยในกำรวดัตวัอกัษร 
7 นกัศึกษำสำมำรถตั้งค่ำ setting ในกำรกระจำยค ำและตดั

ค ำของตวัอกัษรไดถู้กตอ้ง 
กำรกระจำยค ำและตดัค ำ 

8 กำรสอบกลำงทำค - 
9 นกัศึกษำสำมำรถจดัระยะช่องไฟระหวำ่งตวัอกัษรได้

สวยงำม 
กำรจดัช่องไฟแบบพิเศษ 

10 นกัศึกษำสำมำรถออกแบบตวัหนงัสือพิเศษเพื่อใช้
ประกอบในฟอนตชุ์ดปกติได ้

กำรออกแบบตวัหนงัสือพิเศษ 

11 นกัศึกษำเขำ้ใจหลกักำรในกำรออกแบบส ำหรับตวัอกัษร
ดิจิตอล สำมำรถออกแบบเวบ็ฟอนตพ์ื้นฐำนได ้

กำรออกแบบตวัอกัษรดิจิตอล 

12 นกัศึกษำสำมำรถจดัวำงตวัอกัษรบนหนำ้ user interface 
ไดส้วยงำม 

กำรจดัวำงตวัอกัษรดิจิตอล 

13 นกัศึกษำเขำ้ใจวิธีกำรอพัโหลดผลงำนข้ึนระบบออนไลน์ Digital publishing 
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14 นกัศึกษำเขำ้ใจลกัษณะกำรแสดงผลท่ีแตกต่ำงของ
หนำ้จอหลกัทั้งส่ีและกำรแสดงผลของตวัอกัษร 

ตวัอกัษรและลกัษณะหนำ้จอ 

15 นกัศึกษำสำมำรถออกแบบตวัอกัษรเคล่ือนไหวได ้ กำรสร้ำงตวัอกัษรเคล่ือนไหว 
16 นกัศึกษำสำมำรถเขียนโปรแกรมพื้นฐำนเพือ่ปรับแต่ 

Open type feature ไดใ้นโปรแกรม Fontlab 
กำรเขียนโปรแกรมส ำหรับ
ตวัอกัษร 

17 กำรสอบปลำยทำค - 
 
 

(7) เน้ือหาของเร่ืองทีส่อนโดยสังเขป 
7.1. ค าอธิบายรายวชิา 
 รำยวิชำน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อใหค้วำมรู้แก่นกัศึกษำทำงดำ้นทฤษฎีกำรออกแบบ กำรใชโ้ปรแกรม
ส ำเร็จรูปมำตรฐำนและกำรปฏิบติังำนเพื่อออกแบบและจดัวำงตวัอกัษร 
 The objective of this of this course is to provide theoretical knowledge as well as practical 
side of type design and typography.  
 
7.2. เน้ือหาของเร่ืองทีส่อนโดยสังเขป 
 ส ำหรับเน้ือหำโดยสงัเขป สำมำรถแบ่งไดต้ำมสปัดำห์กำรเรียนกำรสอนดงัน้ี 
สัปดำห์ท่ี 1 ประวติัศำสตร์และวิวฒันำกำรของกำรออกแบบตวัอกัษร 
ในสปัดำห์แรกนกัศึกษำจะไดรั้บควำมรู้เก่ียวกบัประวติัศำสตร์และววิฒันำกำรของกำรออกแบบ
ตวัอกัษรตั้งแต่ยคุแรกประมำณช่วง 3000 ปีของคริสตกำลท่ีเมโสโปเตเมียท่ีมีกำรท ำแม่แบบดว้ยหิน
ทรงกระบอก ซ่ึงจะถูกแกสลกัเป็นขอ้ควำมตวัอกัษรคูนิฟอร์มแลว้น ำมำกล้ิงบนแผน่ดินเหนียว ส่วน
ในยโุรปตวัหนงัสือแบบเขียนดว้ยมือเป็นท่ีนิยมมำตั้งแต่ศตวรรษท่ี 7 โดยมีตวัอยำ่งคือ Cuthbert 
Gospel ซ่ึงถือวำ่เป็นหนงัสือท ำมือยคุแรกๆท่ียงัเหลือรอดอยู ่ต่อมำในศตวรรษท่ี 11 พ ีเชง (Pi Cheng) 
ไดส้ร้ำงตวัอกัษรประเททเคล่ือนท่ีได ้(Movable type) คร้ังแรกในจีนโดยท ำแม่พิมพจ์ำกดินเหนียว แต่
กระนั้นกย็งัไม่เป็นท่ีนิยมนกัเพรำะตวัอกัษรจีนมีจ ำนวนมำกท ำใหก้ำรสร้ำงแม่พิมพต์วัอกัษรแยกกนั
แต่ละตวัไม่สะดวกเท่ำท่ีควร ต่อมำในศตวรรษท่ี 13 ไดมี้กำรสร้ำงแม่พิมพต์วัอกัษรดว้ยโลหะใน
ประเทศจีน เกำหลี และญ่ีปุ่น โดยมีตวัอยำ่งหนงัสือท่ีพมิพด์ว้ยตวัพิมพโ์ลหะคือ Selected Teachings 
of Buddhist Sages and Seon Masters ในศตวรรษท่ี 15 ทำงยโุรปไดเ้ร่ิมตน้เทคนิคกำรสลกัไม ้
(Woodcut) เพื่อสร้ำงแม่แบบตวัอกัษร จนกระทัง่ กเูทนเบิร์ก (Gutenberg) ซ่ึงไดน้ ำเทคนิคในกำรหล่อ
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โลหะ และ เทคนิคในกำรผลิตจุกไวน์มำพฒันำตวัอกัษรแบบ movable type และแท่นพิมพ ์ ซ่ึง
ทำยหลงักพ็ฒันำต่อมำเร่ือยๆ จนกระทัง่ถึงศตวรรษท่ี 20 ซ่ึงเร่ิมมีกำรใชร้ะบบกำรพมิพแ์บบ 
lithographic offset press มำใชต่้อมำเม่ือถึงประมำณปี 1985 Destop Publishing ไดเ้ขำ้มำแทนท่ีกำร
พิมพแ์บบเดิม ไดเ้ร่ิมมีกำรใชซ้อฟแวร์งำนพิมพซ่ึ์งผูค้รองตลำดคือบริษทั Adobe ส่วนซอฟแวร์ท่ีเป็น
ท่ีนิยมในกำรออกแบบตวัอกัษรนั้นคือ Fontlab  
 นกัศึกษำสำมำรถน ำควำมรู้ไปใชใ้นกำรจดจ ำประวติัศำสตร์และวิวฒันำกำรของกำรออกแบบ
ตวัอกัษรในสมยัโบรำณและปัจจุบนัเพื่อต่อยอดในกำรออกแบบ 
นกัศึกษำเขำ้ใจควำมเป็นมำของกำรออกแบบตวัอกัษร 
 
สัปดำห์ท่ี 2 ขอ้ก ำหนดทำงกำรออกแบบไทป์เฟส (Typeface) 
 ค ำวำ่ไทป์เฟสและฟอนต ์ในปัจจุบนัมกัเป็นค ำท่ีใชแ้ทนกนัได ้แต่โดยควำมจริงแลว้ค ำทั้งสองมี
ควำมแตกต่ำงกนั ไทป์เฟสหมำยถึงตวังำนดีไซน์ของรูปร่ำงตวัอกัษร ส่วนฟอนตห์มำยถึงชุดของ
ตวัอกัษร ซ่ึงในปัจจุบนัจะหมำยถึงชุดตวัอกัษรดิจิตอลท่ีใชก้บัคอมพวิเตอร์ 
 ในกำรออกแบบตวัอกัษรจะมีกำรออกแบบซ่ึงใชส้เกลแบบไม่ก ำหนดตำยตวัหรือท่ีเรียกวำ่ 
Relative unit ซ่ึงจะถูกก ำหนดอยูใ่นหน่วยท่ีเรียกวำ่ Em square ก่อนท่ีจะเร่ิมกำรออกแบบตวัอกัษร
ตอ้งมีกำรก ำหนดสดัส่วนใน Em square น้ี เช่นจะมีกำรก ำหนดควำมสูงของตวัอกัษรพิมพเ์ลก็ท่ี 8 
หน่วย และตวัอกัษรพิมพใ์หญ่ท่ี 12 หน่วยเป็นตน้ นอกจำกนั้นตอ้งมีกำรก ำหนดต ำแหน่งเสน้ฐำน 
(Baseline) เพื่อใหท้รำบวำ่ฐำนของตวัอกัษรควรอยูท่ี่ไหน โครงสร้ำงของตวัอกัษรนั้นจะมีช่ือเรียก
มำตรฐำนเป็นทำษำองักฤษดงัทำพดำ้นล่ำง 
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ท่ีมำรูป: http://www.thedesignlab.us/wpcontent/uploads/Anatomy_of_Typography_by_YordanH.jpg 
กำรแบ่งประเททของตวัอกัษรนั้น อยำ่งคร่ำวๆสำมำรถแบ่งไดส้องประเททคือแบบมีฐำน (serif) และ 
ไม่มีฐำน (Sans serif) 

 
ท่ีมำรูป: http://alexpoole.info/wp-content/uploads/2010/02/serif_sansserif.gif 
กำรออกแบบตวัอกัษรท่ีมีสญัฐำนกลมเช่นตวั O นั้น ตำมปกติแลว้เม่ือตั้งค่ำท่ีควำมสูงเท่ำกนัจะดูเลก็
และเต้ียกวำ่อกัษรอ่ืนซ่ึงเกิดจำกทำพลวงตำ ดงันั้นจึงตอ้งตั้งค่ำควำมสูงมำกกวำ่ตวัอกัษรอ่ืนเลก็นอ้ย
เพื่อใหดู้เท่ำกนั ลกัษณะน้ีเรียกวำ่ Optical compensation  

http://www.thedesignlab.us/wpcontent/uploads/Anatomy_of_Typography_by_YordanH.jpg
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ท่ีมำรูป: https://foundry.myfonts.com/s/images/foundry_guides/MF-Overshoots.png 
 

 นกัศึกษำสำมำรถน ำควำมรู้ไปใชใ้นกำรจ ำแนกขอ้แตกต่ำงระหวำ่งไทป์เฟสและฟอนต ์ทรำบ
ขอ้ก ำหนดในกำรออกแบบไทป์เฟส รวมถึงสำมำรถท ำงำนออกแบบจริงได ้
 
สัปดำห์ท่ี 3 ขอ้ก ำหนดทำงกำรออกแบบฟอนต ์(Font) 
 ในกำรออกแบบตวัอกัษรนั้นในปัจจุบนัซอฟแวร์ท่ีเป็นท่ีนิยมมีหลำยอนั เช่น Fontlab และ 
Adobe Illustrator โปรแกรม Fontlab นั้นเป็นโปรแกรมมำตรฐำนทำงกำรออกแบบตวัอกัษรซ่ึง
สำมำรถสร้ำงลำยเสน้และสำมำรถน ำตวัอกัษรทั้งหมดมำ generate เป็นฟอนตท่ี์ใชไ้ดบ้นระบบ
คอมพิวเตอร์ไดท้นัที ส่วน Adobe Illustrator นั้นจะสำมำรถออกแบบลำยเสน้และรูปร่ำงของตวัอกัษร
ไดเ้พยีงอยำ่งเดียว ไม่สำมำรถสร้ำงชุดตวัอกัษรได ้โปรแกรมทั้งสองจึงมีจุดประสงคท่ี์ต่ำงกนั โดยมำก
นกัออกแบบสำมำรถใชเ้พียง Fontlab ในกำรออกแบบแต่ส ำหรับกรำฟิกดีไซเนอร์ท่ีมกัใชโ้ปรแกรม
ของ Adobe เป็นหลกัมกัจะไม่ถนดักบัปุ่มค ำสัง่ของ Fontlab เพรำะมีควำมแตกต่ำงกนัท ำใหใ้นบำง
กรณี นกัออกแบบจะใช ้Adobe Illustrator ออกแบบหนำ้ตำของตวัอกัษรและปรับแต่งจนพอใชแ้ลว้จึง
น ำกรำฟิกเหล่ำนั้นน ำเขำ้ไปในโปรแกรม Fontlab เพื่อ generate เป็นฟอนตท์ำยหลงั  
 ปัจจุบนัสำมำรถตั้งค่ำกำรออกแบบฟอนตไ์ดห้ลำกหลำยซ่ึงขนำด 1000 และ 2048 UPM (Unit 
per em) จะเป็นขนำดท่ีนิยม ถำ้เปรียบเทียบกนัขนำด 1000 UPM จะเป็นท่ีนิยมในกำรออกแบบ 
Opentype ตอ้งมีกำรก ำหนดค่ำเร่ิมตน้ต่ำงๆไดแ้ก่ X-height, Cap height, Descender height และ 
Ascender height ซ่ึงระยะทั้งหมดตอ้งอยูใ่นขนำดท่ีเร่ิมตน้เช่น ตั้งค่ำ 500 ส ำหรับ X-height เม่ือเซตค่ำ
หนำ้กระดำษท่ี 1000 UPM  

https://foundry.myfonts.com/s/images/foundry_guides/MF-Overshoots.png
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ท่ีมำทำพ: http://www.myfirstfont.com/images/glyphterms.gif 

 
ตวัอยำ่งกำรตั้งค่ำจะอยูใ่นหมวดค ำสัง่ Key dimension ดงัรูป  
 

 
 
ท่ีมำทำพ: https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/legacy/tuts/271_3part_font/22a.jpg 
 

http://www.myfirstfont.com/images/glyphterms.gif
https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/legacy/tuts/271_3part_font/22a.jpg
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 นกัศึกษำสำมำรถน ำควำมรู้ไปใชใ้นกำรออกแบบตวัอกัษรดว้ยโปรแกรม Fontlab สำมำรถตั้ง
ค่ำค ำสัง่เร่ิมตน้ต่ำงๆไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเร่ืองศพัทเ์ทคนิค และ กำรก ำหนดค่ำต่ำงๆ
ของโปรแกรมได ้
 
สัปดำห์ท่ี 4 องคป์ระกอบท่ีดีในกำรออกแบบตวัอกัษร 
 ส่ิงท่ีควรค ำนึงในกำรออกแบบตวัอกัษรท่ีดีมีดงัน้ี 
1.กำรมองเห็นไดช้ดัเจน อ่ำนออกง่ำย (Legibility and Readability) 
ตวัอกัษรตอ้งอ่ำนออกไดช้ดัเจน โดยมำกจะมีควำมเช่ือกนัวำ่ตวัอกัษรท่ีมีหวัจะชดัเจนกวำ่ตวัอกัษรไม่
มีหวัในกลุ่มตวัอกัษรไทย ส่วนตวัอกัษรโรมนัมกัเช่ือกนัวำ่ตวัอกัษรประเททมีฐำนจะสำมำรถมองเห็น
ไดดี้กวำ่ตำมตวัอยำ่งทำพดำ้นล่ำง 

 
ท่ีมำทำพ: 
http://image.linotype.com/fontproducts/fontcollections/platinumcollections/NeueFrutiger/NeueFruti
gerThai_widthcomparison.gif  

http://image.linotype.com/fontproducts/fontcollections/platinumcollections/NeueFrutiger/NeueFrutigerThai_widthcomparison.gif
http://image.linotype.com/fontproducts/fontcollections/platinumcollections/NeueFrutiger/NeueFrutigerThai_widthcomparison.gif
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ท่ีมำทำพ: http://shyfonts.com/wp-content/uploads/2017/09/sansserif.png 
2. กำรแสดงออก (Expression) 
คืออำรมณ์ควำมรู้สึกท่ีรูปแบบตวัอกัษรส่ือถึงเช่นมีลกัษณะทูมิฐำน ลกัษณะอ่อนโยนเป็นตน้ ซ่ึงส่ิงน้ี
เป็นส่ิงส ำคญัในกำรก ำหนดรูปแบบตวัอกัษรทั้งหมดวำ่ควรมีหนำ้ตำอยำ่งไร  

 



15 
 

ท่ีมำทำพ: https://codropspz-tympanus.netdna-ssl.com/codrops/wp-
content/uploads/2012/02/moodfonts.jpg 
3. ช่องไฟ (Kerning and tracking) 
คือกำรจดัช่องไฟระหวำ่งตวัอกัษรจะตอ้งดูแลว้มีควำมสมดุลกนั ในบำงคร้ังกำรตั้งค่ำเท่ำกนัหมด คู่
ตวัอกัษรบำงประเททจะดูชิดหรือห่ำงกนัมำกเกินไปจึงมีควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งจดัระยะพเิศษเป็นคู่ๆไป 
Kerning หมำยถึงกำรจดัระยะตวัอกัษรใหชิ้ดกนัมำกข้ึน Tracking คือกำรปรับใหต้วัอกัษรอยูห่่ำงกนั
มำกข้ึนตำมทำพดำ้นล่ำง 

 
ท่ีมำทำพ: https://s.tmimgcdn.com/blog/wp-content/uploads/2017/07/featured-image-sneak-
peek.jpg?x47994  
4. กำรชดเชยพื้นท่ี (Optical adjustment)  
ดงัท่ีกล่ำวไปในบทท่ีแลว้ ตวัอกัษรบำงตวัท่ีมีสญัฐำนกลมจะดูเลก็กวำ่ตวัอกัษรอ่ืนแมต้ั้งขนำดควำม
สูงเดียวกนั ท ำใหต้อ้งเพิ่มควำมสูงเลก็นอ้ยเพื่ออกัษรประเททน้ีเท่ำกบัตวัอ่ืน  
 

https://s.tmimgcdn.com/blog/wp-content/uploads/2017/07/featured-image-sneak-peek.jpg?x47994
https://s.tmimgcdn.com/blog/wp-content/uploads/2017/07/featured-image-sneak-peek.jpg?x47994
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ท่ีมำทำพ: 
https://create.adobe.com/2013/12/1/eight_tips_for_combining_typefaces/_jcr_content/article-
body/image_caption_side_1/image2.img.jpg/1426185957864.jpg 
 
 นกัศึกษำสำมำรถน ำควำมรู้ไปใชใ้นกำรออกแบบตวัอกัษรท่ีมีองคป์ระกอบดีไดโ้ดยค ำนึงถึง
หลกักวำ่ทั้งส่ีขอ้ในกำรออกแบบ 
 
สัปดำห์ท่ี 5 กำรตั้งค่ำตวัอกัษรบนคอมพวิเตอร์ 
  กำรตั้งค่ำเร่ิมตน้ของตวัอกัษรนั้นมีส่วนส ำคญัในกำรออกแบบท่ีเป็นระบบดงันั้นจึงควรเขำ้ใจ
หลกักำรในทำพรวมของกำรตั้งค่ำเบ้ืองตน้ส ำหรับกำรน ำตวัอกัษรไปใชใ้นโปรแกรมซอฟแวร์ 
โดยมำกแลว้จะตอ้งมีกำรเซตค่ำกำรแสดงผลหนำ้จอควำมละเอียดส ำหรับ Web fonts ท่ี 72 dpi ส ำหรับ
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กำรแสดงผลหนำ้จอ แต่ถำ้ตอ้งกำรน ำไปพมิพจ์ะตอ้งตั้งไฟลท่ี์ควำมละเอียด 300 dpi ส่วนถำ้ใชง้ำน
เพื่อกำรปร้ินทส่์วนตวัสำมำรถลดคำมละเอียดประมำณ 150 dpi 
สำมำรถตั้งค่ำใชต้วัอกัษรพิเศษไดโ้ดยใชค้  ำสัง่ Opentype feature เพื่อเลือกตวัอกัษรแบบอ่ืนๆท่ีนกั
ออกแบบไดเ้ตรียมไว ้

 
ตวัอยำ่งทำพเปรียบเทียบควำมละเอียดของหนำ้จอท่ีแตกต่ำงกนั  
ท่ีมำทำพ: http://newrepublicprinting.com/wp-content/uploads/2017/01/resolution.png 

http://newrepublicprinting.com/wp-content/uploads/2017/01/resolution.png
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ตวัอยำ่งแบบตวัอกัษรทำงเลือก (Alternative glyph) 
https://4.bp.blogspot.com/-
EOf73MbjHTE/WWEnO300F5I/AAAAAAAAYFU/uYAKnDUGb7UDdE9ZC-
NO5DRit5HJ6Dl0ACLcBGAs/s1600/alternate_glyphs.png 
 
 นกัศึกษำสำมำรถน ำควำมรู้ไปใชใ้นกำรตั้งค่ำ setting ของตวัอกัษรไดถู้กตอ้ง เม่ือท ำกำรรวม
ไฟลต์วัอกัษรเพื่อประสิทธิทำพในกำรท ำงำนตำมชนิดของงำนส่ิงพิมพแ์ละดิจิตอล 
 
สัปดำห์ท่ี 6 หน่วยในกำรวดัตวัอกัษร 
 หน่วยวดัของตวัอกัษรในงำนออกแบบนั้นมีหลำยแบบ โดยมำกจะมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

https://4.bp.blogspot.com/-EOf73MbjHTE/WWEnO300F5I/AAAAAAAAYFU/uYAKnDUGb7UDdE9ZC-NO5DRit5HJ6Dl0ACLcBGAs/s1600/alternate_glyphs.png
https://4.bp.blogspot.com/-EOf73MbjHTE/WWEnO300F5I/AAAAAAAAYFU/uYAKnDUGb7UDdE9ZC-NO5DRit5HJ6Dl0ACLcBGAs/s1600/alternate_glyphs.png
https://4.bp.blogspot.com/-EOf73MbjHTE/WWEnO300F5I/AAAAAAAAYFU/uYAKnDUGb7UDdE9ZC-NO5DRit5HJ6Dl0ACLcBGAs/s1600/alternate_glyphs.png
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ท่ีมำ: https://image.slidesharecdn.com/23typography-120413222030-phpapp02/95/cs-354-
typography-31-728.jpg?cb=1334355863 
 

 
ท่ีมำ: http://www.vanseodesign.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/typographic-scale-2.png 
 

https://image.slidesharecdn.com/23typography-120413222030-phpapp02/95/cs-354-typography-31-728.jpg?cb=1334355863
https://image.slidesharecdn.com/23typography-120413222030-phpapp02/95/cs-354-typography-31-728.jpg?cb=1334355863
http://www.vanseodesign.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/typographic-scale-2.png
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ท่ีมำรูป: https://i.pinimg.com/originals/1b/18/54/1b185458ecc66dbcd7bf6b1ff824fd13.gif 
 
 นกัศึกษำสำมำรถน ำควำมรู้ไปใชใ้นกำรจดจ ำและแปลงหน่วยมำตรวดัในระบบ DTP ได ้
สำมำรถตั้งหน่วยในกำรออกแบบไดถู้กตอ้ง 
 
สัปดำห์ท่ี 7 กำรกระจำยค ำและตดัค ำ   
 กำรจดัช่องไฟระหวำ่งตวัอกัษรนั้นมีควำมส ำคญัต่อกำรมองเห็นของตวัอกัษร ซ่ึงตอ้งมีกำรจดั
ระยะใหเ้ป็นระเบียบอีกทั้งมีกำรตดัค ำท่ีสวยงำมและถูกตอ้ง เพรำะถำ้มีกำรแยกค ำแลว้ในบำงคร้ังอำจ
ท ำใหป้ระโยคเปล่ียนควำมหมำยดงันั้นนกัออกแบบจึงตอ้งใหค้วำมใส่ใจเร่ืองระยะตวัอกัษรใน
ทำพรวมดว้ยเช่นกนั กำรตั้งค่ำกำรกระจำยค ำนั้นศพัทท์ำงเทคนิคจะเรียกวำ่ Justification ซ่ึงโดยมำก
จะมีกำรตั้งค่ำแบบอตัโนมติั แต่ในบำงกรณีค่ำเบ้ืองตน้น้ีอำจจะยงัไม่สวยงำมหรืออ่ำนไดย้ำกอยูด่งันั้น
จึงตอ้งมีกำรตั้งระยะใหเ้หมำะสม ลกัษณะท่ีแตกต่ำงของกำรตั้งค่ำจะท ำใหค้อลมัน์มีควำมยำวท่ี
แตกต่ำงกนัได ้ดงันั้นจึงควรค ำนึงถึงประเททส่ือ เช่นถำ้เป็นส่ือหนงัสือพิมพก์ค็วรตั้งใหแ้คบกวำ่ส่ือ
ส่ิงพิมพอ่ื์นเพรำะเป็นส่ือรำคำถูกท่ีมีพื้นท่ีจ ำกดั กำรตั้งค่ำมีผลต่อควำมสมดุลของหนำ้กระดำษดงันั้น
จึงควรค ำนึงถึงพื้นท่ีวำ่ง (White space) ในกำรออกแบบดว้ยเพื่อใหห้นำ้กระดำษไม่หนกัไปทำงซำ้ย
หรือขวำมำกเกินไป ซ่ึงอำจท ำใหอ่้ำนยำกและไม่สบำยตำ 

https://i.pinimg.com/originals/1b/18/54/1b185458ecc66dbcd7bf6b1ff824fd13.gif
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ตวัอยำ่งกำรจดักำรกระจำยค ำซ่ึงท ำใหค้อลมัน์ขวำมีควำมสมดุลมำกกวำ่คอลมัน์ซำ้ยซ่ึงไม่ไดมี้กำร
ปรับเปล่ียนค่ำกำรกระจำยค ำ 
ท่ีมำ: http://www.monkeyslunch.com/blog/wp-content/uploads/ragbalancevsunbalanced-
500x354.jpg 
 

 
ตวัอยำ่งคอลมัน์ท่ีตั้งค่ำกำรกระจำยค ำและตดัค ำท่ีต่ำงกนั จะเห็นไดว้ำ่คอมลมัน์ขวำจะใชพ้ื้นท่ีมำกกวำ่ 
และมีกำรเวน้ช่องไฟระหวำ่งค ำเยอะกวำ่  
ท่ีมำ: https://assets.accessible-digital-documents.com/uploads/2017/03/justified-text.gif 
 
 

http://www.monkeyslunch.com/blog/wp-content/uploads/ragbalancevsunbalanced-500x354.jpg
http://www.monkeyslunch.com/blog/wp-content/uploads/ragbalancevsunbalanced-500x354.jpg
https://assets.accessible-digital-documents.com/uploads/2017/03/justified-text.gif
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 นกัศึกษำสำมำรถน ำควำมรู้ไปใชใ้นกำรตั้งค่ำกำรกระจำยค ำและกำรตดัค ำของตวัอกัษรได้
สวยงำมและถูกตอ้งตำมหลกักำรออกแบบ 
 
สัปดำห์ท่ี 8 กำรสอบกลำงทำค สอบเน้ือหำครอบคลุม สปัดำห์ท่ี 1 – 7  
 
สัปดำห์ท่ี 9 กำรจดัช่องไฟแบบพิเศษ 
  กำรจดัช่องไฟแบบพิเศษนั้นมีผลต่อกำรจดัยอ่หนำ้ต่ำงๆ ซ่ึงสำมำรถจดัไดห้ลำยประเททเช่น
กำรจดัชิดซำ้ย ชิดขวำ และจดักลำง กำรจดักำรกระจำยค ำกส็ำมำรถเลือกไดว้ำ่จะใหต้วัอกัษรท่ีจบ
บรรทดัมีระยะเดียวเท่ำกนัหมดหรือไม่ ดงัตวัอยำ่งรูป 

 
 
ท่ีมำ: http://facweb.cs.depaul.edu/sgrais/images/Type/typeface06.jpg 
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ตวัอยำ่งกำรกระจำยค ำแบบชิดซำ้ย (บน) และ แบบเตม็บรรทดั (ล่ำง) 
ท่ีมำ: http://thewebmadeeasy.com/AtomsNetwork/Files/352/alignedvjustified_S.png 
นกัศึกษำสำมำรถน ำควำมรู้ไปใชใ้นกำรในกำรจดัช่องไฟแบบพิเศษในหลำยรูปแบบและมีควำม
สวยงำม 
 
สัปดำห์ท่ี 10 กำรออกแบบตวัหนงัสือพิเศษ 
 ตวัอกัษรพเิศษนั้นคือตวัอกัษรทำงเลือกท่ีผูอ้อกแบบสร้ำงข้ึนโดยอยูใ่น Opentype feature ซ่ึงมี
ไวเ้พื่อเพิ่มควำมสวยงำมและเพิ่มทำงเลือกในกำรใชง้ำน  
 

 
ตวัอยำ่ง Alternative glyphs ของตวั A ในหลำยรูปแบบ 
ท่ีมำ: http://help.fontlab.com/fontlab-vi/img/flvi-glyph_pane_1.png 
 

http://thewebmadeeasy.com/AtomsNetwork/Files/352/alignedvjustified_S.png
http://help.fontlab.com/fontlab-vi/img/flvi-glyph_pane_1.png
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ตวัอยำ่งเพิ่มเติมของตวัอกัษรทำงเลือกซ่ึงมีอยูห่ลำยรูปแบบ 
ท่ีมำ: https://cdncms.fonts.net/images/8988d4ddb0f0c140/A.LocatingDisc.png 
 นกัศึกษำสำมำรถน ำควำมรู้ไปใชใ้นกำรออกแบบตวัหนงัสือพิเศษเพื่อใชป้ระกอบในฟอนตชุ์ด
ปกติได ้
 
สัปดำห์ท่ี 11 กำรออกแบบตวัอกัษรดิจิตอล   
 กำรออกแบบตวัอกัษรเพื่อใชบ้นเวบ็ไซตน์ั้นจะมีขอ้ก ำหนดแตกต่ำงจำกกำรออกแบบตวัอกัษร
ส ำหรับส่ิงพิมพ ์โดยส่ิงแรกท่ีตอ้งค ำนึงถึงคือขนำดของหนำ้จอซ่ึงโดยประมำณจะมีควำมกวำ้งและ
ยำว 1024x768 px ซ่ึงกำรออกแบบควรจะมีพื้นท่ีประมำณ 80 เปอร์เซ็นตข์องพื้นท่ีทั้งหมด ดงันั้นควร
ออกแบบในกรอบพื้นท่ี 960 x 650 px ควรมีกำรแบ่งคอลมัน์ของกริดเป็น 16 ช่อง ควรมีกำรปรับแต่ง
ขนำดของตวัอกัษรตำมตำรำงดำ้นล่ำง 
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ท่ีมำ: https://s3-us-west-2.amazonaws.com/i.cdpn.io/934290.KmNKNr.997ccf67-3778-4446-b5e4-
6d0f234c5f96.png 

 
ตวัอยำ่งกำรปรับแต่งลำยเสน้ตวัอกัษรประเทท Web font ดว้ยกำร Hinting 
ท่ีมำ: http://lilrobin.com/wp-content/uploads/2012/10/LR_Type_site1.gif 

 
 

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/i.cdpn.io/934290.KmNKNr.997ccf67-3778-4446-b5e4-6d0f234c5f96.png
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/i.cdpn.io/934290.KmNKNr.997ccf67-3778-4446-b5e4-6d0f234c5f96.png
http://lilrobin.com/wp-content/uploads/2012/10/LR_Type_site1.gif
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 นกัศึกษำสำมำรถน ำควำมรู้ไปใชใ้นกำรออกแบบส ำหรับตวัอกัษรดิจิตอล สำมำรถออกแบบ
เวบ็ฟอนตพ์ื้นฐำนได ้
 
สัปดำห์ท่ี 12 กำรจดัวำงตวัอกัษรดิจิตอล 
  กำรจดัวำงตวัอกัษรนั้นตอ้งเป็นไปตำมลกัษณะเลยเ์อำทโ์ดยรวมของเวบ็ไซต ์ส่ิงแรกท่ีตอ้งท ำ
คือตอ้งสเกต็โครงสร้ำงของเวบ็ไซตแ์ลว้ก ำหนดขนำดต่ำงๆของตวัอกัษรทำยใตก้รอบน้ี 
ท่ีกด
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ตวัอยำ่งกำรวำงเลยเ์อำทข์องเวบ็ไซต ์ 
ท่ีมำ: https://www.ecurtisdesigns.com/wp-content/uploads/2014/02/layouts.jpg 
เม่ือก ำหนดเลยเ์อำทไ์ดแ้ลว้จึงจดัขนำดตวัอกัษรใหเ้ขำ้กบัโครงสร้ำงเวบ็ไซต ์ตำมตำรำงดำ้นล่ำง  
 

 
ท่ีมำ: http://leckre.com/wprs/wp-content/uploads/2013/01/Font-Size-Conversions-1.png 
 

 นกัศึกษำสำมำรถน ำควำมรู้ไปใชใ้นกำรจดัวำงตวัอกัษรบนหนำ้ user interface ไดส้วยงำม 
 

สัปดำห์ท่ี 13 Digital publishing 
 ลกัษณะกำรออกแบบตวัอกัษรนั้นตอ้งค ำนึงถึงกำรอ่ำนบนอุปกรณ์ส่ือสำรท่ีมีควำมแตกต่ำงกนั 
ดงันั้นจึงตอ้งค ำนึงถึงลกัษณะในกำรอ่ำนเป็นส ำคญัซ่ึงแต่ละอยำ่งจะมีขอ้ก ำหนดต่ำงๆกนัตำมขอ้มูลท
ดำ้นล่ำง  

 

https://www.ecurtisdesigns.com/wp-content/uploads/2014/02/layouts.jpg
http://leckre.com/wprs/wp-content/uploads/2013/01/Font-Size-Conversions-1.png
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ท่ีมำ: https://www.karensaundersassoc.com/wp-content/uploads/2011/07/ebook-table3.jpg  

  
ท่ีมำ: https://www.eduardoangel.com/wp-content/uploads/2015/01/ebooks_flow_chart_transparent-
01-01_timg.jpg  
 
 นกัศึกษำสำมำรถน ำควำมรู้ไปใชใ้นกำรอพัโหลดผลงำนข้ึนระบบออนไลน์ 
 
สัปดำห์ท่ี 14 ตวัอกัษรและลกัษณะหนำ้จอ 
  ปัจจุบนัเม่ือออกแบบตวัอกัษรดิจิตอลส่ิงท่ีตอ้งค ำนึงถึงคือลกัษณะหนำ้จอซ่ึงใหญ่ๆจะมีดว้ยกนั 
4 แบบไดแ้ก่จอมือถือ จอทีวี จอแทปเลต็ และ จอคอมพิวเตอร์ซ่ึงมีขนำดต่ำงๆ (อ่ำนเพิ่มเติมเร่ืองขนำด
ของฟอนตใ์นสปัดำห์ท่ี 12) ซ่ึงเวลำท่ีใชใ้นกำรอ่ำนแต่ละหนำ้จอจะไม่เท่ำกนัดงัน้ี 

https://www.karensaundersassoc.com/wp-content/uploads/2011/07/ebook-table3.jpg
https://www.eduardoangel.com/wp-content/uploads/2015/01/ebooks_flow_chart_transparent-01-01_timg.jpg
https://www.eduardoangel.com/wp-content/uploads/2015/01/ebooks_flow_chart_transparent-01-01_timg.jpg
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ท่ีมำ: https://i0.wp.com/www.daydev.com/wp-content/uploads/2012/09/21-9-2555-9-39-
11.png?resize=600%2C375 
 

 
ตวัอยำ่งกำรแสดงผลของเวบ็ไซตใ์นหนำ้จอท่ีแตกต่ำง 
ท่ีมำ: https://ez.no/var/ezflow_site/storage/images/media/images/wireframes/433722-1-eng-
GB/wireframes_ezno_default.png 

 

https://i0.wp.com/www.daydev.com/wp-content/uploads/2012/09/21-9-2555-9-39-11.png?resize=600%2C375
https://i0.wp.com/www.daydev.com/wp-content/uploads/2012/09/21-9-2555-9-39-11.png?resize=600%2C375
https://ez.no/var/ezflow_site/storage/images/media/images/wireframes/433722-1-eng-GB/wireframes_ezno_default.png
https://ez.no/var/ezflow_site/storage/images/media/images/wireframes/433722-1-eng-GB/wireframes_ezno_default.png
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ตวัอยำ่งกำรเช่ือมโยงขอ้มูลก่อนท่ีจะแสดงผลในหนำ้จอท่ีแตกต่ำงกนั 
ท่ีมำ: https://ez.no/var/ezflow_site/storage/images/media/images/responsive-design/433726-1-eng-
GB/responsive-design_ezno_default.png 
 
 นกัศึกษำสำมำรถน ำควำมรู้ไปใชใ้นกำรออกแบบและมีเขำ้ใจลกัษณะกำรแสดงผลท่ีแตกต่ำง
ของหนำ้จอหลกัทั้งส่ีและกำรแสดงผลของตวัอกัษร 
 
สัปดำห์ท่ี 15 กำรสร้ำงตวัอกัษรเคล่ือนไหว 
  โปรแกรมท่ีใชใ้นกำรสร้ำงตวัอกัษรเคร่ืองไหวนั้นมีดว้ยกนัหลำยโปรแกรม ส ำหรับรำยวิชำน้ี
จะใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe After Effect เป็นหลกั ทั้งสองโปรแกรมน้ีมีหลกักำร
คลำ้ยกนัคือจะมี Timeline หรือแทบเวลำใหก้ ำหนดกำรเคล่ือนไหวและจะสำมำรถ export ไฟลอ์อกมำ
ในลกัษณะเคล่ือนไหวได ้ 
ส ำหรับกำรสร้ำงตวัอกัษรเคล่ือนไหวประเทท gif ซ่ึงเป็นไฟลท่ี์มีขนำดไม่ใหญ่และสำมำรถเปิดดูได้
ในหนำ้จอทั้ง 4 นั้นขั้นตอนจะเหมือนกบักำรสร้ำงทำพเคล่ือนไหวทัว่ๆไปซ่ึงมีวิธีดงัน้ี 
1. โหลดทำพเขำ้ไปในโปรแกรม Photoshop 
2. เปิด Timeline window 
3. ใน Timeline window เลือกค ำสัง่ Create Frame Animation 
4. สร้ำง layer ใหม่ส ำหรับ frame ต่ำงๆ 
5. เปิด Make Frames From Layers 

https://ez.no/var/ezflow_site/storage/images/media/images/responsive-design/433726-1-eng-GB/responsive-design_ezno_default.png
https://ez.no/var/ezflow_site/storage/images/media/images/responsive-design/433726-1-eng-GB/responsive-design_ezno_default.png
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6. เลือกระยะเวลำกำรแสดงผลแต่ละ frame ดำ้นล่ำง 
7. เลือกค ำสัง่ loop ดำ้นล่ำงของ toolbar 
8. Save and Export GIF  
 นกัศึกษำสำมำรถน ำควำมรู้ไปใชใ้นกำรออกแบบตวัอกัษรเคล่ือนไหวได ้
 
สัปดำห์ท่ี 16 กำรเขียนโปรแกรมส ำหรับตวัอกัษร 
 โปรแกรม FontLab นั้นสำมำรถเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อปรับแต่งตวัอกัษรไดซ่ึ้งจะใชท้ำษำ 
Python ในกำรเขียนโคด้ ซ่ึงสำมำรถจดัระยะตวัอกัษรและก ำหนดกำรใช ้Alternative glyphs ไดจ้ำก
โคด้ โดยมีโครงสร้ำงคร่ำวๆดงัแผลทูมิดำ้นล่ำง 
 

 
 
ท่ีมำ: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/cb/Python_add5_parse.svg/396px-
Python_add5_parse.svg.png 
 นกัศึกษำสำมำรถน ำควำมรู้ไปใชใ้นกำรเขียนโปรแกรมพื้นฐำนเพื่อปรับแต่ Open type feature 
ไดใ้นโปรแกรม Fontlab 
สัปดำห์ท่ี 17 กำรสอบปลำยทำค สอบเน้ือหำครอบคลุม สปัดำห์ท่ี 9 - 16 
 
 
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/cb/Python_add5_parse.svg/396px-Python_add5_parse.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/cb/Python_add5_parse.svg/396px-Python_add5_parse.svg.png


32 
 

(8) วธีิการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

สัปดำ
ห์ 

หวัขอ้เร่ือง 
จ ำนวนชัว่โมง กิจกรรมกำรเรียน

กำรสอนและส่ือท่ีใช ้ อำจำรยผ์ูส้อน 
บรรยำย ปฏิบติั 

ศึกษำดว้ย
ตนเอง 

1 ประวติัศำสตร์และ
วิวฒันำกำรของกำร
ออกแบบตวัอกัษร 

   2   2     5 บรรยำย-power point 
ฝึกปฏิบติังำน
ออกแบบ-graphic 
software 
ใหโ้จทยเ์ป็น
กำรบำ้นและใหช่ื้อ
หนงัสืออ่ำนนอก
เวลำ-books 

อ.ดร.ฟำริดำ  

2 ขอ้ก ำหนดทำงกำร

ออกแบบไทป์เฟส 

(Typeface) 

   2   2     5 บรรยำย-power point 
ฝึกปฏิบติังำน
ออกแบบ-graphic 
software 
ใหโ้จทยเ์ป็น
กำรบำ้นและใหช่ื้อ
หนงัสืออ่ำนนอก
เวลำ-books 
วิจำรณ์ผลงำนและ
ใหข้อ้เสนอแนะ 

อ.ดร.ฟำริดำ 

3 ขอ้ก ำหนดทำงกำร

ออกแบบฟอนต ์(Font) 

   2   2     5 บรรยำย-power point 
ฝึกปฏิบติังำน
ออกแบบ-graphic 
software 
ใหโ้จทยเ์ป็น
กำรบำ้นและใหช่ื้อ
หนงัสืออ่ำนนอก
เวลำ-books 

อ.ดร.ฟำริดำ 
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วิจำรณ์ผลงำนและ
ใหข้อ้เสนอแนะ 

4 องคป์ระกอบท่ีดีในกำร

ออกแบบตวัอกัษร 

   2   2     5 บรรยำย-power point 
ฝึกปฏิบติังำน
ออกแบบ-graphic 
software 
ใหโ้จทยเ์ป็น
กำรบำ้นและใหช่ื้อ
หนงัสืออ่ำนนอก
เวลำ-books 
วิจำรณ์ผลงำนและ
ใหข้อ้เสนอแนะ 

อ.ดร.ฟำริดำ 

5 กำรตั้งค่ำตวัอกัษรบน

คอมพิวเตอร์ 

   2   2     5 บรรยำย-power point 
ฝึกปฏิบติังำน
ออกแบบ-graphic 
software 
ใหโ้จทยเ์ป็น
กำรบำ้นและใหช่ื้อ
หนงัสืออ่ำนนอก
เวลำ-books 
วิจำรณ์ผลงำนและ
ใหข้อ้เสนอแนะ 

อ.ดร.ฟำริดำ 

6 หน่วยในกำรวดัตวัอกัษร    2   2     5 บรรยำย-power point 
ฝึกปฏิบติังำน
ออกแบบ-graphic 
software 
ใหโ้จทยเ์ป็น
กำรบำ้นและใหช่ื้อ

อ.ดร.ฟำริดำ 
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หนงัสืออ่ำนนอก
เวลำ-books 
วิจำรณ์ผลงำนและ
ใหข้อ้เสนอแนะ 

7 กำรกระจำยค ำและตดัค ำ    2   2     5 บรรยำย-power point 
ฝึกปฏิบติังำน
ออกแบบ-graphic 
software 
ใหโ้จทยเ์ป็น
กำรบำ้นและใหช่ื้อ
หนงัสืออ่ำนนอก
เวลำ-books 
วิจำรณ์ผลงำนและ
ใหข้อ้เสนอแนะ 

อ.ดร.ฟำริดำ 

8 กำรสอบกลำงทำค - - - - อ.ดร.ฟำริดำ 

9 กำรจดัช่องไฟแบบพิเศษ    2   2     5 บรรยำย-power point 
ฝึกปฏิบติังำน
ออกแบบ-graphic 
software 
ใหโ้จทยเ์ป็น
กำรบำ้นและใหช่ื้อ
หนงัสืออ่ำนนอก
เวลำ-books 
วิจำรณ์ผลงำนและ
ใหข้อ้เสนอแนะ 

อ.ดร.ฟำริดำ 

10 กำรออกแบบตวัหนงัสือ

พิเศษ 

   2   2     5 บรรยำย-power point 
ฝึกปฏิบติังำน
ออกแบบ-graphic 
software 

อ.ดร.ฟำริดำ 
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ใหโ้จทยเ์ป็น
กำรบำ้นและใหช่ื้อ
หนงัสืออ่ำนนอก
เวลำ-books 
วิจำรณ์ผลงำนและ
ใหข้อ้เสนอแนะ 

11 กำรออกแบบตวัอกัษร

ดิจิตอล 

   2   2     5 บรรยำย power point 
ฝึกปฏิบติังำน
ออกแบบ-graphic 
software 
ใหโ้จทยเ์ป็น
กำรบำ้นและใหช่ื้อ
หนงัสืออ่ำนนอก
เวลำ-books 
วิจำรณ์ผลงำนและ
ใหข้อ้เสนอแนะ 

อ.ดร.ฟำริดำ 

12 กำรจดัวำงตวัอกัษรดิจิตอล    2   2     5 บรรยำย-power point 
ฝึกปฏิบติังำน
ออกแบบ-graphic 
software 
ใหโ้จทยเ์ป็น
กำรบำ้นและใหช่ื้อ
หนงัสืออ่ำนนอก
เวลำ-books 
วิจำรณ์ผลงำนและ
ใหข้อ้เสนอแนะ 

อ.ดร.ฟำริดำ 

13 Digital publishing    2   2     5 บรรยำย-power point อ.ดร.ฟำริดำ 
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ฝึกปฏิบติังำน
ออกแบบ-graphic 
software 
ใหโ้จทยเ์ป็น
กำรบำ้นและใหช่ื้อ
หนงัสืออ่ำนนอก
เวลำ-books 
วิจำรณ์ผลงำนและ
ใหข้อ้เสนอแนะ 

14 ตวัอกัษรและลกัษณะ

หนำ้จอ 

   2   2     5 บรรยำย-power point 
ฝึกปฏิบติังำน
ออกแบบ-graphic 
software 
ใหโ้จทยเ์ป็น
กำรบำ้นและใหช่ื้อ
หนงัสืออ่ำนนอก
เวลำ-books 
วิจำรณ์ผลงำนและ
ใหข้อ้เสนอแนะ 

อ.ดร.ฟำริดำ 

15 กำรสร้ำงตวัอกัษร

เคล่ือนไหว 

   2   2     5 บรรยำย-power point 
ฝึกปฏิบติังำน
ออกแบบ-graphic 
software 
ใหโ้จทยเ์ป็น
กำรบำ้นและใหช่ื้อ
หนงัสืออ่ำนนอก
เวลำ-books 
วิจำรณ์ผลงำนและ
ใหข้อ้เสนอแนะ 

อ.ดร.ฟำริดำ 
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16 กำรเขียนโปรแกรมส ำหรับ

ตวัอกัษร 

   2   2     5 บรรยำย-power point 
ฝึกปฏิบติังำน
ออกแบบ-graphic 
software 
ใหโ้จทยเ์ป็น
กำรบำ้นและใหช่ื้อ
หนงัสืออ่ำนนอก
เวลำ-books 
วิจำรณ์ผลงำนและ
ใหข้อ้เสนอแนะ 

อ.ดร.ฟำริดำ 

17 กำรสอบปลำยทำค - - - - อ.ดร.ฟำริดำ 

 
(9) ส่ือการเรียนรู้ 

 ส่ือกำรเรียนรู้ เช่น เอกสำรประกอบกำรสอน ต ำรำ  คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ทำงกำรออกแบบ
ไดแ้ก่ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effect และ Fontlab พำวเวอร์พอยท ์เฟสบุค๊ 
และ บลอ็คควำมรู้ทำงกำรออกแบบ 
 

(10) การวดัผลการเรียนรู้ ได้แก่ ตวัช้ีวดั เกณฑ์และวธีิการ 
ตวัอยำ่ง 
กำรใหเ้กรด A, B+, B, C+, C, D+, D และ F ใชว้ิธีองเกณฑ ์

เกรด ช่วงคะแนน 
A 100 - 86 
A- 85 - 82 
B+ 81 - 78 
B 77 – 74 
B- 73 – 70 
C+ 69 - 66 

     C 65 – 62 
C- 61 – 58 
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D+ 57 - 54 
D 53 – 50 
D- 49 - 46 
F 45 - 0 

 
คะแนนจะถูกแบ่งดงัต่อไปน้ี 

กิจกรรม สดัส่วน 
กำรสอบกลำงทำค 10% 
กำรสอบปลำยทำค 20% 
กำรน ำเสนอและส่งงำนในชั้นเรียน 60% 
กำรเขำ้เรียนและควำมร่วมมือในชั้นเรียน 10% 

รวม 100% 
 

(11) การปรับปรุงแก้ไข 26 มกราคม พ.ศ.2561 
 

(12) อาจมีส่ิงต่าง ๆ ต่อไปนีเ้พิม่ขึน้อกีกไ็ด้ เช่น รายช่ือบทความ หรือหนังสืออ่านประกอบ และ/หรือบท
เรียบเรียงคดัย่อ เอกสารทีเ่กีย่วเน่ือง และ/หรือแผนภูมิ (chart) และ/หรือแถบเสียง (tape)และ/หรือ
ภาพเล่ือน (Slide)  
1. Felici, J. (2012). The complete manual of typography: a guide to setting perfect type. Berkeley, 
CA: Peachpit Press. 
2. FontLab. (2006). Manual of FontLab Studio 5.0 Windows in Array. 
3. Adobe. (2016). Adobe Photoshop Pro CC Help. 
4. Adobe. (2016). Adobe Illustrator Pro CC Help. 
5. Adobe. (2016). Adobe After Effect Pro CC Help. 
6. Lupton, E. (2014). Type on screen: a guide for designers, developers, writers, and students. 
New York: Princeton Architectural Press. 


