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รายวิชา คอมพิวเตอรกราฟก (Computer Graphic)
รหัสวิชา ง30265
หน+วยที่ 5 เรื่อง การสร0างผลงานคอมพิวเตอรกราฟก
ครูผู0สอน
นายเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย
นางสาวศิริลักษณ หมู+สีเสียด
เว็บไซต http://www.jetavat.com

หัวข0อในการเรียนรู0
1. การออกแบบและสรางสัญลักษณ
2. การออกแบบและสรางสือ่ สิ่งพิมพ

1. การออกแบบ
และสร0างสัญลักษณ
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1. การออกแบบและสร0างสัญลักษณ
ความหมายของสัญลักษณ หรือโลโก0
สัญลักษณหรือโลโก (Logo)
มาจากคําเต็ม Logotype หมายถึง
สั ญ ลั ก ษณ เครื่ อ งหมาย ตั ว แทน
หรื อ สื่ อ อย1 างใดอย1 างหนึ่ งที่ บ1 งบอก
ประเภท รู ป แบบ หรื อ รู ป พรรณ
สั ณ ฐ า น ข อ ง สิ่ ง ที่ เ ป: น เ จ า ข อ ง
สัญลักษณ หรือโลโก (Logo) นั้น ๆ

1. การออกแบบและสร0างสัญลักษณ
ความสําคัญของการออกแบบโลโก0
ป=จจุบันการออกแบบโลโกต1างๆใชเวลาคิด วิเคราะหขอมูลหลาย
อย1าง เพื่อใหโลโกที่ออกแบบมานั้นตอบโจทยกับบริษัท สินคาหรือบริการ
นั้น ๆ สามารถสะทอนถึงภาพลักษณที่ตองการออกไปสู1คนภายนอกไดอย1าง
ถูกตองตามที่คาดหวังไว ดังนั้นความสําคัญของการออกแบบโลโก มีดังนี้คือ

1. การออกแบบและสร0างสัญลักษณ
ความสําคัญของการออกแบบโลโก0
1. เพื่อทําใหคนอื่นจดจําไดง1าย สามารถรับรูไดทันที
ว1าโลโกนี้คือแบรนดอะไร
2. เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวแบรนด เพิ่มความ
จงรักภักดี (Loyalty) ของแบรนด
3. เพื่อบ1งบอกถึงความเป:นมืออาชีพ
4. เพื่อช1วยสะทอนถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ
5. เพื่อช1วยใหผูบริโภคเกิดความรูสึก ความเชื่อมั่น
เกิดความเขาใจในตัวสินคา และยอมรับในตัวสินคา
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1. การออกแบบและสร0างสัญลักษณ
ประเภทของโลโก0
1. Wordmark เป:นโลโกที่ออกแบบโดยการนําตัวอักษรหลายตัวมาจัดเรียง
เขาดวยกันหรือที่ เรียกว1า Logotype บริษัทที่ใชโลโกลักษณะนี้ เช1น eBay,
IBM, CNN, Google, และ Kleenex เป:นตน

ตัวอย+างโลโก0ประเภท Word mark

1. การออกแบบและสร0างสัญลักษณ
ประเภทของโลโก0
2. Letterform โลโกลักษณะนี้
สรางจากการประดิษฐตัวอักษร
ตัวเดียวใหมีลักษณะพิเศษชวน
จดจํา เช1น Honda, Uber,
Unilever, McDonald’s เป:นตน
ตัวอย+างโลโก0ประเภท Letterform

1. การออกแบบและสร0างสัญลักษณ
ประเภทของโลโก0
3. Pictorial เป:นโลโกที่มีลักษณะ
เป:นรูปเชิงสัญลักษณที่เรา สามารถ
เห็นแลวจดจําไดง1าย เช1น Starbucks,
Twitter หรือ Playboy โลโกทั้งหลาย
เหล1านี้ลวนแต1มีลักษณะเป:นรูป
สัญลักษณทั้งสิ้น
ตัวอย+างโลโก0ประเภท Pictorial
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1. การออกแบบและสร0างสัญลักษณ
ประเภทของโลโก0
4. Abstract ตัวโลโกไม1ไดสื่อถึงสิ่งใด
แต1สามารถจดจําไดง1าย ดูแลว
เหมือนกับภาพศิลปะแบบนามธรรม
แบรนดที่ประสบความสําเร็จที่สุดที่
ใชโลโกลักษณะนี้ดูเหมือนจะเป:น
ตัวอย+างโลโก0ประเภท Abstract
Nike

ตัวอย+างการออกแบบโลโก0เพื่อใช0สื่อความหมาย

https://petmaya.c
om/15-logoshidden-meaning

ใบงานที่ 5
ให0นักเรียนออกแบบตราสัญลักษณ (โลโก0)
คนละ 1 สัญลักษณ โดยมีหลักเกณฑในการออกแบบ
ดังนี้
1. ตราสัญลักษณ ( โลโก) ตองแสดงถึงและสื่อ
ความหมายของตัวตนของนักเรียน
2. ตราสัญลักษณ (โลโก) ใหมีขอความ “ชื่อของ
นักเรียน”
3. นักเรียนตองอธิบายแนวคิด ความหมายของผลงาน
(ป.ล.ใหนักเรียนทุกคนออกแบบโลโกโดยใชโปรแกรม
Adobe Photoshops)
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2. การออกแบบและ
สร0างสื่อสิ่งพิมพ

2. การออกแบบและสร0างสื่อสิ่งพิมพ
ความหมายของสื่อสิ่งพิมพ
สื่อสิ่งพิมพ” ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได
ใหความหมายไวดังนี้
• คําว+า สิ่งพิมพ หมายถึงสมุด แผ1นกระดาษหรือวัตถุใด ๆ ที่พิมพขึ้น รวม
ตลอดทั้งบทเพลง แผนที่ แผนผังภาพ ภาพวาด ภาพระบายสี ใบประกาศ
แผ1นเสียง หรือสิ่งอื่นใดอันมีลักษณะเช1นเดียวกัน

2. การออกแบบและสร0างสื่อสิ่งพิมพ
ความหมายของสื่อสิ่งพิมพ
• คําว+า สื่อ หมายถึง ทําการติดต1อใหถึงกัน ชักนําใหรูจักกัน ผูหรือสิ่งที่
ทําการติดต1อใหถึงกัน หรือชักนําใหรูจักกัน
• คําว+า พิมพ หมายถึง ถ1ายแบบ ใชเครื่องจักรกดตัวหนังสือหรือภาพ ให
ติดบนวัตถุ เช1น แผ1นกระดาษ ผา ทําใหเป:นตัวหนังสือหรือรูปรอยอย1าง
ใด ๆ โดยการกดหรือการใชพิมพหิน เครื่องกล วิธีเคมี หรือวิธีอื่นใด อัน
อาจใหเกิดเป:นสิ่งพิมพขึ้นหลายสําเนา
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2. การออกแบบและสร0างสื่อสิ่งพิมพ
ความหมายของสื่อสิ่งพิมพ
ดังนั้น สื่อสิ่งพิมพ จึงหมายถึงสิ่งที่
พิมพขึ้น ไม1ว1าจะเป:นแผ1นกระดาษหรือวัตถุใด
ดวยวิธีการต1าง ๆ อันเกิดเป:นชิ้นงานที่มีลักษณะ
เหมือน ตนฉบับขึ้นหลายสําเนาในปริมาณมาก
เพื่อเป:นสิ่งที่ทําการติดต1อ หรือชักนําใหบุคคล
อื่นไดเห็นหรือทราบ ขอความต1างๆ

2. การออกแบบและสร0างสื่อสิ่งพิมพ
ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ
ป=จจุบันไดมีการแบ1งประเภทของสื่อสิ่งพิมพไวมากมายหลายประเภท ดังนี้
1. สื่อสิ่งพิมพประเภทหนังสือ ไดแก1 หนังสือสารคดี ตํารา แบบเรียน หรือ
หนังสือบันเทิงคดี

2. การออกแบบและสร0างสื่อสิ่งพิมพ
ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ
2. สื่อสิ่งพิมพเพื่อเผยแพร+ข+าวสาร ไดแก1 หนังสือพิมพ (Newspapers)
วารสาร นิตยสาร จุลสาร และสิ่งพิมพโฆษณา เช1น โบรชัวร (Brochure)
ใบปลิว (Leaflet, Handbill) และ แผ1นพับ (Folder) หรือใบปnด (Poster)
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2. การออกแบบและสร0างสื่อสิ่งพิมพ
ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ
3. สิ่งพิมพเพื่อการบรรจุภัณฑ แยกเป`นสิ่งพิมพหลัก ไดแก1 สิ่งพิมพที่ใชปnด
รอบขวด หรือ กระปoองผลิตภัณฑการคา สิ่งพิมพรอง ไดแก1 สิ่งพิมพที่เป:น
กล1องบรรจุ หรือลัง

2. การออกแบบและสร0างสื่อสิ่งพิมพ
ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ
4. สิ่งพิมพมีค+า เช1น ธนาณัติ บัตรเครดิต เช็คธนาคาร ตั๋วแลกเงิน หนังสือ
เดินทาง โฉนด เป:นตน

2. การออกแบบและสร0างสื่อสิ่งพิมพ
ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ
5. สิ่งพิมพลักษณะพิเศษ เป:นสื่อสิ่งพิมพที่มีการผลิตขึ้นตามลักษณะพิเศษ
แลวแต1การใชงาน ไดแก1 นามบัตร บัตรอวยพร หรืออื่นๆ
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2. การออกแบบและสร0างสื่อสิ่งพิมพ
ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ
6. สิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส เป:นสื่อสิ่งพิมพที่ผลิตขึ้นเพื่อใชงานในคอมพิวเตอร
หรือระบบเครือข1ายอินเตอรเน็ต ไดแก1 Document Formats E-book เป:นตน

ที่มา : http://www.horhook.com/ebook/6/kk12/#p=8

2. การออกแบบและสร0างสื่อสิ่งพิมพ
ประโยชนของสื่อสิ่งพิมพ
1. สิ่งพิมพเป:นสื่อที่มีความน1าเชื่อถือ เพราะเป:นลายลักษณอักษรชัดเจน
2. สะดวกสบายสําหรับการใชงานและราคาถูก
3. เป:นสื่อที่มีความคงทนถาวร
4. สามารถเขากลุ1มเปtาหมายไดอย1างกวางขวางสะดวกรวดเร็ว และยัง
เลือกกลุ1มเปtาหมายที่ตองสื่อขอมูลข1าวสารไดดวย
5. มีความเป:นอิสระ สามารถออกแบบสื่อสิ่งพิมพไดอย1างเต็มที่ เพราะไม1
มีขอจํากัดเรื่องขนาดและเนื้อที่

2. การออกแบบและสร0างสื่อสิ่งพิมพ
การสร0างสื่อสิ่งพิมพ ปdอบอัพทวิสต Twist Pop Up Card

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Hfb20Hmx2vc
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การออกแบบงานกราฟฟกเพื่อการนําเสนอ
ให0นักเรียนออกแบบ Twist Pop Up Card แฟjมสะสมผลงานของตน
โดยมีส+วนประกอบดังนี้
5. ประวัติการทํางาน
1. ปกหนา
6. ความสามารถพิเศษ
2. ปกหลัง
7. รางวัลและผลงานที่ภาคภูมิใจ
3. ประวัติส1วนตัว
8. ภาพกิจกรรม
4. ประวัติการศึกษา

ตัวอย+าง
Twist Pop Up Card
แฟjมสะสมผลงาน

การออกแบบงานกราฟฟกเพื่อการนําเสนอ

ตัวอย+าง Twist Pop Up Card (Profile)
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การออกแบบงานกราฟฟกเพื่อการนําเสนอ

ตัวอย+าง Twist Pop Up Card (Profile)

การออกแบบงานกราฟฟกเพื่อการนําเสนอ

ตัวอย+าง Twist Pop Up Card (Profile)

การออกแบบงานกราฟฟกเพื่อการนําเสนอ

ตัวอย+าง Twist Pop Up Card (Profile)
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แบบฝlกหัดท0ายหน+วย
1. จงอธิบายความหมายของสัญลักษณ (โลโก) ตามที่นักเรียนเขาใจมาพอสังเขป ?
2. จงอธิบายความสําคัญของโลโกที่นักเรียนคิดว1ามีความสําคัญมากที่สุดมาอย1าง
นอย 3 ขอ ?
3. ประเภทของโลโกมีกี่ประเภท แต1ละประเภทมีลักษณะอย1างไรจงอธิบาย ?
4. จงอธิบายความหมายของสื่อสิ่งพิมพตามความเขาใจของนักเรียนมาอย1าง
ละเอียด ?
5. สื่อสิ่งพิมพมีกี่ประเภทอะไรบาง จงอธิบายความหมายแต1ละประเภทพรอม
ยกตัวอย1าง ?
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