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กระบวนการจัดพิมพ์เอกสารการสอน

รศ. ผกามาศ ผจญแกล้ว
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1. การวางแผนรูปแบบการผลิตเอกสารการสอน

2. การบรรณาธิการและพิสูจน์อักษร

3. การพิมพ์เอกสารการสอน

4. การติดตามการผลิตเอกสารการสอน

กระบวนการจัดพมิพ์เอกสารการสอน
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Management

การเตรียมต้นฉบับ

บรรณาธิการและพิสูจน์อักษร

ฟิล์ม/แม่พิมพ์/พิมพ์/พับ/เก็บ/ไสกาว/ตัดเจียน

Workflow กระบวนการผลิตเอกสารการสอน

จัดหน้าอาร์ตเวิร์ก

ผลิตใหม่/
ปรับปรุง

พิมพ์ซ้้า

สบศ

รูปแบบปกเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัย

ชื่อชุดวิชา (ไทย)

หน่วยของเล่ม

รหัสชุดวิชา

ชื่อชุดวิชา (อังกฤษ)

พิมพ์ 2 สีกระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม
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ส่วนหน้า

รูปแบบเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัย

รูปแบบเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัย
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รูปแบบเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัย

รูปแบบเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัย
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Activities
Topic 

Section study planUnit study planStudy unit plan

รูปแบบเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี
   กระดาษปรู๊ฟ 48 แกรม สีด้า
   ขนาด A4 (8.25 x 11.75 นิ้ว)
ปริญญาโท
   กระดาษปอนด์ 70 แกรม สีด้า
   ขนาด 8 หน้ายก (7.5 x 10.25 นิ้ว)

แผนการผลิตเอกสารการสอน

กิจกรรม ก้าหนดเสร็จ

ภาคการศึกษาที่ 1/2553

ผู้เขียนเขียนหน่วยการสอนเล่ม 1 30 กย. 2552

ผู้เขียนเขียนหน่วยการสอนเล่ม 2 31 ธค. 2552

บรรณาธิการส่งต้นฉบบัร่าง 3 เล่ม 1 ให้สพ. 31 ตค. 2552

ส านักพิมพ์จัดหน้า A/W ส่งบก.ตรวจจนปิดเล่ม 1 31 ธค. 2553

ส านักพิมพ์จัดพิมพ์เอกสาร เล่ม 1 ส่งสบศ. 28 กพ. 2553

บรรณาธิการส่งต้นฉบบัร่าง 3 เล่ม 2 ให้สพ. 31 มค. 2552

ส านักพิมพ์จัดหน้า A/W ส่งบก.ตรวจจนปิดเล่ม 2 31 มีค. 2553

ส านักพิมพ์จัดพิมพ์เอกสาร เล่ม 2 ส่งสบศ. 31 พค. 2553

เปิดภาคการศึกษาท่ี 1/2553 วันที่ 1 กค. 2553 1 กค. 2553
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แผนการผลิตเอกสารการสอน

ภาคการศึกษาที่ 2/2553

ผู้เขียนเขียนหน่วยการสอนเล่ม 1 31 มีค. 2553

ผู้เขียนเขียนหน่วยการสอนเล่ม 2 30 มิย. 2553

บรรณาธิการส่งต้นฉบบัร่าง 3 เล่ม 1 ให้สพ. 30 เมย. 2552

ส านักพิมพ์จัดหน้า A/W ส่งบก.ตรวจจนปิดเล่ม 1 31 มิย. 2553

ส านักพิมพ์จัดพิมพ์เอกสาร เล่ม 1 ส่งสบศ. 31สค. 2553

บรรณาธิการส่งต้นฉบบัร่าง 3 เล่ม 2 ให้สพ. 31 กค. 2553

ส านักพิมพ์จัดหน้า A/W ส่งบก.ตรวจจนปิดเล่ม 2 31 กย. 2553

ส านักพิมพ์จัดพิมพ์เอกสาร เล่ม 2 ส่งสบศ. 30 พย. 2553

เปิดภาคการศึกษาท่ี 1/2553 วันที่ 16 ธค. 2553 16 ธค. 2553

แผนการผลิตเอกสารการสอน

1. จัดพิมพ์แบบแยกหน่วย หรือรวมเล่มโดย
หน่วยไม่เรียงต่อกัน(ถือเป็นเล่มสมบูรณ์ ไม่
ต้องส่งให้นักศึกษาอีก)

ภาค 1ต้นฉบับที่ส่งหลัง 1 เมย. 2553 
จนถึง 30 ม.ิย. 2553 

ภาค 2ต้นฉบับที่ส่งหลัง 1 ต.ค. 2553 
จนถึง 31 ธ.ค. 2553*  หากต้นฉบับมีหน่วย
ที่เรียงต่อกันได้ จะพยายามรวมให้เป็นเล่ม
เดียวกัน

2. จัดท าฉบับล าลองโดยถ่ายส าเนาต้นฉบับ
ของอาจารย์ โดยยังไม่จัดหน้า A/W(ถือว่า
ยังไม่ใช่เล่มสมบูรณ์ต้องจัดส่งฉบับจริง ให้
นักศึกษาใหม่)

ภาค 1ต้นฉบับที่ส่งหลัง 1 ก.ค. 2553

ภาค 2ต้นฉบับที่ส่งหลัง 1 ม.ค. 2554
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เตรียมก่อนพิมพ์ ก่อนพิมพ์ พิมพ์ หลังพิมพ์

• จัดหน้า
• ถ่ายฟิล์ม
• ท้าแม่พิมพ์

• บรรณาธิการ
• พิสูจน์อักษร
• วาดภาพประกอบ
• ถ่ายภาพประกอบ

พิมพ์
• ออฟเซต จ้านวน
พิมพ์มากว่า 200 
เล่ม
• ดิจิทัล  จ้านวน
พิมพ์น้อยกว่า 200 
เล่ม

• พับ
• เก็บเล่ม
• ไสสันทากาว
• ตัดเจียน

ขั้นตอนการผลิตเอกสารการสอน

ก้าหนดรูปแบบ
ส้าหรับจัดหน้า

ประสานกับ
นักออกแบบ
ช่างศิลป์

หน้าท่ีบรรณาธิการผู้ช่วย

ช่วย
บรรณาธิการ

พิสูจน์อักษร ตรวจสอบ
ภาพประกอบ

ตรวจสอบฟิล์ม

ประสานกับ
บรรณาธิการ

ขอเลข ISBN
ข้อมลูหน้าลิขสิทธิ์
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การพิมพ์ เป็นกระบวนการผลิตที่มีการถ่าย
โอนหมึกลงบนกระดาษหรือวัสดุใช้พิมพ์อื่น 
เพื่อให้เกิดสิ่งพิมพ์ขึ้นหลายส้าเนา โดยอาจมี
หรือไม่มีการใช้แม่พิมพ์และแรงกดพิมพ์ก็ได้

ต้นฉบับข้อความ

• ใช้โปรแกรม Microsoft Word 2003, 2007
• ก่อนเริ่มพิมพ์ข้อมูล ให้ตรวจสอบขนาดหน้ากระดาษว่าถูกต้อง
• ในการพิมพ์ต้นฉบับไม่ควรเคาะ enter เมื่อหมดบรรทัด  แต่เคาะเมื่อหมดย่อหน้า
• เว้นวรรคแต่ละครั้ง เคาะแป้นเว้นวรรคเพียงครั้งเดียว
• เมื่อต้องการย่อหน้าให้ใช้ขนาด Tab แทนการเคาะแป้นเว้นวรรค
• การพิมพ์ข้อความภาษาไทยตามด้วยภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขให้เคาะวรรค 1 เคาะ
• หลังเครื่องหมายต่าง ๆ ต้องเว้นวรรค 1 เคาะ



31/03/53

9

การจัดเรียงข้อความ

• เลือกแบบตัวอักษร

สุโขทัยธรรมาธิราช

สุโขทัยธรรมาธิราช

สุโขทัยธรรมาธิราช

สุโขทัยธรรมาธริาช

สโุขทยัธรรมาธิราช

สุโขทยัธรรมาธิราช

สโุขทยัธรรมาธิราช

สุโขทยัธรรมาธิราช

สุโขทยัธรรมาธริาช

สุโขทัยธรรมาธิราช

สุโขทัยธรรมาธิราชสุโขทัยธรรมาธิราช

ตัวพื้น ใช้ UPC dilenia
ตัวเน้น ใช้ UPC Angsana

การจัดเรียงข้อความ

•เลือกรูปแบบตัวอักษร

สุโขทยัธรรมาธิราช

สุโขทัยธรรมาธิราช

สุโขทยัธรรมาธิราช

สุโขทัยธรรมาธิราช

สุโขทัยธรรมาธิราช

สุโขทัยธรรมาธิราช

normal

bold

Normal underline

Normal italic

Bold  italic

Bold  shadow
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การจัดเรียงข้อความ

• เลือกขนาดตัวอักษร

 ก้าหนดเป็นพอยต์

• ตัวพื้น  ควรก้าหนดเป็น 14-18 พอยต์ (มสธ. ใช้ 15 พอยต์)
• หัวเรื่องรอง  ควรก้าหนดเป็น 18-20 พอยต์ (มสธ. ใช้ 17 พอยต์)
• หัวเรื่องหลัก  ควรก้าหนดเป็น 20-32 พอยต์

การจัดเรียงข้อความ

• เลือกรูปแบบวางข้อความในบรรทัด
การลดการใช้สารเคมีในกระบวนการก่อน

พมิพ์
สารเคลือบไวแสง ( Photo sensitive 

coating) มีการใชง้านในทุกประเภทการ
พิมพโ์ดยจะอยูใ่นส่วนของการผลิตฟิลม์เพ่ือ
ท าแม่พิมพ์เป็นหลกั แตปั่จจุบนัสารเคลือบ
ไดโครเมทกลบัไดรั้บความนิยมน้อยลง 

เน่ืองจากเป็นพิษตอ่ร่างกายและส่ิงแวดลอ้ม  
โดยเม่ือสารไดโครเมทเม่ือเขา้สู่ร่างกายจะ
ไปท าลายเน้ือเยื่อตา่งๆโดยเฉพาะในโพรง
จมูกและระบบทางเดินหายใจ หลายประเทศ
ในยโุรปรวมทั้งอเมริกาและญ่ีปุ่นตา่งยกเลิก
การใชส้ารเคลือบชนิดน้ี เน่ืองจากตระหนัก
ถึงอนัตรายท่ีเป็นผลร้ายแรงตอ่ผูค้นและ

ส่ิงแวดลอ้ม

การลดการใช้สารเคมีในกระบวนการก่อน
พมิพ์
สารเคลือบไวแสง ( Photo sensitive 
coating) มีการใชง้านในทุกประเภทการ
พิมพโ์ดยจะอยูใ่นส่วนของการผลิตฟิลม์เพ่ือ
ท าแม่พิมพ์เป็นหลกั แตปั่จจุบนัสารเคลือบ
ไดโครเมทกลบัไดรั้บความนิยมน้อยลง 
เน่ืองจากเป็นพิษตอ่ร่างกายและส่ิงแวดลอ้ม  
โดยเม่ือสารไดโครเมทเม่ือเขา้สู่ร่างกายจะ
ไปท าลายเน้ือเยื่อตา่งๆโดยเฉพาะในโพรง
จมูกและระบบทางเดินหายใจ หลายประเทศ
ในยโุรปรวมทั้งอเมริกาและญ่ีปุ่นตา่งยกเลิก
การใชส้ารเคลือบชนิดน้ี เน่ืองจากตระหนัก
ถึงอนัตรายท่ีเป็นผลร้ายแรงตอ่ผูค้นและ
ส่ิงแวดลอ้ม

การลดการใช้สารเคมีในกระบวนการก่อน
พมิพ์

สารเคลือบไวแสง ( Photo sensitive 
coating) มีการใชง้านในทุกประเภทการ

พิมพโ์ดยจะอยูใ่นส่วนของการผลิตฟิลม์เพ่ือ
ท าแม่พิมพ์เป็นหลกั แตปั่จจุบนัสารเคลือบ

ไดโครเมทกลบัไดรั้บความนิยมน้อยลง 
เน่ืองจากเป็นพิษตอ่ร่างกายและส่ิงแวดลอ้ม  
โดยเม่ือสารไดโครเมทเม่ือเขา้สู่ร่างกายจะ
ไปท าลายเน้ือเยื่อตา่งๆโดยเฉพาะในโพรง

จมูกและระบบทางเดินหายใจ หลายประเทศ
ในยโุรปรวมทั้งอเมริกาและญ่ีปุ่นตา่งยกเลิก
การใชส้ารเคลือบชนิดน้ี เน่ืองจากตระหนัก

ถึงอนัตรายท่ีเป็นผลร้ายแรงตอ่ผูค้นและ
ส่ิงแวดลอ้ม

การลดการใช้สารเคมีในกระบวนการก่อน
พมิพ์

สา ร เ ค ลื อบ ไ ว แส ง  (  Photo sensitive 
coating) มี การใช้งานใน ทุกประเภทการ
พิมพ์โดยจะอยูใ่นส่วนของการผลิตฟิลม์เพ่ือ
ท าแม่พิมพ์เป็นหลกั แตปั่จจุบันสารเคลือบ
ไดโครเมทกลับได้รับความนิยมน้อยลง 
เน่ืองจากเป็นพิษตอ่ร่างกายและส่ิงแวดล้อม  
โดยเม่ือสารไดโครเมทเม่ือเข้าสู่ร่างกายจะ
ไปท าลายเน้ือเยื่อตา่งๆโดยเฉพาะในโพรง
จมูกและระบบทางเดินหายใจ หลายประเทศ
ในยุโรปรวมทั้งอเมริกาและญ่ีปุ่นตา่งยกเลิก
การใชส้ารเคลือบชนิดน้ี เน่ืองจากตระหนัก
ถึงอนัตรายท่ีเป็นผลร้ายแรงต่อผู ้คนและ
ส่ิงแวดลอ้ม

ชิดซ้าย วางกลาง ชิดขวา เสมอหน้าเสมอหลัง
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การจัดเรียงข้อความ

 เลือกจ้านวนคอลัมน์

การลดการใช้สารเคมีใน
กระบวนการก่อนพิมพ์
สารเคลือบไวแสง ( Photo 
sensitive coating) มีการใช้
งานในทุกประเ ภทการ
พิมพ์โดยจะอยู่ใน ส่ วน
ของการผลิตฟิล์มเ พ่ือท า
แม่ พิ ม พ์ เ ป็ นหลั ก  แ ต่
ปัจจุบันสารเคลือบไดโค
รเมทกลบัไดรั้บความนิยม
นอ้ยลง เน่ืองจากเป็นพิษ

การลดการใช้สารเคมีในกระบวนการก่อนพิมพ์
สารเคลือบไวแสง ( Photo sensitive coating) มี
การใชง้านในทุกประเภทการพิมพโ์ดยจะอยูใ่น
ส่วนของการผลิตฟิล์มเพ่ือท าแม่พิมพเ์ป็นหลกั 
แต่ปัจจุบนัสารเคลือบไดโครเมทกลบัไดรั้บ
ความนิยมนอ้ยลง เน่ืองจากเป็นพิษต่อร่างกาย
และส่ิงแวดลอ้ม  โดยเม่ือสารไดโครเมทเม่ือเขา้
สู่ร่างกายจะไปท าลายเน้ือเย่ือต่างๆโดยเฉพาะ
ในโพรงจมูกและระบบทางเดินหายใจ หลาย
ประเทศในยุโรปรวมทั้งอเมริกาและญ่ีปุ่ นต่าง
ยกเลิกการใชส้ารเคลือบชนิดน้ี เน่ืองจาก
ตระหนกัถึงอนัตรายท่ีเป็นผลร้ายแรงต่อผูค้น
และส่ิงแวดลอ้ม

ต่อร่างกายและส่ิงแวดล้อม  
โดยเม่ือสารไดโครเมทเม่ือ
เข้าสู่ ร่างกายจะไปท าลาย
เน้ือเ ย่ือต่างๆโดยเฉพาะใน
โพรงจมูกและระบบทางเดิน
หายใจ หลายประเทศใน
ยุโรปรวมทั้ งอเมริกาและ
ญ่ีปุ่ นต่างยกเลิกการใช้สาร
เ ค ลือ บชนิด น้ี  เ น่ื อ งจ า ก
ตระหนักถึงอันตรายท่ีเ ป็น
ผล ร้ า ย แร ง ต่ อ ผู ้ค น แล ะ
ส่ิงแวดลอ้ม

ตน้ฉบบัภาพลายเสน้ VS ฮาลฟ์โทน

ภาพน ้าหนักสีต่อเนื่อง ภาพฮาล์ฟโทน

ต้นฉบับภาพ

ภาพลายเส้น ภาพถ่าย
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เครื่องกราดภาพ

กราดภาพต้นฉบับด้วยเครื่องสแกนเนอร์ 

ความละเอียดของภาพ
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 การพิมพ์ออฟเซตเป็นระบบการพิมพ์ที่ต้องอาศัยแรงกดพิมพ์ ท่ีถ่ายทอดภาพจาก
แม่พิมพ์ไปยังผ้ายาง และจากผ้ายางไปยังกระดาษพิมพ์ จึงไม่สามารถท่ีจะพิมพ์ภาพ
โดยให้หมึกพิมพ์มีสีอ่อนและสีเข้มตามน้้าหนักสีของภาพได้ ต้องอาศัยจุดของหมึกพิมพ์
ขนาดต่างๆ ท่ีเรียกว่า เม็ดสกรีน เป็นตัวก้าหนด 

 บริเวณสว่างของภาพ เม็ดสกรีนจะมีขนาดเล็ก เรียกว่า ไฮไลท์ (highlight)

 บริเวณเงามืดของภาพ เม็ดสกรีนจะมีขนาดใหญ่ เรียกว่า แชโดว์ (shadow)

ลักษณะภาพพิมพ์

รูปแบบเม็ดสกรีนแบบ AM
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รูปแบบเม็ดสกรีนแบบ FM

ภาพสีต้องพิมพ ์4 สี
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4 color Halftone Screen

ภาพพมิพ์ฮาล์ฟโทนสอดส ี

มุมสกรีนของภาพสอดสี

• ท่ัวไปจะเลือกมุมสกรีนของภาพหมึกท่ีสีเข้มสุด คือสีด้า อยู่ท่ี 45 องศา
• บางครั้งอาจเลือกสีหมึกพิมพ์ที่มีมากท่ีสุดในภาพเป็น 45 องศา และวางสีด้า
  ไว้ท่ี 75 หรือ 105 องศา 
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ปัญหาการเกิดภาพตาเสื่อ Moirés
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ระบบการท้าแม่พิมพแ์บบเดิมโดยไม่ใช้ Image setter

Page composition

Repro Camera

Film Processor

Film Assembling

Plate Exposure

Plate Processor

Plate Bending

Press-Ready Plate

Press-Ready PlatePlate BendingPlate ProcessorPlate ExposureFilm ProcessorImage Setter

Control Consol
And Page Buffer

Data Storage

Rip
Raster 
Image Processing

ระบบการท้าแม่พิมพ์แบบเดิมโดยใช้ Image setter

Pagination
Imposition

Picture Storage
And Color correction

Text Storage

Proof
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ProoferProofer

Pagination
And Imposition

Rip Control Consol

And Page Buffer

Plate Setter Plate Processor Plate Bending

Text StoragePicture Storage 
and
Colors correcting

Data Storage Data Storage

Press-Ready
Plate

ระบบการท้าแม่พิมพ์ในยุค CTP

หลักการพิมพ์ในระบบการพิมพ์ออฟเซต
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หลักการพิมพ์ออฟเซต

เป็นระบบการพิมพ์พ้ืนราบ (บริเวณภาพและไร้ภาพอยู่ในระนาบเดยีวกัน)

ความแตกต่างของสมบตัิทางเคมีบนแม่พิมพ์ออฟเซต  ต้องใช้น้้าแยกบริเวณภาพและไร้ภาพ
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การพบัหนังสือ

การพบั
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ท้าเล่มแบบต่าง ๆ 

ขนาดมาตรฐานกระดาษในไทย -  31 x 43 นิ้ว / 24x35 นิว้ / 25 x 36 นิ้ว

กระดาษพิมพ  ์:ขนาดสิ่งพิมพ์

ISO & JIS A 
Sizes

ISO/DIN B Sizes JIS B Sizes ISO C Sizes

4A 1682 x 2378 4B 2000 x 2828 (postcards; folders;
envelopes for
ISO A sizes)2A 1189 x 1682 2B 1414 x 2000

A0 841 x 1189 B0 1000 x 1414 B0 1030 x 1456 C0 917 x 1297

A1 594 x 841 B1 707 x 1000 B1 728 x 1030 C1 648 x 917

A2 420 x 594 B2 500 x 707 B2 515 x 728 C2 458 x 648

A3 297 x 420 B3 353 x 500 B3 364 x 515 C3 324 x 458
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กระดาษพิมพ  ์:ขนาดสิ่งพิมพ์

ISO & JIS A 
Sizes

ISO/DIN B Sizes JIS B Sizes ISO C Sizes

A4 210 x 297 B4 250 x 353 B4 257 x 364 C4 229 x 324

A5 148 x 210 B5 176 x 250 B5 182 x 257 C5 162 x 229

A6 105 x 148 B6 125 x 176 B6 128 x 182 C6 114 x 162

A7 74 x 105 B7 88 x 125 B7 91 x 128 C7 81 x 114

A8 52 x 74 B8 62 x 88 B8 64 x 91 C8 57 x 81

A9 37 x 52 B9 44 x 62 B9 45 x 64 C9 40 x 57

A10 26 x 37 B10 31 x 44 B10 32 x 45 C10 28 x 40

กระดาษพิมพ์

ชนิดกระดาษ
กระดาษเคลือบผิว

- กระดาษอาร์ต (อาร์ตมัน / อาร์ตด้าน /  อาร์ตการ์ด / อาร์ตอัดลาย)
- กระดาษอาร์ตเทียม (LWC / MWC)
- กระดาษกล่อง (กล่องเคลือบแป้ง / กล่องหลังขาว / กล่องหลังเทา)

กระดาษไม่เคลือบผิว
- กระดาษปอนด์ (ปอนด์ขาว / ปอนด์ครีม /  ปอนด์สี)
- กระดาษปรู๊ฟ (ปรู๊ฟธรรมดา / ปรู๊ฟมัน)
- กระดาษแอร์เมล์

กระดาษพิเศษ
- กระดาษส้าเนาในตัว (สีต่างๆ / แผ่นบน / แผ่นกลาง / แผ่นล่าง)
- กระดาษแฟนซี
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ลักษณะการสั่งงานพิมพ์ที่มีผลกระทบต่อราคาพิมพห์นังสือ

1. การออกแบบไม่แน่นอน ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปมา
2. การตรวจปรู๊ฟงานไม่ละเอียด ต้องแก้ไขซ้้าซ้อน 
3. เลือกใช้กระดาษหนาเกินไป  กระดาษราคาแพง
4. ขนาดสิ่งพิมพ์ไมม่าตรฐาน เสียเศษกระดาษมาก
5.  การออกแบบมีพื้นที่ตัดตก ต้องเสียกระดาษมาก
6. จ้านวนหน้าไม่พอดียก ต้องเหลือหน้าว่าง
7. การพิมพส์อดสีมาก  ต้องเสียคา่แม่พมิพ์แพง
8. ยอดสั่งพิมพต์่้าเกินไป  ราคาต่อเลม่จะสูง

การติดตามการผลิตเอกสารการสอน

บรรณาธิการรายงาน
ข้อมลูการส่งต้นฉบับใน
ระบบสารสนเทศการผลิต
ชุดวิชา

สภาวิชาการ ติดตาม
ความก้าวหน้าการผลิต
ชุดวิชาในการประชุม

ส้านักพิมพ์ รายงานการส่ง
ต้นฉบับร่าง 3 และท้าบันทึก
เพื่อเบิกเงินรางวัลเมือ่อาร์ต
เวิร์กเสร็จพรอ้มพิมพ์

ส้านักบริการการศึกษา
รายงานการจัดส่งเอกสาร
การสอนให้นักศึกษา
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ระบบสารสนเทศติดตามการผลิตเอกสารการสอน

ระบบสารสนเทศติดตามการผลิตเอกสารการสอน


