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คํานํา

เอกสารเล่มนี เป็ นคู่มือในการออกแบบปกทําเนียบรุ่ นของฝ่ ายพัฒนาสื" อและ
เทคโนโลยีการฝึ กอบรม ซึ" งเป็ นการแนะนําขันตอนการปฏิบตั ิงานรวมทังเทคนิควิธีการในการ
ออกแบบจัดทําปกทําเนียบรุ่ นด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ซึ" งผูจ้ ดั ทําพยายามเขียน
ให้เข้าใจได้ง่ายที"สุด ผูท้ ี"พ" ึงจะเริ" มเรี ยนรู ้โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ก็สามารถปฏิบตั ิตาม
ขันตอนที"เขียนไว้ได้โดยง่าย ซึ" งจะเป็ นแนวทางสําหรับทุกคนในการจัดทําสื" อต่างๆให้เป็ นไปใน
รู ปแบบที"ตอ้ งการ ส่ วนการจะเพิ"มเติมรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆนัน สามารถทําได้โดยการศึกษา
เพิ"มเติมทังจากเอกสารอื"นๆประกอบ หรื อจาก Internet ได้ ส่ วนในเอกสารเล่มนีผจู ้ ดั ทําได้มีการ
อธิ บายเทคนิคพิเศษต่างๆที"ได้ศึกษาค้นคว้า รวมทังจากการเรี ยนรู ้และประสบการณ์โดยตรงของ
ผูจ้ ดั ทําโดยมีการวิเคราะห์ขอ้ ดีขอ้ ด้อยของสื" อเพื"อให้ศึกษาเปรี ยบเทียบในการเลือกใช้สื"อได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป
คู่มือการออกแบบปกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ฉบับนีจึงเป็ นเครื" องมือของ
บุคลากรในฝ่ ายพัฒนาสื" อฯ เพื"อให้เข้าใจในลักษณะงานและดําเนินการจัดทําปกทําเนียบรุ่ นในรู ปแบบ
และแนวทางเดียวกัน รวมทังให้บุคคลอื"นได้ทราบแนวทางการปฏิบตั ิการขอใช้บริ การจากฝ่ ายพัฒนาสื" อฯ
ซึ" งจะเป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพ ดังที"สาํ นักและ
มหาวิทยาลัยมุ่งหวังต่อไป

นายธนกฤต หาดทวายกาญจน์
ฝ่ ายพัฒนาสื" อและเทคโนโลยีการฝึ กอบรม
สํานักการศึกษาต่อเนื" อง มสธ.
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บทที 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของการจัดทําคู่มือ
สํานักการศึกษาต่อเนื"อง มีหน้าที"หลักในด้านการให้บริ การวิชาการแก่สังคมและการทํานุบาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดตังอุทยานการศึกษา เพื"อเป็ นแหล่งการศึกษาตามอัธยาศัยของประชาชนทุกเพศ
ทุกวัย และเป็ นศูนย์กลางของชุมชนในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม และงาน
ประเพณี ในเทศกาลต่าง ๆ ส่ วนภารกิจในด้านการให้บริ การวิชาการแก่สังคมเช่น การจัดโครงการ
การศึกษาต่อเนื"อง การจัดฝึ กอบรมหลักสู ตรต่าง ๆให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทังภาครัฐและเอกชน
การเผยแพร่ ความรู ้ผา่ นสื" อต่าง ๆ การให้บริ การวิชาการแก่สังคมที"สาํ นักได้จดั ทํามาอย่างต่อเนื"องก็คือ
การจัดการฝึ กอบรม ซึ" งการฝึ กอบรมเป็ นกระบวนการเพิ"มประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของบุคคลโดยมุ่ง
เพิ"มพูนความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ ความเจริ ญก้าวหน้าในหน้าที"การงานตามที"องค์กรได้กาํ หนดไว้ ดังนัน
สํานักการศึกษาต่อเนื"องจึงมุ่งมัน" ที"จะจัดการฝึ กอบรมให้มีประสิ ทธิ ภาพและมีประโยชน์ต่อผูม้ าเข้ารับการ
ฝึ กอบรมให้มากที"สุด การที"จะให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้รับความรู ้ต่างๆนัน สํานักฯ ก็ตอ้ งสรรหาวิทยากรที"
มีความรู ้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ประสบการณ์ต่างๆให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้รับความรู ้อย่าง
เต็มที" ส่ วนวิทยากรผูถ้ ่ายทอดความรู ้น นั นอกจากความรู ้ประสบการณ์ของวิทยากรแล้วยังมีเครื" องมือที"จะ
ช่วยให้วทิ ยากรนําไปใช้ในการถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์ได้เป็ นอย่างดีก็คือ สื อ ในรู ปแบบต่างๆ
นัน" เอง
ฝ่ ายพัฒนาสื" อและเทคโนโลยีการฝึ กอบรม ถูกจัดตังขึนมาเพื"อทําหน้าที"เกี"ยวกับการจัดทําและการ
จัดหาสื" อต่าง ๆ ที"ใช้ในการฝึ กอบรม รวมทังงานด้านศิลปกรรมเพื"อใช้ในการฝึ กอบรมและกิจกรรมอื"น ๆ
ของสํานัก นอกจากนียงั ให้คาํ ปรึ กษาในการจัดทําสื" อการฝึ กอบรมแก่หน่วยงานต่าง ๆ อีกด้วย สื" อในการ
ฝึ กอบรมนันมีหลากหลาย แต่สื"อที"ใช้ในระหว่างการฝึ กอบรมของวิทยากร ส่ วนใหญ่จะใช้แผ่นใส ซึ" งใน
ปั จจุบนั การใช้แผ่นใสจะลดน้อยลงเป็ นอย่างมาก ส่ วนใหญ่จะใช้สื"อนําเสนอโปรแกรม PowerPoint ส่ วน
การผลิตสื" อก่อนการฝึ กอบรมจะมีต งั แต่แผ่นพับ แผ่นปลิว โปสเตอร์ เอกสารประกอบการอบรม ส่ วนสื" อ
ที"ใช้หลังการฝึ กอบรมจะเป็ นทําเนียบรุ่ น เอกสารรายงานผลการฝึ กอบรม ซึ" งสื" อแต่ละชนิดแต่ละประเภทก็
จะใช้เทคนิควิธีการผลิตที"แตกต่างกัน แต่สื"อเอกสารหรื อสื" อสิ" งพิมพ์เช่นแผ่นพับ แผ่นปลิว การ์ ด
โปสเตอร์ ป้ ายไวนิล ปกเอกสาร ปกทําเนียบรุ่ นนันถึงแม้รูปแบบของสื" อจะแตกต่างกันแต่วธิ ี การผลิต
คล้ายกัน ใช้หลักการออกแบบเหมือนกัน และส่ วนใหญ่จะใช้โปรแกรมการออกแบบคือโปรแกรม Adobe
Photoshop ซึ" งเป็ นโปรแกรมที"มีความสามารถในการสร้างสี สรร ความสวยงาม มีความสามารถในการ
ตกแต่งภาพถ่าย ภาพกราฟิ กได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนันงานด้านสิ" งพิมพ์ เอกสาร แผ่นพับ แผ่นปลิว
การ์ ดต่างๆ หรื อแม้กระทัง" งานมัลติมีเดียก็ยงั จัดทําด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop นอกจากนียงั สามารถ
ใส่ Effect ต่างๆให้กบั ภาพและตัวหนังสื อได้อย่างสวยงาม
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เอกสารเล่มนี จะเป็ นการรวบรวมเนือหาสาระสําคัญที"มีความจําเป็ นต่อการผลิตสื" อในรู ปแบบ
ต่างๆรวมทังขันตอนการปฏิบตั ิงานการขอใช้บริ การ เพื"อให้รู้ข นั ตอนการขอใช้บริ การ อีกทังเทคนิค
วิธีการออกแบบเพื"อให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานต่างๆ นอกจากนี ยงั สอดแทรก
เทคนิควิธีพิเศษต่างๆที"ได้จากประสบการณ์การทํางานรวมทังจากการศึกษาเรี ยนรู ้พฒั นามารวบรวมไว้
ในเอกสารนี อีกด้วย โดยจะเน้นรู ปแบบการผลิตสื" อที"เป็ นปกทําเนียบรุ่ นเป็ นหลัก เพื"อเป็ นแนวทางในการ
จัดทําปกทําเนียบรุ่ นให้เป็ นไปรู ปแบบแนวทางเดียวกัน
1.2 วัตถุประสงค์ ของการจัดทําคู่มือ
1) เพื"อให้ผใู ้ ช้บริ การได้ทราบกระบวนการทํางานการออกแบบและผลิตปกทําเนียบรุ่ นได้อย่าง
ถูกต้อง
2) เพื"อเป็ นแนวทางให้กบั บุคลากรในฝ่ ายพัฒนาสื" อและเทคโนโลยีการฝึ กอบรมในการผลิตปก
ทําเนียบรุ่ นด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS3
3) เพื"อให้ผสู ้ นใจทัว" ไปสามารถเลือกผลิตสื" อต่างๆด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS3
ได้อย่างเหมาะสม
1.3 ขอบเขตของการจัดทําคู่มือ
1) คู่มือเล่มนีมีขอบเขตการดําเนิ นการเฉพาะการจัดทําปกทําเนียบรุ่ นของหลักสู ตรต่างๆที"
สํานักการศึกษาต่อเนื"องจัดฝึ กอบรม โดยการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 เท่านัน
2) คู่มือเล่มนี อธิ บายการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ในส่ วนที"เกี"ยวข้องกับการจัดทําปก
ทําเนียบรุ่ นเท่านัน เพราะโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 จะมีคาํ สั"งและเมนูต่างๆมากมาย หากอธิ บาย
ทังหมดอาจทําให้ผทู ้ ี"เริ" มฝึ กปฏิบตั ิสับสนหรื อไม่เข้าใจได้
3) คู่มือเล่มนี อธิ บายการผลิตเอกสารด้วยเครื" อง Printer ยีห" อ้ Canon รุ่ น LBP5050N เท่านัน
1.4 นิยามศัพท์
1) โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 หมายถึงโปรแกรมทางด้านกราฟิ ก ที"คิดค้นโดยบริ ษทั
Adobe ที"ใช้กนั ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ระดับโลก และเป็ นที"รู้จกั กันดีในกลุ่มนักออกแบบสื" อสิ" งพิมพ์
ทัว" ไป และสามารถแลกเปลี"ยนไฟล์ต่างๆ และนําไปใช้งานร่ วมกับโปรแกรมอื"นๆได้
2) ปกทําเนียบรุ่ น หมายถึงปกที"ทาํ ขึนเพื"อนําไปประกอบเป็ นเอกสารแจกให้ผเู ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมในหลักสู ตรต่างๆของสํานักการศึกษาต่อเนื" องโดยมีเนือหาที"เป็ นชื" อ ที"อยู่ หน่วยงาน และข้อมูล
ต่างๆของผูเ้ ข้ารับการอบรมให้สามารถติดต่อประสานงานกันได้
3) สํานักการศึกษาต่อเนื"อง หมายถึง หน่วยงานที"สังกัดมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
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1.5 ประโยชน์ ทจี ะได้ รับจากคู่มือ
1) ผูใ้ ช้บริ การสามารถทราบขันตอนการปฏิบตั ิงาน ซึ" งเป็ นประโยชน์ต่อการกําหนดระยะเวลา
การขอใช้บริ การในแต่ละงานได้อย่างเหมาะสม
2) บุคลากรในฝ่ ายพัฒนาสื" อและเทคโนโลยีการฝึ กอบรมสามารถผลิตปกทําเนียบรุ่ นในหลักสู ตร
ต่างๆได้ในแนวทางเดียวกันจากการอ่านคู่มือเล่มนี
3) เป็ นคู่มือที"ช่วยให้ผทู ้ ี"สนใจทัว" ไปฝึ กทําปกเอกสารด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ได้
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บทที 2
วิเคราะห์ งาน
2.1 การวิเคราะห์ งานสํ านักการศึกษาต่ อเนือง
สํานักการศึกษาต่อเนื"อง เป็ นหน่วยงานหนึ"งของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ได้รับการจัดตัง
ขึนอย่างเป็ นทางการเมื"อวันที" 28 ธันวาคม 2531 เพื"อดําเนิ นภารกิจตามพันธกิจที"สาํ คัญของมหาวิทยาลัยที"
มี 5 ด้าน (ข้อมูลจาก www.stou.ac.th) คือ
1.
2.
3.
4.
5.

ผลิตบัณฑิต
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับของประเทศ
พัฒนาชุมชน องค์กร และสถาบันในสังคม เพื"อนําไปสู่ สังคมแห่งการเรี ยนรู ้
วิจยั ส่ งเสริ ม และพัฒนาองค์ความรู ้ และภูมิปัญญาไทย
อนุรักษ์ ส่ งเสริ ม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม

จากพันธกิจของมหาวิทยาลัยทัง 5 ด้านนัน สํานักการศึกษาต่อเนื"องมีภารกิจที"สาํ คัญคือ
การอนุ รักษ์ ส่ งเสริ ม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมเกี"ยวกับศิลปวัฒนธรรมทุกปี เพื"อเป็ น
การสื บสานประเพณี อนั ดีงาม นอกจากนันภารกิจที"สาํ คัญอีกด้านหนึ"งคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
ทุกระดับของประเทศ การพัฒนาชุมชน องค์กรและสถาบันต่างๆด้ายการให้บริ การจัดการฝึ กอบรม การ
ให้บริ การฝึ กอบรมจําแนกตามหลักสู ตรแบ่งเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
1. การจัดฝึ กอบรมหลักสู ตรทัว" ไป (Public Training) เป็ นการจัดฝึ กอบรมให้แก่ผสู ้ นใจและ
บุคคลทัว" ไป
2. การจัดฝึ กอบรมให้กบั หน่วยงาน (Inhouse Training) เป็ นการจัดฝึ กอบรมในลักษณะโครงการ
ความร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆเฉพาะหน่วยงาน ซึ" งจะมีท งั หลักสู ตรทัว" ไปและหลักสู ตรเฉพาะหน่วยงาน
3. การจัดฝึ กอบรมทางไกล (Distance Training) เป็ นการให้การฝึ กอบรมกับกลุ่มเป้ าหมายจํานวน
มาก ด้วยการใช้ชุดฝึ กอบรมที"มีสื"อประสมหลายรู ปแบบ ได้แก่ เอกสาร พร้อมแบบฝึ กปฏิบตั ิเทปเสี ยง
วีซีดี คอมพิวเตอร์ โดยมุ่งให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมเกิดการเรี ยนรู ้มากที"สุด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบตั ิงานประจํา
ในการดําเนินงานตามภารกิจดังกล่าว สํานักการศึกษาต่อเนื"องจึงได้มีการแบ่งโครงสร้างการ
บริ หารของสํานักออกเป็ น 6 ฝ่ ายเพื"อให้การบริ หารจัดการเป็ นไปตามเป้ าหมายดังนี
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2.2 แผนภูมิโครงสร้ างการบริหารงานของสํ านักการศึกษาต่ อเนือง
(ตามเอกสารรายงานการประเมินตนเองประจําปี การศึกษา 2553)

คณะกรรมการบริ หาร
โครงการฝึ กอบรมทีมีลักษณะพิเศษ

ผูอ้ าํ นวยการสํานักการศึกษาต่อเนื"อง
(รองศาตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง)

คณะกรรมการบริ หารกองทุน
อุทยานการศึกษารั ชมังคลาภิเษก

รองผูอ้ าํ นวยการสํานักการศึกษาต่อเนื"อง

เลขานุการ
สํานักการศึกษาต่อเนื"อง
(นายทันคร ธนะกูลบริ ภณ
ั ฑ์)
- งานอํานวยการ
- งานบริ หารทัว" ไป

หัวหน้าฝ่ าย
บริ หารการฝึ กอบรม
(นางวิยะดา วรธนานันท์)
- งานธุรการ
- งานประชาสัมพันธ์
การฝึ กอบรม
- งานจัดการฝึ กอบรม
- งานวุฒิบตั รและหนังสื อรับรอง

หัวหน้าฝ่ าย
บริ การเผยแพร่ ทางไกล
(นางกมลรัตน์ สิ ริธรังศรี )
- งานธุรการ
- งานสัมฤทธิบตั ร
- งานเผยแพร่ ความรู้ทางสื" ออินเทอร์เน็ต
- งานผลิตรายการวิทยุ
- งานเผยแพร่ ความรู้สู่ ชุมชน

หัวหน้าฝ่ ายวิเคราะห์โครงการ
และหลักสู ตรการฝึ กอบรม
(นายเมธี ปิ ยะคุณ)
- งานธุรการ
- งานจัดทําโครงการ
- งานวิเคราะห์โครงการ
- งานประเมินผล

หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาสื" อและ
เทคโนโลยีการฝึ กอบรม
(นายสิ รภพ ใจสุ ภาพ)

หัวหน้าฝ่ าย
อุทยานการศึกษา
(นางสาวเยาวลักษณ์ ศิริสุวรรณ)

- งานธุรการ
- งานสื" อสิ" งพิมพ์
- งานศิลปกรรมสื" อ
- งานสื" ออิเล็กทรอนิกส์
- งานเทคโนโลยีการฝึ กอบรม

- งานธุรการ
- งานนวัตกรรมการศึกษา
- งานจัดการอุทยานการศึกษา
- งานจัดนิทรรศการและการแสดง

เป็ นการแบ่งงานโดยมหาวิทยาลัยฯ
เป็ นการแบ่งงานภายในสํานักฯ

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2555
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2.3 หน้ าทีค วามรับผิดชอบของฝ่ ายต่ างๆ
1. สํ านักงานเลขานุการ มีหน้าที"เกี"ยวกับการบริ หารงานทัว" ไปภายในสํานัก คือ งานสารบรรณ
งานธุ รการ งานพัสดุ งานงบประมาณ งานบุคลากร งานแผนงาน การเงิน งานสวัสดิการต่าง ๆ รวมทัง
ติดต่อประสานงานกับฝ่ ายต่าง ๆ ทังภายในและภายนอกสํานักเพื"อให้งานดําเนินไปด้วยดีและมี
ประสิ ทธิ ภาพ
2. ฝ่ ายบริการเผยแพร่ ทางไกล มีหน้าที"ในด้านการให้บริ การทางวิชาการแก่สังคมโดยการ
เผยแพร่ ความรู ้สู่ ประชาชนทัว" ไปผ่านสื" อทางไกล ได้แก่ รายการวิทยุกระจายเสี ยง สื" อสิ" งพิมพ์ ในรู ปแบบ
ต่าง ๆ และสื" ออื"น ๆ เช่น อินเทอร์ เน็ต ทังนีสาระความรู ้ที"จดั เป็ นบริ การทางวิชาการแก่สังคมนียดึ หลัก
การศึกษาตลอดชีวิต การเผยแพร่ ความรู ้ที"มีสาระอันเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทังการจัดอภิปรายทางวิชาการโดยร่ วมมือกับภาครัฐและเอกชน
เพื"อเป็ นบริ การทางวิชาการแก่สังคมอีกด้านหนึ"ง
3. ฝ่ ายอุทยานการศึกษา มีหน้าที"เกี"ยวกับการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัดกิจกรรม
ทางวิชาการ นันทนาการส่ งเสริ มทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมและงานประเพณี ในเทศกาลต่าง ๆ ในลักษณะ
ผสมผสานวิทยาการก้าวหน้าและประยุกต์วทิ ยาการที"มีผลต่อวิถีชีวิตของคนไทยและสังคมไทย เช่น การ
จัดนิทรรศการ การจัดพิพิธภัณฑ์ การจัดห้องสารสนเทศ การสาธิ ต และการแสดงในเรื" องต่าง ๆ นอกจาก
นียงั มีการจัดสวนพฤกษศาสตร์ โดยการเน้นการปลูกไม้ในวรรณคดีไทย พันธุ์ไม้หายาก และไม้ประทิน
ความงาม
4. ฝ่ ายวิเคราะห์ โครงการและหลักสู ตรการฝึ กอบรม มีหน้าที"เกี"ยวกับการพัฒนาและจัดทํา
หลักสู ตรฝึ กอบรมโดยการสํารวจ และวิเคราะห์ความต้องการในการฝึ กอบรม วิเคราะห์ความเป็ นไปได้
ของโครงการฝึ กอบรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นสําคัญ นอกจากนียงั ได้ดาํ เนิ นการ
กําหนดรู ปแบบและเครื" องมือที"ใช้ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึ กอบรมในแต่ละโครงการ
ตลอดจนทําหน้าที"ให้คาํ ปรึ กษาในด้านการจัดทําโครงการฝึ กอบรม การจัดทําหลักสู ตร และการประเมิน
ผลการฝึ กอบรมแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทังภาครัฐและเอกชน
5. ฝ่ ายบริ หารการฝึ กอบรม มีหน้าที"เกี"ยวกับการจัดฝึ กอบรมหลักสู ตรต่าง ๆ แก่ประชาชน
ผูส้ นใจทัว" ไป และหน่วยงานต่าง ๆ ทังภาครัฐและเอกชน เพื"อเพิ"มพูนความรู ้ ทักษะและประสบการณ์
ในการทํางานด้านต่าง ๆแก่บุคลากรทุกระดับ นอกจากนียงั ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําด้านการบริ หารการฝึ ก
อบรมแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทังภาครัฐและเอกชน
6. ฝ่ ายพัฒนาสื อและเทคโนโลยีการฝึ กอบรม มีหน้าที"และความรับผิดชอบทางด้านการจัดหา
ออกแบบ พัฒนาและผลิตสื" อต่าง ๆ ที"ใช้ในการฝึ กอบรม และการให้บริ การทางวิชาการในรู ปแบบอื"นๆ
นอกจากนียงั ให้คาํ ปรึ กษาในด้านการออกแบบ การจัดทําสื" อต่างๆเพื"อการฝึ กอบรมให้กบั หน่วยงาน
ต่าง ๆ ทังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอีกด้วย
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2.4 แผนภูมิโครงสร้ างการบริหารงานฝ่ ายพัฒนาสื อและเทคโนโลยีการฝึ กอบรม

ฝ่ ายพัฒนาสื" อและเทคโนโลยีการฝึ กอบรมได้จดั ระบบการบริ หารงานและอัตรากําลังดังนี

หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาสื" อและเทคโนโลยีการฝึ กอบรม
นายสิ รภพ ใจสุ ภาพ
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการพิเศษ)

งานธุรการ

งานศิลปกรรมสื" อ

งานสื" อสิ" งพิมพ์
- นางสาวบังอร สุ วรรณานนท์
(นักวิชาการศึกษาชํานาญการ)
- นายธนกฤต หาดทวายกาญจน์
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ)

- นางสาวอุไรวรรณ แสงพันธ์รุง
(ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ หารชํานาญงาน)

- นายธนกฤต หาดทวายกาญจน์
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ)
- นายกิตติภพ นามพุทธา
(นายช่างศิลป์ ชํานาญงาน)

งานเทคโนโลยีการฝึ กอบรม

งานสื" ออิเล็กทรอนิกส์
- นายหัสนัย ริ ยาพันธ์
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ)

- นายหัสนัย ริ ยาพันธ์
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ)
- นายธนกฤต หาดทวายกาญจน์
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ)

เป็ นการแบ่งงานภายในสํานักฯ
เป็ นการแบ่งงานภายในฝ่ ายฯ

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2555
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2.5 บทบาทหน้ าทีร ับผิดชอบฝ่ ายพัฒนาสื อและเทคโนโลยีการฝึ กอบรม มีดังนี@
1) งานธุรการ มีหน้าที"รับผิดชอบต่างๆ ดังนี
1.1 งานสารบรรณ ได้แก่ การรับ – ส่ งหนังสื อ การร่ างหนังสื อ การจัดเก็บหนังสื อ การค้นหา
หนังสื อ
1.2 งานการเงิน ได้แก่ การตรวจสอบ การเบิกจ่าย การยืมเงิน การรายงานผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ
1.3 งานพัสดุ ดําเนิ นการจัดซื อจัดหาวัสดุและครุ ภณ
ั ฑ์เพื"อนํามาใช้ในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไป
โดยเหมาะสมกับลักษณะงานและประหยัด
1.4 งานบุคคล ดําเนิ นการด้านการอํานวยความสะดวกในการขอรับสวัสดิการของบุคลากรในฝ่ าย
และจัดทําสถิติวนั ลาของบุคลากรของฝ่ ายเพื"อการตรวจสอบและอ้างอิงต่างๆ
1.5 งานเลขานุการกิจของฝ่ าย ได้แก่ การจัดประชุมภายในฝ่ าย การจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการ
ประชุม ตลอดจนการค้นหาและรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื"อใช้ในการประชุม
1.6 รับคําขอและประสานงานการให้บริ การผลิตสื" อเพื"อใช้ในการฝึ กอบรม ตลอดจนการให้บริ การ
งานศิลปกรรมเบ็ดเตล็ดอื"นๆ เพื"อใช้ในงานบริ การทางวิชาการในรู ปแบบอื"นๆ
1.7 รับคําขอและประสานงานการให้บริ การโสตทัศนูปกรณ์เพื"อใช้ในการจัดฝึ กอบรมและการให้
บริ การทางวิชาการในรู ปแบบอื"นๆ ตลอดจนการประชุมสัมมนาต่างๆ ที"มีหน่วยงานขอความอนุเคราะห์มา
1.8 รวบรวมและรายงานผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายทังประจําเดือนและประจําปี เพื"อใช้ในการ
รายงานต่อคณะกรรมการประจําสํานักและกองแผนงาน ตลอดจนสรุ ปเป็ นผลงานประจําปี
1.9 รวบรวมค่าใช้จ่ายการผลิตสื" อในการฝึ กอบรมในหลักสู ตรต่างๆ เพื"อส่ งให้สาํ นักงานเลขานุการ
รวมเป็ นค่าใช้จ่ายทังหมดในการฝึ กอบรมในแต่ละครัง
1.10 งานอื"นๆ ตามที"ได้รับมอบหมาย
2) งานสื อสิ งพิมพ์ มีหน้าที"รับผิดชอบในการผลิตสื" อสิ" งพิมพ์ต่างๆ เช่น เอกสารชุดฝึ กอบรม เอกสาร
ประกอบการฝึ กอบรม สมุดโน้ต แฟ้ มใส่ เอกสาร การ์ ดอวยพร เป็ นต้น เพื"อใช้ในงานฝึ กอบรมดังนี
2.1 ประสานงานการติดตามต้นฉบับสื" อสิ" งพิมพ์จากคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดฝึ กอบรมและฝ่ าย
วิเคราะห์โครงการและหลักสู ตรการฝึ กอบรม
2.2 ประสานงานการจัดพิมพ์ร่างต้นฉบับสื" อสิ" งพิมพ์กบั สํานักพิมพ์และบรรณาธิ การชุดฝึ กอบรม
2.3 ประสานงานการจัดหาและการจัดทําภาพประกอบในสื" อสิ" งพิมพ์ต่างๆ
2.4 ออกแบบรู ปเล่ม กําหนดรู ปเล่ม ขนาดและแบบตัวอักษร และจัดทํา เพื"อให้เหมาะสมกับลักษณะ
งานแต่ละประเภท
2.5 ประสานงานการผลิตสื" อสิ" งพิมพ์กบั สํานักพิมพ์และบุคคลที"เกี"ยวข้อง เช่น ช่างศิลป์ บรรณาธิ การ
เป็ นต้น
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2.6 บรรณาธิ การและพิสูจน์อกั ษรสื" อสิ" งพิมพ์ให้มีความถูกต้องและเหมาะสม
2.7 ดําเนินการจัดพิมพ์ซ าํ และการบรรณาธิ กรสิ" งพิมพ์ที"จะพิมพ์ใหม่ให้ถูกต้องและมีปริ มาณ
เพียงพอเหมาะสมต่อการใช้งานในแต่ละปี
2.8 ประสานงานกับสํานักบรรณสารสนเทศในการจัดทําข้อมูลบัตรรายการของเอกสารชุดฝึ กอบรม
และจัดส่ งเอกสารชุดฝึ กอบรมให้สาํ นักบรรณสารสนเทศเพื"อนําออกให้บริ การต่อไป
2.9 เก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติเกี"ยวกับการจัดพิมพ์สื"อสิ" งพิมพ์เพื"อใช้ในการรายงานค่าใช้จ่าย
การฝึ กอบรม และใช้ในการวางแผนการจัดพิมพ์ในครังต่อไป
2.10 งานอื"นๆ ตามที"ได้รับมอบหมาย
3) งานสื ออิเล็กทรอนิกส์ รับผิดชอบในการจัดหา รวบรวม และผลิตสื" อโสตทัศน์ เช่นการผลิตแผ่นภาพ
โปร่ งใส สไลด์ เทปเสี ยง วีดิทศั น์ และสื" อคอมพิวเตอร์ รวมทังสื" ออินเทอร์ เน็ต ดังนี
3.1 ประสานงานการผลิตสไลด์ เทปเสี ยง และวีดิทศั น์กบั สํานักเทคโนโลยีการศึกษาและบุคคลที"
เกี"ยวข้อง เช่น ผูบ้ รรยาย วิทยากร คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดฝึ กอบรม เป็ นต้น
3.2 เขียนบทและประสานงานการเขียนบทสื" อโสตทัศน์
3.3 ควบคุมและดําเนิ นการผลิตสื" อโสตทัศน์ให้เป็ นไปตามบทและแผนที"วางไว้
3.4 ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุ งคุณภาพสื" อโสตทัศน์ให้มีความเหมาะสมต่อการใช้เพื"อการฝึ กอบรม
อยูเ่ สมอ
3.5 จัดระบบ รวบรวม และให้บริ การยืมและรับคืนสื" อโสตทัศน์ แก่วทิ ยากรและเจ้าหน้าที"ฝึกอบรม
ตลอดจนผูท้ ี"ขอใช้บริ การจากหน่วยงานอื"น
3.6 บรรณาธิ กรเนื อหาแผ่นภาพโปร่ งใสที"วทิ ยากรขอให้จดั ทําเพื"อให้มีความเหมาะสมในการใช้งาน
ถูกต้องตามหลักวิชาการผลิตแผ่นภาพโปร่ งใส
3.7 งานอื"นๆ ตามที"ได้รับมอบหมาย
4) งานศิลปกรรมสื อ รับผิดชอบการผลิตงานศิลปกรรมในงานฝึ กอบรมและงานบริ การวิชาการใน
รู ปแบบอื"นๆ ดังนี
4.1 ผลิตงานศิลปกรรมเพื"อการผลิตสื" อสิ" งพิมพ์และสื" อโสตทัศน์ เช่น ปกเอกสาร การวาด
ภาพประกอบเอกสารฝึ กอบรม ปกเทปเสี ยง วีดิทศั น์ แผ่นภาพโปร่ งใส ภาพวาด ภาพประกอบ ต่างๆ
4.2 การออกแบบและจัดหน้าเอกสารชุ ดฝึ กอบรมและเอกสารประกอบการฝึ กอบรม
4.3 การจัดทําป้ ายต่างๆ ที"ใช้งานฝึ กอบรม เช่น ป้ ายเวที ป้ ายชื"อติดหน้าอกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ป้ ายชื"อวิทยากร ป้ ายชื"อเจ้าหน้าที" ป้ ายชื"อตังโต๊ะผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมและวิทยากร ป้ ายต้อนรับ ป้ ายบอกทาง
และป้ ายอื"นๆ

14

4.4 การออกแบบและดําเนินการจัดนิทรรศการเพื"อการบริ การทางวิชาการแก่สังคมและกิจกรรม
อื"นๆ
4.5 การออกแบบงานศิลปกรรมอื"นๆ ตามที"ได้รับมอบหมาย
5) งานเทคโนโลยีการฝึ กอบรม รับผิดชอบการจัดการ พัฒนา จัดหา และคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ใน
การฝึ กอบรม ดังนี
5.1 ประสานงานกับสํานักเทคโนโลยีการศึกษาและบุคลากรที"เกี"ยวข้องในการจัดระบบติดตังและ
การควบคุมใช้โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆในการฝึ กอบรม
5.2 ออกแบบ จัดระบบ และติดตังโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ เพื"อใช้ในการฝึ กอบรมและการบริ การ
ทางวิชาการรู ปแบบอื"นๆ เช่นออกแบบเกม กิจกรรมเพือใช้ในการฝึ กอบรม
5.3 ติดตาม รวบรวม และจัดทําข้อเสนอแนะในการเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆที"
เหมาะสมเพื"อนํามาใช้ในการฝึ กอบรม
5.4 กําหนดรายละเอียดของครุ ภณั ฑ์ต่างๆเพื"อจัดหามาใช้ในการฝึ กอบรม
5.5 งานพัฒนาการฝึ กอบรมทางไกล ซึ" งจะต้องจัดระบบสื" อและวิธีการต่างๆ เข้าด้วยกันให้ เหมาะสม
ต่อการศึกษาด้วยตนเอง
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บทที 3
องค์ ประกอบของระบบงาน
3.1 องค์ ประกอบของระบบงาน
การดําเนิ นการผลิตปกทําเนียบรุ่ นของสํานักการศึกษาต่อเนื"องนัน ถือว่าเป็ นส่ วนสําคัญส่ วน
หนึ"งของการดําเนินการฝึ กอบรม เพราะจะต้องจัดทําทําเนี ยบรุ่ นในระหว่างการฝึ กอบรมให้เสร็ จสิ น
เรี ยบร้อยเพื"อสามารถนําทําเนียบรุ่ นไปแจกให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรมในวันสุ ดท้ายของการอบรม ซึ" งจะ
เป็ นการสร้างความประทับใจให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรมอย่างคาดไม่ถึง ดังนันการจัดทําปกทําเนียบรุ่ น
จึงต้องมีการจัดทําอย่างรวดเร็ วและเป็ นระบบ ซึ" งมีข นั ตอนการผลิต 5 ขันตอนดังต่อไปนี
1. ผูข้ อใช้บริ การทําบันทึก /
เขียนใบขอใช้บริ การ

2. หัวหน้าฝ่ ายฯพิจารณา
มอบหมายงาน

3. ดําเนินการผลิต

แก้ไข
ตรวจสอบงานโดย
หัวหน้าฝ่ ายหรื อผูไ้ ด้รับ
มอบหมาย

แก้ไข

4. ตรวจสอบ
งาน

ไม่แก้ไข

ตรวจสอบงานโดย
ผูข้ อใช้บริ การ

ไม่แก้ไข
5. รับงาน
แผนผังระบบงานการผลิตปกทําเนียบรุ่ น
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3.2 องค์ ประกอบของระบบงานมี 5 ขั@นตอนดังนี@
1) ผู้ขอใช้ บริการเขียนใบขอใช้ บริการ
การผลิตปกทําเนียบรุ่ นการฝึ กอบรมนันส่ วนใหญ่ผขู ้ อใช้บริ การ(ฝ่ ายบริ หารการฝึ กอบรม)
จะทําหนังสื ออย่างเป็ นทางการมาที"ฝ่ายพัฒนาสื" อและเทคโนโลยีการฝึ กอบรม โดยจะขอให้จดั ทําปก
ทําเนียบรุ่ นเป็ นรายเดือนตามหลักสู ตรประจําปี (ตัวอย่างบันทึก หน้า 20) ในกรณี น ีผปู ้ ระสานงานไม่
จําเป็ นต้องเขียนใบขอใช้บริ การ ส่ วนหลักสู ตรที"ไม่ได้มีบนั ทึกมา ซึ" งอาจจะเป็ นหลักสู ตรแทรก หรื อ
นอกเหนือแผนประจําปี ผูป้ ระสานงานจะต้องเขียนใบขอใช้บริ การตามแบบฟอร์ มของฝ่ ายพัฒนาสื" อ
และเทคโนโลยีการฝึ กอบรม (ตัวอย่างแบบฟอร์ ม หน้า 21)
2) หัวหน้ าฝ่ ายฯพิจารณามอบหมายงาน
หัวหน้าฝ่ ายจะพิจารณางานเพื"อมอบหมายให้ผรู ้ ับผิดชอบดําเนินงาน โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
หรื อความสามารถ ความยากง่าย รวมทังปริ มาณของงานเพื"อไม่ให้ภาระงานของแต่ละคนมีมากเกินไป
3) ดําเนินการผลิต

เมื"อได้รับมอบหมายงานแล้วผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องหาข้อมูลเพิ"มเติมเช่น รู ปภาพที"เกี"ยวข้องกับ
หลักสู ตร โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที"ฝึกอบรมเพื"อถ่ายภาพบุคคลในหลักสู ตรนัน รวมทังวิทยากร
บรรยาย บรรยากาศการฝึ กอบรม หรื อโลโก้ของบริ ษทั ที"มาจัดอบรม เพื"อนําข้อมูลต่างๆมาดําเนินการ
ออกแบบ หลังจากได้ขอ้ มูลครบถ้วนแล้วจึงดําเนิ นการออกแบบปกทําเนียบรุ่ นโดยคํานึงถึงหลักการ
ออกแบบ ความสวยงาม ความรวดเร็ วและความถูกต้อง
4) ตรวจสอบงาน

การตรวจสอบความถูกต้องสวยงามจะมีหวั หน้าฝ่ ายพิจารณาตรวจสอบในกรณี ที"เป็ นการ
ออกแบบที"มีความสําคัญเช่นปกทําเนียบรุ่ นที"ตอ้ งผ่านกระบวนการพิมพ์ (โรงพิมพ์) ส่ วนการพิจารณา
ตรวจสอบปกทําเนียบรุ่ นซึ" งต้องการความถูกต้องและรวดเร็ วในการผลิตเพื"อให้ทนั ต่อการแจกให้ผเู ้ ข้า
รับการอบรมในวันสุ ดท้ายของการอบรมนัน จําเป็ นต้องให้ผทู ้ ี"หวั หน้าฝ่ ายมอบหมาย หรื ออาจจะเป็ น
เจ้าหน้าที"ผปู ้ ระสานงานหลักสู ตรตรวจสอบได้
5) รับงาน

เมื"อผ่านกระบวนการตรวจสอบหรื อแก้ไขเรี ยบร้อยแล้วจึงดําเนินการผลิตตามจํานวนที"ขอใช้
บริ การ จากนันผูป้ ระสานงานจึงรับงานเพื"อไปดําเนิ นการเย็บเข้าเล่มต่อไป
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ฝ่ ายพัฒนาสื" อและเทคโนโลยีการฝึ กอบรม เป็ นฝ่ ายที"มีหน้าที"ความรับผิดชอบในการผลิตสื" อ
ในด้านต่างๆ เพื"ออํานวยความสะดวก รวมทังช่วยให้การดําเนินการฝึ กอบรมสําเร็ จตามวัตถุประสงค์
นอกจากนียงั ดําเนินการผลิตสื" อเพื"อวัตถุประสงค์ในด้านอื"นๆ โดยมีแบบฟอร์ มที"จดั ทําขึนมาเพื"อ
ให้ผขู ้ อใช้บริ การสามารถกรอกข้อมูลที"ตอ้ งการใช้บริ การได้โดยมีส่วนที"สาํ คัญอยู่ 5 ส่ วนที"คล้ายๆกับ
ระบบการทํางานดังนี
3.3 ขั@นตอนสํ าคัญของแบบขอใช้ บริการ
1. ข้อมูลของผูข้ อใช้บริ การและรายละเอียดการขอใช้บริ การ
2. หัวหน้าฝ่ ายมอบหมายงาน
3. ผลการดําเนิ นการ
4. ผลการพิจารณา
5. การแก้ไข
ส่ วนการดําเนินการตามองค์ประกอบของระบบงานก็มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับแบบขอใช้บริ การ
ของฝ่ ายพัฒนาสื" อและเทคโนโลยีการฝึ กอบรม ซึ" งมีรายละเอียดดังนี
3.4 ขั@นตอนสํ าคัญของระบบงาน
1. ผูข้ อใช้บริ การเขียนใบขอใช้บริ การ
2. หัวหน้าฝ่ ายฯพิจารณามอบหมายงาน
3. ดําเนินการผลิต
4. ตรวจสอบงาน/แก้ไข
5. รับงาน
กระบวนการในการผลิตปกทําเนียบรุ่ นนันจะมีความสอดคล้องกันกับแบบฟอร์ มการขอใช้บริ การ
ของฝ่ ายพัฒนาสื" อและเทคโนโลยีการฝึ กอบรม ซึ" งผูท้ ี"จะขอใช้บริ การในการดําเนินการจะต้องกรอกข้อมูล
ลงในแบบฟอร์ มให้ครบถ้วนในส่ วนที"เกี"ยวข้อง นอกจากนี แบบฟอร์ มการขอใช้บริ การยังมีความเกี"ยวข้อง
กับหัวหน้าฝ่ ายพัฒนาสื" อฯ ผูท้ ี"ได้รับมอบหมายงาน รวมทังธุ รการของฝ่ ายอีกด้วย
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เมื"อนําแบบฟอร์ มการขอใช้บริ การของฝ่ ายพัฒนาสื" อและเทคโนโลยีการฝึ กอบรมมาเปรี ยบเทียบ
กับขันตอนการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ จะพบความเหมือนและแตกต่างกันดังนี
แบบขอใช้ บริการฝ่ ายพัฒนาสื อฯ
1. ข้อมูลของผูข้ อใช้บริ การและรายละเอียด
การขอใช้บริ การ
2 . หัวหน้าฝ่ ายมอบหมายงาน

ขั@นตอนการปฏิบัติงานอย่ างเป็ นระบบ
1. ผูข้ อใช้บริ การทําบันทึก /เขียนใบขอใช้บริ การ

3. ผลการดําเนิ นการ

3. ดําเนินการผลิต

4. ผลการพิจารณาตรวจสอบ

4. ตรวจสอบงาน

5. ผลการแก้ไขงาน

5. รับงาน

2. หัวหน้าฝ่ ายฯพิจารณามอบหมายงาน

ระบบงานทัง 5 ขันตอนนันมีความสอดคล้องเชื" อมโยงกันกับแบบขอใช้บริ การของฝ่ ายพัฒนาสื" อ
และเทคโนโลยีการฝึ กอบรม ซึ" งจะมีการกรอกข้อมูลเพื"อเขียนรายละเอียดในการขอใช้บริ การ มีการ
มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที"ผรู ้ ับผิดชอบได้ดาํ เนินการตามวัตถุประสงค์ นอกจากนียงั มีการตรวจสอบงาน
เพื"อให้งานที"ผลิตมีความถูกต้องสวยงาม และเพื"อให้งานสําเร็ จได้ดว้ ยความรวดเร็ วและถูกต้อง ผูเ้ ขียนใบ
ขอใช้บริ การจะต้องประสานงานเบืองต้นก่อนการเขียนหรื อหลังการเขียนใบขอใช้บริ การ เพื"อสอบถาม
รายละเอียดเพิ"มเติม
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บทที 4
ขั@นตอน วิธีการปฏิบัติงานอย่ างเป็ นระบบ
4.1 ขั@นตอน วิธีการปฏิบัติงานอย่ างเป็ นระบบ
การออกแบบและผลิตปกทําเนียบรุ่ นโดยฝ่ ายพัฒนาสื" อและเทคโนโลยีการฝึ กอบรมนันจะมี
ขันตอนการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบโดยมีข นั ตอนดังต่อไปนี
ขั@นตอนสํ าคัญของระบบงาน
1. ผูข้ อใช้บริ การเขียนใบขอใช้บริ การ
2. หัวหน้าฝ่ ายฯพิจารณามอบหมายงาน
3. ดําเนินการผลิด
4. ตรวจสอบงาน
5. รับงาน
ขันตอนทัง 5 ขันตอน มีรายละเอียดและวิธีปฏิบตั ิดงั นี
ขั@นตอนที 1 ผู้ขอใช้ บริการเขียนใบขอใช้ บริ การ
การขอใช้บริ การเพื"อให้ฝ่ายพัฒนาสื" อและเทคโนโลยีการฝึ กอบรมดําเนินการผลิตปกทําเนียบรุ่ น
นันทําได้ 2 รู ปแบบคือ
1) ทําบันทึกขอความอนุเคราะห์
การดําเนิ นการฝึ กอบรมของสํานักการศึกษาต่อเนื"องจะมีการจัดทําแผนการฝึ กอบรมประจําปี ขึน
โดยการกําหนดหลักสู ตรการฝึ กอบรมในแต่ละเดือน และก่อนการจัดฝึ กอบรมนันฝ่ ายบริ หารการฝึ ก
อบรม จะทําบันทึกข้อความส่ งมาที"ฝ่ายพัฒนาสื" อฯ เพื"อขอให้ดาํ เนินการจัดทําป้ ายห้องประชุมและทําปก
ทําเนียบรุ่ น โดยระบุชื"อหลักสู ตร วัน เวลา สถานที"จดั ฝึ กอบรม (ตามตัวอย่างหน้า 20)
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ตัวอย่ างบันทึ กข้ อความขอความอนุเคราะห์ จัดทําป้ ายห้ องประชุมและออกแบบปกทําเนียบรุ่ น
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2) การเขียนใบขอใช้ บริ การ
ส่ วนหลักสู ตรที"ไม่ได้มีบนั ทึกข้อความมาขอใช้บริ การจัดทําปกทําเนียบรุ่ น ซึ" งอาจจะเป็ น
หลักสู ตรแทรกหรื อนอกเหนื อจากแผนประจําปี ผูป้ ระสานงานหรื อผูข้ อใช้บริ การจะต้องเขียนใบ
ขอใช้บริ การตามแบบฟอร์ มของฝ่ ายพัฒนาสื" อฯ ดังแบบฟอร์ มตัวอย่าง

ตัวอย่ างแบบขอใช้ บริ การฝ่ ายพัฒนาสื อและเทคโนโลยีการฝึ กอบรม
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รายละเอียดในการกรอกข้อมูลจะมีเลขที"การขอใช้บริ การ ซึ"งอยูม่ ุมขวาด้านบน เช่นตัวเลข 23/55
หมายถึงลําดับการขอใช้บริ การที" 23 ในปี พ.ศ. 2555 นอกจากนียงั มีขอ้ มูลอื"นๆอีก 4 ส่ วนคือ
1) ชื"อ-นามสกุลของผูข้ อใช้บริ การ หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์(ส่ วนใหญ่จะเป็ นหมายเลข
ภายในมหาวิทยาลัย)
2) รายการสิ" งที"ขอใช้บริ การ ประกอบด้วย
- แผ่ นพับ หมายถึงแผ่นพับที"ใช้ประชาสัมพันธ์หลักสู ตรการฝึ กอบรม ออกแบบในหลาย
ลักษณะ เช่น 3 พับ 4 พับ ใช้กระดาษขนาดต่างๆเช่น A3 A4 หรื อขนาดพิเศษ ออกแบบในกระดาษทัง
ด้านหน้าและด้านหลัง
- แผ่ นปลิว เป็ นการออกแบบสื" อประชาสัมพันธ์หลักสู ตรฝึ กอบรมที"คล้ายกับแผ่นพับ
เพียงแต่ไม่ได้พบั จะใช้แจกเป็ นแผ่นปลิว จะมีท งั ออกแบบหน้าเดียวและ 2 หน้า
- โปรแกรมฝึ กอบรม ซึ" งผูข้ อใช้บริ การจะต้องระบุให้ชดั ว่าเป็ นโปรแกรมหรื อตารางการ
อบรมหลักสู ตรต่างๆ หรื อเป็ นโปรแกรมการฝึ กอบรมประจําปี ซึ" งทัง 2 แบบจะเป็ นการออกแบบให้
น่าสนใจ มีภาพประกอบให้สวยงาม อาจจะทําในลักษณะแผ่นพับหรื อแผ่นปลิวก็ได้
- ปก การขอใช้บริ การการออกแบบปกนัน ผูข้ อใช้บริ การจะต้องระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นแบบ
ปกอะไร เช่น ปกเอกสารประกอบการอบรม ปกทําเนียบรุ่ น ปกแฟ้ มเอกสาร ปกหนังสื อต่างๆ เป็ นต้น
และควรระบุจาํ นวนแผ่น หรื อจํานวนชินที"ตอ้ งการด้วย
- จัดหน้ าเอกสาร เป็ นการจัดหน้าเอกสารให้มีความสวยงามโดยใช้โปรแกรม Adobe
PageMaker หรื อโปรแกรม Adobe InDesign ซึ" งเป็ นโปรแกรมสําหรับการจัดหน้าเอกสารโดยเฉพาะ
- วุฒิบัตร เป็ นการออกแบบและจัดทําวุฒิบตั รที"ใช้สาํ หรับมอบให้กบั ผูท้ ี"ผา่ นการอบรม
หลักสู ตรต่างๆ
- ป้ ายโพเดียม เป็ นป้ ายชื"อและตําแหน่งของผูท้ ี"จะขึนไปพูดบนโพเดียม ซึ" งผูจ้ ดั ทําต้องรู ้ขนาด
ของโพเดียมจึงจะสามารถออกแบบจัดทําให้มีขนาดที"เหมาะสมกับโพเดียม สามารถอ่านได้อย่างชัดเจน
และมีความสวยงามด้วย
- ป้ ายชื อตั0งโด๊ ะ เป็ นการออกแบบป้ ายชื"อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมโดยพิมพ์ชื"อลงบนกระดาษ A4
ในแนวตัง 2 ชื"อ โดยพิมพ์แบบปกติ 1 ชื"อ พิมพ์แบบกลับหัว 1 ชื"อ แล้วพับให้เป็ น 3 พับ สําหรับวางบน
โต๊ะของผูเ้ ข้าอบรม ทําให้วทิ ยากรสามารถมองเห็นชื"อผูเ้ ข้าอบรมอย่างชัดเจน ข้อดีอีกอย่างคือสามารถ
กําหนดที"นง"ั ให้ผเู ้ ข้าอบรมได้โดยการวางป้ ายชื" อไว้ที"โต๊ะล่วงหน้าได้เลย ทําให้สามารถแก้ไขปั ญหาการไม่
ยอมไปนัง" ในแถวหน้าได้
- ป้ ายชื อติดหน้ าอก เป็ นป้ ายชื"อขนาดเล็กที"พิมพ์ชื"อลงกระดาษแล้วตัดให้ได้ขนาดที"พอดีกบั
ซองป้ ายชื"อ มีไว้สาํ หรับติดหน้าอกผูเ้ ข้ารับการอบรมทุกคน
- แผ่ นใส เป็ นการออกแบบสื" อการสอนของวิทยากร ปั จจุบนั ไม่เป็ นที"นิยมเนื" องจากมี
ข้อจํากัดในด้านสี สรร ความสวยงามเทคนิควิธีใช้ที"ไม่มีความหลากหลายและไม่น่าสนใจ
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- สไลด์ จะมีท งั สไลด์แนะนําหลักสู ตร แนะนําวิทยากร แนะนําหน่วยงาน หรื อสไลด์เพื"อ
วัตถุประสงค์อื"นๆ ซึ" งผูข้ อใช้บริ การต้องระบุให้ชดั เจน
- PowerPoint เป็ นสื" อการสอนของวิทยากรที"ใช้ในการบรรยายในหลักสู ตรต่างๆ
- อื นๆ เป็ นการเลือกเพื"อระบุความต้องการที"นอกเหนื อจากข้อมูลที"มีอยู่
นอกจากนันยังให้ระบุดว้ ยว่ามีตน้ ฉบับมาด้วยหรื อไม่ เช่น แนบต้นฉบับข้อมูล ไฟล์งาน
ตัวอย่าง หรื อถ้าเป็ นลักษณะอื"นๆที"นอกเหนื อจากนีก็ให้ระบุที"ช่อง อื"นๆ แทน
3) วัตถุประสงค์ ให้ระบุวา่ รายการที"ขอใช้บริ การนันสําหรับการฝึ กอบรมหลักสู ตรอะไร วันที"
เท่าไหร่ หรื อสําหรับงานอื"นๆ
4) วันที"จะขอรับงาน เป็ นการระบุเพื"อให้ผจู ้ ดั ทําได้รู้ความต้องการเพื"อจะได้จดั ลําดับความ
สําคัญในการทํางานได้ เมื"อกรอกข้อมูลในส่ วนนีเสร็ จแล้วให้ผขู ้ อใช้บริ การเซ็นชื"อ พร้อมกับลงวันที"
ขอใช้บริ การ จากนันส่ งแบบขอใช้บริ การให้กบั เจ้าหน้าที"ธุรการฝ่ ายพัฒนาสื" อฯ เพื"อลงเลขที"ขอใช้บริ การ
แล้วนําเสนอหัวหน้าฝ่ ายเป็ นผูพ้ ิจารณามอบหมายงาน
ขั@นตอนที 2 หัวหน้ าฝ่ ายพิจารณามอบหมายงาน
การมอบหมายงานจากการทําบันทึกข้อความมาขอใช้บริ การนัน หัวหน้าฝ่ ายจะเขียนมอบหมาย
งานลงในบันทึกฉบับนันแล้วให้เจ้าหน้าที"ธุรการสําเนาส่ งให้กบั ผูไ้ ด้รับมอบหมาย เพื"อเป็ นหลักฐานการ
มอบหมายงาน ส่ วนการมอบหมายงานจากแบบฟอร์ มการขอใช้บริ การ หัวหน้าฝ่ ายจะเป็ นผูเ้ ขียนลงใน
ส่ วนที" 2 เพื"อมอบหมายให้ใครเป็ นผูด้ าํ เนินการ ซึ" งการขอใช้บริ การนันอาจจะเขียนหลายงานในหนึ"งใบ
ได้ หัวหน้าฝ่ ายจะเขียนมอบหมายงานและเซ็นชื"อพร้อมกับลงวัน/เดือน/ปี กํากับไว้ดว้ ย จากนันธุ รการจะ
สําเนาแบบขอใช้บริ การไว้ โดยเก็บไว้ที"ธุรการ 1 ชุด และส่ งให้ผทู ้ ี"ได้รับมอบหมายอีก 1 ชุดเพื"อเป็ น
หลักฐานในการดําเนินการต่อไป
ขั@นตอนที 3 ดําเนินการผลิต (รายละเอียดการผลิต หน้า 25 )
เมื"อได้รับมอบหมายงาน จะต้องปฏิบตั ิงานตามที"ได้รับมอบหมายให้เสร็ จตามระยะเวลาที"กาํ หนด
ไว้ ทังนีตอ้ งเผือ" เวลาการตรวจสอบและการแก้ไขไว้ดว้ ย ในกรณี งานออกแบบปกทําเนี ยบรุ่ นนันจะมี
รายละเอียดต่างๆที"จะต้องหาข้อมูลเพิ"มเติมหรื อจะต้องประสานงานกับผูข้ อใช้บริ การเช่น โลโก้บริ ษทั โล
โก้มหาวิทยาลัย วัน / เดือน/ ปี ที"อบรม สถานที"ฝึกอบรม รู ปภาพที"เกี"ยวข้องกับหลักสู ตรนันๆ เมื"อ
ดําเนินการเสร็ จ ผูไ้ ด้รับมอบหมายงานต้องเซ็นชื"อและวันที"กาํ กับไว้ในส่ วนที" 3 ของใบขอใช้บริ การ และ
ส่ งงานไปให้หวั หน้าฝ่ ายหรื อผูร้ ับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องต่อไป
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ขั@นตอนที 4 ตรวจสอบงาน
หลังจากที"ดาํ เนินการผลิตต้นฉบับเสร็ จแล้วจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของงาน การ
ตรวจสอบงานจะมี 2 ลักษณะคือ
4.1 หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาสื" อและเทคโนโลยีการฝึ กอบรมหรื อผูท้ ี"ได้รับมอบหมายเป็ นผูต้ รวจสอบ
การที"หวั หน้าฝ่ ายจะตรวจสอบความถูกต้องนันจะเป็ นงานที"มีความสําคัญ เช่นปกเอกสาร ปกหนังสื อที"
จะต้องเข้ากระบวนการพิมพ์ กระทบกับคนจํานวนมาก หรื อกระทบกับค่าใช่จ่ายในการจัดทํา ส่ วนปก
ทําเนียบรุ่ นทัว" ไปจะเป็ นงานที"ผปู ้ ระสานงานหรื อผูท้ ี"ได้รับมอบหมายเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง
4.2 ผูข้ อใช้บริ การเป็ นผูต้ รวจสอบ งานจัดทําปกทําเนียบรุ่ นส่ วนใหญ่ผขู ้ อใช้บริ การจะเป็ นผู ้
ตรวจสอบความถูกต้องสวยงาม เพราะจะเป็ นผูท้ ี"รู้เรื" องหลักสู ตรนันๆดีที"สุด
การตรวจสอบทัง 2 ลักษณะจะตรวจสอบความถูกต้องของเนือหา ความเหมาะสมของรู ปภาพ
ความชัดเจนของรู ปแบบ เมื"อมีการปรับแก้ไขจะต้องรี บแจ้งให้ผดู ้ าํ เนิ นการแก้ไขทันที แต่ถา้ ไม่มีการ
แก้ไขก็จะต้องรี บแจ้งให้ผดู ้ าํ เนินการจัดพิมพ์ตามจํานวนที"ขอทันที (ช่องที" 4 ในแบบขอใช้บริ การ)
ขั@นตอนที 5 รับงาน
เมื"อผ่านการตรวจสอบ และแก้ไขงานเรี ยบร้อยแล้ว ผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องพิมพ์งานปกทําเนียบรุ่ น
ด้วยกระดาษปกสี (A4) การเลือกกระดาษสี ต่างๆนัน ผูป้ ฏิบตั ิจะต้องคํานึงถึงสี ของตัวอักษรข้อความ สี ของ
รู ปภาพ ตลอดจนสี ของโลโก้ เพื"อให้ปกทําเนียบรุ่ นมีความสวยงาม เมื"อเลือกกระดาษสี ที"ตอ้ งการได้แล้ว
จึงทําการพิมพ์ตามจํานวนที"แจ้งไว้ ซึ" งผูป้ ฏิบตั ิงานอาจจะพิมพ์เผือ" ไว้ซกั 1-2 แผ่น เพื"อป้ องกันความ
ผิดพลาดในการเข้าเล่ม เมื"อพิมพ์ครบตามจํานวนแล้วต้องรี บแจ้งผูร้ ับผิดชอบหรื อผูข้ อใช้บริ การมารับไป
เข้าเล่มโดยเร็ ว และต้องไม่ลืมเตรี ยมกระดาษปกสี เดียวกับปกหน้าจํานวนเท่ากับที"พิมพ์ เพื"อนําไป
ประกอบเป็ นปกหลังของทําเนียบรุ่ น
การจัดทําทําเนียบรุ่ นนันจะต้องทําให้เสร็ จก่อนพิธีปิดการฝึ กอบรม เพราะจะต้องนํามามอบให้ผู ้
เข้ารับการอบรมทุกท่านก่อนเดินทางกลับบ้าน ดังนันทุกขันตอนของการทํางานจึงต้องรี บดําเนินการด้วย
ความรวดเร็ ว แต่ก็ตอ้ งมีความถูกต้องและสวยงามด้วยจึงจะถือว่าเป็ นงานที"ดีมีคุณภาพ
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4.2 รายละเอียดการดําเนินการผลิต(ขั@นตอนที 3)
การดําเนิ นการผลิตปกทําเนียบรุ่ นนันผูป้ ฏิบตั ิจะต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที"หรื อผูข้ อใช้
บริ การในการขอรายละเอียดเพิ"มเติม เช่น เป็ นหลักสู ตรโครงการความร่ วมมือกับหน่วยงานใด มีโลโก้
หรื อสัญลักษณ์หน่วยงานหรื อไม่ หรื อจะเป็ นหลักสู ตรปกติทว"ั ไป ที"สาํ คัญคือจะต้องถ่ายภาพบรรยากาศ
การอบรม วิทยากรบรรยาย หรื อช่วงเวลาการทํากิจกรรมต่างๆ เพื"อนําภาพถ่ายเหล่านันมาออกแบบให้เกิด
ความเหมาะสมสวยงาม โดยการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ซึ" งมีขอ้ มูลหลักๆคือ
1. โลโก้หรื อสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรื อของหน่วยงาน(กรณี ที"เป็ นโครงการความร่ วมมือ)
2. ชื"อหลักสู ตรฝึ กอบรม
3. ข้อมูลวันที" / สถานที"อบรม หรื อเป็ นโครงการความร่ วมมือกับหน่วยงานใด
4. รู ปภาพบรรยากาศการอบรม

4.3 ขั@นตอนการผลิตปกทําเนียบรุ่นด้ วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS3
1. ทําการเปิ ดโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ขึนมา
โดยคลิกที" Start>All Programs> Adobe Photoshop
CS3
- ตังค่ากระดาษ(Preset)เป็ น A4
- ค่าความละเอียด(Resolution) 300 pixels/inch
การตังค่าความละเอียดนีจะมีผลต่อความเร็ วและ
แสดงภาพแรกของการเปิ ดโปรแกรม Adobe Photoshop CS3
ประสิ ทธิ ภาพของเครื" องคอมพิวเตอร์ ถ้าตังตํ"า
เช่น 72 pixels/inch การทํางานจะเร็ วขึน แต่ภาพจะ
ไม่คมชัดมาก แต่จะเหมาะกับงาน Internet มากกว่า
- Color mode ควรเลือก RGB Color ในกรณี ทาํ งานทัว" ไป
และควรเลือก CMYK Color ในกรณี
ออกแบบเอกสารที"ตอ้ งส่ งเข้าโรงพิมพ์ที"มีการพิมพ์ 4 สี แต่
ถ้าต้องการชินงานสี เดียว(ขาว-ดํา)ให้เลือก Grayscale
- พืนหลัง(Background Contents) ควรเลือกเป็ นพืนสี ขาว
แสดงภาพการตั0งค่ ารายละเอียดต่ างๆ
(White)เพราะจะทําให้เกิดความสบายตาในเวลาทํางาน
2. เมื"อตังค่าหน้ากระดาษต่างๆหมดแล้วให้กด OK จะพบกับหน้าแรกของโปรแกรม โดยมีกล่องเครื" องมือ
อยูด่ า้ นข้าง และ แถบเมนูบาร์ ดา้ นบนที"ระบุชื"อของงาน(ภาพด้านล่างยังไม่บนั ทึกชื"อของงานจึงยังเป็ น
Untitled แต่ถา้ Save file แล้วตังชื"อแถบด้านบนก็จะเปลี"ยนชื"อตามที"เราเลือก)
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4.4 รายละเอียดต่ างๆของโปรแกรม

แถบคําสัง"

เลเยอร์งาน

กล่องเครื" องมือ

พืนที"ทาํ งาน

แสดงภาพหน้ าแรก เมือเข้ าสู่โปรแกรม

4.4.1 แถบคําสั ง (Menu)
เป็ นแถบคําสั"งที"รวบรวมคําสั"งในการใช้งานของโปรแกรม Photoshop CS3 ไว้
ทังหมด ซึ" งคุณสมบัติของแต่ละคําสั"งและวิธีการใช้งานมีดงั นี

-

File เป็ นคําสั"งที"ใช้เกี"ยวกับการทําเอกสารหรื อเปิ ดหน้ากระดาษ(พืนที"ทาํ งาน)
Edit เป็ นคําสั"งที"ใช้เกี"ยวกับการแก้ไขภาพ เช่น การตัดภาพ การใส่ สีพืน
Image ใช้ปรับสี ให้กบั รู ปภาพ
Layer เป็ นส่ วนที"ควบคุมภาพทังหมด
Select ใช้เลือกพืนที"บนรู ปภาพ
Filter เป็ นส่ วนที"ใส่ เอฟเฟ็ กต์แก่รูปภาพ
Analysis เป็ นส่ วนที"แก้ไขวิเคราะห์รูปภาพ
View กําหนดมุมมองแก่ภาพ
Window เป็ นคําสั"งที"ใช้ในการเก็บ Tools Palette และ Panel
Help ใช้ขอความช่วยเหลือ
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4.4.2 กล่ องเครืองมือ (Tools Palette)
เครื" องมือในโปรแกรม Photoshop CS3 นันได้แบ่งหน้าที"การใช้งานไว้เป็ นกลุ่มๆ ซึ" ง
และในแต่ละกลุ่มก็จะมีเครื" องมือเพิ"มความสามารถต่างๆที"หลากหลาย พอจะสรุ ปคร่ าวๆได้
ดังนีคือ

D

A

A = Selection tools เป็ นกลุ่มเครื" องมือที"ใช้ในการเลือกพืนที"ก่อนใช้งาน

B

B = Crop and slice tools เป็ นกลุ่มเครื" องมือที"ใช้ในการตัดพืนที"บนรู ปภาพ

C

C = Retouching tools เป็ นกลุ่มเครื" องมือที"ใช้แก้ไขจุดบกพร่ องที"อยูบ่ นรู ปภาพ
D = Painting tools เป็ นกลุ่มเครื" องมือที"ใช้ในการใส่ สีรูปแบบต่างๆบนรู ปภาพ

E
F

E = Drawing and type tools เป็ นกลุ่มเครื" องมือที"ใช้วาดภาพและสร้างข้อความ
F = Annotation, Measuring and navigation tools เป็ นเครื" องมือเพิ"มเติม

ในแต่ละเครื" องมือนันจะมีเครื" องมืออื"นๆที"ซ่อนอยูภ่ ายในอีกมากมาย โดยสังเกตได้จากมุมล่าง
ซ้ายของเครื" องมือจะมีสามเหลี"ยมเล็กๆอยู่ เราสามารถนําเม้าท์(mouse)ไปกดค้างไว้ตรงสามเหลี"ยมเล็กๆ
เพื"อขยาย และเลือกเครื" องมือที"ตอ้ งการได้

ตัวอย่างการกดค้างไว้เพื"อที"สามเหลี"ยมเล็กๆขยายให้เห็นเครื" องมือ
อื"นๆที"ซ่อนไว้
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4.4.3 เทคนิคด้ านต่ างๆของโปรแกรม Adobe Photoshop CS3
การใส่ โลโก้ ในปกทําเนียบรุ่ น
1. หลังจากเปิ ด file ขึนมาใหม่แล้วให้เปิ ด File โลโก้ เลือก Select > All แล้วเลือกแถบคําสั"ง Edit >
Copy

1

2. ปิ ด File โลโก้ แล้วเปิ ดมาที" File เดิม แล้วเลือกแถบคําสั"ง Edit > Paste หรื อทําได้อีกวิธีคือการเปิ ด
File โลโก้ ขึนมาซ้อนกันกับ File ที"สร้างใหม่ เลือกเครื" องมือ (ลูกศร) แล้วคลิกค้างที"ภาพโลโก้
จากนันให้ลากมาที"หน้างานใหม่ได้เลย

คลิกค้างไว้แล้วลากออกมา

2
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3. ปรับขนาดของโลโก้ให้เหมาะสมโดยเลือกแถบคําสั"ง Edit > Free Transform เพื"อดึงภาพ
ให้ยอ่ หรื อขยาย หรื อหมุนได้ตามต้องการ เมื"อย่อ-ขยายได้ตามต้องการแล้วให้กด Enter

3

หรื อสามารถทําได้อีกวิธีโดยการปรับค่าของ Select เป็ น Auto Select

และเลือกให้เลเยอร์ แสดง(จะสังเกตเห็นขอบเขตของวัตถุ) ซึ" งจะมีขอ้ ดีในกรณี ที"มีหลายเลเยอร์
จะทําให้เรารู ้วา่ เรากําลังทํางานอยูท่ ี"เลเยอร์ ใด

4
4. ภาพโลโกที"จดั วางตามตําแหน่ง
ที"ตอ้ งการ
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การพิมพ์ ข้อความต่ างๆ
1. เลือกเครื" องมือ
(Type) เมื"อนํามาคลิกที"พืนที"วา่ งจะเห็นเป็ นเส้นกระพริ บ
2. จะเห็น Layers ของตัวหนังสื อ

1

1.2 คลิกพิมพ์

2
1.1 เลือกเครื" องมือ

อธิบายเพิม เติม : Layers เป็ นการแสดงข้อมูลบนหน้ากระดาษ โดย 1 Layer
คือ 1 งานและถ้ามีหลาย Layer ก็เหมือนเอางานหลายๆงานมาวางซ้อนทับกัน
โดยเราจะเห็นงาน(Layer)ที"อยูบ่ นสุ ดเท่านัน ยกเว้นเราทํา Effect เพิ"มเติม(เช่น
ลดค่าเปอร์ เซ็นของ Opacity หรื อ ค่าเปอร์ เซ็นของ Fill ลง) แต่ถา้ เราไม่ตอ้ งการ
ที"จะให้ Layer นันแสดงภาพ เราสามารถคลิกปิ ดรู ปสัญลักษณ์ดวงตาได้ การจะ
ทํางานกับภาพใดหรื องานใดนันต้องเลือก Layer นันก่อน
3. พิมพ์ขอ้ ความตามต้องการ
การย่อขยายตัวอักษรสามารถทําได้โดย
การเลือกเครื" องมือ Selection Tool นํามาคลิก
ที"ตวั อักษรที"พิมพ์ไว้ จะสังเกตเห็นมีกรอบ
ของตัวหนังสื อ สามารถคลิกค้างที"มุม
3
แล้วย่อหรื อขยายได้ตามต้องการหรื อ
ให้เลือกเมนู Edit > Free Transform
จะเกิดกรอบขึนที"ตวั หนังสื อ เราสามารถ
ที"จะดึงย่อหรื อขยายได้ตามต้องการ
แต่ อย่ าลืม ! กด Enter เพื"อยืนยันการแก้ไข

Layer
ที"ปรากฏ

ลักษณะของ Layers
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4. ถ้าต้องการเคลื"อนย้าย(รวมทังวัตถุอื"นๆ) เราสามารถทําได้โดยเลือกเครื" องมือ
Tool) แล้วคลิกที"ชินงานที"ตอ้ งการย้าย

(Selection

เลือกเครื" องมือ
คลิกที"ชินงาน

เทคนิคพิเศษ การเคลื"อนย้ายวัตถุ หากมีวตั ถุหลายๆชินซ้อนกันอยู่ เราสามารถนําเมาท์คลิกเลือกที"
layer ต่างๆ เพื"อดูผลการแสดงว่า Layer ใดเป็ นชินงานอะไร

การเปลีย นสี ตัวอักษร
1. เลือกเครื" องมือ
(Type) นําเครื" องมือมาป้ ายตัวหนังสื อทังหมดให้เป็ นแถบดํา
2. คลิกเลือกสี
3. เลือกสี ตามต้องการ
แล้วกด OK

1

2

3
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เมื"อต้องการพิมพ์ตวั หนังสื อเพิ"มก็สามารถทําได้โดยการเลือกเครื" องมือ
นําเมาท์มาวาง
ในจุดที"ตอ้ งการแล้วกดคลิก 1 ครัง แล้วพิมพ์ตามต้องการ และสามารถเปลี"ยนสี ตวั อักษร
รวมทังย่อ-ขยายตัวอักษรตามใจชอบ

สังเกตว่าจะมี Layer เพิ"มขึนมา
(สัญลักษณ์เป็ นรู ปตัว T หมายถึง
Layer ตัวอักษร)

การเปลี"ยน Font ตัวอักษร สามารถทําได้โดยการเลือกเครื" องมือ
นํามาคลิกค้างแล้วปาดทับ
ตัวอักษรที"ตอ้ งการเปลี"ยน Font ให้เป็ นสี ดาํ แล้วเลือก Font ที"ตอ้ งการที" Menu Bar ด้านบน(สังเกตจากการ
เลือกเครื" องมือแต่ละแบบ เมนูบาร์ จะเปลี"ยนแปลงไปตามเครื" องมือที"เลือก)

Font ที"ตอ้ งการเปลี"ยน

เลือกเครื" องมือ

–
ปาดทับตัวอักษรที"ตอ้ งการเปลี"ยน

หลังจากปรั บเปลียน สี (Color) และแบบตัวอักษร(Font)
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การสร้ างเทคนิคเพิม เติมให้ ตัวอักษร
โปรแกรม Photoshop CS3 เป็ นโปรแกรมที"มีความสามารถในการทําเทคนิคพิเศษ
ให้กบั รู ปภาพ รวมทังตัวอักษรให้มีลูกเล่นน่าสนใจได้หลากหลายรู ปแบบ โดยมีวธิ ี การทํา
ดังนี
1. เลือก Layer ตัวอักษรที"ตอ้ งการสร้างเทคนิ คพิเศษ
2. คลิก Manu >Layer > Layer Style > Bevel and Emboss…

1

2

ผลของการเลือกเทคนิคแต่ ละอย่ าง
Drop Shadow (เงาตัวอักษร)

Inner Shadow (มีเงาภายใน)

Outer Glow (เรื องแสงภายนอก)
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Inner Glow (เรื องแสงภายใน)

Bevel and Emboss (เอียงและทําให้มีผวิ นูน)
สามารถเลือก Style ได้หลายแบบ

Satin (ลวดลายบนตัวอักษร)

Color Overlay(ความทึบของสี )
สามารถปรับความทึบได้

Gradient Overlay(การไล่โทนสี )
สามารถเลือกโทนสี ได้

Pattern Overlay
(การแสดงพืนผิวแบบต่างๆ)

Stroke (การทําเส้นขอบตัวอักษร)
สามารถเลือกสี และขนาด
ของขอบตัวอักษรได้
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การทําเทคนิคกับตัวอักษรนันสามารถทําได้หลายเทคนิคพร้อมกันได้ ทังนีข ึนอยูก่ บั
ผลที"แสดงออกมาว่าจะมากไปหรื อน้อยไป เพราะการออกแบบบางครังก็ไม่จาํ เป็ นต้องใช้
เทคนิคมากมายก็ได้ ขึนอยูก่ บั องค์ประกอบอื"นๆด้วยว่ามีความเหมาะสมเพียงใด
4.4.4 การนําภาพมาประกอบบนปกทําเนียบรุ่ น
องค์ประกอบของปกทําเนียบรุ่ น นอกจากโลโก้หน่วยงาน ชื"อหลักสู ตร และ
หน่วยงานที"จดั อบรม รวมทังวันที"จดั สถานที"จดั แล้ว องค์ประกอบที"สาํ คัญอีกส่ วนหนึ" งซึ" ง
จะทําให้ปกทําเนียบรุ่ นมีความโดดเด่นสวยงามก็คือภาพประกอบ ซึ" งควรจะเป็ นภาพที"
เกี"ยวข้องกับหลักสู ตรเช่นผูเ้ ข้ารับการอบรม วิทยากร หรื อสถานที"อบรม วิธีการนําภาพมา
ประกอบสามารถทําได้ดงั นี
1. เปิ ด File ภาพที"ตอ้ งการ เลือกเมนู Select > All
2. เลือกเมนู Edit > Copy

1

2

3. เปิ ด File งานทําเนียบรุ่ น เลือกเมนู Edit > Paste เพื"อดึงภาพที" Copy ไว้เข้ามาในงาน
ของทําเนียบรุ่ น

3

ภาพที Copy จะมาอยู่ทีหน้ า Page เพือเตรี ยมตกแต่ งแก้ ไข
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ข้ อสั งเกต ภาพที"ดึงเข้ามาจะปรากฎ Layer ประจําภาพขึนมาทุกภาพและ Layer ที"มีรูปตา
แสดงว่าเราสามารถมองเห็น และLayer ใดที"มีแถบทึบและมีสัญลักษณ์พกู่ นั
แสดงว่า Layer นันถูกเลือกเพื"อทําการปรับแต่งหรื อกระทําการอย่างหนึ"งอย่างใด
นอกจากนีย@ งั มีเทคนิควิธีการนําภาพมาประกอบโดยง่ ายดังนี@
1. เปิ ด File ภาพงานทําเนียบรุ่ นค้างไว้
2. เปิ ดภาพที"ตอ้ งการนํามาประกอบ(โดย File งานทําเนียบรุ่ นยังเปิ ดค้างไว้อยู)่
3. คลิก
(ที"มุมขวาบนสุ ด)เพื"อย่อทังสอง file ให้สามารถมองเห็นได้
4. เลือกเครื" องมือ (Selection Tool) คลิกค้างไว้ที"ภาพที"ตอ้ งการแล้ว Drag ภาพ
มาที" File งานทําเนียบรุ่ น
5. ปิ ด Fileภาพ(ไม่ตอ้ งSave) แล้วเปิ ด File ภาพอื"นๆที"ตอ้ งการแล้วทําเหมือนเดิม

คลิกค้างแล้วลาก

การตัดภาพโดยใช้ เครืองมือ
(Polygon Lasso)
เครื" องมือ Lasso เป็ นเครื" องมือสําหรับการเลือกพืนที"แบบอิสระ หรื อสามารถเจาะจงชินงานได้ เหมาะ
สําหรับการใช้ตดั รู ปภาพ
1. เปิ ดภาพที"ตอ้ งการตัดขึนมา
2. เลือกเครื" องมือ
(Polygon Las so) ปรับตัวเลขของ Feather (การกําหนดความชัดของ
ขอบภาพ)โดยปรกติจะปรับประมาณ 2-3 แต่จะไม่ปรับค่า Feather เป็ น 0 เพราะขอบภาพจะคมชัดเกิน
จริ ง เมื"อนํามาประกอบกับภาพอื"นจะดูไม่สมจริ ง
3. นําเมาท์ที"มีลกั ษณะ
มาวางที"ขอบภาพแล้วตัดภาพโดยการคลิกภาพไปเรื" อยๆ จนมาสิ นสุ ดที"
จุดเริ" มต้น จะมีเส้นประ Select ภาพโดยรอบ
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เทคนิคพิเศษ : กรณี ที"ตอ้ งการขยายภาพในขณะที" Select ภาพ ให้กด Ctrl ค้างไว้พร้อมกับกดเครื" องหมาย
+ แต่ถา้ ต้องการย่อภาพให้กด Ctrl ค้างไว้พร้อมกับกดเครื" องหมาย และเมื"อต้องการเลื"อนภาพ ให้กดแป้ น Space Bar ค้างไว้(เม้าท์จะเปลี"ยนเป็ นรู ปมือ)จากนันให้กดเมาท์
เลื"อนรู ปภาพไปตามตําแหน่งที"ตอ้ งการ

1,2

เปิ ดภาพ เลือกเครื" องมือ

3

นําเครื" องมือมากดเพื"อ Select ภาพ

4

Select > Inverse

4. เมื"อ Select โดยรอบจนภาพเกิดเป็ นเส้นประ เราสามารถ Cut หรื อ Copy หรื อ Delete ได้ท งั ใน
เส้นประหรื อนอกเส้นประ แต่ในกรณี น ีเราต้องการลบส่ วนที"ไม่ตอ้ งการคือนอกเส้นประทิง(โดยการเลือก
เมนู Select > Inverse แล้วกดแป้ น Delete)

ผลที ได้ เมือกด Delete ภาพในเส้ นประจะ
หายไป

ผลที ได้ เมือเลื อก Select > Inverse แล้ วกด
Delete ภาพนอกเส้ นประจะหายไป

เราอาจจะคัดเลือกภาพจาก File งาน หลายๆภาพเพื"อนํามา Cut ในลักษณะแบบนีเพื"อเป็ น
ส่ วนประกอบของงานปกทําเนียบรุ่ น แต่การคัดเลือกภาพนันจะต้องดูองค์ประกอบอื"นๆด้วยเช่น ความ
คมชัดของภาพ ขนาดของบุคคลในภาพ ความหลากหลายของบุคคลเพื"อให้ได้ภาพที"มีมุมมองหลากหลาย
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การซ้ อนภาพให้ แนบเนียน ด้ วยคําสั ง Add Layer Mask
การจัดทําปกทําเนียบรุ่ นนัน บางครังจะต้องมีการซ้อนภาพเพื"อให้ได้บรรยากาศ
หรื อมุมมองที"น่าสนใจโดยมีข นั ตอนการทําดังนี
1. ทําการเปิ ดภาพทัง 2 ภาพ แล้วมาไว้ดว้ ยกัน (เป็ น 2 Layer)
2. เลือกเครื" องมือ
เพื"อปรับขนาดของคนในภาพให้ใกล้เคียงกันโดยไม่ตอ้ งสนใจ
ว่าขนาดของภาพจะแตกต่างกันหรื อไม่

1

เปิ ดงานแล้วนําภาพทัง 2 ภาพมาไว้ดว้ ยกัน

2
คลิกเลือก
เครื" องมือ
แล้วปรับ
ขนาดภาพ

3. ปรับลดค่าความเข้มของภาพ (Opacityหรื อ Fill) เพื"อให้เห็นช่วงรอยต่อได้ดียง"ิ ขึน เมื"อเลื"อน
ตําแหน่งเสร็ จแล้วให้ปรับความเข้มของภาพเป็ น 100 % เหมือนเดิม

3
ปรับลดค่า
Opacity
หรื อ Fill ให้
น้อยลง

เมือปรั บค่ าความเข้ มแล้ วจะสั งเกตเห็นภาพมีความโปร่ งแสงมากขึน0
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สังเกต Layer ของรู ปภาพว่าภาพไหนอยูด่ า้ นบนแสดงว่าภาพนันอยูห่ น้าสุ ด เราสามารถที"จะย้าย
Layer ไว้ บน กลางหรื อล่างได้โดยการกดเมาท์คา้ งไว้ที" Layer ภาพนันแล้วลากขึนหรื อลงสลับกันได้
4. เลือก Layer ภาพที"อยูด่ า้ นหน้า(หลังจากปรับ Fill ให้มีค่า 100% แล้ว) คลิกที" เมนู Layer >
Add Layer Mask > Reveal All (หรื อเลือกเครื" องมือ
ที"อยูด่ า้ นล่างขวา )

4
>

5. เลือกเครื" องมือ

คลิกเมนู Layer >
Add Layer Mask
Reveal All

(Linear Gradient) นําเมาท์มากดค้างไว้ที"ภาพแล้วลากไปยังจุดที"จะเชื" อมกัน

5
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6. ปรับค่าสี ของภาพให้ใกล้เคียงกันโดยการคลิกเลือก Image > Adjustments > Levels

6 ปรับค่า ความสว่าง

7. รวมภาพทัง 2 ภาพให้เป็ นภาพเดียวกันโดยเลือกคลิกเลือก Layer ที"ตอ้ งการจะรวม ลากมาให้
ติดกัน คลิกเลือก Layer ที"อยูบ่ น แล้วคลิกที"สามเหลี"ยมเล็กๆ เลือก Merge Down เป็ นการรวม Layer
ที"เลือกกับ Layer ที"อยูใ่ ต้ลงมาให้เป็ น Layer เดียวกัน

คลิกที"สามเหลี"ยม
7 เล็กๆ (หรื อคลิกขวา
ที"Layer) เลือก
Merge Down

8. เลือกเครื" องมือ

Rectangular Marquee Tool นํามาคลิกลากเพื"อกําหนดขอบเขต

8 เลือกเครื" องมือ
Rectangular
Marquee Tool
นํามาลากครอบรู ป
เพื"อกําหนดขอบเขต
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9. เลือกเมนู Select > Inverse แล้วกด Delete เพื"อลบภาพที"เกินขอบเส้นประทิง

9 Select > Inverse
แล้วกด Delete

9. ผลที"ได้จะเห็นว่าขอบของภาพจะเรี ยบสวยงาม

(ถ้าต้องการให้เส้นประหายไป ให้เลือก Menu > Select > Deselect หรื อกด Ctrl+D)
เทคนิคพิเศษ เมื"อเราต้องการทํางานกับ Layer ใดแล้ว เราสามารถที"จะปิ ด Layer อื"นๆ เพื"อไม่ให้
Layer อื"นๆมาเกะกะการทํางานได้โดยการนําเมาท์ไปกดคลิกที"สัญลักษณ์รูปตาที"อยูห่ น้า Layer
นันๆ
สัญลักษณ์
รู ปตา ที"ถูก
เปิ ดไว้
สัญลักษณ์
รู ปตา ที"
ปิ ดไว้
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การลบภาพหรือลบ Layer
วิธีที 1
1. คลิกค้างไว้ที" Layer ที"ตอ้ งการลบ
2. กดเมาท์คา้ งลาก Layer นันลงในรู ปสัญลักษณ์ถงั ขยะ แล้วปล่อยเมาท์

1 1.

คลิกค้างไว้

2

ลาก ลงมาในรู ป
สัญลักษณ์ถงั ขยะ

รู ปที"ตอ้ งการลบ
วิธีที 2
1. คลิกขวาที" Layer ที"ตอ้ งการลบ จะมีคาํ สั"งเพิ"มขึนมา
2. เลือกไปที" Delete Layer
3. จะมี Box ขึนมาถามซํา ให้เลือก Yes

1
2
3
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การพิมพ์ ข้อความเพิม เติม
1. เลือกเครื" องมือ
(Text Tool) แล้วนํามาคลิกที"พนื ที"ทาํ งาน จะเกิดสัญลักษณ์กระพริ บ
เตรี ยมพร้อมที"จะพิมพ์ตวั อักษร หรื อสามารถเลือกทําอีกวิธีหนึ"งคือการ Copy Layer ตัวอักษร
โดยการใช้ Mouse มาคลิกค้างไว้ที" Layer ตัวหนังสื อที"เราต้องการ(สังเกตดูวา่ Mouse จะเปลี"ยน
เป็ นรู ปมือ)
2. กด Mouse ค้างไว้แล้วลากมาที"เครื" องหมายหน้ากระดาษที"อยูด่ า้ นล่างของกล่อง Layer

1

คลิกค้างไว้ที"
Layer ตัวหนังสื อ
ที"ตอ้ งการ Copy

3
Layer ซ้อนกันอยู่

2

ลากมาที"เครื" องหมาย
หน้ากระดาษ

3 จะมี Layer ที"ถูก Copy เพิ"มขึนมา 1 Layer ที"เหมือนกันทังรู ปแบบ ขนาด และสี และ
จะซ้อนกันอยู่ โดยเราสามารถรู ้ได้โดยการเลือกเครื" องมือ
แล้วนํามากดค้างไว้ที"พนื ที"
ทํางาน
4. กด Mouse ค้างไว้แล้วลากเพื"อให้ตวั อักษรเปลี"ยนตําแหน่ง เราจะเห็น Layer ที"ถูก
Copy ที"จะเหมือนกับต้นแบบทังรู ปแบบ ขนาด สี

4

กด Mouse ค้าง
แล้วลากลง
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5. เราสามารถที"จะพิมพ์ขอ้ มูลใหม่ได้โดยเลือกเครื" องมือ
(ให้เป็ นแถบดํา) แล้วพิมพ์ขอ้ มูลใหม่ทบั ลงไป

แล้วนํามาปาดทับตัวอักษรเดิม

5

พิมพ์ขอ้ มูล
เปลี"ยนFont และ
Size ใหม่

6. ปรับแต่งและจัดวางตําแหน่งรู ปภาพให้เหมาะสม ทังการปรับความสว่างของภาพ
(รายละเอียดหน้า 40) การซ้อนภาพ(รายละเอียดหน้า 38)
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4.4.5 การบันทึกข้ อมูล
การบันทึก( Save) ข้อมูลสามารถทําได้โดยเลือก File > Save จะเกิด Box ขึนมา
(การเลือก Save As จะใช้ในกรณี ที"ตอ้ งการ Save File เพิ"มในงานเดิมและต้องเปลี"ยนชื"อใหม่
1. เลือกพืนที"เก็บ
ข้อมูล
2. พิมพ์ชื"องาน

3. เลือก Format ของงาน

การเลือกรู ปแบบการบันทึก(Format) สามารถเลือกได้ตามลักษณะการใช้งาน
เลือก นามสกุล Photoshop(*PSD.*.PDD)
สามารถนํามาแก้ไขได้ แต่จะเปลืองพืนที"หน่วยความจําเยอะ
เลือก JPEG (*.JPG;*.JPG;*.JPE) ไม่สามารถแก้ไขได้
แต่ใช้หน่วยความจําน้อย และจะทําการรวม Layer โดยอัตโนมัติ

งานที"สมบูรณ์ พร้อมที"จะนําไปพิมพ์ได้
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4.4.6 การสั งพิมพ์ งาน(Print)
เมื"อดําเนินการออกแบบและตรวจสอบความถูกต้องแล้วจะต้องรี บพิมพ์ปกทําเนียบรุ่ นเพื"อจะได้
นําไปเข้าเล่มต่อไป การสั"งพิมพ์งานโดยฝ่ ายพัฒนาสื" อและเทคโนโลยีการฝึ กอบรมนันจะมีเครื" อง Printer
ที"เป็ น Laser Printer ซึ" งจะมีความคมชัดสวยงาม หมึกมีความคงทนไม่ละลายนํา แต่หมึกจะมีราคาสู ง
ขันตอนการสั"งพิมพ์งานจากเครื" อง Printer Canon LBP5050N มีข นั ตอนดังนี

1. เลือกเมนู File > Print…

จะมี Box คําสั"งขึนมาให้ดาํ เนินการ
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เครื" อง Printer Canon LBP5050N จะมีส่วนสําคัญที"เกี"ยวข้องคือ
Printer หมายถึง เครื" อง Printer ที"ต่อสัญญาณไว้ สามารถคลิกเลือกที"สามเหลี"ยมเล็กๆ
สามารถเลือก Printer เครื" องอื"นได้
Copy หมายถึง จํานวนที"ตอ้ งการพิมพ์
Page Setup… การจัดการเพิ"มเติมอื"นๆ
Position หมายถึง มุมมองในการพิมพ์
Scaled Print Size หมายถึง ขนาดการพิมพ์ สามารถกําหนดขนาดการพิมพ์ได้
2. คลิกที" Page Setup เพื"อจัดการข้อมูลอื"น เมื"อเลือกแล้วจะมีกล่อง Properties ขึนมา

3. คลิกที"รูปกระดาษให้เป็ น
ภาพสี (ปกติจะเป็ นภาพ ขาว-ดํา)

4. เลือก OK เพื"อกลับไปที"หน้าเดิม

5. ช่อง Copy ให้พิมพ์
ตัวเลขตามจํานวนที"ตอ้ งการ
6. ช่อง Position และช่อง
Scale Print Size สามารถคลิก
เลือกช่องหนึ"งช่องใดก็ได้
ในที"น ีให้เลือก Position
Center Image
7. เมื"อตังค่าต่างๆเสร็ จแล้วคลิกเลือก Print…เครื" อง Printer ก็จะพิมพ์งานออกมาตามต้องการ
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4.4.7 เทคนิคพิเศษของโปรแกรม Adobe Photoshop (Cases ต่ างๆ)
โปรแกรม Photoshop ในแต่ละเวอร์ ชนั" จะมีขอ้ ดีขอ้ เสี ยแตกต่างกัน ไม่วา่ จะเป็ นโปรแกรม
Photoshop เวอร์ ชนั" 7.0 ซึ" งก็เป็ นเวอร์ ชน"ั ที"มีผใู ้ ช้งานมากเป็ นอันดับต้นๆ และใช้งานมาอย่างยาวนาน
แม้วา่ จะมีเวอร์ ชน"ั อื"นออกมาอีกเรื" อยๆเช่น เวอร์ ชนั" CS2, CS3, CS4 CS5 (CS = Creative Suite) ก็ตาม
เวอร์ ชนั" 7.0 ก็ยงั ได้รับความนิยมเพราะการใช้งานในเวอร์ ชน"ั ใหม่ๆ มีความแตกต่างบ้างเล็กน้อย แต่ที"
แตกต่างมากเลยก็คือการใช้งาน 3D และ Animation ในขณะที" เวอร์ ชนั" 7.0 ยังทําไม่ได้ แต่ขอ้ ด้อยก็
คือการทํางาน 3D และAnimation นันต้องใช้หน่วยความจําหรื อสเป็ กเครื" องที"สูงมาก และผูท้ ี"จะ
ทํางานด้าน 3D ก็ยงั มีนอ้ ย ในขณะที"งาน 3D และ Animation ยังไม่มีความจําเป็ นต้องใช้ในหน่วยงาน
และเวอร์ ชน"ั 7.0 แม้จะทํางานได้ดีก็เริ" มล้าสมัยไปแล้วโดยมีการพัฒนาตระกูล CS มาแทนที" จาก
ประสบการณ์การทํางานและการศึกษาข้อมูลพบว่า ตระกูล CS เวอร์ ชนั" ที"มีความเสถียรมากที"สุดน่าจะ
เป็ น CS 3 แต่ก็ยงั พบปั ญหาอยูบ่ า้ งและปั ญหาที"เกิดขึนทุกเวอร์ ชน"ั ในการใช้ภาษาไทยคือปั ญหา
วรรณยุกต์ลอยสู งผิดปกติ ทําให้ดูไม่สวยงาม ดังนันการแก้ปัญหาวรรณยุกต์ลอยทําได้ไม่ยาก แต่
ช่วงแรกๆที"แก้ไขอาจจะจําไม่ค่อยได้ แต่เมื"อแก้ไข
และฝึ กทําบ่อยๆจะทําได้อย่างรวดเร็ วและไม่ยากเลย
1) การแก้ ไขสระหรือวรรณยุกต์ ลอย
โปรแกรม Adobe Photoshop ไม่วา่ จะเป็ น เวอร์ ชน"ั 7.0 หรื อ CS (Creative Suit) ซึ" งเป็ นเวอร์ ชนั" ที"
พัฒนาขึนมาใหม่ ปั จจุบนั เป็ น CS 5 เทียบเท่าเวอร์ ชน"ั 12) จะมีปัญหาในเรื" องของสระหรื อวรรณยุกต์ลอย
แทบทังนัน

ต่างๆ
ป

รู ปแบบการพิมพ์ แบบปกติ วรรณยุกต์ จะลอยสู ง

วรรณยุกต์
ลอยสู งกว่า
ปกติ
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วิธีการแก้ ไข Adobe Photoshop 7.0 และ เวอร์ ชัน CS2
1. การพิมพ์ ไม้เอก ให้ใช้วธิ ี กด Alt ค้างไว้ แล้วพิมพ์เลข 0139
2. การพิมพ์ ไม้โท ให้ใช้วธิ ี กด Alt ค้างไว้ แล้วพิมพ์เลข 0140
3. การพิมพ์ ไม้ตรี ให้ใช้วธิ ี กด Alt ค้างไว้ แล้วพิมพ์เลข 0141
4. การพิมพ์ จัตวา ให้ใช้วธิ ี กด Alt ค้างไว้ แล้วพิมพ์เลข 0142
5. การพิมพ์ การันต์ ให้ใช้วธิ ี กด Alt ค้างไว้ แล้วพิมพ์เลข 0143

วรรณยุกต์ต่างๆ
เป็ นปกติ

หลังจากแก้ ไขสระลอยแล้ ววรรณยุกต์ จะเป็ นปกติ
แต่ถา้ มีการพิมพ์ไว้แล้ว และเราเข้าไปแก้ไขทีหลังนันจะต้องใช้วธิ ี คลิกเม้าท์ที"ทา้ ยตัวอักษรที"มี
วรรณยุกต์ แล้วกดลูกศรเพื"อไล่ลาํ ดับตัวอักษรว่าเป็ นสระตัวที"เราต้องการแก้ไขหรื อไม่ เพราะถ้าเรานํา
เม้าท์ไปคลิกที"สระเลยนัน เคอร์ เซอร์ ที"กระพริ บอยูอ่ าจจะไม่ได้อยูใ่ นตําแหน่งที"ถูกต้องก็เป็ นได้ เมื"อเลื"อน
เม้าท์หาตําแหน่งวรรณยุกต์ได้แล้วให้กด Delete วรรณยุกต์น นั แล้วพิมพ์เข้าไปใหม่โดยการกด
Alt + ตัวเลขที"แทนวรรณยุกต์ต่างๆ
การแก้ไขสระลอยในลักษณะนีสามารถแก้ไขในโปรแกรม Adobe Photoshop 7.0, CS2 และ
โปรแกรม Adobe PageMaker 7.0 แม้วา่ จะต่างโปรแกรม แต่ก็เป็ นโปรแกรมที"ผลิตมาจากบริ ษทั เดียวกัน
(Adobe)จึงทําให้สามารถแก้ไขวรรณยุกต์ลอยได้ในวิธีการเดียวกัน
วิธีการแก้ ไข Adobe Photoshop CS3-5
1. นําเคอร์ เซอร์ คลิกด้านหน้าหรื อหลังวรรณยุกต์
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2. กด Shift ค้างไว้ แล้วกดเครื" องหมายลูกศรซ้ายหรื อขวา
เพื"อให้เคอร์ เซอร์ คลุมวรรณยุกต์ไว้(ซึ" งจะไม่แสดงผลเป็ นสี ดาํ
คลุมให้เห็น)
3. กด Alt เพิ"ม(ยังกด Shift ค้างไว้อยู)่
4. กดลูกศรลง(กรณี ที"ตอ้ งการให้วรรณยุกต์ต"าํ ลง)
หรื อกดลูกศรขึน(กรณี ที"ตอ้ งการให้วรรณยุกต์สูงขึน)
5. วรรณยุกต์จะปรับตามที"เราต้องการ
2) การย่ อขยายภาพอย่ างรวดเร็ ว
ในการทํางานออกแบบด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop นันจําเป็ นอย่างยิง" ในการย่อขยายภาพ
เพื"อดูรายละเอียดของภาพให้ชดั เจน โดยเฉพาะอย่างยิง" การเลือกใช้เครื" องมือ
(Polygon Lasso หรื อ
เครื" องมือสร้างเส้น Selection เป็ นรู ปทรงอิสระ) เพราะเมื"อเลือกเครื" องมือแล้วนํามาคลิกที"ภาพเพื"อทําการ
Selection แล้วอาจจะมีปัญหาในการย่อขยายภาพเพราะไม่สามารถนําเม้าท์ไปคลิกที"เครื" องมือ
(ย่อขยาย)ได้
วิธีการดําเนินการ
- การขยายภาพ ให้กด Ctrl ค้างไว้ แล้วกดแป้ นเครื" องหมายบวก ( + )
- การย่อภาพ ให้กด Ctrl ค้างไว้ แล้วกดแป้ นเครื" องหมายลบ ( - )
เทคนิคพิเศษ การกดเครื" องหมายบวกหรื อลบนันยิง" กดหลายครัง ภาพก็จะขยายหรื อย่อลงไปเรื" อยๆ
3) การเลือ นภาพโดยไม่ ต้องใช้ Scroll bar (แถบเลื"อนแนวตังและแนวนอน)
นอกจากการย่อขยายภาพโดยไม่จาํ เป็ นต้องเลือกเครื" องมือแล้ว การเลื"อนภาพโดยไม่ตอ้ งคลิก
เลื"อนภาพที" Scroll bar ก็มีความจําเป็ นไม่นอ้ ยกว่ากัน และยังต้องทํางานไปพร้อมๆกับการย่อขยาย เช่นใน
กรณี ที"จะต้องทําการสร้างเส้น Selection ที"เป็ นรู ปทรงอิสระนัน การที"จะคลิกเลือกขอบของภาพให้
แนบเนียนที"สุดนันมีความจําเป็ นอย่างยิง" ที"จะต้องขยายภาพเพื"อให้เห็นรายละเอียดได้ชดั เจน แต่เมื"อขยาย
ใหญ่ข ึนแล้วทําการสร้างเส้น Selection ไปเรื" อยๆ จึงจําเป็ นที"จะต้องเลื"อนภาพ แต่การที"เรา Selection ภาพ
ยังไม่เสร็ จแล้วจะไปสลับเปลี"ยนเครื" องมือเพื"อเลื"อนภาพนันไม่สามารถทําได้ เพราะเส้นที"เรา Selection
นันก็จะวิง" ไปบรรจบกันโดยอัตโนมัติ ทําให้ภาพที" Selection ไม่สมบูรณ์

51

วิธีการดําเนินการ
1. กดแป้ น Space bar ค้างไว้ (แป้ นสําหรับเคาะเว้นวรรค) เมื"อเรากด Space bar ค้างไว้ให้สังเกต
เคอเซอร์ จะเปลี"ยนจากเครื" องหมาย
เป็ นเครื" องหมาย
ซึ" งหมายถึงการเคลื"อนย้ายภาพ
2. กดเม้าท์คา้ งไว้(ในขณะที"กดแป้ น Space bar ด้วย) จะสามารถเคลื"อนย้ายภาพไปตามที"เรา
ต้องการ
การออกแบบงานกราฟิ คโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Adobe Photoshop นันไม่ได้จาํ กัดอยู่
เพียงแค่ปกเอกสารหรื อปกทําเนียบรุ่ นเท่านัน เพียงแต่คู่มือเล่มนีได้นาํ เสนอถึงรู ปแบบการทําทําเนียบรุ่ น
ที"เป็ นลักษณะรู ปแบบเดียวกัน เพื"อให้ผทู ้ ี"จะดําเนิ นการจัดทําทําเนียบรุ่ นได้รู้แนวทางการจัดทํา ซึ" งเมื"อได้
ศึกษาเรี ยนรู ้แล้วจะทําให้ได้ความรู ้ได้แนวคิดเทคนิควิธีการที"จะต่อยอดไปสู่ งานสร้างสรรค์อื"นๆอีก
มากมายเช่นงานออกแบบการ์ ดต่างๆ งานป้ ายไวนิล หรื อแม้แต่การออกแบบนิทรรศการก็สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้เช่นกัน นอกจากนันโปรแกรม Adobe Photoshop ยังมีเทคนิคพิเศษอีกมากมายให้ได้เรี ยนรู ้
จากแนวทางที"ได้นาํ เสนอไปแล้ว ซึ" งสิ" งที"อยากแนะนําให้กบั ผูท้ ี"เรี ยนรู ้น นั ก็คือนอกจากจะต้องอ่านเนื อหา
เพิ"มเติมแล้วสิ" งที"สาํ คัญที"สุดก็คือต้องฝึ กปฏิบตั ิอย่างต่อเนื" องและบ่อยๆ เพราะถ้าศึกษาเรี ยนรู ้แล้วไม่ได้ฝึก
ปฏิบตั ิก็จะทําให้ลืมได้อย่างง่ายดาย แต่ถา้ ได้มีโอกาสฝึ กปฏิบตั ิ นอกจากจะได้ทบทวนความรู ้แล้วยังมี
โอกาสได้ทดลองใช้เทคนิคต่างๆที"มีอยูใ่ น Filter ซึ" งจะมีรูปแบบพิเศษที"หลากหลายสวยงามไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับงานที"เราต้องการได้อีกด้วย
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บทที 5
วิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
การทํางานออกแบบปกทําเนี ยบรุ่ นนัน ในแต่ละขันตอนการทํางานทัง 5 ขันตอน มีปัญหา
อุปสรรคที"พบและแนวทางการแก้ไขปั ญหาที"คาดว่าจะช่วยทําให้ปัญหาลดน้อยลงหรื อหมดไป มีดงั นี
ขั@นตอนที 1 ผู้ขอใช้ บริการทําบันทึก / เขียนใบขอใช้ บริ การ
ปัญหา อุปสรรค
แนวทางแก้ ไขปั ญหา
ปัญหาจากหน่ วยงาน/ระบบงาน
- มีการปรับเปลี"ยนข้อมูลหลักสู ตรการฝึ กอบรม - ประสานงานทัง 3 ฝ่ ายที"รับผิดชอบงานฝึ กอบรม
ให้ทราบทัว" ถึงกัน
แต่ไม่ได้แจ้งให้ฝ่ายพัฒนาสื" อฯทราบ
ปัญหาจากวัสดุอุปกรณ์
ปัญหาจากผู้ปฏิบัติงาน
- ประสานงานกับเจ้าหน้าที"เพื"อขอข้อมูลให้ได้เร็ ว
- งานกระชันชิด
ที"สุด
- มีงานอื"นแทรก
ปัญหาจากผู้ขอใช้ บริการ
- การกรอกข้อมูลในแบบขอใช้บริ การไม่มี
ความละเอียดครบถ้วน

- จัดลําดับความสําคัญของงาน หรื อมอบหมาย
กระจายงานให้ผอู ้ ื"นช่วยดําเนินการ
- ธุ รการฝ่ ายฯต้องตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียด
รอบคอบ ก่อนส่ งให้หวั หน้าฝ่ ายพิจารณา

- การเขียนขอใช้บริ การมีความกระชันชิด
ทําให้ตอ้ งรี บดําเนินการเพื"อให้งานเสร็ จทัน
ตามกําหนด

- กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการเพื"อให้
ผูใ้ ช้บริ การได้รับทราบ

- ส่ งข้อมูล/ภาพประกอบการอบรมช้า
หรื อไม่มีขอ้ มูลให้

- ประสานงานกับผูร้ ับผิดชอบให้ส่งข้อมูลในวันแรก
ของการอบรม โดยเฉพาะอย่างยิง" การฝึ กอบรม 2 วัน
ควรจะต้องส่ งข้อมูล/ภาพถ่ายในช่วงเช้าของวันแรก
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ขั@นตอนที 2 หัวหน้ าฝ่ ายพิจารณามอบหมายงาน
ปัญหา อุปสรรค
ปัญหาจากหน่ วยงาน/ระบบงาน
ปัญหาจากวัสดุอุปกรณ์
ปัญหาจากผู้ปฏิบัติงาน
ปัญหาจากผู้ขอใช้ บริการ
-

แนวทางแก้ ไขปั ญหา
-

ขั@นตอนที 3 ดําเนินการผลิต
ปัญหา อุปสรรค
แนวทางแก้ ไขปั ญหา
ปัญหาจากหน่ วยงาน/ระบบงาน
- ปั ญหาจากโปรแกรมลิขสิ ทธิ มีความยุง่ ยากใน - ประสานงานกับฝ่ ายเลขานุ การสํานัก เพื"อเร่ งรัด
การดําเนิ นการจัดซือจัดจ้าง และต้องอยูใ่ นความ การดําเนิ นงาน
ดูแลและดําเนินการของสํานักคอมพิวเตอร์
- ปั ญหาระบบไฟฟ้ าของหน่วยงานดับบ่อย ทําให้
เกิดความล่าช้าในการทํางาน

ปัญหาจากวัสดุอุปกรณ์
- เครื" องพิมพ์ระบบ Laser จะมีค่าใช้จ่ายที"
ค่อนข้างแพง ทําให้กระทบกับงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี

- ประสานงานกับฝ่ ายเลขานุ การสํานัก ตรวจเช็ค
จํานวนครังที"ไฟฟ้ าดับในแต่ละเดือนเพื"อเป็ น
ข้อมูลแจ้งให้หน่วยงานที"รับผิดชอบแก้ไขปั ญหา
ทังระยะสันและระยะยาว
- จัดซือเครื" องพิมพ์ระบบ Inkjet มาใช้ทดแทน
แม้วา่ คุณภาพจะสู ้ระบบ Laser ไม่ได้ แต่ก็พอ
ทดแทนกันได้ โดยระบบพิมพ์ Laser จะใช้พิมพ์
เฉพาะงานที"มีความสําคัญเท่านัน เพื"อลดค่าใช้จ่าย
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ปัญหา อุปสรรค
ปัญหาจากผู้ปฏิบัติงาน
- ผลงานไม่มีความแปลกใหม่

แนวทางแก้ ไขปั ญหา
- ค้นคว้า ศึกษาหาข้อมูลเพิ"มเติมจากรู ปแบบปก
เอกสารในห้องสมุด หรื อตามแหล่งต่างๆ เช่นร้าน
หนังสื อ Internet เพื"อจะได้มีแนวความคิดใหม่ๆ
ในการทํางาน

- ปั ญหาจากข้อมูล(ภาพประกอบ)ไม่สมบูรณ์ ซึ" ง - แจ้งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที"ประจําหลักสู ตร
ทราบความต้องการ เช่นการถ่ายภาพนันควร
การจัดทําปกเอกสารหรื อปกทําเนียบรุ่ นนัน
ถ่ายภาพหลายๆมุม ทังวิทยากร ผูเ้ ข้าอบรม
ส่ วนที"สาํ คัญเป็ นอย่างยิง" คือภาพประกอบ
บรรยากาศ การถ่ายภาพเจาะรายบุคคล ภาพหมู่
โดยเฉพาะอย่างยิง" ปกเอกสารที"เป็ นทําเนียบรุ่ น
และควรถ่ายสํารองภาพเยอะๆ เพราะในปั จจุบนั
เพราะภาพประกอบในแต่ละรุ่ นจะบ่งบอก
เทคโนโลยีการถ่ายภาพทันสมัยมากยิง" ขึน
เฉพาะเจาะจงในรุ่ นนันๆ ไม่สามารถนําภาพ
ของรุ่ นอื"นๆมาทดแทนได้ ซึ" งแตกต่างจากการทํา สามารถตรวจสอบภาพที"ถ่ายได้ทนั ที ซึ" งต่างจาก
ปกเอกสารหลักสู ตรต่างๆ ซึ" งสามารถหารู ปภาพ เดิมที"จะรู ้วา่ ผลงานการถ่ายจะดีหรื อไม่ก็ตอ้ งลุน้
เอาตอนที"ไปล้างและอัดภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง"
ต่างๆที"สื"อถึงเนือหาสาระในเนือหาของเอกสาร
ในปั จจุบนั การถ่ายภาพนันไม่ได้สินเปลืองฟิ ล์ม
มาออกแบบได้ ดังนันการทําปกทําเนียบรุ่ นนัน
แต่อย่างใด สามารถถ่ายภาพได้เยอะและสามารถ
รู ปภาพที"นาํ มาทําปก จะต้องเป็ นบุคคลที"เกี"ยว
ข้องกับรุ่ นนันๆ ไม่วา่ จะเป็ นวิทยากร ผูเ้ ข้าอบรม ลบข้อมูลแล้วถ่ายภาพใหม่ได้
สถานที"อบรม บรรยากาศการอบรม เพราะถ้า
รู ปภาพที"ได้มาไม่สมบูรณ์หรื อไม่มีรูปภาพเลยก็
จะทําให้การออกแบบปกทําเนียบรุ่ นทําได้
ลําบากมากยิง" ขึน
ปัญหาจากผู้ขอใช้ บริการ
- กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการเพื"อให้
- ผูท้ ี"มาขอใช้บริ การกระชันชิด ทําให้ตอ้ งรี บ
ผูใ้ ช้บริ การได้รับทราบ
ดําเนินการ ซึ" งอาจจะทําให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานไม่มีเวลา
คิดออกแบบในรู ปแบบใหม่ๆ งานอาจจะไม่มี
- ดําเนิ นการในช่วงนอกเวลาทําการ
ความละเอียดสวยงาม นอกจากนันยังทําให้
ผูจ้ ดั ทําเกิดความเครี ยดในการทํางานเพราะ
จะต้องเร่ งงานเพื"อให้เสร็ จตามเวลาที"กาํ หนด
- ส่ งข้อมูล/ภาพประกอบการอบรมช้า

- ประสานงานกับผูร้ ับผิดชอบให้ส่งข้อมูลในวัน
แรกของการอบรม โดยเฉพาะอย่างยิง" การ
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ฝึ กอบรม 2 วัน ควรจะต้องส่ งข้อมูล/ภาพถ่าย
ในช่วงเช้าของวันแรก

ขั@นตอนที 4 ตรวจสอบงาน
ปัญหา อุปสรรค
ปัญหาจากหน่ วยงาน/ระบบงาน
ปัญหาจากวัสดุอุปกรณ์
ปัญหาจากผู้ปฏิบัติงาน
- ความคิดเห็นไม่สอดคล้องกัน เช่น ผูจ้ ดั ทํา
อาจจะมองในเรื" องหลักการออกแบบ การจัด
องค์ประกอบภาพ แต่ผปู ้ ระสานงานอาจจะ
มองในมุมของความครบถ้วนของจํานวนผู ้
อบรมเป็ นต้น
ปัญหาจากผู้ขอใช้ บริการ
- ความคิดเห็นไม่สอดคล้องกัน

แนวทางแก้ ไขปั ญหา
- อธิ บายเหตุผลให้ผรู ้ ับผิดชอบเข้าใจในรู ปแบบที"
ดําเนินการ เพื"อความสําเร็ จของงาน

- อธิ บายเหตุผลให้ผรู ้ ับผิดชอบเข้ใจ

ขั@นตอนที 5 รับงาน
ปัญหา อุปสรรค
ปัญหาจากหน่ วยงาน/ระบบงาน
ปัญหาจากวัสดุอุปกรณ์
ปัญหาจากผู้ปฏิบัติงาน
ปัญหาจากผู้ขอใช้ บริการ
-

แนวทางแก้ ไขปั ญหา
-
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ปัญหาอืนๆ/แนวทางแก้ ไขและข้ อเสนอแนะ
การทํางานออกแบบในปั จจุบนั จะแตกต่างจากเดิมมากเพราะมีเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยให้การ
ทํางานเป็ นไปด้วยความรวดเร็ ว แต่ถึงแม้จะมีเทคโนโลยีมาเป็ นเครื" องมือช่วยมากมายแล้วก็ยงั มีปัญหา
อุปสรรคทังปั ญหาจากวัสดุอุปกรณ์และปั ญหาด้านอื"นๆ พอจะสรุ ปได้ดงั นี
1. ปั ญหาและอุปสรรคที"เกิดจากอุปกรณ์เครื" องมือ ซึ" งแยกเป็ น
- ด้ านเครื องมือ(Hardware) ปั ญหาที"เกิดจากเครื" องมือมีไม่เพียงพอและตกรุ่ นเร็ ว เพราะเทคโนโลยี
มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ ว ทําให้ปรับเปลี"ยนตัวอุปกรณ์ต่างๆไม่ทนั เนื"องจากมีปัจจัยในเรื" องค่าใช้จ่าย
รวมทัง
กระบวนการจัดซือจัดจ้างที"ใช้เวลานาน กว่าจะได้เครื" องมือมาก็ชา้ เกินไป
- เครื" องปริ นเตอร์ สีมีจาํ นวนจํากัด ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และเนื" องจากมีแค่เครื" องเดียวทําให้ใช้
งานค่อนข้างหนักจนบางครังก็จะเกิดปั ญหาขึนมา นอกจากนีผงหมึกยังมีราคาค่อนข้างสู ง ทําให้กระทบ
กับค่าใช้จ่ายของสํานัก
- ด้ านอุปกรณ์ (Software) โปรแกรมการทํางานไม่ใช่โปรแกรมแท้ เพราะกระบวนการจัดซื อ
โปรแกรมจะต้องผ่านสํานักคอมพิวเตอร์ ซึ" งสํานักคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถจัดซือให้ได้
- มีการเปลี"ยนเวอร์ ชนั" เร็ ว ทําให้ตอ้ งทําการ Upgrade โปรแกรมให้ทนั สมัย นอกจากนียงั มีปัญหาใน
ด้านไวรัสที"เข้ามารบกวนการทํางาน ทําให้เกิดความล่าช้า และฝ่ ายที"รับผิดชอบดําเนิ นการแก้ไขก็ไม่
สามารถจัดการด้วยความรวดเร็ วได้เนื" องจากมีภารกิจต้องดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยทังหมด
แนวทางแก้ ไขและข้ อเสนอแนะ
เนื"องจากมีปัจจัยในเรื" องค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี"ยวข้องในด้านของอุปกรณ์ ดังนันการจะปรับเปลี"ยน
เครื" องมือต่างๆจะต้องมีการวิเคราะห์ขอ้ ดีขอ้ ด้อย ความคุม้ ค่าความเหมาะสมพอสมควร ดังนันการแก้ไข
ปรับปรุ งเครื" องมืออาจจะเป็ นเรื" องยากกว่าการศึกษาหาข้อมูลถึงโปรแกรมที"มีความสามารถใช้งานได้ดี มี
ปั ญหาน้อยมาแก้ไขปั ญหาก่อน ส่ วนการแก้ปัญหาเครื" องปริ นเตอร์ น นั เครื" อง Laser Printer แม้จะมีราคา
แพงทังตัวเครื" องและผงหมึก แต่ก็ยงั มีความจําเป็ นที"จะต้องใช้งานอยู่ เพราะงานหลายๆงานนันยังต้องการ
ความประณี ตสวยงาม แต่ควรกําหนดขอบเขตการปริ นงานให้เหมาะสม และควรมีเครื" อง Printer สี แบบ
ธรรมดา
ที"มีราคาเครื" องและผงหมึกไม่แพงมาใช้งานทัว" ไปแทน
กรณี โปรแกรมไม่แท้ ควรดําเนินการให้สาํ นักงานเลขานุการสํานักฯ แจ้งให้สาํ นักคอมพิวเตอร์
ดําเนินการจัดหา/จัดซือโดยเร็ วอีกครัง โดยจะต้องอธิ บายความสําคัญของการใช้โปรแกรมให้สาํ นัก
คอมพิวเตอร์ เข้าใจและรี บดําเนินการ หากไม่สามารถดําเนิ นการได้ ควรเสนอให้ดาํ เนินการจัดซือโดยใช้
งบประมาณการดําเนินงานของสํานักฯหรื อนําเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริ หารสํานักฯเพื"อขออนุมตั ิ
เงินของสํานักฯ จัดซือ
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2. ปั ญหาจากบุคลากร
- ด้ านจํานวนบุคลากร การทํางานด้านออกแบบนันจําเป็ นต้องเป็ นบุคคลที"มีความรู ้ ความสามารถ
ทางด้านศิลปะ ออกแบบ จิตรกรรม ซึ" งสามารถที"จะจินตนาการหรื อสร้างสรรค์งานออกมาได้ตามหลัก
วิชา หรื อตามทฤษฎีทางศิลปะ นอกจากนียงั ต้องมีความสามารถในการทํางานออกแบบด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ซ" ึ งมีหลายโปรแกรม เช่น โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ,Adobe
PageMaker, Adobe Indesign ดังนันปั ญหาจํานวนของบุคลากรที"มีคุณสมบัติครบถ้วนทังความรู ้ทาง
ศิลปะและความสามารถ
ในโปรแกรม Graphic จึงมีจาํ นวนน้อย ในขณะที"งานด้าน Graphic มีแนวโน้มมากขึนตามการขยายตัว
ของงานฝึ กอบรม
- ด้ านความสามารถของบุคลากร ในปั จจุบนั โปรแกรมการทํางานด้าน Graphic ได้พฒั นาไปอย่าง
รวดเร็ ว มีการออกเวอร์ ชนั" ใหม่ๆมาเสมอ บุคลากรที"ทาํ งานด้าน Graphic Design จึงต้องขวนขวายศึกษาหา
ความรู ้เพิ"มเติมอย่างต่อเนื" อง ทังจากเอกสารหรื อหนังสื อคู่มือต่างๆ รวมทังการค้นคว้าข้อมูลทาง Internet
แต่ก็ยงั ไม่สามารถทํางานได้ครอบคลุมทุกความสามารถของโปรแกรม โดยเฉพาะอย่างยิง" ในปั จจุบนั ได้
มีการพัฒนารู ปแบบการฝึ กอบรมที"มุ่งเน้นไปทางด้านการอบรมทางไกลมากยิง" ขึน มีการพัฒนาโปรแกรม
ทางด้าน e- Training ขึนมามากมาย แม้บุคลากรจะมุ่งพัฒนาเรี ยนรู ้เพื"อให้ทนั เทคโนโลยี แต่ก็ไม่สามารถที"
จะเรี ยนรู ้ได้ทนั เพราะความรู ้พนื ฐานไม่ได้จบมาทางด้านคอมพิวเตอร์
แนวทางแก้ ไขและข้ อเสนอแนะ
1. การพัฒนาบุคลากร บุคลากรที"ทาํ งานด้าน Graphic Design จะต้องพัฒนาความรู ้ความสามารถ
อยูเ่ สมอเพื"อความทันสมัยของเทคนิควิธีการต่างๆ และต้องมีการแนะนําหรื อแนะแนวทางให้กนั อยูเ่ สมอ
โดยเฉพาะอย่างยิง" เมื"อมีการไปอบรมหรื อสัมมนาเทคนิควิธีการใหม่ๆ จะต้องนํามาถ่ายทอดให้บุคลากร
คนอื"นได้รับรู ้ เพราะนอกจากจะเป็ นการเผยแพร่ ความรู ้ให้บุคลากรคนอื"นได้รับรู ้แล้วยังเป็ นการทบทวน
ความรู ้ความเข้าใจของบุคคลผูน้  นั อีกด้วย
2. การปรับโครงสร้างองค์กร โครงสร้างของสํานักควรมีการปรับเปลี"ยนให้เหมาะสมกับสภาพ
ความเป็ นจริ งและแนวโน้มอนาคตข้างหน้า เช่น ควรจะมีนกั วิชาการคอมพิวเตอร์ เพื"อรองรับความ
เปลี"ยนแปลงในอนาคตที"มีแนวโน้มในการจัดฝึ กอบรมทางไกลที"เน้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มากยิง" ขึน
และเป็ นการปรับเปลี"ยนลักษณะงานให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในด้านการเรี ยนการสอน
ระบบทางไกลด้วยการเน้นการฝึ กอบรมทางไกลให้มีความสมบูรณ์และโดดเด่นยิง" ขึน
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ภาคผนวก
ความหมายของการออกแบบ
ชีวติ ของคนเรานันมีความสัมพันธ์เกี"ยวข้องกับการออกแบบตังแต่เกิดจนตายเพราะในการ
ดํารงชีวิตของเราจะต้องกําหนดวางแผนในขันตอนต่างๆ เพื"อให้เกิดความเหมาะสมต่อสถานการณ์ที"มี
ความเปลี"ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาไม่วา่ จะทําการใดๆ หากขาดการวางแผนหรื อขันตอนการออกแบบแล้วก็
อาจทําให้กิจกรรมหรื องานนันประสบความสําเร็ จได้ยาก การออกแบบนันมีผอู ้ ธิ บายความหมายไว้
หลากหลายดังนี
การออกแบบ หมายถึง การรู ้จกั วางแผนจัดตังขันตอน และรู ้จกั เลือกใช้วสั ดุวธิ ี การเพื"อทําตามที"
ต้องการนัน โดยให้สอดคล้องกับลักษณะรู ปแบบและคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดตามความคิด
สร้างสรรค์ และการสร้างสรรค์ส"ิ งใหม่ข ึนมา เช่น เราจะทําเก้าอีนง"ั สักตัวจะต้องวางแผนไว้เป็ นขันตอน
โดยต้องเริ" มเลือกวัสดุที"จะใช้ทาํ เก้าอีน นั จะใช้วสั ดุอะไรที"เหมาะสม วิธีการต่อยึดนันควรใช้กาว ตะปู น็อต
หรื อใช้ขอ้ ต่อแบบใด คํานวณสัดส่ วนการใช้งานให้เหมาะสม ความแข็งแรงของเก้าอีนง"ั มากน้อยเพียงใด
สี สันควรใช้สีอะไรจึงจะสวยงามและทนทานกับการใช้งาน เป็ นต้น (www.vcharkarn.com)
การออกแบบ หมายถึง การปรับปรุ งแบบ ผลงานหรื อสิ" งต่างๆ ที"มีอยูแ่ ล้วให้เหมาะสมมีความ
แปลกใหม่ข ึน เช่น เก้าอีเราทําขึนมาใช้ซ" ึ งเมื"อใช้ไปนานๆก็เกิดความเบื"อหน่ายในรู ปทรง เราก็จดั การ
ปรับปรุ งให้เป็ นรู ปแบบใหม่ให้สวยกว่าเดิม ทังความเหมาะสม ความสะดวกสบายในการใช้งานยังคง
เหมือนเดิม หรื อดีกว่าเดิม เป็ นต้น
เว็บไซต์ www.kkw.ac.th/kkwweb/teacherhead/thepnarin/com%201.htm ได้อธิ บายความหมาย
ของการออกแบบว่าหมายถึง การรวบรวมหรื อการจัดองค์ประกอบทังที"เป็ น 2 มิติ และ 3 มิติ เข้าด้วยกัน
อย่างมีหลักเกณฑ์ การนําองค์ประกอบของการออกแบบมาจัดรวมกันนัน ผูอ้ อกแบบจะต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม อันเป็ นคุณลักษณะสําคัญของการออกแบบ เป็ นศิลปะของมนุษย์
เนื"องจากเป็ นการสร้างค่านิยมทางความงามและสนองคุณประโยชน์ทางกายภาพให้แก่มนุษย์
นอกจากนี เว็บไซต์ www.kkw.ac.th/kkwweb/teacherhead/thepnarin/com%201.htm ยังอธิ บาย
เพิ"มเติมว่าการออกแบบ หมายถึง กระบวนการที"สนองความต้องการในสิ" งใหม่ๆของมนุษย์ซ" ึ งส่ วนใหญ่
เพื"อให้ชีวิตอยูร่ อดและมีความสะดวกสบายมากขึน
กล่ าวโดยสรุ ป การออกแบบ หมายถึง การถ่ายทอดรู ปแบบจากความคิดออกมาเป็ นผลงานที"ผอู ้ ื"นสามารถ
มองเห็นรับรู ้ หรื อสัมผัสได้เพื"อให้มีความเข้าใจในผลงานร่ วมกัน ความสําคัญของการออกแบบ มีอยู่
หลายประการคือ
1. ในแง่ ของการวางแผนการทํางาน งานออกแบบจะช่วยให้การทํางานเป็ นไปตามขันตอน อย่าง
เหมาะสมและประหยัดเวลา ดังนันอาจถือว่าการออกแบบคือการวางแผนการทํางานก็ได้
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2. ในแง่ ของการนําเสนอผลงาน ผลงานการออกแบบจะช่วยให้ผเู ้ กี"ยวข้องมีความเข้าใจตรงกัน
อย่างชัดเจน ดังนันความสําคัญของการออกแบบจึงเป็ นการสื" อความหมายเพื"อความเข้าใจระหว่างกัน
3. เป็ นสิ งทีอ ธิบายรายละเอียดเกีย วกับงาน งานบางประเภทอาจมีรายละเอียดมากมายซับซ้อน
ผลงานออกแบบจะช่วยให้ผเู ้ กี"ยวข้องและผูพ้ บเห็นมีความเข้าใจที"ชดั เจนขึนหรื ออาจกล่าวได้วา่ ผลงาน
ออกแบบคือตัวแทนความคิดของผูอ้ อกแบบได้ท งั หมด
4. แบบจะมีความสํ าคัญอย่ างทีส ุ ด ในกรณี ที"นกั ออกแบบกับผูส้ ร้างงานหรื อผูผ้ ลิตเป็ นคนละคน
กัน เช่น สถาปนิกกับช่างก่อสร้าง นักออกแบบกับผูผ้ ลิตในโรงงาน หรื อถ้าจะเปรี ยบไปแล้วนักออกแบบก็
เหมือนกับคนเขียนบทละครนัน" เอง แบบ เป็ นผลงานจากการออกแบบ เป็ นสิ" งที"เกิดจากความคิด
สร้างสรรค์และฝี มือของนักออกแบบ แบบมีอยูห่ ลายลักษณะ ดังนี คือ
4.1 เป็ นภาพวาดลายเส้น (drawing) ภาพระบายสี (Painting) ภาพถ่าย (Pictures) หรื อแบบ
ร่ าง (Sketch) แบบที"มีรายละเอียด (Draft) เช่น แบบก่อสร้าง ภาพพิมพ์ (Printing) ฯลฯ ภาพต่างๆ ที"ใช้
แสดงรู ปลักษณะของงาน หรื อแสดงรายละเอียดต่าง ๆ เกี"ยวกับงาน ที"เป็ น 2 มิติ
4.2 เป็ นแบบจําลอง (Model) หรื อของจริ ง เป็ นแบบอีกประเภทหนึ"งที"ใช้แสดงรายละเอียดของ
งานได้ชดั เจนกว่าภาพต่าง ๆ เนื"องจากมีลกั ษณะเป็ น 3 มิติ ทําให้สามารถเข้าใจในผลงานได้ดีกว่า
นอกจากนี แบบจําลองบางประเภทยังใช้งานได้เหมือนของจริ งอีกด้วยจึงสามารถใช้ในการทดลอง และ
ทดสอบการทํางาน เพื"อหาข้อบกพร่ องได้
ประเภทของการออกแบบ
1. การออกแบบทางสถาปัตยกรรม (Architecture Design) เป็ นการออกแบบเพื"อการก่อสร้าง สิ" ง
ก่อสร้างต่าง ๆ นักออกแบบสาขานีเรี ยกว่า สถาปนิก (Architect) ซึ" งโดยทัว" ไปจะต้องทํางานร่ วมกับ
วิศวกร
และมัณฑนากรโดยสถาปนิกรับผิดชอบเกี"ยวกับประโยชน์ใช้สอยและความงามของสิ" งก่อสร้าง งานทาง
สถาปั ตยกรรมได้แก่
- สถาปั ตยกรรมทัว" ไป เป็ นการออกแบบสิ" งก่อสร้างทัว" ไป เช่น อาคาร บ้านเรื อน ร้านค้า โบสถ์
วิหาร ฯลฯ
- สถาปั ตยกรรมโครงสร้าง เป็ นการออกแบบเฉพาะโครงสร้างหลักของอาคาร
- สถาปั ตยกรรมภายใน เป็ นการออกแบบที"ต่อเนื" องจากงานโครงสร้าง ที"เป็ นส่ วนประกอบ
ของอาคาร
- งานออกแบบภูมิทศั น์ เป็ นการออกแบบที"มีบริ เวณกว้างขวาง เป็ นการจัดบริ เวณพืนที"ต่าง ๆ
เพื"อให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม
- งานออกแบบผังเมือง เป็ นการออกแบบที"มีขนาดใหญ่ และมีองค์ประกอบซับซ้อน ซึ" งประกอบ
ไปด้วยกลุ่มอาคารจํานวนมาก ระบบภูมิทศั น์ ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ
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2. การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) เป็ นการออกแบบเพื"อการผลิต ผลิตภัณฑ์ ชนิดต่าง ๆ
งานออกแบบสาขานี มีขอบเขตกว้างขวางมากที"สุด และแบ่งออกได้มากมายหลาย ๆ ลักษณะ นัก
ออกแบบรับผิดชอบเกี"ยวกับประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามของ ผลิตภัณฑ์ งานออกแบบประเภทนี
ได้แก่
- งานออกแบบเฟอร์ นิเจอร์
- งานออกแบบครุ ภณ
ั ฑ์
- งานออกแบบเครื" องสุ ขภัณฑ์
- งานออกแบบเครื" องใช้สอยต่างๆ
- งานออกแบบเครื" องประดับ อัญมณี
- งานออกแบบเครื" องแต่งกาย
- งานออกแบบภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์
- งานออกแบบผลิตเครื" องมือต่าง ๆ ฯลฯ
3. การออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design) เป็ นการออกแบบเพื"อการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิด
ต่าง ๆ เช่นเดียวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ" งมีความเกี"ยวข้องกัน ต้องใช้ความรู ้ความสามารถและ
เทคโนโลยีในการผลิตสู ง ผูอ้ อกแบบคือวิศวกรซึ" งจะรับผิดชอบในเรื" องของประโยชน์ใช้สอย ความ
ปลอดภัยและกรรมวิธีในการผลิตบางอย่างต้องทํางานร่ วมกันกับนักออกแบบสาขาต่างๆด้วย งาน
ออกแบบประเภทนีได้แก่
- งานออกแบบเครื" องใช้ไฟฟ้ า
- งานออกแบบเครื" องยนต์
- งานออกแบบเครื" องจักรกล
- งานออกแบบเครื" องมือสื" อสาร
- งานออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ต่าง ๆ ฯลฯ
4. การออกแบบตกแต่ ง (Decorative Design) เป็ นการออกแบบเพื"อการตกแต่งสิ" งต่างๆให้สวยงาม
และเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยมากขึน นักออกแบบเรี ยกว่า มัณฑนากร(Decorator) ซึ" งมักทํางาน
ร่ วมกับสถาปนิก งานออกแบบประเภทนีได้แก่
- งานตกแต่งภายใน (Interior Design)
- งานตกแต่งภายนอก (Exterior Design)
- งานจัดสวนและบริ เวณ ( Landscape Design)
- งานตกแต่งมุมแสดงสิ นค้า (Display)
- การจัดนิทรรศการ (Exhibition)
- การจัดบอร์ ด (Board)
- การตกแต่งบนผิวหน้าของสิ" งต่าง ๆ เป็ นต้น ฯลฯ
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5. การออกแบบสิ งพิมพ์ (Graphic Design) เป็ นการออกแบบเพื"อผลิตงานสื" อสิ" งพิมพ์ชนิดต่าง ๆ
ได้แก่ หนังสื อ หนังสื อพิมพ์ โปสเตอร์ นามบัตร บัตรต่าง ๆ งานพิมพ์ลวดลายผ้า งานพิมพ์ภาพลงบน
สิ" งของเครื" องใช้ต่าง ๆ งานออกแบบรู ปสัญลักษณ์ เครื" องหมายการค้า ฯลฯ
เว็บไซต์ http://images.pistt.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SDcKNAoKCDYAA
FA2hM81/ ได้อธิ บายไว้วา่ การออกแบบมีหลักการพืนฐานโดยอาศัยส่ วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์
คือ จุด เส้น รู ปร่ าง รู ปทรง นําหนัก สี และ
พืนผิว นํามาจัดวางเพื"อให้เกิดความสวยงาม
การนําเอาองค์ประกอบศิลป์ ต่างๆมาออกแบบ
ต้องคํานึงในหลักการจัดดังนี
1. ความเป็ นเอกภาพ (Unity) การ
ออกแบบนันผูอ้ อกแบบจะต้องคํานึงถึงงาน
ทังหมดให้อยูใ่ นหน่วยเดียวกัน เป็ นกลุ่มก้อน
หรื อมีความสัมพันธ์กนั ทังหมดของงานนันๆ
และพิจารณาส่ วนย่อยลงไปตามลําดับ ใน
ส่ วนย่อยๆก็คงต้องถือหลักนีเช่นกัน
แสดงภาพความเป็ นเอกภาพ
ยกตัวอย่างเช่น การออกแบบโปสเตอร์ ให้มี
ลักษณะของความสดชื"น ชุ่มฉํ"า ร่ มเย็น ความสบาย องค์ประกอบของภาพก็จะใช้โทนสี ที"สื"อถึงความ
ร่ มเย็น ความสบายโดยใช้สีเขียวเป็ นหลัก เป็ นการยึดหลักความเป็ นเอกภาพ(ของโทนสี เขียว)เพื"อสื" อให้
เห็นถึงความสดชื"น ชุ่มฉํ"า เป็ นต้น
2. ความสมดุล (Balancing)
เป็ นหลักทัว" ๆไปของงานศิลปะที"
จะต้องดูความสมดุลของงานนันๆ
ความรู ้สึกทางสมดุลของงานนี เป็ น
ความรู ้สึกที"เกิดขึนในส่ วนของความ
คิดในเรื" องของความงามในสิ" งนันๆ
มีหลักความสมดุลอยู่ 3 ประการ
2.1 ความสมดุลในลักษณะ
เท่ ากัน (Symmetry Balancing)
แสดงภาพความสมดุลเท่ ากัน
มีลกั ษณะซ้าย-ขวาเท่ากัน เป็ นต้น ความ
สมดุลในลักษณะนีดูและเข้าใจง่าย เพราะจะเห็นภาพชัดเจน
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2.2 ความสมดุลในลักษณะไม่ เท่ ากัน (Non-symmetry Balancing) คือมีลกั ษณะสมดุลกันใน
ตัวเองไม่จาํ เป็ นจะต้องเท่ากัน แต่ในด้านความรู ้สึกแล้วเกิดความสมดุลกันในตัว ลักษณะการสมดุลแบบนี
ผูอ้ อกแบบจะต้องมีการทดลองดูให้แน่ใจในความรู ้สึกของผูพ้ บเห็นด้วย ซึ" งเป็ นความสมดุลที"เกิดใน
ลักษณะที"แตกต่างกันได้ เช่น ใช้ความสมดุลด้วยผิว (Texture) ด้วยแสง-เงา (Shade) หรื อด้วยสี (Color)
2.3 จุดศูนย์ ถ่วง (Gravity Balance) การออกแบบใดๆที"เป็ นวัตถุส"ิ งของและจะต้องใช้งาน
การทรงตัว จําเป็ นที"ผอู ้ อกแบบจะต้องคํานึงถึงจุดศูนย์ถ่วง ได้แก่การไม่โยกเอียง หรื อให้ความรู ้สึกไม่
มัน" คงแข็งแรง ดังนันสิ" งใดที"ตอ้ งการจุดศูนย์ถ่วงแล้ว ผูอ้ อกแบบจะต้องระมัดระวังในสิ" งนีให้มาก
ตัวอย่าง เช่น เก้าอีจะต้องตังตรง ยึดมัน" ทังสี" ขาเท่าๆกัน การทรงตัวของคน ถ้ายืน 2 ขาก็จะต้องมีน าํ หนักลง
ที"เท้าทัง 2 ข้างเท่าๆกัน ถ้ายืนเอียงหรื อพิงฝา นําหนักตัวก็จะลงเท้าข้างหนึ"ง และส่ วนหนึ"งจะลงที"หลังพิง
ฝา รู ปปั นคนในท่าวิง" จุดศูนย์ถ่วงจะอยูท่ ี"ใด ผูอ้ อกแบบจะต้องรู ้และวางรู ปได้ถูกต้อง เรื" องของจุดศูนย์ถ่วง
จึงหมายถึงการทรงตัวของวัตถุส"ิ งของนัน" เอง
3. ความสั มพันธ์ ทางศิลปะ ( Relativity of Arts) ในเรื" องของศิลปะนัน เป็ นสิ" งที"จะต้องพิจารณา
กันหลายขันตอนเพราะเป็ นเรื" องความรู ้สึกที"สัมพันธ์กนั ได้แก่
3.1 การเน้ นหรือจุดสนใจ
( Emphasis or Centre of Interest)
งานด้านศิลปะผูอ้ อกแบบจะต้องมี
จุดเน้นให้เกิดสิ" งที"ประทับใจแก่ผพู ้ บ
เห็น ซึ" งมีเทคนิคการวางจุดเน้นที"
เรี ยกว่า กฎ 3 ส่ วนโดยการลากเพื"อ
แบ่งสัดส่ วนภาพออกเป็ น 3 ส่ วน
เส้นที"ตดั กันนันในแง่มุมของงาน
ศิลปะถือว่าเป็ นจุดที"เด่นและน่าสนใจ
แสดงภาพการเน้ นโดยใช้ กฎ 3 ส่ วน
3.2 จุดสํ าคัญรอง (Subordinate) คล้ายกับจุดเน้นนัน" เอง แต่มีความสําคัญรองลงไปตามลําดับ
ซึ" งอาจจะเป็ นรองส่ วนที" 1 ส่ วนที" 2 ก็ได้ ส่ วนนีจะช่วยให้เกิดความลดหลัน" ทางผลงานที"แสดง ผูอ้ อกแบบ
จะต้องคํานึงถึงสิ" งนีดว้ ย
3.3 จังหวะ ( Rhythm) โดยทัว" ไปสิ" งที"
สัมพันธ์กนั ในสิ" งนันๆย่อมมีจงั หวะ ระยะหรื อความถี"
ในตัวของมันเอง สิ" งแวดล้อมที"สัมพันธ์กนั ไม่วา่ จะเป็ น
เส้น สี แสงเงา หรื อช่วงจังหวะของการตกแต่ง ลวดลาย
ที"มีความสัมพันธ์กนั ในที"น นั เป็ นความรู ้สึกของผูพ้ บเห็น
หรื อผูอ้ อกแบบจะรู ้สึกในความงามนัน" เอง
แสดงภาพจังหวะของภาพ
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3.4 ความต่ างกัน (Contrast)
เป็ นความรู ้สึกที"เกิดขึนเพื"อช่วย
ให้มีการเคลื"อนไหวไม่ซ าํ ซากเกินไป หรื อ
เกิดความเบื"อหน่ายจําเจ ปั จจุบนั ผูอ้ อกแบบ
มักจะหาทางให้เกิดความรู ้สึกขัดกัน ต่างกัน
เช่น การออกแบบภาพที"มีโทนสี เขียวเป็ น
หลัก สามารถนําสี ที"ขดั แย้งหรื อแตกต่างกัน
มาประกอบเข้าเพื"อให้เกิดความโดดเด่นได้
แต่ตอ้ งระวังในกรณี ที"ใช้สีที"ขดั แย้งกันมา
สร้างความโดดเด่นนันจะต้องมีค่านําหนัก
แสดงภาพความต่ างกันของสี
สี ท งั สองโทนสี ไม่เท่ากัน เช่นถ้าจะใช้สีเขียว
เป็ นหลักก็จะต้องใช้สีแดงไม่เกิน 25 เปอร์ เซ็น มิฉะนันจะเกิดความรู ้สึกสะเปะสะปะ รก ดูไม่เป็ นเอกภาพ
และไม่มีความโดดเด่น
3.5 ความกลมกลืน
( Harmonies) ความกลมกลืนในที"น ี
หมายถึงพิจารณาในส่ วนรวมทังหมด
แม้จะมีบางอย่างที"แตกต่างกัน การใช้
สี ที"ตดั กัน หรื อ การใช้ผิว ใช้เส้นที"
ขัดกัน ความรู ้สึกส่ วนน้อยนี ไม่ทาํ ให้
ส่ วนรวมเสี ยก็ถือว่าเกิดความกลมกลืน
กันในส่ วนรวม ความกลมกลืนใน
ส่ วนรวมนีถา้ จะแยกก็ได้แก่การเน้น
แสดงภาพความกลมกลืน
ไปในส่ วนมูลฐานทางศิลปะอันได้แก่
เส้น แสง-เงา รู ปทรง ขนาด ผิว สี นัน" เอง
4. นํา@ หนัก นําหนักเป็ นความรู ้สึกของความหนักเบา ใกล้ไกล ให้รู้สึกว่าสิ" งของที"อยูใ่ กล้จะมีสี
เข้ม ส่ วนวัตถุที"อยูไ่ กลจะมีสีจางลง มองดูมีน าํ หนักเบา และวัตถุที"ใหญ่กว่าจะมีความรู ้สึกว่าอยูใ่ กล้กว่า
วัตถุที"
เล็กกว่า

แสดงภาพนํา0 หนักที สือถึงความใกล้ -ไกล

65

การออกแบบสื อสิ งพิมพ์
การผลิตสื" อสิ" งพิมพ์น นั สามารถทําได้หลากหลายรู ปแบบ ในอดีตที"ผา่ นมานัน การออกแบบสื" อ
สิ" งพิมพ์จะเป็ นกระบวนการที"ค่อนข้างซับซ้อนยุง่ ยาก ผูท้ ี"จะออกแบบสื" อสิ" งพิมพ์ได้จะต้องเข้าใจ
กระบวนการพิมพ์ เทคนิคการออกแบบ การแยกสี การเลย์เอาท์(Layout) ฯลฯ ขันตอนการทํางานจะต้อง
พยายามไม่ทาํ ให้เกิดความผิดพลาด หรื อผิดพลาดน้อยที"สุด เพราะถ้าผิดพลาดก็จะต้องเริ" มต้นใหม่ หรื อ
การแก้ไขงานนันเป็ น
สิ" งที"ยงุ่ ยาก ซึ" งไม่เหมือนกับปั จจุบนั ที"มีเทคโนโลยีและเทคนิควิธีการที"ง่ายกว่าเดิมเยอะมาก ที"แม้แต่คนที"
ไม่เคยออกแบบสื" อสิ" งพิมพ์มาก่อนก็สามารถทําได้ดว้ ยความสวยงาม เพราะมีโปรแกรมที"จะช่วยในการ
ออกแบบสื" อสิ" งพิมพ์มากมาย โปรแกรมในการทําสื" อสิ" งพิมพ์น นั มีหลายโปรแกรม ในแต่ละโปรแกรมก็มี
ความสามารถที"แตกต่างกัน อยูท่ ี"ผใู ้ ช้งานจะเลือกใช้เพื"อวัตถุประสงค์อะไร เช่น โปรแกรม Adobe
PageMaker หรื อ Adobe Indesign เป็ นโปรแกรมที"เหมาะสําหรับการจัดหน้าเอกสาร โปรแกรม Adobe
Illustrator เป็ นโปรแกรมที"เหมาะกับการออกแบบลายเส้น งานกราฟิ ก ส่ วนโปรแกรมAdobe Photoshop
เป็ นโปรแกรมที"เหมาะสําหรับการออกแบบสื" อสิ" งพิมพ์ การตกแต่งรู ปภาพเพื"อนําไปใช้กบั ในงานสื" อ
สิ" งพิมพ์และออกแบบเว็บไซต์ ซึ" งปั จจุบนั ได้พฒั นาโปรแกรมมาถึงเวอร์ ชน"ั CS5 (Creative Suite 5) การ
พัฒนาของโปรแกรม Adobe Photoshop ในช่วงหลังๆเป็ นไปอย่างรวดเร็ วไม่เหมือนเวอร์ ชนั" Adobe
Photoshop 7.0 ที"ใช้งานมาอย่างยาวนาน จนกระทัง" มีการปรับมาเป็ นรุ่ น CS จากนันก็พฒั นาด้วยความ
รวดเร็ วจนบางครังผูใ้ ช้งานเองก็ยงั ตามไม่ค่อยจะทัน การปรับปรุ งพัฒนาตัวโปรแกรมในแต่ละรุ่ นนันจะมี
ความแตกต่างกันไม่ค่อยมาก แต่ที"เห็นเด่นชัดก็คือเวอร์ ชนั" CS4 และ CS5 ที"มีเมนู 3D เข้ามาใช้งาน แต่
เวอร์ ชนั" ใหม่ๆก็มกั จะมีปัญหาเพิ"มมากขึนเช่นกันเพราะเครื" องคอมพิวเตอร์ ของผูใ้ ช้งานอาจจะยัง
ปรับเปลี"ยนตามไม่ทนั แต่ก็ยงั มีเวอร์ ชน"ั ที"มีความโดดเด่นใช้งานได้ดีไม่ค่อยมีปัญหามากนักก็คือ Adobe
Photoshop CS3
ปั จจุบนั โปรแกรม Adobe Photoshop มีบทบาทสําคัญต่อการออกแบบอย่างมาก โดยสามารถนํา
โปรแกรม Adobe Photoshop ไปใช้ออกแบบงานด้านต่างๆดังนี
- งานด้านสื" อสิ" งพิมพ์ เช่น หนังสื อ นิตยสาร วารสาร แผ่นพับ แผ่นปลิว โบรชัวร์ การ์ ด ป้ ายไว
นิล
- งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ งาน Presentation
- งานกราฟิ กบนบรรจุภณั ฑ์ที"ใช้ฉลากสิ นค้าทัว" ๆไป
- งานออกแบบกราฟิ กบนเว็บไซต์
- ฯลฯ
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