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คาํนํา 

 

        เอกสารเล่มนี� เป็นคู่มือในการออกแบบปกทาํเนียบรุ่นของฝ่ายพฒันาสื"อและ 
เทคโนโลยกีารฝึกอบรม ซึ" งเป็นการแนะนาํขั�นตอนการปฏิบติังานรวมทั�งเทคนิควธีิการในการ 
ออกแบบจดัทาํปกทาํเนียบรุ่นดว้ยโปรแกรม Adobe Photoshop CS3  ซึ" งผูจ้ดัทาํพยายามเขียน 
ใหเ้ขา้ใจไดง่้ายที"สุด ผูที้"พึ"งจะเริ"มเรียนรู้โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ก็สามารถปฏิบติัตาม 
ขั�นตอนที"เขียนไวไ้ดโ้ดยง่าย ซึ" งจะเป็นแนวทางสาํหรับทุกคนในการจดัทาํสื"อต่างๆใหเ้ป็นไปใน 
รูปแบบที"ตอ้งการ  ส่วนการจะเพิ"มเติมรายละเอียดปลีกยอ่ยต่างๆนั�น สามารถทาํไดโ้ดยการศึกษา 
เพิ"มเติมทั�งจากเอกสารอื"นๆประกอบ หรือจาก Internet ได ้ ส่วนในเอกสารเล่มนี�ผูจ้ดัทาํไดมี้การ 
อธิบายเทคนิคพิเศษต่างๆที"ไดศึ้กษาคน้ควา้ รวมทั�งจากการเรียนรู้และประสบการณ์โดยตรงของ 
ผูจ้ดัทาํโดยมีการวเิคราะห์ขอ้ดีขอ้ดอ้ยของสื"อเพื"อใหศึ้กษาเปรียบเทียบในการเลือกใชสื้"อไดอ้ยา่ง 
ถูกตอ้งและเหมาะสมต่อไป 
 

      คู่มือการออกแบบปกดว้ยโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ฉบบันี� จึงเป็นเครื"องมือของ 
บุคลากรในฝ่ายพฒันาสื"อฯ เพื"อใหเ้ขา้ใจในลกัษณะงานและดาํเนินการจดัทาํปกทาํเนียบรุ่นในรูปแบบ
และแนวทางเดียวกนั รวมทั�งใหบุ้คคลอื"นไดท้ราบแนวทางการปฏิบติัการขอใชบ้ริการจากฝ่ายพฒันาสื"อฯ 
ซึ" งจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปอยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ดงัที"สาํนกัและ
มหาวทิยาลยัมุ่งหวงัต่อไป  

 
 
 

                                 นายธนกฤต  หาดทวายกาญจน์ 
     ฝ่ายพฒันาสื"อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม 

                   สาํนกัการศึกษาต่อเนื"อง  มสธ. 
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บทที� 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของการจัดทาํคู่มือ 

สาํนกัการศึกษาต่อเนื"อง  มีหนา้ที"หลกัในดา้นการใหบ้ริการวชิาการแก่สังคมและการทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม โดยการจดัตั�งอุทยานการศึกษา เพื"อเป็นแหล่งการศึกษาตามอธัยาศยัของประชาชนทุกเพศ 
ทุกวยั และเป็นศูนยก์ลางของชุมชนในการจดักิจกรรมทางวชิาการ นนัทนาการ ศิลปวฒันธรรม และงาน
ประเพณีในเทศกาลต่าง ๆ  ส่วนภารกิจในดา้นการใหบ้ริการวชิาการแก่สังคมเช่น การจดัโครงการ
การศึกษาต่อเนื"อง  การจดัฝึกอบรมหลกัสูตรต่าง ๆใหแ้ก่ประชาชนและหน่วยงานทั�งภาครัฐและเอกชน 
การเผยแพร่ความรู้ผา่นสื"อต่าง ๆ  การใหบ้ริการวชิาการแก่สังคมที"สาํนกัไดจ้ดัทาํมาอยา่งต่อเนื"องก็คือ 
การจดัการฝึกอบรม ซึ" งการฝึกอบรมเป็นกระบวนการเพิ"มประสิทธิภาพในการทาํงานของบุคคลโดยมุ่ง
เพิ"มพนูความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความเจริญกา้วหนา้ในหนา้ที"การงานตามที"องคก์รไดก้าํหนดไว ้ ดงันั�น
สาํนกัการศึกษาต่อเนื"องจึงมุ่งมั"นที"จะจดัการฝึกอบรมใหมี้ประสิทธิภาพและมีประโยชน์ต่อผูม้าเขา้รับการ
ฝึกอบรมใหม้ากที"สุด การที"จะใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดรั้บความรู้ต่างๆนั�น สาํนกัฯ ก็ตอ้งสรรหาวทิยากรที"
มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ต่างๆใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดรั้บความรู้อยา่ง
เตม็ที" ส่วนวทิยากรผูถ่้ายทอดความรู้นั�นนอกจากความรู้ประสบการณ์ของวทิยากรแลว้ยงัมีเครื"องมือที"จะ
ช่วยใหว้ทิยากรนาํไปใชใ้นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ไดเ้ป็นอยา่งดีก็คือ สื�อ ในรูปแบบต่างๆ
นั"นเอง 

ฝ่ายพฒันาสื"อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม ถูกจดัตั�งขึ�นมาเพื"อทาํหนา้ที"เกี"ยวกบัการจดัทาํและการ
จดัหาสื"อต่าง ๆ ที"ใชใ้นการฝึกอบรม  รวมทั�งงานดา้นศิลปกรรมเพื"อใชใ้นการฝึกอบรมและกิจกรรมอื"น ๆ  
ของสาํนกั  นอกจากนี�ยงัใหค้าํปรึกษาในการจดัทาํสื"อการฝึกอบรมแก่หน่วยงานต่าง ๆ อีกดว้ย  สื"อในการ
ฝึกอบรมนั�นมีหลากหลาย แต่สื"อที"ใชใ้นระหวา่งการฝึกอบรมของวทิยากร ส่วนใหญ่จะใชแ้ผน่ใส ซึ" งใน
ปัจจุบนัการใชแ้ผน่ใสจะลดนอ้ยลงเป็นอยา่งมาก ส่วนใหญ่จะใชสื้"อนาํเสนอโปรแกรม PowerPoint ส่วน
การผลิตสื"อก่อนการฝึกอบรมจะมีตั�งแต่แผน่พบั แผน่ปลิว โปสเตอร์ เอกสารประกอบการอบรม ส่วนสื"อ
ที"ใชห้ลงัการฝึกอบรมจะเป็นทาํเนียบรุ่น เอกสารรายงานผลการฝึกอบรม ซึ" งสื"อแต่ละชนิดแต่ละประเภทก็
จะใชเ้ทคนิควธีิการผลิตที"แตกต่างกนั แต่สื"อเอกสารหรือสื"อสิ"งพิมพเ์ช่นแผน่พบั แผน่ปลิว การ์ด 
โปสเตอร์ ป้ายไวนิล ปกเอกสาร ปกทาํเนียบรุ่นนั�นถึงแมรู้ปแบบของสื"อจะแตกต่างกนัแต่วธีิการผลิต
คลา้ยกนั ใชห้ลกัการออกแบบเหมือนกนั และส่วนใหญ่จะใชโ้ปรแกรมการออกแบบคือโปรแกรม Adobe 
Photoshop ซึ" งเป็นโปรแกรมที"มีความสามารถในการสร้างสีสรร ความสวยงาม มีความสามารถในการ 
ตกแต่งภาพถ่าย ภาพกราฟิกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั�นงานดา้นสิ"งพิมพ ์เอกสาร แผน่พบั แผน่ปลิว 
การ์ดต่างๆ หรือแมก้ระทั"งงานมลัติมีเดียก็ยงัจดัทาํดว้ยโปรแกรม Adobe Photoshop นอกจากนี�ยงัสามารถ
ใส่ Effect ต่างๆใหก้บัภาพและตวัหนงัสือไดอ้ยา่งสวยงาม 
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เอกสารเล่มนี� จะเป็นการรวบรวมเนื�อหาสาระสาํคญัที"มีความจาํเป็นต่อการผลิตสื"อในรูปแบบ 
ต่างๆรวมทั�งขั�นตอนการปฏิบติังานการขอใชบ้ริการ เพื"อใหรู้้ขั�นตอนการขอใชบ้ริการ อีกทั�งเทคนิค
วธีิการออกแบบเพื"อใหส้ามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบังานต่างๆ นอกจากนี� ยงัสอดแทรก
เทคนิควธีิพิเศษต่างๆที"ไดจ้ากประสบการณ์การทาํงานรวมทั�งจากการศึกษาเรียนรู้พฒันามารวบรวมไว ้
ในเอกสารนี� อีกดว้ย  โดยจะเนน้รูปแบบการผลิตสื"อที"เป็นปกทาํเนียบรุ่นเป็นหลกั เพื"อเป็นแนวทางในการ
จดัทาํปกทาํเนียบรุ่นใหเ้ป็นไปรูปแบบแนวทางเดียวกนั 
 

1.2  วตัถุประสงค์ของการจัดทาํคู่มือ 
1) เพื"อใหผู้ใ้ชบ้ริการไดท้ราบกระบวนการทาํงานการออกแบบและผลิตปกทาํเนียบรุ่นไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 
2) เพื"อเป็นแนวทางใหก้บับุคลากรในฝ่ายพฒันาสื"อและเทคโนโลยกีารฝึกอบรมในการผลิตปก

ทาํเนียบรุ่นดว้ยโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 
3) เพื"อใหผู้ส้นใจทั"วไปสามารถเลือกผลิตสื"อต่างๆดว้ยโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
1.3 ขอบเขตของการจัดทาํคู่มือ 
               1)   คู่มือเล่มนี� มีขอบเขตการดาํเนินการเฉพาะการจดัทาํปกทาํเนียบรุ่นของหลกัสูตรต่างๆที"
สาํนกัการศึกษาต่อเนื"องจดัฝึกอบรม  โดยการใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop CS3 เท่านั�น 

2)  คู่มือเล่มนี�อธิบายการใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ในส่วนที"เกี"ยวขอ้งกบัการจดัทาํปก
ทาํเนียบรุ่นเท่านั�น เพราะโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 จะมีคาํสั"งและเมนูต่างๆมากมาย หากอธิบาย
ทั�งหมดอาจทาํใหผู้ที้"เริ"มฝึกปฏิบติัสับสนหรือไม่เขา้ใจได ้

3) คู่มือเล่มนี�อธิบายการผลิตเอกสารดว้ยเครื"อง Printer ยี"หอ้ Canon รุ่น LBP5050N  เท่านั�น 
 
1.4 นิยามศัพท์ 
             1)  โปรแกรม Adobe Photoshop CS3  หมายถึงโปรแกรมทางดา้นกราฟิก ที"คิดคน้โดยบริษทั 
Adobe ที"ใชก้นัในอุตสาหกรรมการพิมพร์ะดบัโลก และเป็นที"รู้จกักนัดีในกลุ่มนกัออกแบบสื"อสิ"งพิมพ์
ทั"วไป และสามารถแลกเปลี"ยนไฟลต่์างๆ และนาํไปใชง้านร่วมกบัโปรแกรมอื"นๆได ้
             2)  ปกทาํเนียบรุ่น  หมายถึงปกที"ทาํขึ�นเพื"อนาํไปประกอบเป็นเอกสารแจกใหผู้เ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมในหลกัสูตรต่างๆของสาํนกัการศึกษาต่อเนื"องโดยมีเนื�อหาที"เป็นชื"อ ที"อยู ่หน่วยงาน และขอ้มูล
ต่างๆของผูเ้ขา้รับการอบรมใหส้ามารถติดต่อประสานงานกนัได ้
              3)  สาํนกัการศึกษาต่อเนื"อง หมายถึง หน่วยงานที"สังกดัมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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1.5 ประโยชน์ที�จะได้รับจากคู่มือ 

1) ผูใ้ชบ้ริการสามารถทราบขั�นตอนการปฏิบติังาน ซึ" งเป็นประโยชน์ต่อการกาํหนดระยะเวลา
การขอใชบ้ริการในแต่ละงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2) บุคลากรในฝ่ายพฒันาสื"อและเทคโนโลยกีารฝึกอบรมสามารถผลิตปกทาํเนียบรุ่นในหลกัสูตร
ต่างๆไดใ้นแนวทางเดียวกนัจากการอ่านคู่มือเล่มนี�  

3) เป็นคู่มือที"ช่วยใหผู้ที้"สนใจทั"วไปฝึกทาํปกเอกสารดว้ยโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ได ้
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บทที� 2 

วเิคราะห์งาน 

 
2.1 การวเิคราะห์งานสํานักการศึกษาต่อเนื�อง 

สาํนกัการศึกษาต่อเนื"อง เป็นหน่วยงานหนึ"งของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ไดรั้บการจดัตั�ง
ขึ�นอยา่งเป็นทางการเมื"อวนัที" 28 ธนัวาคม 2531 เพื"อดาํเนินภารกิจตามพนัธกิจที"สาํคญัของมหาวทิยาลยัที"
มี 5  ดา้น (ขอ้มูลจาก www.stou.ac.th) คือ 

1. ผลิตบณัฑิต  
2. พฒันาทรัพยากรมนุษยทุ์กระดบัของประเทศ  
3. พฒันาชุมชน องคก์ร และสถาบนัในสังคม เพื"อนาํไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  
4. วจิยั ส่งเสริม และพฒันาองคค์วามรู้ และภูมิปัญญาไทย 
5. อนุรักษ ์ส่งเสริม และพฒันาศิลปวฒันธรรม  

จากพนัธกิจของมหาวทิยาลยัทั�ง 5 ดา้นนั�น สาํนกัการศึกษาต่อเนื"องมีภารกิจที"สาํคญัคือ 
การอนุรักษ ์ส่งเสริม และพฒันาศิลปวฒันธรรม มีการจดักิจกรรมเกี"ยวกบัศิลปวฒันธรรมทุกปีเพื"อเป็น
การสืบสานประเพณีอนัดีงาม  นอกจากนั�นภารกิจที"สาํคญัอีกดา้นหนึ"งคือการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์น
ทุกระดบัของประเทศ การพฒันาชุมชน องคก์รและสถาบนัต่างๆดา้ยการใหบ้ริการจดัการฝึกอบรม การ
ใหบ้ริการฝึกอบรมจาํแนกตามหลกัสูตรแบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
 

1. การจดัฝึกอบรมหลกัสูตรทั"วไป (Public Training)  เป็นการจดัฝึกอบรมใหแ้ก่ผูส้นใจและ
บุคคลทั"วไป 

2. การจดัฝึกอบรมใหก้บัหน่วยงาน (Inhouse Training) เป็นการจดัฝึกอบรมในลกัษณะโครงการ
ความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆเฉพาะหน่วยงาน ซึ" งจะมีทั�งหลกัสูตรทั"วไปและหลกัสูตรเฉพาะหน่วยงาน 

3. การจดัฝึกอบรมทางไกล (Distance Training) เป็นการใหก้ารฝึกอบรมกบักลุ่มเป้าหมายจาํนวน
มาก ดว้ยการใชชุ้ดฝึกอบรมที"มีสื"อประสมหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ เอกสาร พร้อมแบบฝึกปฏิบติัเทปเสียง  
วซีีดี คอมพิวเตอร์ โดยมุ่งให้ผูเ้ขา้รับการอบรมเกิดการเรียนรู้มากที"สุด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบติังานประจาํ 

ในการดาํเนินงานตามภารกิจดงักล่าว สาํนกัการศึกษาต่อเนื"องจึงไดมี้การแบ่งโครงสร้างการ
บริหารของสาํนกัออกเป็น 6 ฝ่ายเพื"อใหก้ารบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายดงันี�  
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2.2  แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของสํานักการศึกษาต่อเนื�อง  
 (ตามเอกสารรายงานการประเมินตนเองประจาํปีการศึกษา 2553) 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                                    หมายเหตุ : ขอ้มูล ณ เดือน มีนาคม 2555 

 

ผูอ้าํนวยการสาํนกัการศึกษาต่อเนื"อง 
(รองศาตราจารยว์รวุฒิ  เทพทอง) 

 

รองผูอ้าํนวยการสาํนกัการศึกษาต่อเนื"อง 
 

เลขานุการ 
สาํนกัการศึกษาต่อเนื"อง 

(นายทนัคร ธนะกลูบริภณัฑ)์ 

หวัหนา้ฝ่าย 
บริหารการฝึกอบรม 

(นางวยิะดา วรธนานนัท)์ 

หวัหนา้ฝ่าย 
บริการเผยแพร่ทางไกล 

(นางกมลรัตน์ สิริธรังศรี) 
 

หวัหนา้ฝ่ายพฒันาสื"อและ 
เทคโนโลยกีารฝึกอบรม 

(นายสิรภพ ใจสุภาพ) 

หวัหนา้ฝ่ายวเิคราะห์โครงการ 
และหลกัสูตรการฝึกอบรม 

(นายเมธี ปิยะคุณ) 

หวัหนา้ฝ่าย 
อุทยานการศึกษา 

(นางสาวเยาวลกัษณ์ ศิริสุวรรณ) 

- งานอาํนวยการ 
- งานบริหารทั"วไป 

- งานธุรการ 
- งานประชาสัมพนัธ์ 
    การฝึกอบรม 
- งานจดัการฝึกอบรม 
- งานวฒิุบตัรและหนงัสือรับรอง 

- งานธุรการ 
- งานสัมฤทธิบตัร 
- งานเผยแพร่ความรู้ทางสื"ออินเทอร์เน็ต 
- งานผลิตรายการวทิย ุ
- งานเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน 
 

- งานธุรการ 
- งานจดัทาํโครงการ 
- งานวเิคราะห์โครงการ 
- งานประเมินผล 
 

- งานธุรการ 
- งานนวตักรรมการศึกษา 
- งานจดัการอุทยานการศึกษา 
- งานจดันิทรรศการและการแสดง 
 

- งานธุรการ 
- งานสื"อสิ"งพิมพ ์
- งานศิลปกรรมสื"อ 
- งานสื"ออิเลก็ทรอนิกส์ 
- งานเทคโนโลยกีารฝึกอบรม 
 

เป็นการแบ่งงานโดยมหาวทิยาลยัฯ 
เป็นการแบ่งงานภายในสาํนกัฯ 
 

คณะกรรมการบริหาร 
โครงการฝึกอบรมที�มีลักษณะพิเศษ 
 

คณะกรรมการบริหารกองทุน 
อุทยานการศึกษารัชมงัคลาภิเษก 
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2.3  หน้าที�ความรับผดิชอบของฝ่ายต่างๆ 

1.  สํานักงานเลขานุการ   มีหนา้ที"เกี"ยวกบัการบริหารงานทั"วไปภายในสาํนกั คือ งานสารบรรณ 
 งานธุรการ งานพสัดุ งานงบประมาณ งานบุคลากร งานแผนงาน การเงิน งานสวสัดิการต่าง ๆ รวมทั�ง 
 ติดต่อประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ ทั�งภายในและภายนอกสาํนกัเพื"อใหง้านดาํเนินไปดว้ยดีและมี
ประสิทธิภาพ 

2. ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล   มีหนา้ที"ในดา้นการใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคมโดยการ
เผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนทั"วไปผา่นสื"อทางไกล ไดแ้ก่ รายการวทิยกุระจายเสียง สื"อสิ"งพิมพ ์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ และสื"ออื"น ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต ทั�งนี�สาระความรู้ที"จดัเป็นบริการทางวชิาการแก่สังคมนี�ยดึหลกั
การศึกษาตลอดชีวิต การเผยแพร่ความรู้ที"มีสาระอนัเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา การพฒันาคุณภาพชีวิต 
และการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย รวมทั�งการจดัอภิปรายทางวชิาการโดยร่วมมือกบัภาครัฐและเอกชน
เพื"อเป็นบริการทางวชิาการแก่สังคมอีกดา้นหนึ"ง 

3.  ฝ่ายอุทยานการศึกษา  มีหนา้ที"เกี"ยวกบัการจดัการศึกษาตามอธัยาศยั โดยการจดักิจกรรม 
ทางวชิาการ นนัทนาการส่งเสริมทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและงานประเพณีในเทศกาลต่าง ๆ ในลกัษณะ
ผสมผสานวทิยาการกา้วหนา้และประยกุตว์ทิยาการที"มีผลต่อวถีิชีวิตของคนไทยและสงัคมไทย เช่น การ
จดันิทรรศการ การจดัพิพิธภณัฑ ์การจดัห้องสารสนเทศ การสาธิต และการแสดงในเรื"องต่าง ๆ นอกจาก 
นี�ยงัมีการจดัสวนพฤกษศาสตร์โดยการเนน้การปลูกไมใ้นวรรณคดีไทย พนัธ์ุไมห้ายาก และไมป้ระทิน
ความงาม 

4.  ฝ่ายวเิคราะห์โครงการและหลกัสูตรการฝึกอบรม มีหนา้ที"เกี"ยวกบัการพฒันาและจดัทาํ
หลกัสูตรฝึกอบรมโดยการสาํรวจ และวเิคราะห์ความตอ้งการในการฝึกอบรม วิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของโครงการฝึกอบรม โดยมุ่งเนน้การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นสาํคญั นอกจากนี�ยงัไดด้าํเนินการ
กาํหนดรูปแบบและเครื"องมือที"ใชใ้นการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรมในแต่ละโครงการ 
ตลอดจนทาํหนา้ที"ใหค้าํปรึกษาในดา้นการจดัทาํโครงการฝึกอบรม การจดัทาํหลกัสูตร และการประเมิน 
ผลการฝึกอบรมแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั�งภาครัฐและเอกชน 

5.  ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม  มีหนา้ที"เกี"ยวกบัการจดัฝึกอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ แก่ประชาชน
ผูส้นใจทั"วไป และหน่วยงานต่าง ๆ ทั�งภาครัฐและเอกชน เพื"อเพิ"มพนูความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ 
ในการทาํงานดา้นต่าง ๆแก่บุคลากรทุกระดบั นอกจากนี�ยงัใหค้าํปรึกษาแนะนาํดา้นการบริหารการฝึก 
อบรมแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั�งภาครัฐและเอกชน 

6.  ฝ่ายพฒันาสื�อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม  มีหนา้ที"และความรับผดิชอบทางดา้นการจดัหา 
ออกแบบ พฒันาและผลิตสื"อต่าง ๆ ที"ใชใ้นการฝึกอบรม และการใหบ้ริการทางวชิาการในรูปแบบอื"นๆ 
นอกจากนี�ยงัใหค้าํปรึกษาในดา้นการออกแบบ การจดัทาํสื"อต่างๆเพื"อการฝึกอบรมให้กบัหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ทั�งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัอีกดว้ย 
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2.4  แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายพฒันาสื�อและเทคโนโลยกีารฝึกอบรม 

 

ฝ่ายพฒันาสื"อและเทคโนโลยีการฝึกอบรมไดจ้ดัระบบการบริหารงานและอตัรากาํลงัดงันี�  
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   หมายเหตุ : ขอ้มูล ณ เดือน มีนาคม 2555 
 

 

 

 

 

- นางสาวอุไรวรรณ แสงพนัธ์รุง 
   (ผูป้ฏิบติังานบริหารชาํนาญงาน) 
 

งานสื"อสิ"งพิมพ ์

- นายธนกฤต หาดทวายกาญจน์ 
   (นกัวชิาการโสตทศันศึกษาชาํนาญการ) 
- นายกิตติภพ  นามพุทธา 
   (นายช่างศิลป์ชาํนาญงาน) 

งานเทคโนโลยกีารฝึกอบรม 

หวัหนา้ฝ่ายพฒันาสื"อและเทคโนโลยกีารฝึกอบรม 
นายสิรภพ ใจสุภาพ 

(นกัวชิาการโสตทศันศึกษาชาํนาญการพิเศษ) 

งานธุรการ งานศิลปกรรมสื"อ 

- นางสาวบงัอร สุวรรณานนท ์
   (นกัวชิาการศึกษาชาํนาญการ) 
-  นายธนกฤต  หาดทวายกาญจน์ 
  (นกัวชิาการโสตทศันศึกษาชาํนาญการ) 

งานสื"ออิเลก็ทรอนิกส์ 

- นายหสันยั ริยาพนัธ์ 
  (นกัวชิาการโสตทศันศึกษาชาํนาญการ) 

- นายหสันยั ริยาพนัธ์ 
  (นกัวชิาการโสตทศันศึกษาชาํนาญการ) 
- นายธนกฤต หาดทวายกาญจน์ 
   (นกัวชิาการโสตทศันศึกษาชาํนาญการ) 
 

เป็นการแบ่งงานภายในสาํนกัฯ 
เป็นการแบ่งงานภายในฝ่ายฯ 
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2.5  บทบาทหน้าที�รับผดิชอบฝ่ายพฒันาสื�อและเทคโนโลยกีารฝึกอบรม  มีดังนี@ 

1) งานธุรการ   มีหนา้ที"รับผิดชอบต่างๆ ดงันี�  
         1.1  งานสารบรรณ  ไดแ้ก่ การรับ – ส่งหนงัสือ การร่างหนงัสือ การจดัเก็บหนงัสือ การคน้หา  
หนงัสือ 
         1.2  งานการเงิน ไดแ้ก่ การตรวจสอบ การเบิกจ่าย การยมืเงิน การรายงานผลการใชจ่้ายเงิน 
งบประมาณ 
         1.3  งานพสัดุ  ดาํเนินการจดัซื�อจดัหาวสัดุและครุภณัฑเ์พื"อนาํมาใชใ้นการปฏิบติังานใหเ้ป็นไป 
โดยเหมาะสมกบัลกัษณะงานและประหยดั 
         1.4  งานบุคคล ดาํเนินการดา้นการอาํนวยความสะดวกในการขอรับสวสัดิการของบุคลากรในฝ่าย 
และจดัทาํสถิติวนัลาของบุคลากรของฝ่ายเพื"อการตรวจสอบและอา้งอิงต่างๆ 
         1.5  งานเลขานุการกิจของฝ่าย ไดแ้ก่ การจดัประชุมภายในฝ่าย การจดัเตรียมเอกสารประกอบการ 
ประชุม ตลอดจนการคน้หาและรวบรวมขอ้มูลต่างๆเพื"อใชใ้นการประชุม 
         1.6  รับคาํขอและประสานงานการใหบ้ริการผลิตสื"อเพื"อใชใ้นการฝึกอบรม ตลอดจนการใหบ้ริการ
งานศิลปกรรมเบ็ดเตล็ดอื"นๆ เพื"อใชใ้นงานบริการทางวชิาการในรูปแบบอื"นๆ 
         1.7  รับคาํขอและประสานงานการใหบ้ริการโสตทศันูปกรณ์เพื"อใชใ้นการจดัฝึกอบรมและการให้ 
บริการทางวชิาการในรูปแบบอื"นๆ ตลอดจนการประชุมสัมมนาต่างๆ ที"มีหน่วยงานขอความอนุเคราะห์มา 
         1.8  รวบรวมและรายงานผลการปฏิบติังานของฝ่ายทั�งประจาํเดือนและประจาํปี เพื"อใชใ้นการ 
รายงานต่อคณะกรรมการประจาํสาํนกัและกองแผนงาน ตลอดจนสรุปเป็นผลงานประจาํปี 
         1.9  รวบรวมค่าใชจ่้ายการผลิตสื"อในการฝึกอบรมในหลกัสูตรต่างๆ เพื"อส่งใหส้าํนกังานเลขานุการ
รวมเป็นค่าใชจ่้ายทั�งหมดในการฝึกอบรมในแต่ละครั� ง 
         1.10 งานอื"นๆ ตามที"ไดรั้บมอบหมาย 

2) งานสื�อสิ�งพมิพ์   มีหนา้ที"รับผดิชอบในการผลิตสื"อสิ"งพิมพต่์างๆ เช่น เอกสารชุดฝึกอบรม เอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม สมุดโนต้ แฟ้มใส่เอกสาร การ์ดอวยพร เป็นตน้ เพื"อใชใ้นงานฝึกอบรมดงันี�  

          2.1  ประสานงานการติดตามตน้ฉบบัสื"อสิ"งพิมพจ์ากคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดฝึกอบรมและฝ่าย
วเิคราะห์โครงการและหลกัสูตรการฝึกอบรม 
         2.2  ประสานงานการจดัพิมพร่์างตน้ฉบบัสื"อสิ"งพิมพก์บัสาํนกัพิมพแ์ละบรรณาธิการชุดฝึกอบรม 
         2.3  ประสานงานการจดัหาและการจดัทาํภาพประกอบในสื"อสิ"งพิมพต่์างๆ 
         2.4  ออกแบบรูปเล่ม กาํหนดรูปเล่ม ขนาดและแบบตวัอกัษร และจดัทาํ เพื"อใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะ
งานแต่ละประเภท 
         2.5  ประสานงานการผลิตสื"อสิ"งพิมพก์บัสาํนกัพิมพแ์ละบุคคลที"เกี"ยวขอ้ง เช่น ช่างศิลป์ บรรณาธิการ 
เป็นตน้ 
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          2.6  บรรณาธิการและพิสูจน์อกัษรสื"อสิ"งพิมพใ์หมี้ความถูกตอ้งและเหมาะสม 
          2.7  ดาํเนินการจดัพิมพซ์ํ� าและการบรรณาธิกรสิ"งพิมพที์"จะพิมพใ์หม่ใหถู้กตอ้งและมีปริมาณ 
เพียงพอเหมาะสมต่อการใชง้านในแต่ละปี 
          2.8  ประสานงานกบัสาํนกับรรณสารสนเทศในการจดัทาํขอ้มูลบตัรรายการของเอกสารชุดฝึกอบรม 
และจดัส่งเอกสารชุดฝึกอบรมใหส้าํนกับรรณสารสนเทศเพื"อนาํออกใหบ้ริการต่อไป 
          2.9  เก็บรวบรวมขอ้มูลและสถิติเกี"ยวกบัการจดัพิมพสื์"อสิ"งพิมพเ์พื"อใชใ้นการรายงานค่าใชจ่้าย   
การฝึกอบรม และใชใ้นการวางแผนการจดัพิมพใ์นครั� งต่อไป 
          2.10 งานอื"นๆ ตามที"ไดรั้บมอบหมาย 

3) งานสื�ออเิลก็ทรอนิกส์  รับผดิชอบในการจดัหา รวบรวม และผลิตสื"อโสตทศัน์  เช่นการผลิตแผน่ภาพ
โปร่งใส  สไลด ์ เทปเสียง  วีดิทศัน์ และสื"อคอมพิวเตอร์ รวมทั�งสื"ออินเทอร์เน็ต ดงันี�  

          3.1  ประสานงานการผลิตสไลด ์ เทปเสียง  และวดิีทศัน์กบัสาํนกัเทคโนโลยกีารศึกษาและบุคคลที"
เกี"ยวขอ้ง เช่น ผูบ้รรยาย วทิยากร คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดฝึกอบรม เป็นตน้ 
          3.2  เขียนบทและประสานงานการเขียนบทสื"อโสตทศัน์ 
          3.3  ควบคุมและดาํเนินการผลิตสื"อโสตทศัน์ให้เป็นไปตามบทและแผนที"วางไว ้
          3.4  ตรวจสอบ แกไ้ข ปรับปรุงคุณภาพสื"อโสตทศัน์ใหมี้ความเหมาะสมต่อการใชเ้พื"อการฝึกอบรม  
อยูเ่สมอ 
          3.5  จดัระบบ รวบรวม และใหบ้ริการยมืและรับคืนสื"อโสตทศัน์ แก่วทิยากรและเจา้หนา้ที"ฝึกอบรม 
ตลอดจนผูที้"ขอใชบ้ริการจากหน่วยงานอื"น 
          3.6  บรรณาธิกรเนื�อหาแผน่ภาพโปร่งใสที"วทิยากรขอใหจ้ดัทาํเพื"อใหมี้ความเหมาะสมในการใชง้าน 
ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการผลิตแผน่ภาพโปร่งใส 
          3.7  งานอื"นๆ ตามที"ไดรั้บมอบหมาย 

4) งานศิลปกรรมสื�อ  รับผดิชอบการผลิตงานศิลปกรรมในงานฝึกอบรมและงานบริการวชิาการใน 
รูปแบบอื"นๆ ดงันี�  

           4.1  ผลิตงานศิลปกรรมเพื"อการผลิตสื"อสิ"งพิมพแ์ละสื"อโสตทศัน์ เช่น ปกเอกสาร การวาด
ภาพประกอบเอกสารฝึกอบรม ปกเทปเสียง วดิีทศัน์ แผน่ภาพโปร่งใส ภาพวาด ภาพประกอบ ต่างๆ 
           4.2  การออกแบบและจดัหนา้เอกสารชุดฝึกอบรมและเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
           4.3  การจดัทาํป้ายต่างๆ ที"ใชง้านฝึกอบรม เช่น ป้ายเวที ป้ายชื"อติดหนา้อกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
ป้ายชื"อวทิยากร ป้ายชื"อเจา้หนา้ที" ป้ายชื"อตั�งโตะ๊ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมและวทิยากร ป้ายตอ้นรับ ป้ายบอกทาง 
และป้ายอื"นๆ  
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           4.4  การออกแบบและดาํเนินการจดันิทรรศการเพื"อการบริการทางวชิาการแก่สังคมและกิจกรรม
อื"นๆ 
           4.5  การออกแบบงานศิลปกรรมอื"นๆ ตามที"ไดรั้บมอบหมาย 

5) งานเทคโนโลยกีารฝึกอบรม   รับผดิชอบการจดัการ พฒันา จดัหา และคิดคน้เทคโนโลยต่ีางๆ มาใชใ้น
การฝึกอบรม ดงันี�  

 5.1  ประสานงานกบัสาํนกัเทคโนโลยกีารศึกษาและบุคลากรที"เกี"ยวขอ้งในการจดัระบบติดตั�งและ 
การควบคุมใชโ้สตทศันูปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม 
 5.2  ออกแบบ จดัระบบ และติดตั�งโสตทศันูปกรณ์ต่างๆ เพื"อใชใ้นการฝึกอบรมและการบริการ 
ทางวชิาการรูปแบบอื"นๆ เช่นออกแบบเกม กิจกรรมเพื�อใชใ้นการฝึกอบรม 
 5.3  ติดตาม รวบรวม และจดัทาํขอ้เสนอแนะในการเลือกใชอุ้ปกรณ์และเทคโนโลยต่ีางๆที" 
เหมาะสมเพื"อนาํมาใชใ้นการฝึกอบรม 
 5.4  กาํหนดรายละเอียดของครุภณัฑต่์างๆเพื"อจดัหามาใชใ้นการฝึกอบรม 
 5.5  งานพฒันาการฝึกอบรมทางไกล ซึ" งจะตอ้งจดัระบบสื"อและวธีิการต่างๆ เขา้ดว้ยกนัให ้เหมาะสม 
ต่อการศึกษาดว้ยตนเอง 
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บทที� 3 

องค์ประกอบของระบบงาน 

 

3.1 องค์ประกอบของระบบงาน 
การดาํเนินการผลิตปกทาํเนียบรุ่นของสาํนกัการศึกษาต่อเนื"องนั�น ถือวา่เป็นส่วนสาํคญัส่วน

หนึ"งของการดาํเนินการฝึกอบรม เพราะจะตอ้งจดัทาํทาํเนียบรุ่นในระหวา่งการฝึกอบรมใหเ้สร็จสิ�น
เรียบร้อยเพื"อสามารถนาํทาํเนียบรุ่นไปแจกใหก้บัผูเ้ขา้รับการอบรมในวนัสุดทา้ยของการอบรม  ซึ" งจะ
เป็นการสร้างความประทบัใจใหก้บัผูเ้ขา้รับการอบรมอยา่งคาดไม่ถึง ดงันั�นการจดัทาํปกทาํเนียบรุ่น 
จึงตอ้งมีการจดัทาํอยา่งรวดเร็วและเป็นระบบ ซึ" งมีขั�นตอนการผลิต  5  ขั�นตอนดงัต่อไปนี�  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 แกไ้ข                                                 แกไ้ข 
 
 
 
 
 
 
 ไม่แกไ้ข                                                                  ไม่แกไ้ข 
       
 

 
แผนผงัระบบงานการผลิตปกทาํเนียบรุ่น 

2. หวัหนา้ฝ่ายฯพิจารณา 
มอบหมายงาน 

3. ดาํเนินการผลิต 

ตรวจสอบงานโดย 
หวัหนา้ฝ่ายหรือผูไ้ดรั้บ

มอบหมาย 

ตรวจสอบงานโดย 
ผูข้อใชบ้ริการ 

4. ตรวจสอบ
งาน 

1.  ผูข้อใชบ้ริการทาํบนัทึก / 
เขียนใบขอใชบ้ริการ 

 

5. รับงาน 
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3.2 องค์ประกอบของระบบงานมี  5  ขั@นตอนดังนี@ 

 

1)  ผู้ขอใช้บริการเขียนใบขอใช้บริการ   
การผลิตปกทาํเนียบรุ่นการฝึกอบรมนั�นส่วนใหญ่ผูข้อใชบ้ริการ(ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม)  

จะทาํหนงัสืออยา่งเป็นทางการมาที"ฝ่ายพฒันาสื"อและเทคโนโลยกีารฝึกอบรม โดยจะขอใหจ้ดัทาํปก
ทาํเนียบรุ่นเป็นรายเดือนตามหลกัสูตรประจาํปี(ตวัอยา่งบนัทึก หนา้ 20) ในกรณีนี�ผูป้ระสานงานไม่
จาํเป็นตอ้งเขียนใบขอใชบ้ริการ  ส่วนหลกัสูตรที"ไม่ไดมี้บนัทึกมา ซึ" งอาจจะเป็นหลกัสูตรแทรก หรือ
นอกเหนือแผนประจาํปี  ผูป้ระสานงานจะตอ้งเขียนใบขอใชบ้ริการตามแบบฟอร์มของฝ่ายพฒันาสื"อ 
และเทคโนโลยกีารฝึกอบรม (ตวัอยา่งแบบฟอร์ม หนา้ 21) 
 

2)   หัวหน้าฝ่ายฯพจิารณามอบหมายงาน   

หวัหนา้ฝ่ายจะพิจารณางานเพื"อมอบหมายใหผู้รั้บผดิชอบดาํเนินงาน โดยคาํนึงถึงความเหมาะสม
หรือความสามารถ ความยากง่าย รวมทั�งปริมาณของงานเพื"อไม่ใหภ้าระงานของแต่ละคนมีมากเกินไป 
 

3)   ดําเนินการผลติ   

  เมื"อไดรั้บมอบหมายงานแลว้ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งหาขอ้มูลเพิ"มเติมเช่น รูปภาพที"เกี"ยวขอ้งกบั
หลกัสูตร โดยประสานงานกบัเจา้หนา้ที"ฝึกอบรมเพื"อถ่ายภาพบุคคลในหลกัสูตรนั�น รวมทั�งวทิยากร
บรรยาย บรรยากาศการฝึกอบรม หรือโลโกข้องบริษทัที"มาจดัอบรม  เพื"อนาํขอ้มูลต่างๆมาดาํเนินการ
ออกแบบ  หลงัจากไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้จึงดาํเนินการออกแบบปกทาํเนียบรุ่นโดยคาํนึงถึงหลกัการ
ออกแบบ ความสวยงาม ความรวดเร็วและความถูกตอ้ง  

 

4)   ตรวจสอบงาน   

  การตรวจสอบความถูกตอ้งสวยงามจะมีหวัหนา้ฝ่ายพิจารณาตรวจสอบในกรณีที"เป็นการ
ออกแบบที"มีความสาํคญัเช่นปกทาํเนียบรุ่นที"ตอ้งผา่นกระบวนการพิมพ ์(โรงพิมพ)์ ส่วนการพิจารณา
ตรวจสอบปกทาํเนียบรุ่นซึ"งตอ้งการความถูกตอ้งและรวดเร็วในการผลิตเพื"อใหท้นัต่อการแจกใหผู้เ้ขา้ 
รับการอบรมในวนัสุดทา้ยของการอบรมนั�น จาํเป็นตอ้งใหผู้ที้"หวัหนา้ฝ่ายมอบหมาย หรืออาจจะเป็น
เจา้หนา้ที"ผูป้ระสานงานหลกัสูตรตรวจสอบได ้  
 

5)   รับงาน  

   เมื"อผา่นกระบวนการตรวจสอบหรือแกไ้ขเรียบร้อยแลว้จึงดาํเนินการผลิตตามจาํนวนที"ขอใช้
บริการ  จากนั�นผูป้ระสานงานจึงรับงานเพื"อไปดาํเนินการเยบ็เขา้เล่มต่อไป 
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 ฝ่ายพฒันาสื"อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม เป็นฝ่ายที"มีหนา้ที"ความรับผดิชอบในการผลิตสื"อ 
ในดา้นต่างๆ เพื"ออาํนวยความสะดวก รวมทั�งช่วยใหก้ารดาํเนินการฝึกอบรมสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์ 
นอกจากนี�ยงัดาํเนินการผลิตสื"อเพื"อวตัถุประสงคใ์นดา้นอื"นๆ โดยมีแบบฟอร์มที"จดัทาํขึ�นมาเพื"อ 
ใหผู้ข้อใชบ้ริการสามารถกรอกขอ้มูลที"ตอ้งการใชบ้ริการไดโ้ดยมีส่วนที"สาํคญัอยู ่5 ส่วนที"คลา้ยๆกบั
ระบบการทาํงานดงันี�     
 
3.3  ขั@นตอนสําคัญของแบบขอใช้บริการ 

1. ขอ้มูลของผูข้อใชบ้ริการและรายละเอียดการขอใชบ้ริการ 
2. หวัหนา้ฝ่ายมอบหมายงาน 
3. ผลการดาํเนินการ 
4. ผลการพิจารณา 
5. การแกไ้ข 

 ส่วนการดาํเนินการตามองคป์ระกอบของระบบงานก็มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัแบบขอใชบ้ริการ
ของฝ่ายพฒันาสื"อและเทคโนโลยกีารฝึกอบรม ซึ" งมีรายละเอียดดงันี�  
 
3.4  ขั@นตอนสําคัญของระบบงาน 

1.   ผูข้อใชบ้ริการเขียนใบขอใชบ้ริการ   
 2.  หวัหนา้ฝ่ายฯพิจารณามอบหมายงาน   
 3.   ดาํเนินการผลิต   
  4.   ตรวจสอบงาน/แกไ้ข 
  5.   รับงาน  
 
 กระบวนการในการผลิตปกทาํเนียบรุ่นนั�นจะมีความสอดคลอ้งกนักบัแบบฟอร์มการขอใชบ้ริการ
ของฝ่ายพฒันาสื"อและเทคโนโลยกีารฝึกอบรม ซึ" งผูที้"จะขอใชบ้ริการในการดาํเนินการจะตอ้งกรอกขอ้มูล
ลงในแบบฟอร์มใหค้รบถว้นในส่วนที"เกี"ยวขอ้ง นอกจากนี�  แบบฟอร์มการขอใชบ้ริการยงัมีความเกี"ยวขอ้ง
กบัหวัหนา้ฝ่ายพฒันาสื"อฯ  ผูที้"ไดรั้บมอบหมายงาน รวมทั�งธุรการของฝ่ายอีกดว้ย 
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 เมื"อนาํแบบฟอร์มการขอใชบ้ริการของฝ่ายพฒันาสื"อและเทคโนโลยกีารฝึกอบรมมาเปรียบเทียบ
กบัขั�นตอนการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ จะพบความเหมือนและแตกต่างกนัดงันี�  
 

แบบขอใช้บริการฝ่ายพฒันาสื�อฯ ขั@นตอนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

1.  ขอ้มูลของผูข้อใชบ้ริการและรายละเอียด 
     การขอใชบ้ริการ 

1.  ผูข้อใชบ้ริการทาํบนัทึก /เขียนใบขอใชบ้ริการ 

2 .  หวัหนา้ฝ่ายมอบหมายงาน 2. หวัหนา้ฝ่ายฯพิจารณามอบหมายงาน 
 

3.   ผลการดาํเนินการ 3. ดาํเนินการผลิต 
 

4.  ผลการพิจารณาตรวจสอบ 4. ตรวจสอบงาน 
 

5.  ผลการแกไ้ขงาน 5. รับงาน 
 

 
ระบบงานทั�ง 5 ขั�นตอนนั�นมีความสอดคลอ้งเชื"อมโยงกนักบัแบบขอใชบ้ริการของฝ่ายพฒันาสื"อ

และเทคโนโลยกีารฝึกอบรม ซึ" งจะมีการกรอกขอ้มูลเพื"อเขียนรายละเอียดในการขอใชบ้ริการ มีการ
มอบหมายงานใหเ้จา้หนา้ที"ผูรั้บผดิชอบไดด้าํเนินการตามวตัถุประสงค ์นอกจากนี�ยงัมีการตรวจสอบงาน
เพื"อใหง้านที"ผลิตมีความถูกตอ้งสวยงาม  และเพื"อใหง้านสําเร็จไดด้ว้ยความรวดเร็วและถูกตอ้ง ผูเ้ขียนใบ
ขอใชบ้ริการจะตอ้งประสานงานเบื�องตน้ก่อนการเขียนหรือหลงัการเขียนใบขอใชบ้ริการ เพื"อสอบถาม
รายละเอียดเพิ"มเติม 
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บทที� 4 

ขั@นตอน วธีิการปฏบัิติงานอย่างเป็นระบบ 

 

4.1 ขั@นตอน วธีิการปฏบัิติงานอย่างเป็นระบบ 
 

การออกแบบและผลิตปกทาํเนียบรุ่นโดยฝ่ายพฒันาสื"อและเทคโนโลยกีารฝึกอบรมนั�นจะมี
ขั�นตอนการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบโดยมีขั�นตอนดงัต่อไปนี�  
ขั@นตอนสําคัญของระบบงาน 

1.   ผูข้อใชบ้ริการเขียนใบขอใชบ้ริการ   
 2.  หวัหนา้ฝ่ายฯพิจารณามอบหมายงาน   
 3.   ดาํเนินการผลิด   
  4.   ตรวจสอบงาน   
 5.   รับงาน 
 ขั�นตอนทั�ง 5 ขั�นตอน มีรายละเอียดและวธีิปฏิบติัดงันี�  
 
ขั@นตอนที�  1  ผู้ขอใช้บริการเขียนใบขอใช้บริการ 
 การขอใชบ้ริการเพื"อใหฝ่้ายพฒันาสื"อและเทคโนโลยกีารฝึกอบรมดาํเนินการผลิตปกทาํเนียบรุ่น
นั�นทาํได ้2 รูปแบบคือ 
 1)  ทาํบันทกึขอความอนุเคราะห์ 
 การดาํเนินการฝึกอบรมของสาํนกัการศึกษาต่อเนื"องจะมีการจดัทาํแผนการฝึกอบรมประจาํปีขึ�น  
โดยการกาํหนดหลกัสูตรการฝึกอบรมในแต่ละเดือน และก่อนการจดัฝึกอบรมนั�นฝ่ายบริหารการฝึก 
อบรม จะทาํบนัทึกขอ้ความส่งมาที"ฝ่ายพฒันาสื"อฯ เพื"อขอใหด้าํเนินการจดัทาํป้ายหอ้งประชุมและทาํปก
ทาํเนียบรุ่น โดยระบุชื"อหลกัสูตร วนั เวลา สถานที"จดัฝึกอบรม (ตามตวัอยา่งหนา้ 20)  
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ตัวอย่างบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์จัดทาํป้ายห้องประชุมและออกแบบปกทาํเนียบรุ่น 
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 2)  การเขียนใบขอใช้บริการ 
 ส่วนหลกัสูตรที"ไม่ไดมี้บนัทึกขอ้ความมาขอใชบ้ริการจดัทาํปกทาํเนียบรุ่น ซึ" งอาจจะเป็น
หลกัสูตรแทรกหรือนอกเหนือจากแผนประจาํปี  ผูป้ระสานงานหรือผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งเขียนใบ 
ขอใชบ้ริการตามแบบฟอร์มของฝ่ายพฒันาสื"อฯ ดงัแบบฟอร์มตวัอยา่ง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างแบบขอใช้บริการฝ่ายพัฒนาสื�อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม 
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 รายละเอียดในการกรอกขอ้มูลจะมีเลขที"การขอใชบ้ริการ ซึ" งอยูมุ่มขวาดา้นบน เช่นตวัเลข  23/55 
หมายถึงลาํดบัการขอใชบ้ริการที" 23 ในปีพ.ศ. 2555   นอกจากนี�ยงัมีขอ้มูลอื"นๆอีก 4 ส่วนคือ 
 1)  ชื"อ-นามสกุลของผูข้อใชบ้ริการ   หน่วยงาน    หมายเลขโทรศพัท(์ส่วนใหญ่จะเป็นหมายเลข
ภายในมหาวทิยาลยั) 
 2)  รายการสิ"งที"ขอใชบ้ริการ ประกอบดว้ย 
      -   แผ่นพับ    หมายถึงแผน่พบัที"ใชป้ระชาสัมพนัธ์หลกัสูตรการฝึกอบรม ออกแบบในหลาย
ลกัษณะ เช่น 3 พบั  4 พบั  ใชก้ระดาษขนาดต่างๆเช่น A3 A4 หรือขนาดพิเศษ ออกแบบในกระดาษทั�ง
ดา้นหนา้และดา้นหลงั 
      -  แผ่นปลิว   เป็นการออกแบบสื"อประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรฝึกอบรมที"คลา้ยกบัแผน่พบั 
เพียงแต่ไม่ไดพ้บั จะใชแ้จกเป็นแผน่ปลิว จะมีทั�งออกแบบหนา้เดียวและ 2 หนา้ 
      -  โปรแกรมฝึกอบรม  ซึ" งผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งระบุให้ชดัวา่เป็นโปรแกรมหรือตารางการ
อบรมหลกัสูตรต่างๆ หรือเป็นโปรแกรมการฝึกอบรมประจาํปี ซึ" งทั�ง 2 แบบจะเป็นการออกแบบให้
น่าสนใจ  มีภาพประกอบให้สวยงาม อาจจะทาํในลกัษณะแผน่พบัหรือแผน่ปลิวก็ได ้
      -  ปก  การขอใชบ้ริการการออกแบบปกนั�น ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นแบบ
ปกอะไร เช่น ปกเอกสารประกอบการอบรม  ปกทาํเนียบรุ่น ปกแฟ้มเอกสาร ปกหนงัสือต่างๆ เป็นตน้  
และควรระบุจาํนวนแผน่ หรือจาํนวนชิ�นที"ตอ้งการดว้ย 
      -  จัดหน้าเอกสาร เป็นการจดัหนา้เอกสารใหมี้ความสวยงามโดยใชโ้ปรแกรม Adobe 
PageMaker หรือโปรแกรม  Adobe InDesign ซึ" งเป็นโปรแกรมสาํหรับการจดัหนา้เอกสารโดยเฉพาะ 
      -  วฒิุบัตร เป็นการออกแบบและจดัทาํวฒิุบตัรที"ใชส้าํหรับมอบใหก้บัผูที้"ผา่นการอบรม
หลกัสูตรต่างๆ  
      -  ป้ายโพเดียม เป็นป้ายชื"อและตาํแหน่งของผูที้"จะขึ�นไปพดูบนโพเดียม  ซึ" งผูจ้ดัทาํตอ้งรู้ขนาด
ของโพเดียมจึงจะสามารถออกแบบจดัทาํใหมี้ขนาดที"เหมาะสมกบัโพเดียม สามารถอ่านไดอ้ยา่งชดัเจน 
และมีความสวยงามดว้ย 
      -  ป้ายชื�อตั0งโด๊ะ เป็นการออกแบบป้ายชื"อผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมโดยพิมพชื์"อลงบนกระดาษ A4 
ในแนวตั�ง 2 ชื"อ  โดยพิมพแ์บบปกติ 1 ชื"อ  พิมพแ์บบกลบัหวั 1 ชื"อ  แลว้พบัใหเ้ป็น 3 พบั สาํหรับวางบน
โตะ๊ของผูเ้ขา้อบรม ทาํใหว้ทิยากรสามารถมองเห็นชื"อผูเ้ขา้อบรมอยา่งชดัเจน ขอ้ดีอีกอยา่งคือสามารถ
กาํหนดที"นั"งใหผู้เ้ขา้อบรมไดโ้ดยการวางป้ายชื"อไวที้"โตะ๊ล่วงหนา้ไดเ้ลย ทาํใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาการไม่
ยอมไปนั"งในแถวหนา้ได ้
      -  ป้ายชื�อติดหน้าอก  เป็นป้ายชื"อขนาดเล็กที"พิมพชื์"อลงกระดาษแลว้ตดัใหไ้ดข้นาดที"พอดีกบั
ซองป้ายชื"อ มีไวส้าํหรับติดหนา้อกผูเ้ขา้รับการอบรมทุกคน 
      -  แผ่นใส  เป็นการออกแบบสื"อการสอนของวทิยากร ปัจจุบนัไม่เป็นที"นิยมเนื"องจากมี
ขอ้จาํกดัในดา้นสีสรร ความสวยงามเทคนิควธีิใชที้"ไม่มีความหลากหลายและไม่น่าสนใจ 
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      -  สไลด์ จะมีทั�งสไลดแ์นะนาํหลกัสูตร แนะนาํวทิยากร แนะนาํหน่วยงาน หรือสไลดเ์พื"อ
วตัถุประสงคอื์"นๆ ซึ" งผูข้อใชบ้ริการตอ้งระบุใหช้ดัเจน 
      -  PowerPoint เป็นสื"อการสอนของวทิยากรที"ใชใ้นการบรรยายในหลกัสูตรต่างๆ 
      -  อื�นๆ   เป็นการเลือกเพื"อระบุความตอ้งการที"นอกเหนือจากขอ้มูลที"มีอยู ่
 นอกจากนั�นยงัให้ระบุดว้ยวา่มีตน้ฉบบัมาดว้ยหรือไม่ เช่น แนบตน้ฉบบัขอ้มูล  ไฟลง์าน  
ตวัอยา่ง หรือถา้เป็นลกัษณะอื"นๆที"นอกเหนือจากนี�ก็ให้ระบุที"ช่อง อื"นๆ แทน 
 3)  วตัถุประสงค ์ ใหร้ะบุวา่รายการที"ขอใชบ้ริการนั�นสาํหรับการฝึกอบรมหลกัสูตรอะไร วนัที"
เท่าไหร่  หรือสาํหรับงานอื"นๆ 
 4)  วนัที"จะขอรับงาน  เป็นการระบุเพื"อใหผู้จ้ดัทาํไดรู้้ความตอ้งการเพื"อจะไดจ้ดัลาํดบัความ 
สาํคญัในการทาํงานได ้  เมื"อกรอกขอ้มูลในส่วนนี� เสร็จแลว้ใหผู้ข้อใชบ้ริการเซ็นชื"อ พร้อมกบัลงวนัที" 
ขอใชบ้ริการ จากนั�นส่งแบบขอใชบ้ริการใหก้บัเจา้หนา้ที"ธุรการฝ่ายพฒันาสื"อฯ เพื"อลงเลขที"ขอใชบ้ริการ
แลว้นาํเสนอหวัหนา้ฝ่ายเป็นผูพ้ิจารณามอบหมายงาน 

 
ขั@นตอนที�  2  หัวหน้าฝ่ายพจิารณามอบหมายงาน 

การมอบหมายงานจากการทาํบนัทึกขอ้ความมาขอใชบ้ริการนั�น หวัหนา้ฝ่ายจะเขียนมอบหมาย
งานลงในบนัทึกฉบบันั�นแลว้ใหเ้จา้หนา้ที"ธุรการสาํเนาส่งใหก้บัผูไ้ดรั้บมอบหมาย เพื"อเป็นหลกัฐานการ
มอบหมายงาน  ส่วนการมอบหมายงานจากแบบฟอร์มการขอใชบ้ริการ  หวัหนา้ฝ่ายจะเป็นผูเ้ขียนลงใน
ส่วนที" 2 เพื"อมอบหมายใหใ้ครเป็นผูด้าํเนินการ ซึ" งการขอใชบ้ริการนั�นอาจจะเขียนหลายงานในหนึ"งใบ
ได ้หวัหนา้ฝ่ายจะเขียนมอบหมายงานและเซ็นชื"อพร้อมกบัลงวนั/เดือน/ปี กาํกบัไวด้ว้ย จากนั�นธุรการจะ
สาํเนาแบบขอใชบ้ริการไว ้โดยเก็บไวที้"ธุรการ 1 ชุด และส่งใหผู้ที้"ไดรั้บมอบหมายอีก 1 ชุดเพื"อเป็น
หลกัฐานในการดาํเนินการต่อไป 
 
ขั@นตอนที�  3  ดําเนินการผลติ  (รายละเอียดการผลิต หนา้  25 ) 
 เมื"อไดรั้บมอบหมายงาน จะตอ้งปฏิบติังานตามที"ไดรั้บมอบหมายใหเ้สร็จตามระยะเวลาที"กาํหนด
ไว ้ทั�งนี�ตอ้งเผื"อเวลาการตรวจสอบและการแกไ้ขไวด้ว้ย ในกรณีงานออกแบบปกทาํเนียบรุ่นนั�นจะมี
รายละเอียดต่างๆที"จะตอ้งหาขอ้มูลเพิ"มเติมหรือจะตอ้งประสานงานกบัผูข้อใชบ้ริการเช่น โลโกบ้ริษทั โล
โกม้หาวทิยาลยั วนั / เดือน/ ปี ที"อบรม สถานที"ฝึกอบรม รูปภาพที"เกี"ยวขอ้งกบัหลกัสูตรนั�นๆ เมื"อ
ดาํเนินการเสร็จ ผูไ้ดรั้บมอบหมายงานตอ้งเซ็นชื"อและวนัที"กาํกบัไวใ้นส่วนที" 3 ของใบขอใชบ้ริการ และ
ส่งงานไปใหห้วัหนา้ฝ่ายหรือผูรั้บผดิชอบตรวจสอบความถูกตอ้งต่อไป 
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ขั@นตอนที�  4  ตรวจสอบงาน  
หลงัจากที"ดาํเนินการผลิตตน้ฉบบัเสร็จแลว้จะตอ้งมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของงาน การ

ตรวจสอบงานจะมี 2 ลกัษณะคือ 
 4.1  หวัหนา้ฝ่ายพฒันาสื"อและเทคโนโลยกีารฝึกอบรมหรือผูที้"ไดรั้บมอบหมายเป็นผูต้รวจสอบ 
การที"หวัหนา้ฝ่ายจะตรวจสอบความถูกตอ้งนั�นจะเป็นงานที"มีความสาํคญั เช่นปกเอกสาร ปกหนงัสือที"
จะตอ้งเขา้กระบวนการพิมพ ์กระทบกบัคนจาํนวนมาก หรือกระทบกบัค่าใช่จ่ายในการจดัทาํ ส่วนปก
ทาํเนียบรุ่นทั"วไปจะเป็นงานที"ผูป้ระสานงานหรือผูที้"ไดรั้บมอบหมายเป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้ง 
 4.2  ผูข้อใชบ้ริการเป็นผูต้รวจสอบ งานจดัทาํปกทาํเนียบรุ่นส่วนใหญ่ผูข้อใชบ้ริการจะเป็นผู ้
ตรวจสอบความถูกตอ้งสวยงาม เพราะจะเป็นผูที้"รู้เรื"องหลกัสูตรนั�นๆดีที"สุด  

การตรวจสอบทั�ง 2 ลกัษณะจะตรวจสอบความถูกตอ้งของเนื�อหา ความเหมาะสมของรูปภาพ
ความชดัเจนของรูปแบบ เมื"อมีการปรับแกไ้ขจะตอ้งรีบแจง้ใหผู้ด้าํเนินการแกไ้ขทนัที แต่ถา้ไม่มีการ
แกไ้ขก็จะตอ้งรีบแจง้ใหผู้ด้าํเนินการจดัพิมพต์ามจาํนวนที"ขอทนัที (ช่องที" 4 ในแบบขอใชบ้ริการ) 
 

ขั@นตอนที�  5  รับงาน 
 เมื"อผา่นการตรวจสอบ และแกไ้ขงานเรียบร้อยแลว้ ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งพิมพง์านปกทาํเนียบรุ่น
ดว้ยกระดาษปกสี(A4) การเลือกกระดาษสีต่างๆนั�น ผูป้ฏิบติัจะตอ้งคาํนึงถึงสีของตวัอกัษรขอ้ความ สีของ
รูปภาพ ตลอดจนสีของโลโก ้ เพื"อใหป้กทาํเนียบรุ่นมีความสวยงาม เมื"อเลือกกระดาษสีที"ตอ้งการไดแ้ลว้
จึงทาํการพิมพต์ามจาํนวนที"แจง้ไว ้ซึ" งผูป้ฏิบติังานอาจจะพิมพเ์ผื"อไวซ้กั 1-2 แผน่ เพื"อป้องกนัความ
ผดิพลาดในการเขา้เล่ม เมื"อพิมพค์รบตามจาํนวนแลว้ตอ้งรีบแจง้ผูรั้บผดิชอบหรือผูข้อใชบ้ริการมารับไป
เขา้เล่มโดยเร็ว และตอ้งไม่ลืมเตรียมกระดาษปกสีเดียวกบัปกหนา้จาํนวนเท่ากบัที"พิมพ ์เพื"อนาํไป
ประกอบเป็นปกหลงัของทาํเนียบรุ่น 
 การจดัทาํทาํเนียบรุ่นนั�นจะตอ้งทาํใหเ้สร็จก่อนพิธีปิดการฝึกอบรม เพราะจะตอ้งนาํมามอบใหผู้ ้
เขา้รับการอบรมทุกท่านก่อนเดินทางกลบับา้น ดงันั�นทุกขั�นตอนของการทาํงานจึงตอ้งรีบดาํเนินการดว้ย
ความรวดเร็ว แต่ก็ตอ้งมีความถูกตอ้งและสวยงามดว้ยจึงจะถือวา่เป็นงานที"ดีมีคุณภาพ  
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4.2  รายละเอยีดการดาํเนินการผลติ(ขั@นตอนที� 3) 
 

 การดาํเนินการผลิตปกทาํเนียบรุ่นนั�นผูป้ฏิบติัจะตอ้งประสานงานกบัเจา้หนา้ที"หรือผูข้อใช้
บริการในการขอรายละเอียดเพิ"มเติม เช่น เป็นหลกัสูตรโครงการความร่วมมือกบัหน่วยงานใด มีโลโก้
หรือสัญลกัษณ์หน่วยงานหรือไม่ หรือจะเป็นหลกัสูตรปกติทั"วไป ที"สาํคญัคือจะตอ้งถ่ายภาพบรรยากาศ
การอบรม วทิยากรบรรยาย หรือช่วงเวลาการทาํกิจกรรมต่างๆ เพื"อนาํภาพถ่ายเหล่านั�นมาออกแบบใหเ้กิด
ความเหมาะสมสวยงาม โดยการใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ซึ" งมีขอ้มูลหลกัๆคือ 

1. โลโกห้รือสัญลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัหรือของหน่วยงาน(กรณีที"เป็นโครงการความร่วมมือ) 
2. ชื"อหลกัสูตรฝึกอบรม 
3. ขอ้มูลวนัที" / สถานที"อบรม หรือเป็นโครงการความร่วมมือกบัหน่วยงานใด 
4. รูปภาพบรรยากาศการอบรม 

 

4.3  ขั@นตอนการผลติปกทําเนียบรุ่นด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 
 
1. ทาํการเปิดโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ขึ�นมา 
   โดยคลิกที" Start>All Programs> Adobe Photoshop 
CS3 
     -  ตั�งค่ากระดาษ(Preset)เป็น A4   
     -  ค่าความละเอียด(Resolution) 300 pixels/inch 
        การตั�งค่าความละเอียดนี�จะมีผลต่อความเร็วและ 
        ประสิทธิภาพของเครื"องคอมพิวเตอร์ ถา้ตั�งตํ"า 
        เช่น 72 pixels/inch  การทาํงานจะเร็วขึ�น แต่ภาพจะ 
       ไม่คมชดัมาก แต่จะเหมาะกบังาน Internet มากกวา่ 

- Color mode ควรเลือก RGB Color ในกรณีทาํงานทั"วไป    
   และควรเลือก CMYK Color ในกรณี 
   ออกแบบเอกสารที"ตอ้งส่งเขา้โรงพิมพที์"มีการพิมพ ์4 สี แต่  
  ถา้ตอ้งการชิ�นงานสีเดียว(ขาว-ดาํ)ใหเ้ลือก Grayscale 
- พื�นหลงั(Background Contents) ควรเลือกเป็นพื�นสีขาว  
  (White)เพราะจะทาํใหเ้กิดความสบายตาในเวลาทาํงาน 

2. เมื"อตั�งค่าหนา้กระดาษต่างๆหมดแลว้ใหก้ด OK จะพบกบัหนา้แรกของโปรแกรม โดยมีกล่องเครื"องมือ
อยูด่า้นขา้ง และ แถบเมนูบาร์ดา้นบนที"ระบุชื"อของงาน(ภาพดา้นล่างยงัไม่บนัทึกชื"อของงานจึงยงัเป็น 
Untitled  แต่ถา้ Save file แลว้ตั�งชื"อแถบดา้นบนก็จะเปลี"ยนชื"อตามที"เราเลือก) 
 

แสดงภาพแรกของการเปิดโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 

แสดงภาพการตั0งค่ารายละเอียดต่างๆ 
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4.4  รายละเอยีดต่างๆของโปรแกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.1 แถบคําสั�ง (Menu)  

เป็นแถบคาํสั"งที"รวบรวมคาํสั"งในการใชง้านของโปรแกรม Photoshop CS3  ไว้
ทั�งหมด ซึ" งคุณสมบติัของแต่ละคาํสั"งและวธีิการใชง้านมีดงันี�   

 
 
 

- File   เป็นคาํสั"งที"ใชเ้กี"ยวกบัการทาํเอกสารหรือเปิดหนา้กระดาษ(พื�นที"ทาํงาน) 
- Edit  เป็นคาํสั"งที"ใชเ้กี"ยวกบัการแกไ้ขภาพ เช่น การตดัภาพ การใส่สีพื�น 
- Image  ใชป้รับสีใหก้บัรูปภาพ 
- Layer  เป็นส่วนที"ควบคุมภาพทั�งหมด 
- Select  ใชเ้ลือกพื�นที"บนรูปภาพ 
- Filter  เป็นส่วนที"ใส่เอฟเฟ็กตแ์ก่รูปภาพ 
- Analysis  เป็นส่วนที"แกไ้ขวิเคราะห์รูปภาพ 
- View  กาํหนดมุมมองแก่ภาพ 
- Window  เป็นคาํสั"งที"ใชใ้นการเก็บ Tools Palette และ Panel 
- Help  ใชข้อความช่วยเหลือ 

 

กล่องเครื"องมือ 

แถบคาํสั"ง 

พื�นที"ทาํงาน 

เลเยอร์งาน 

แสดงภาพหน้าแรก เมื�อเข้าสู่โปรแกรม 
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4.4.2 กล่องเครื�องมือ (Tools Palette) 
 เครื"องมือในโปรแกรม Photoshop CS3 นั�นไดแ้บ่งหนา้ที"การใชง้านไวเ้ป็นกลุ่มๆ ซึ" ง
และในแต่ละกลุ่มก็จะมีเครื"องมือเพิ"มความสามารถต่างๆที"หลากหลาย พอจะสรุปคร่าวๆได้
ดงันี� คือ 
 
 
          A   =    Selection tools  เป็นกลุ่มเครื"องมือที"ใชใ้นการเลือกพื�นที"ก่อนใชง้าน 
 

B   =    Crop and slice tools เป็นกลุ่มเครื"องมือที"ใชใ้นการตดัพื�นที"บนรูปภาพ 
 

C   =    Retouching tools  เป็นกลุ่มเครื"องมือที"ใชแ้กไ้ขจุดบกพร่องที"อยูบ่นรูปภาพ 
 

D   =    Painting tools  เป็นกลุ่มเครื"องมือที"ใชใ้นการใส่สีรูปแบบต่างๆบนรูปภาพ 
 

E   =    Drawing and type tools  เป็นกลุ่มเครื"องมือที"ใชว้าดภาพและสร้างขอ้ความ 
 

F   =    Annotation, Measuring and navigation tools  เป็นเครื"องมือเพิ"มเติม 
 
 
 

 ในแต่ละเครื"องมือนั�นจะมีเครื"องมืออื"นๆที"ซ่อนอยูภ่ายในอีกมากมาย โดยสังเกตไดจ้ากมุมล่าง
ซา้ยของเครื"องมือจะมีสามเหลี"ยมเล็กๆอยู ่เราสามารถนาํเมา้ท(์mouse)ไปกดคา้งไวต้รงสามเหลี"ยมเล็กๆ 
เพื"อขยาย และเลือกเครื"องมือที"ตอ้งการได ้
 
 
                                                       
 

ตวัอยา่งการกดคา้งไวเ้พื"อที"สามเหลี"ยมเล็กๆขยายใหเ้ห็นเครื"องมือ 
              อื"นๆที"ซ่อนไว ้

 
 
 
 

A 

B 

C D 

E 

F 
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4.4.3  เทคนิคด้านต่างๆของโปรแกรม Adobe Photoshop CS3  

การใส่โลโก้ในปกทาํเนียบรุ่น 
1. หลงัจากเปิด file ขึ�นมาใหม่แลว้ใหเ้ปิด File โลโก ้ เลือก Select > All   แลว้เลือกแถบคาํสั"ง  Edit > 
Copy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ปิด File โลโก ้ แลว้เปิดมาที" File เดิม แลว้เลือกแถบคาํสั"ง Edit > Paste หรือทาํไดอี้กวธีิคือการเปิด  
File โลโก ้ขึ�นมาซอ้นกนักบั File ที"สร้างใหม่ เลือกเครื"องมือ         (ลูกศร) แลว้คลิกคา้งที"ภาพโลโก ้ 
จากนั�นใหล้ากมาที"หนา้งานใหม่ไดเ้ลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 
 

คลิกคา้งไวแ้ลว้ลากออกมา 
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3. ปรับขนาดของโลโกใ้หเ้หมาะสมโดยเลือกแถบคาํสั"ง  Edit > Free Transform  เพื"อดึงภาพ
ใหย้อ่หรือขยาย หรือหมุนไดต้ามตอ้งการ  เมื"อยอ่-ขยายไดต้ามตอ้งการแลว้ใหก้ด Enter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หรือสามารถทาํไดอี้กวธีิโดยการปรับค่าของ Select เป็น  Auto Select    
 
 
 
 
และเลือกใหเ้ลเยอร์แสดง(จะสังเกตเห็นขอบเขตของวตัถุ) ซึ" งจะมีขอ้ดีในกรณีที"มีหลายเลเยอร์  
จะทาํใหเ้รารู้วา่เรากาํลงัทาํงานอยูที่"เลเยอร์ใด 
 
 
 
 
4.  ภาพโลโกที"จดัวางตามตาํแหน่ง 
     ที"ตอ้งการ 
 
 
 
 
 
 

3 

4 
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การพมิพ์ข้อความต่างๆ 
1.  เลือกเครื"องมือ           (Type)  เมื"อนาํมาคลิกที"พื�นที"วา่งจะเห็นเป็นเส้นกระพริบ 
2.  จะเห็น Layers ของตวัหนงัสือ 
 
 
 
 

 
 
      Layer 
     ที"ปรากฏ  

 
 
 
 
อธิบายเพิ�มเติม :    Layers  เป็นการแสดงขอ้มูลบนหนา้กระดาษ โดย  1 Layer 
คือ 1 งานและถา้มีหลาย Layer ก็เหมือนเอางานหลายๆงานมาวางซอ้นทบักนั 
โดยเราจะเห็นงาน(Layer)ที"อยูบ่นสุดเท่านั�น ยกเวน้เราทาํ Effect เพิ"มเติม(เช่น 
ลดค่าเปอร์เซ็นของ Opacity หรือ ค่าเปอร์เซ็นของ Fill ลง)  แต่ถา้เราไม่ตอ้งการ
ที"จะให ้Layer นั�นแสดงภาพ เราสามารถคลิกปิดรูปสัญลกัษณ์ดวงตาได ้  การจะ
ทาํงานกบัภาพใดหรืองานใดนั�นตอ้งเลือก Layer นั�นก่อน  
 
3.  พิมพข์อ้ความตามตอ้งการ 
      การยอ่ขยายตวัอกัษรสามารถทาํไดโ้ดย 
การเลือกเครื"องมือ Selection Tool นาํมาคลิก 
ที"ตวัอกัษรที"พิมพไ์ว ้จะสังเกตเห็นมีกรอบ 
ของตวัหนงัสือ สามารถคลิกคา้งที"มุม 
แลว้ยอ่หรือขยายไดต้ามตอ้งการหรือ 
ใหเ้ลือกเมนู Edit > Free Transform  
จะเกิดกรอบขึ�นที"ตวัหนงัสือ เราสามารถ 
ที"จะดึงยอ่หรือขยายไดต้ามตอ้งการ  
แต่อย่าลมื ! กด Enter เพื"อยนืยนัการแกไ้ข  
 

1 
2 

3 

1.2  คลิกพิมพ ์

1.1  เลือกเครื"องมือ 

ลกัษณะของ Layers 
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4.  ถา้ตอ้งการเคลื"อนยา้ย(รวมทั�งวตัถุอื"นๆ) เราสามารถทาํไดโ้ดยเลือกเครื"องมือ           (Selection 
Tool) แลว้คลิกที"ชิ�นงานที"ตอ้งการยา้ย  
 
 
            เลือกเครื"องมือ            
 
            คลิกที"ชิ�นงาน 
 
 
 
 
 
เทคนิคพเิศษ  การเคลื"อนยา้ยวตัถุ หากมีวตัถุหลายๆชิ�นซอ้นกนัอยู ่เราสามารถนาํเมาทค์ลิกเลือกที" 
layer ต่างๆ เพื"อดูผลการแสดงวา่ Layer ใดเป็นชิ�นงานอะไร 
 
 
การเปลี�ยนสีตัวอกัษร 
1.  เลือกเครื"องมือ            (Type)  นาํเครื"องมือมาป้ายตวัหนงัสือทั�งหมดให้เป็นแถบดาํ 
2.  คลิกเลือกสี 
3.  เลือกสีตามตอ้งการ 
แลว้กด OK 
                                     
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
2 

3 
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เมื"อตอ้งการพิมพต์วัหนงัสือเพิ"มก็สามารถทาํไดโ้ดยการเลือกเครื"องมือ           นาํเมาทม์าวาง
ในจุดที"ตอ้งการแลว้กดคลิก 1 ครั� ง แลว้พิมพต์ามตอ้งการ และสามารถเปลี"ยนสีตวัอกัษร 
รวมทั�งยอ่-ขยายตวัอกัษรตามใจชอบ 
 
 
 
 
                                                                                                                     สังเกตวา่จะมี Layer เพิ"มขึ�นมา
           (สัญลกัษณ์เป็นรูปตวั T  หมายถึง  
                                                                                                                  Layer ตวัอกัษร) 
 
 
       การเปลี"ยน Font ตวัอกัษร สามารถทาํไดโ้ดยการเลือกเครื"องมือ           นาํมาคลิกคา้งแลว้ปาดทบั
ตวัอกัษรที"ตอ้งการเปลี"ยน Font ใหเ้ป็นสีดาํ แลว้เลือก Font ที"ตอ้งการที" Menu Bar ดา้นบน(สังเกตจากการ
เลือกเครื"องมือแต่ละแบบ  เมนูบาร์จะเปลี"ยนแปลงไปตามเครื"องมือที"เลือก) 
 
 
Font ที"ตอ้งการเปลี"ยน 
 
 
 
 
 เลือกเครื"องมือ                                                               –                                                       
        
                                                     ปาดทบัตวัอกัษรที"ตอ้งการเปลี"ยน 

 
 
 
 

 

 
                      

หลังจากปรับเปลี�ยน สี(Color) และแบบตัวอักษร(Font) 
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การสร้างเทคนิคเพิ�มเติมให้ตัวอกัษร 
          โปรแกรม Photoshop CS3 เป็นโปรแกรมที"มีความสามารถในการทาํเทคนิคพิเศษ
ใหก้บัรูปภาพ รวมทั�งตวัอกัษรใหมี้ลูกเล่นน่าสนใจไดห้ลากหลายรูปแบบ โดยมีวธีิการทาํ
ดงันี�  
1.  เลือก Layer ตวัอกัษรที"ตอ้งการสร้างเทคนิคพิเศษ 
2. คลิก Manu >Layer > Layer Style > Bevel and Emboss… 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 

 

ผลของการเลอืกเทคนิคแต่ละอย่าง 
 
                                                                              Drop Shadow  (เงาตวัอกัษร) 
 
 
 

Inner Shadow  (มีเงาภายใน) 
 

 
 
          Outer Glow   (เรืองแสงภายนอก) 
 

 
 
 

1 

2 
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           Inner Glow   (เรืองแสงภายใน) 

 
 
 

 Bevel and Emboss (เอียงและทาํใหมี้ผวินูน) 
                สามารถเลือก Style ไดห้ลายแบบ 

      
 
 

     Satin (ลวดลายบนตวัอกัษร) 
 
 
 

   Color Overlay(ความทึบของสี) 
       สามารถปรับความทึบได ้

 
 
 
             Gradient Overlay(การไล่โทนสี)                            

สามารถเลือกโทนสีได ้
 
 
 

            Pattern Overlay   
             (การแสดงพื�นผิวแบบต่างๆ) 

 
 
 

             Stroke (การทาํเส้นขอบตวัอกัษร) 
                   สามารถเลือกสีและขนาด 

                               ของขอบตวัอกัษรได ้
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การทาํเทคนิคกบัตวัอกัษรนั�นสามารถทาํไดห้ลายเทคนิคพร้อมกนัได ้ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บั
ผลที"แสดงออกมาวา่จะมากไปหรือนอ้ยไป เพราะการออกแบบบางครั� งก็ไม่จาํเป็นตอ้งใช้
เทคนิคมากมายก็ได ้ขึ�นอยูก่บัองคป์ระกอบอื"นๆดว้ยวา่มีความเหมาะสมเพียงใด 

 
4.4.4  การนําภาพมาประกอบบนปกทาํเนียบรุ่น 
 องคป์ระกอบของปกทาํเนียบรุ่น นอกจากโลโกห้น่วยงาน ชื"อหลกัสูตร และ
หน่วยงานที"จดัอบรม รวมทั�งวนัที"จดั สถานที"จดัแลว้ องคป์ระกอบที"สาํคญัอีกส่วนหนึ"งซึ" ง
จะทาํใหป้กทาํเนียบรุ่นมีความโดดเด่นสวยงามก็คือภาพประกอบ ซึ" งควรจะเป็นภาพที"
เกี"ยวขอ้งกบัหลกัสูตรเช่นผูเ้ขา้รับการอบรม วทิยากร หรือสถานที"อบรม วธีิการนาํภาพมา
ประกอบสามารถทาํไดด้งันี�  

1. เปิด File ภาพที"ตอ้งการ เลือกเมนู Select > All 
2. เลือกเมนู Edit > Copy 

 
 

 
 
 
 
 
 

3. เปิด File งานทาํเนียบรุ่น เลือกเมนู Edit > Paste เพื"อดึงภาพที" Copy ไวเ้ขา้มาในงาน
ของทาํเนียบรุ่น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                         ภาพที� Copy จะมาอยู่ที�หน้า Page เพื�อเตรียมตกแต่งแก้ไข 
 

1 
2 

3 
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ข้อสังเกต   ภาพที"ดึงเขา้มาจะปรากฎ Layer ประจาํภาพขึ�นมาทุกภาพและ Layer ที"มีรูปตา 
แสดงวา่เราสามารถมองเห็น และLayer ใดที"มีแถบทึบและมีสัญลกัษณ์พูก่นั                                
แสดงวา่ Layer นั�นถูกเลือกเพื"อทาํการปรับแต่งหรือกระทาํการอยา่งหนึ"งอยา่งใด 
 
นอกจากนี@ยงัมีเทคนิควธีิการนําภาพมาประกอบโดยง่ายดังนี@ 

1. เปิด File ภาพงานทาํเนียบรุ่นคา้งไว ้ 
2. เปิดภาพที"ตอ้งการนาํมาประกอบ(โดย File งานทาํเนียบรุ่นยงัเปิดคา้งไวอ้ยู)่ 
3. คลิก           (ที"มุมขวาบนสุด)เพื"อยอ่ทั�งสอง file ใหส้ามารถมองเห็นได ้
4. เลือกเครื"องมือ         (Selection Tool) คลิกคา้งไวที้"ภาพที"ตอ้งการแลว้ Drag  ภาพ 

มาที" File งานทาํเนียบรุ่น 
5. ปิด Fileภาพ(ไม่ตอ้งSave) แลว้เปิด File ภาพอื"นๆที"ตอ้งการแลว้ทาํเหมือนเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การตัดภาพโดยใช้เครื�องมือ              (Polygon Lasso)  
เครื"องมือ Lasso เป็นเครื"องมือสาํหรับการเลือกพื�นที"แบบอิสระ หรือสามารถเจาะจงชิ�นงานได ้เหมาะ

สาํหรับการใชต้ดัรูปภาพ 
1. เปิดภาพที"ตอ้งการตดัขึ�นมา 
2. เลือกเครื"องมือ           (Polygon Las so)  ปรับตวัเลขของ Feather (การกาํหนดความชดัของ

ขอบภาพ)โดยปรกติจะปรับประมาณ 2-3  แต่จะไม่ปรับค่า Feather เป็น 0 เพราะขอบภาพจะคมชดัเกิน
จริง เมื"อนาํมาประกอบกบัภาพอื"นจะดูไม่สมจริง  

3. นาํเมาทที์"มีลกัษณะ           มาวางที"ขอบภาพแลว้ตดัภาพโดยการคลิกภาพไปเรื"อยๆ จนมาสิ�นสุดที"
จุดเริ"มตน้ จะมีเส้นประ Select ภาพโดยรอบ 
 
 

คลิกคา้งแลว้ลาก 
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เทคนิคพเิศษ : กรณีที"ตอ้งการขยายภาพในขณะที" Select ภาพ ใหก้ด Ctrl คา้งไวพ้ร้อมกบักดเครื"องหมาย 
+  แต่ถา้ตอ้งการยอ่ภาพใหก้ด Ctrl คา้งไวพ้ร้อมกบักดเครื"องหมาย -   
และเมื"อตอ้งการเลื"อนภาพ ใหก้ดแป้น Space Bar คา้งไว(้เมา้ทจ์ะเปลี"ยนเป็นรูปมือ)จากนั�นใหก้ดเมาท์
เลื"อนรูปภาพไปตามตาํแหน่งที"ตอ้งการ 
 
  เปิดภาพ เลือกเครื"องมือ                 นาํเครื"องมือมากดเพื"อ Select ภาพ                       Select > Inverse  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
4. เมื"อ Select โดยรอบจนภาพเกิดเป็นเส้นประ  เราสามารถ Cut หรือ Copy หรือ Delete ไดท้ั�งใน

เส้นประหรือนอกเส้นประ  แต่ในกรณีนี� เราตอ้งการลบส่วนที"ไม่ตอ้งการคือนอกเส้นประทิ�ง(โดยการเลือก
เมนู Select > Inverse แลว้กดแป้น Delete) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       ผลที�ได้เมื�อกด  Delete ภาพในเส้นประจะ            ผลที�ได้เมื�อเลือก Select > Inverse แล้วกด           
       หายไป                                                                             Delete  ภาพนอกเส้นประจะหายไป 

 
เราอาจจะคดัเลือกภาพจาก File งาน หลายๆภาพเพื"อนาํมา Cut ในลกัษณะแบบนี� เพื"อเป็น

ส่วนประกอบของงานปกทาํเนียบรุ่น แต่การคดัเลือกภาพนั�นจะตอ้งดูองคป์ระกอบอื"นๆดว้ยเช่น ความ
คมชดัของภาพ ขนาดของบุคคลในภาพ ความหลากหลายของบุคคลเพื"อใหไ้ดภ้าพที"มีมุมมองหลากหลาย  

4 3 1,2 
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การซ้อนภาพให้แนบเนียน ด้วยคําสั�ง Add Layer Mask 
 การจดัทาํปกทาํเนียบรุ่นนั�น บางครั� งจะตอ้งมีการซอ้นภาพเพื"อใหไ้ดบ้รรยากาศ 
หรือมุมมองที"น่าสนใจโดยมีขั�นตอนการทาํดงันี�  

1. ทาํการเปิดภาพทั�ง 2 ภาพ แลว้มาไวด้ว้ยกนั (เป็น 2 Layer) 
2. เลือกเครื"องมือ           เพื"อปรับขนาดของคนในภาพใหใ้กลเ้คียงกนัโดยไม่ตอ้งสนใจ

วา่ขนาดของภาพจะแตกต่างกนัหรือไม่  
 
                                                                         เปิดงานแลว้นาํภาพทั�ง 2 ภาพมาไวด้ว้ยกนั 
 
 
คลิกเลือก  
เครื"องมือ 
แลว้ปรับ 
ขนาดภาพ  
 
 
 
 
 

3. ปรับลดค่าความเขม้ของภาพ (Opacityหรือ Fill) เพื"อใหเ้ห็นช่วงรอยต่อไดดี้ยิ"งขึ�น  เมื"อเลื"อน
ตาํแหน่งเสร็จแลว้ใหป้รับความเขม้ของภาพเป็น 100 % เหมือนเดิม 
 
 
 
                                                                                                                                             ปรับลดค่า                     
                                                                                                                                             Opacity 
                                                                                                                                             หรือ Fill ให ้
                                                                                                                                             นอ้ยลง 
 
 
              เมื�อปรับค่าความเข้มแล้วจะสังเกตเห็นภาพมีความโปร่งแสงมากขึ0น 
 
 

2 

1 

3 
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สังเกต Layer ของรูปภาพวา่ภาพไหนอยูด่า้นบนแสดงวา่ภาพนั�นอยูห่นา้สุด เราสามารถที"จะยา้ย  
Layer ไว ้บน กลางหรือล่างไดโ้ดยการกดเมาทค์า้งไวที้" Layer ภาพนั�นแลว้ลากขึ�นหรือลงสลบักนัได ้
 
4. เลือก Layer ภาพที"อยูด่า้นหนา้(หลงัจากปรับ Fill ใหมี้ค่า 100% แลว้)  คลิกที" เมนู  Layer >  

Add Layer Mask > Reveal All (หรือเลือกเครื"องมือ              ที"อยูด่า้นล่างขวา ) 
 
 
 
                                                                                                                                          คลิกเมนู  Layer >  
                                                                                                                                          Add Layer Mask 
>                                                                                                                       Reveal All 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  เลือกเครื"องมือ               (Linear Gradient) นาํเมาทม์ากดคา้งไวที้"ภาพแลว้ลากไปยงัจุดที"จะเชื"อมกนั 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

4 
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6.  ปรับค่าสีของภาพใหใ้กลเ้คียงกนัโดยการคลิกเลือก Image > Adjustments > Levels 
 
                                                                                                ปรับค่า ความสวา่ง 
 
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
7.   รวมภาพทั�ง 2 ภาพให้เป็นภาพเดียวกนัโดยเลือกคลิกเลือก Layer ที"ตอ้งการจะรวม ลากมาให้
ติดกนั คลิกเลือก Layer ที"อยูบ่น แลว้คลิกที"สามเหลี"ยมเล็กๆ เลือก Merge Down เป็นการรวม Layer 
ที"เลือกกบั Layer ที"อยูใ่ตล้งมาใหเ้ป็น Layer เดียวกนั 
 
 
                                                                                                                           คลิกที"สามเหลี"ยม 
                                                                                                                           เล็กๆ (หรือคลิกขวา  
                                                                                                                           ที"Layer)  เลือก                    
                                                                                                                           Merge Down 
                                                                                                                         
 
 

8. เลือกเครื"องมือ            Rectangular Marquee Tool  นาํมาคลิกลากเพื"อกาํหนดขอบเขต 
 
                                                                                                       เลือกเครื"องมือ                              
                                                                                                      Rectangular  
                                                                                                      Marquee Tool                    
                                                                                                     นาํมาลากครอบรูป  
                                                                                                     เพื"อกาํหนดขอบเขต 
 
             

 

6 

7 
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9.  เลือกเมนู Select > Inverse  แลว้กด Delete เพื"อลบภาพที"เกินขอบเส้นประทิ�ง 
 
 
                                                                                                                     Select > Inverse   
                                                                                                                     แลว้กด Delete 
 
 
 
 

9. ผลที"ไดจ้ะเห็นวา่ขอบของภาพจะเรียบสวยงาม 
 
 
 
 

 
 
 
 
           (ถา้ตอ้งการใหเ้ส้นประหายไป ใหเ้ลือก Menu >  Select > Deselect  หรือกด Ctrl+D)  
 
เทคนิคพเิศษ  เมื"อเราตอ้งการทาํงานกบั Layer ใดแลว้ เราสามารถที"จะปิด Layer อื"นๆ เพื"อไม่ให ้
Layer อื"นๆมาเกะกะการทาํงานไดโ้ดยการนาํเมาทไ์ปกดคลิกที"สัญลกัษณ์รูปตาที"อยูห่นา้ Layer 
นั�นๆ 
 
                                                                                                                                         สัญลกัษณ์ 
                                                                                                                                         รูปตา ที"ถูก 
                                                                                                                                         เปิดไว ้
 
                                                                                                                                       สัญลกัษณ์ 
                                                                                                                                       รูปตา ที" 
                                                                                                                                      ปิดไว ้
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การลบภาพหรือลบ  Layer 

วธีิที� 1 
1. คลิกคา้งไวที้" Layer ที"ตอ้งการลบ 
2. กดเมาทค์า้งลาก Layer นั�นลงในรูปสัญลกัษณ์ถงัขยะ แลว้ปล่อยเมาท ์

 
 
                                                                                                   1.   คลิกคา้งไว ้

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      ลาก ลงมาในรูป 
                                                                                                                     สัญลกัษณ์ถงัขยะ 
รูปที"ตอ้งการลบ 
 
วธีิที� 2 

1. คลิกขวาที" Layer ที"ตอ้งการลบ จะมีคาํสั"งเพิ"มขึ�นมา 
2. เลือกไปที" Delete Layer   
3. จะมี Box ขึ�นมาถามซํ� า ใหเ้ลือก Yes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

2 

3 

1 

2 



 43

การพมิพ์ข้อความเพิ�มเติม 
       1. เลือกเครื"องมือ            (Text Tool) แลว้นาํมาคลิกที"พื�นที"ทาํงาน จะเกิดสัญลกัษณ์กระพริบ
เตรียมพร้อมที"จะพิมพต์วัอกัษร  หรือสามารถเลือกทาํอีกวธีิหนึ"งคือการ Copy Layer ตวัอกัษร 
โดยการใช ้Mouse มาคลิกคา้งไวที้" Layer ตวัหนงัสือที"เราตอ้งการ(สังเกตดูวา่ Mouse จะเปลี"ยน 
เป็นรูปมือ) 
       2. กด Mouse คา้งไวแ้ลว้ลากมาที"เครื"องหมายหนา้กระดาษที"อยูด่า้นล่างของกล่อง Layer  
 
 
 
 
 
                                                                                                                                คลิกคา้งไวที้"  
                                                                                                                               Layer ตวัหนงัสือ 
                                                                                                                               ที"ตอ้งการ Copy 
Layer ซอ้นกนัอยู ่                     
                                                                                                                      ลากมาที"เครื"องหมาย 
                                                                                                                      หนา้กระดาษ 
 

3   จะมี Layer ที"ถูก Copy เพิ"มขึ�นมา 1 Layer  ที"เหมือนกนัทั�งรูปแบบ ขนาด และสี และ
จะซอ้นกนัอยู ่โดยเราสามารถรู้ไดโ้ดยการเลือกเครื"องมือ            แลว้นาํมากดคา้งไวที้"พื�นที"
ทาํงาน 

4. กด Mouse คา้งไวแ้ลว้ลากเพื"อใหต้วัอกัษรเปลี"ยนตาํแหน่ง  เราจะเห็น Layer ที"ถูก 
Copy ที"จะเหมือนกบัตน้แบบทั�งรูปแบบ ขนาด สี  

 
 
                                                                                                                       กด Mouse คา้ง 
                                                                                                                        แลว้ลากลง 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

4 
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5. เราสามารถที"จะพิมพข์อ้มูลใหม่ไดโ้ดยเลือกเครื"องมือ            แลว้นาํมาปาดทบัตวัอกัษรเดิม 
(ใหเ้ป็นแถบดาํ) แลว้พิมพข์อ้มูลใหม่ทบัลงไป 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      พิมพข์อ้มูล   
                                                                                                                                      เปลี"ยนFont และ  
                                                                                                                                      Size ใหม่ 
 
 
 

6. ปรับแต่งและจดัวางตาํแหน่งรูปภาพใหเ้หมาะสม ทั�งการปรับความสวา่งของภาพ 
(รายละเอียดหนา้ 40)   การซอ้นภาพ(รายละเอียดหนา้ 38) 
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4.4.5  การบันทึกข้อมูล 
            การบนัทึก( Save) ขอ้มูลสามารถทาํไดโ้ดยเลือก File > Save จะเกิด Box ขึ�นมา 
(การเลือก Save As จะใชใ้นกรณีที"ตอ้งการ Save File  เพิ"มในงานเดิมและตอ้งเปลี"ยนชื"อใหม่ 
 

1. เลือกพื�นที"เก็บ
ขอ้มูล 
 

2.  พิมพชื์"องาน 
 
 

3. เลือก Format ของงาน 
 
 
 
 
การเลือกรูปแบบการบนัทึก(Format) สามารถเลือกไดต้ามลกัษณะการใชง้าน 
 
                                                            เลือก นามสกุล Photoshop(*PSD.*.PDD)  
                                                            สามารถนาํมาแกไ้ขได ้แต่จะเปลืองพื�นที"หน่วยความจาํเยอะ 
 
                                                            เลือก JPEG (*.JPG;*.JPG;*.JPE) ไม่สามารถแกไ้ขได ้ 
                                                            แต่ใชห้น่วยความจาํนอ้ย และจะทาํการรวม Layer โดยอตัโนมติั 
 
 
 
งานที"สมบูรณ์ พร้อมที"จะนาํไปพิมพไ์ด ้
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4.4.6  การสั�งพมิพ์งาน(Print) 
 เมื"อดาํเนินการออกแบบและตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้จะตอ้งรีบพิมพป์กทาํเนียบรุ่นเพื"อจะได้
นาํไปเขา้เล่มต่อไป การสั"งพิมพง์านโดยฝ่ายพฒันาสื"อและเทคโนโลยกีารฝึกอบรมนั�นจะมีเครื"อง Printer 
ที"เป็น Laser Printer ซึ" งจะมีความคมชดัสวยงาม หมึกมีความคงทนไม่ละลายนํ�า แต่หมึกจะมีราคาสูง 
ขั�นตอนการสั"งพิมพง์านจากเครื"อง Printer Canon LBP5050N  มีขั�นตอนดงันี�  
 
 
 
 
 

1. เลือกเมนู File > Print… 
 
 
 
 
 
 
 
 

จะมี  Box คาํสั"งขึ�นมาใหด้าํเนินการ 
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เครื"อง Printer Canon LBP5050N จะมีส่วนสาํคญัที"เกี"ยวขอ้งคือ   
Printer   หมายถึง  เครื"อง Printer ที"ต่อสัญญาณไว ้สามารถคลิกเลือกที"สามเหลี"ยมเล็กๆ 

                                            สามารถเลือก Printer เครื"องอื"นได ้
Copy หมายถึง  จาํนวนที"ตอ้งการพิมพ ์  
Page Setup… การจดัการเพิ"มเติมอื"นๆ 
Position   หมายถึง มุมมองในการพิมพ ์
Scaled Print Size  หมายถึง  ขนาดการพิมพ ์ สามารถกาํหนดขนาดการพิมพไ์ด ้

2. คลิกที"  Page Setup เพื"อจดัการขอ้มูลอื"น  เมื"อเลือกแลว้จะมีกล่อง Properties ขึ�นมา 
 
 

3. คลิกที"รูปกระดาษใหเ้ป็น 
ภาพสี(ปกติจะเป็นภาพ ขาว-ดาํ) 
 

 
 
 
 

4. เลือก OK เพื"อกลบัไปที"หนา้เดิม 
 
 

5. ช่อง Copy  ใหพ้ิมพ ์
ตวัเลขตามจาํนวนที"ตอ้งการ 
 
6.  ช่อง  Position  และช่อง 
Scale  Print Size  สามารถคลิก 
เลือกช่องหนึ"งช่องใดก็ได ้  
ในที"นี� ใหเ้ลือก  Position    
Center Image   
 
7. เมื"อตั�งค่าต่างๆเสร็จแลว้คลิกเลือก Print…เครื"อง Printer ก็จะพิมพง์านออกมาตามตอ้งการ 
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4.4.7  เทคนิคพเิศษของโปรแกรม Adobe Photoshop (Cases ต่างๆ) 
 

โปรแกรม Photoshop ในแต่ละเวอร์ชั"นจะมีขอ้ดีขอ้เสียแตกต่างกนั ไม่วา่จะเป็นโปรแกรม 
Photoshop เวอร์ชั"น 7.0  ซึ" งกเ็ป็นเวอร์ชั"นที"มีผูใ้ชง้านมากเป็นอนัดบัตน้ๆ และใชง้านมาอยา่งยาวนาน 
แมว้า่จะมีเวอร์ชั"นอื"นออกมาอีกเรื"อยๆเช่น เวอร์ชั"น CS2,  CS3, CS4 CS5 (CS = Creative Suite) ก็ตาม 
เวอร์ชั"น 7.0 ก็ยงัไดรั้บความนิยมเพราะการใชง้านในเวอร์ชั"นใหม่ๆ มีความแตกต่างบา้งเล็กนอ้ย แต่ที"
แตกต่างมากเลยก็คือการใชง้าน 3D  และ Animation  ในขณะที" เวอร์ชั"น 7.0 ยงัทาํไม่ได ้แต่ขอ้ดอ้ยก็
คือการทาํงาน 3D  และAnimation  นั�นตอ้งใชห้น่วยความจาํหรือสเป็กเครื"องที"สูงมาก และผูที้"จะ
ทาํงานดา้น 3D ก็ยงัมีนอ้ย ในขณะที"งาน 3D  และ Animation ยงัไม่มีความจาํเป็นตอ้งใชใ้นหน่วยงาน 
และเวอร์ชั"น 7.0 แมจ้ะทาํงานไดดี้ก็เริ"มลา้สมยัไปแลว้โดยมีการพฒันาตระกลู CS มาแทนที"  จาก
ประสบการณ์การทาํงานและการศึกษาขอ้มูลพบวา่ ตระกูล CS เวอร์ชั"นที"มีความเสถียรมากที"สุดน่าจะ
เป็น CS 3  แต่ก็ยงัพบปัญหาอยูบ่า้งและปัญหาที"เกิดขึ�นทุกเวอร์ชั"นในการใชภ้าษาไทยคือปัญหา
วรรณยกุตล์อยสูงผดิปกติ ทาํใหดู้ไม่สวยงาม ดงันั�นการแกปั้ญหาวรรณยกุตล์อยทาํไดไ้ม่ยาก แต่
ช่วงแรกๆที"แกไ้ขอาจจะจาํไม่ค่อยได ้แต่เมื"อแกไ้ข 
และฝึกทาํบ่อยๆจะทาํไดอ้ยา่งรวดเร็วและไม่ยากเลย 
 

1) การแก้ไขสระหรือวรรณยุกต์ลอย 
 โปรแกรม Adobe Photoshop ไม่วา่จะเป็น เวอร์ชั"น 7.0 หรือ CS (Creative Suit)  ซึ" งเป็นเวอร์ชั"นที"
พฒันาขึ�นมาใหม่ ปัจจุบนัเป็น CS 5 เทียบเท่าเวอร์ชั"น 12) จะมีปัญหาในเรื"องของสระหรือวรรณยกุตล์อย
แทบทั�งนั�น 

 
 

 
    วรรณยกุต์

ต่างๆ         ลอยสูงกวา่ 
ป                ปกติ 

 
 
 
 
 
                                 รูปแบบการพิมพ์แบบปกติ วรรณยกุต์จะลอยสูง   
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วธีิการแก้ไข Adobe Photoshop 7.0  และ เวอร์ชั�น CS2 
1. การพิมพ ์  ไมเ้อก   ใหใ้ชว้ธีิ กด Alt คา้งไว ้แลว้พิมพเ์ลข 0139  
2. การพิมพ ์  ไมโ้ท     ใหใ้ชว้ธีิ กด Alt คา้งไว ้แลว้พิมพเ์ลข 0140  
3. การพิมพ ์  ไมต้รี     ใหใ้ชว้ธีิ กด Alt คา้งไว ้แลว้พิมพเ์ลข 0141 
4. การพิมพ ์  จตัวา      ใหใ้ชว้ธีิ กด Alt คา้งไว ้แลว้พิมพเ์ลข 0142  
5. การพิมพ ์  การันต ์  ใหใ้ชว้ธีิ กด Alt คา้งไว ้แลว้พิมพเ์ลข 0143  

 
 
 

วรรณยกุตต่์างๆ     
              เป็นปกติ 

                                               
                

 
 
                  หลังจากแก้ไขสระลอยแล้ววรรณยกุต์จะเป็นปกติ 
 
               แต่ถา้มีการพิมพไ์วแ้ลว้ และเราเขา้ไปแกไ้ขทีหลงันั�นจะตอ้งใชว้ธีิคลิกเมา้ทที์"ทา้ยตวัอกัษรที"มี 
วรรณยกุต ์แลว้กดลูกศรเพื"อไล่ลาํดบัตวัอกัษรวา่เป็นสระตวัที"เราตอ้งการแกไ้ขหรือไม่  เพราะถา้เรานาํ
เมา้ทไ์ปคลิกที"สระเลยนั�น เคอร์เซอร์ที"กระพริบอยูอ่าจจะไม่ไดอ้ยูใ่นตาํแหน่งที"ถูกตอ้งก็เป็นได ้  เมื"อเลื"อน
เมา้ทห์าตาํแหน่งวรรณยกุตไ์ดแ้ลว้ใหก้ด  Delete  วรรณยุกตน์ั�นแลว้พิมพเ์ขา้ไปใหม่โดยการกด  
Alt + ตวัเลขที"แทนวรรณยกุตต่์างๆ 
 การแกไ้ขสระลอยในลกัษณะนี�สามารถแกไ้ขในโปรแกรม Adobe Photoshop 7.0, CS2 และ 
โปรแกรม Adobe PageMaker 7.0 แมว้า่จะต่างโปรแกรม แต่ก็เป็นโปรแกรมที"ผลิตมาจากบริษทัเดียวกนั
(Adobe)จึงทาํใหส้ามารถแกไ้ขวรรณยกุตล์อยไดใ้นวธีิการเดียวกนั  
 

วธีิการแก้ไข Adobe Photoshop CS3-5 
1. นาํเคอร์เซอร์คลิกดา้นหนา้หรือหลงัวรรณยกุต ์ 
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2. กด Shift คา้งไว ้แลว้กดเครื"องหมายลูกศรซา้ยหรือขวา 
เพื"อใหเ้คอร์เซอร์คลุมวรรณยุกตไ์ว(้ซึ" งจะไม่แสดงผลเป็นสีดาํ 
คลุมใหเ้ห็น)  

3. กด Alt เพิ"ม(ยงักด Shift คา้งไวอ้ยู)่  
4. กดลูกศรลง(กรณีที"ตอ้งการใหว้รรณยกุตต์ ํ"าลง)    

หรือกดลูกศรขึ�น(กรณีที"ตอ้งการใหว้รรณยกุตสู์งขึ�น) 
5. วรรณยกุตจ์ะปรับตามที"เราตอ้งการ 

 
2) การย่อขยายภาพอย่างรวดเร็ว 

 ในการทาํงานออกแบบดว้ยโปรแกรม Adobe Photoshop นั�นจาํเป็นอยา่งยิ"งในการยอ่ขยายภาพ 
เพื"อดูรายละเอียดของภาพให้ชดัเจน โดยเฉพาะอยา่งยิ"งการเลือกใชเ้ครื"องมือ            (Polygon Lasso หรือ
เครื"องมือสร้างเส้น Selection เป็นรูปทรงอิสระ) เพราะเมื"อเลือกเครื"องมือแลว้นาํมาคลิกที"ภาพเพื"อทาํการ 
Selection แลว้อาจจะมีปัญหาในการยอ่ขยายภาพเพราะไม่สามารถนาํเมา้ทไ์ปคลิกที"เครื"องมือ             (ยอ่-
ขยาย)ได ้
 
วธีิการดําเนินการ 

- การขยายภาพ  ใหก้ด Ctrl คา้งไว ้แลว้กดแป้นเครื"องหมายบวก ( + )  
- การยอ่ภาพ  ใหก้ด Ctrl คา้งไว ้แลว้กดแป้นเครื"องหมายลบ ( - ) 

เทคนิคพเิศษ    การกดเครื"องหมายบวกหรือลบนั�นยิ"งกดหลายครั� ง ภาพก็จะขยายหรือยอ่ลงไปเรื"อยๆ 
 

3) การเลื�อนภาพโดยไม่ต้องใช้ Scroll bar (แถบเลื"อนแนวตั�งและแนวนอน) 
 นอกจากการยอ่ขยายภาพโดยไม่จาํเป็นตอ้งเลือกเครื"องมือแลว้ การเลื"อนภาพโดยไม่ตอ้งคลิก
เลื"อนภาพที" Scroll bar ก็มีความจาํเป็นไม่นอ้ยกวา่กนั และยงัตอ้งทาํงานไปพร้อมๆกบัการยอ่ขยาย เช่นใน
กรณีที"จะตอ้งทาํการสร้างเส้น Selection ที"เป็นรูปทรงอิสระนั�น การที"จะคลิกเลือกขอบของภาพให้
แนบเนียนที"สุดนั�นมีความจาํเป็นอยา่งยิ"งที"จะตอ้งขยายภาพเพื"อใหเ้ห็นรายละเอียดไดช้ดัเจน แต่เมื"อขยาย
ใหญ่ขึ�นแลว้ทาํการสร้างเส้น Selection ไปเรื"อยๆ จึงจาํเป็นที"จะตอ้งเลื"อนภาพ แต่การที"เรา Selection ภาพ
ยงัไม่เสร็จแลว้จะไปสลบัเปลี"ยนเครื"องมือเพื"อเลื"อนภาพนั�นไม่สามารถทาํได ้เพราะเส้นที"เรา Selection 
นั�นก็จะวิ"งไปบรรจบกนัโดยอตัโนมติั ทาํให้ภาพที" Selection ไม่สมบูรณ์ 
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วธีิการดําเนินการ 
1. กดแป้น Space bar คา้งไว ้(แป้นสาํหรับเคาะเวน้วรรค) เมื"อเรากด Space bar คา้งไวใ้หส้ังเกต 

เคอเซอร์จะเปลี"ยนจากเครื"องหมาย            เป็นเครื"องหมาย             ซึ" งหมายถึงการเคลื"อนยา้ยภาพ 
2. กดเมา้ทค์า้งไว(้ในขณะที"กดแป้น Space bar ดว้ย) จะสามารถเคลื"อนยา้ยภาพไปตามที"เรา

ตอ้งการ 
 

การออกแบบงานกราฟิคโดยการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ Adobe Photoshop นั�นไม่ไดจ้าํกดัอยู ่
เพียงแค่ปกเอกสารหรือปกทาํเนียบรุ่นเท่านั�น เพียงแต่คู่มือเล่มนี�ไดน้าํเสนอถึงรูปแบบการทาํทาํเนียบรุ่น 
ที"เป็นลกัษณะรูปแบบเดียวกนั เพื"อใหผู้ที้"จะดาํเนินการจดัทาํทาํเนียบรุ่นไดรู้้แนวทางการจดัทาํ ซึ" งเมื"อได ้
ศึกษาเรียนรู้แลว้จะทาํใหไ้ดค้วามรู้ไดแ้นวคิดเทคนิควธีิการที"จะต่อยอดไปสู่งานสร้างสรรคอื์"นๆอีก 
มากมายเช่นงานออกแบบการ์ดต่างๆ งานป้ายไวนิล หรือแมแ้ต่การออกแบบนิทรรศการก็สามารถ 
ประยกุตใ์ชไ้ดเ้ช่นกนั นอกจากนั�นโปรแกรม Adobe Photoshop ยงัมีเทคนิคพิเศษอีกมากมายใหไ้ดเ้รียนรู้ 
จากแนวทางที"ไดน้าํเสนอไปแลว้ ซึ" งสิ"งที"อยากแนะนาํใหก้บัผูที้"เรียนรู้นั�นก็คือนอกจากจะตอ้งอ่านเนื�อหา
เพิ"มเติมแลว้สิ"งที"สาํคญัที"สุดก็คือตอ้งฝึกปฏิบติัอยา่งต่อเนื"องและบ่อยๆ เพราะถา้ศึกษาเรียนรู้แลว้ไม่ไดฝึ้ก 
ปฏิบติัก็จะทาํใหลื้มไดอ้ยา่งง่ายดาย แต่ถา้ไดมี้โอกาสฝึกปฏิบติั นอกจากจะไดท้บทวนความรู้แลว้ยงัมี 
โอกาสไดท้ดลองใชเ้ทคนิคต่างๆที"มีอยูใ่น Filter ซึ" งจะมีรูปแบบพิเศษที"หลากหลายสวยงามไปปรับใชใ้ห้
เหมาะสมกบังานที"เราตอ้งการไดอี้กดว้ย 
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บทที� 5 

วเิคราะห์ปัญหา อปุสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 

การทาํงานออกแบบปกทาํเนียบรุ่นนั�น ในแต่ละขั�นตอนการทาํงานทั�ง 5 ขั�นตอน มีปัญหา
อุปสรรคที"พบและแนวทางการแกไ้ขปัญหาที"คาดวา่จะช่วยทาํใหปั้ญหาลดนอ้ยลงหรือหมดไป มีดงันี�  
 
ขั@นตอนที� 1    ผู้ขอใช้บริการทาํบันทกึ / เขียนใบขอใช้บริการ 

 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา 

ปัญหาจากหน่วยงาน/ระบบงาน 
 -  มีการปรับเปลี"ยนขอ้มูลหลกัสูตรการฝึกอบรม 
    แต่ไม่ไดแ้จง้ให้ฝ่ายพฒันาสื"อฯทราบ  

 
-  ประสานงานทั�ง 3 ฝ่ายที"รับผดิชอบงานฝึกอบรม 
   ใหท้ราบทั"วถึงกนั 

ปัญหาจากวสัดุอุปกรณ์ 
  -   

 
-   

ปัญหาจากผู้ปฏิบัติงาน 
  -  งานกระชั�นชิด 
 
 
  -  มีงานอื"นแทรก 
 

 
-  ประสานงานกบัเจา้หนา้ที"เพื"อขอขอ้มูลใหไ้ดเ้ร็ว 
   ที"สุด 
 
-  จดัลาํดบัความสาํคญัของงาน หรือมอบหมาย 
    กระจายงานใหผู้อื้"นช่วยดาํเนินการ 

ปัญหาจากผู้ขอใช้บริการ 
    -  การกรอกขอ้มูลในแบบขอใชบ้ริการไม่มี 
      ความละเอียดครบถว้น 
 
 -  การเขียนขอใชบ้ริการมีความกระชั�นชิด  
      ทาํใหต้อ้งรีบดาํเนินการเพื"อใหง้านเสร็จทนั 
      ตามกาํหนด 
 
  -  ส่งขอ้มูล/ภาพประกอบการอบรมชา้ 
     หรือไม่มีขอ้มูลให้ 

 
-  ธุรการฝ่ายฯตอ้งตรวจสอบขอ้มูลใหล้ะเอียด 
    รอบคอบ ก่อนส่งใหห้วัหนา้ฝ่ายพิจารณา 
 
-  กาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินการเพื"อให้
ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บทราบ 
 
 
-  ประสานงานกบัผูรั้บผดิชอบใหส่้งขอ้มูลในวนัแรก
ของการอบรม โดยเฉพาะอยา่งยิ"งการฝึกอบรม 2 วนั 
ควรจะตอ้งส่งขอ้มูล/ภาพถ่ายในช่วงเชา้ของวนัแรก 
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ขั@นตอนที� 2    หัวหน้าฝ่ายพิจารณามอบหมายงาน 

 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา 

ปัญหาจากหน่วยงาน/ระบบงาน 
 -   

 
- 

ปัญหาจากวสัดุอุปกรณ์ 
  -   

 
-   

ปัญหาจากผู้ปฏิบัติงาน 
  -   

 
- 

ปัญหาจากผู้ขอใช้บริการ 
   -   

 
-   

 
 
ขั@นตอนที� 3    ดําเนินการผลิต 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา 

ปัญหาจากหน่วยงาน/ระบบงาน 
 -  ปัญหาจากโปรแกรมลิขสิทธิ�  มีความยุง่ยากใน 
     การดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้ง และตอ้งอยูใ่นความ 
     ดูแลและดาํเนินการของสํานกัคอมพิวเตอร์ 
 
-  ปัญหาระบบไฟฟ้าของหน่วยงานดบับ่อย ทาํให้ 
   เกิดความล่าชา้ในการทาํงาน 

 
-  ประสานงานกบัฝ่ายเลขานุการสาํนกั  เพื"อเร่งรัด 
   การดาํเนินงาน  
 
 
-  ประสานงานกบัฝ่ายเลขานุการสาํนกั  ตรวจเช็ค 
   จาํนวนครั� งที"ไฟฟ้าดบัในแต่ละเดือนเพื"อเป็น 
   ขอ้มูลแจง้ใหห้น่วยงานที"รับผดิชอบแกไ้ขปัญหา 
   ทั�งระยะสั�นและระยะยาว 

ปัญหาจากวสัดุอุปกรณ์ 
  -  เครื"องพิมพร์ะบบ Laser จะมีค่าใชจ่้ายที" 
     ค่อนขา้งแพง ทาํใหก้ระทบกบังบประมาณ 
    รายจ่ายประจาํปี 
 

 
-  จดัซื�อเครื"องพิมพร์ะบบ  Inkjet มาใชท้ดแทน 
    แมว้า่คุณภาพจะสู้ระบบ Laser ไม่ได ้แต่ก็พอ 
   ทดแทนกนัได ้ โดยระบบพิมพ ์Laser จะใชพ้ิมพ ์
   เฉพาะงานที"มีความสาํคญัเท่านั�น เพื"อลดค่าใชจ่้าย 
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ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา 

ปัญหาจากผู้ปฏิบัติงาน 
    -  ผลงานไม่มีความแปลกใหม่ 
 
 
 
 
  -  ปัญหาจากขอ้มูล(ภาพประกอบ)ไม่สมบูรณ์  ซึ" ง 
     การจดัทาํปกเอกสารหรือปกทาํเนียบรุ่นนั�น  
    ส่วนที"สาํคญัเป็นอยา่งยิ"งคือภาพประกอบ  
   โดยเฉพาะอยา่งยิ"งปกเอกสารที"เป็นทาํเนียบรุ่น  
    เพราะภาพประกอบในแต่ละรุ่นจะบ่งบอก 
    เฉพาะเจาะจงในรุ่นนั�นๆ ไม่สามารถนาํภาพ 
    ของรุ่นอื"นๆมาทดแทนได ้ซึ" งแตกต่างจากการทาํ 
    ปกเอกสารหลกัสูตรต่างๆ ซึ" งสามารถหารูปภาพ 
    ต่างๆที"สื"อถึงเนื�อหาสาระในเนื�อหาของเอกสาร 
    มาออกแบบได ้ดงันั�นการทาํปกทาํเนียบรุ่นนั�น  
    รูปภาพที"นาํมาทาํปก จะตอ้งเป็นบุคคลที"เกี"ยว 
    ขอ้งกบัรุ่นนั�นๆ ไม่วา่จะเป็นวทิยากร ผูเ้ขา้อบรม  
    สถานที"อบรม บรรยากาศการอบรม เพราะถา้ 
    รูปภาพที"ไดม้าไม่สมบูรณ์หรือไม่มีรูปภาพเลยก็ 
    จะทาํใหก้ารออกแบบปกทาํเนียบรุ่นทาํได ้
    ลาํบากมากยิ"งขึ�น 

 
-  คน้ควา้  ศึกษาหาขอ้มูลเพิ"มเติมจากรูปแบบปก  
   เอกสารในห้องสมุด หรือตามแหล่งต่างๆ เช่นร้าน 
   หนงัสือ  Internet เพื"อจะไดมี้แนวความคิดใหม่ๆ 
   ในการทาํงาน 
 
- แจง้รายละเอียดให้เจา้หนา้ที"ประจาํหลกัสูตร

ทราบความตอ้งการ เช่นการถ่ายภาพนั�นควร
ถ่ายภาพหลายๆมุม ทั�งวทิยากร  ผูเ้ขา้อบรม  
บรรยากาศ  การถ่ายภาพเจาะรายบุคคล ภาพหมู่ 
และควรถ่ายสาํรองภาพเยอะๆ เพราะในปัจจุบนั
เทคโนโลยกีารถ่ายภาพทนัสมยัมากยิ"งขึ�น 
สามารถตรวจสอบภาพที"ถ่ายไดท้นัที ซึ" งต่างจาก
เดิมที"จะรู้วา่ผลงานการถ่ายจะดีหรือไม่ก็ตอ้งลุน้
เอาตอนที"ไปลา้งและอดัภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิ"ง
ในปัจจุบนั การถ่ายภาพนั�นไม่ไดสิ้�นเปลืองฟิลม์
แต่อยา่งใด สามารถถ่ายภาพไดเ้ยอะและสามารถ
ลบขอ้มูลแลว้ถ่ายภาพใหม่ได ้

ปัญหาจากผู้ขอใช้บริการ 
-  ผูที้"มาขอใชบ้ริการกระชั�นชิด ทาํใหต้อ้งรีบ 
    ดาํเนินการ ซึ" งอาจจะทาํใหผู้ป้ฏิบติังานไม่มีเวลา 
    คิดออกแบบในรูปแบบใหม่ๆ งานอาจจะไม่มี 
    ความละเอียดสวยงาม นอกจากนั�นยงัทาํให ้
    ผูจ้ดัทาํเกิดความเครียดในการทาํงานเพราะ 
    จะตอ้งเร่งงานเพื"อให้เสร็จตามเวลาที"กาํหนด 
 
  -  ส่งขอ้มูล/ภาพประกอบการอบรมชา้  

 
-  กาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินการเพื"อให้ 
    ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บทราบ 
 
-  ดาํเนินการในช่วงนอกเวลาทาํการ 
 
 
 
-  ประสานงานกบัผูรั้บผดิชอบใหส่้งขอ้มูลในวนั 
    แรกของการอบรม โดยเฉพาะอยา่งยิ"งการ 
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    ฝึกอบรม 2 วนั ควรจะตอ้งส่งขอ้มูล/ภาพถ่าย 
   ในช่วงเชา้ของวนัแรก 

 
ขั@นตอนที�  4    ตรวจสอบงาน 

 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา 

ปัญหาจากหน่วยงาน/ระบบงาน 
 -   

 
- 

ปัญหาจากวสัดุอุปกรณ์ 
  -   

 
-   

ปัญหาจากผู้ปฏิบัติงาน 
  -  ความคิดเห็นไม่สอดคลอ้งกนั เช่น ผูจ้ดัทาํ 
      อาจจะมองในเรื"องหลกัการออกแบบ การจดั 
      องคป์ระกอบภาพ  แต่ผูป้ระสานงานอาจจะ 
      มองในมุมของความครบถว้นของจาํนวนผู ้
      อบรมเป็นตน้  

 
-  อธิบายเหตุผลใหผู้รั้บผดิชอบเขา้ใจในรูปแบบที" 
   ดาํเนินการ เพื"อความสาํเร็จของงาน 

ปัญหาจากผู้ขอใช้บริการ 
   -  ความคิดเห็นไม่สอดคลอ้งกนั 

 
-  อธิบายเหตุผลใหผู้รั้บผดิชอบเขใ้จ  

 

ขั@นตอนที�  5    รับงาน 

 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา 

ปัญหาจากหน่วยงาน/ระบบงาน 
 -   

 
- 

ปัญหาจากวสัดุอุปกรณ์ 
  -   

 
-   

ปัญหาจากผู้ปฏิบัติงาน 
  -   

 
-   

ปัญหาจากผู้ขอใช้บริการ 
   -   

 
-   
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ปัญหาอื�นๆ/แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
การทาํงานออกแบบในปัจจุบนัจะแตกต่างจากเดิมมากเพราะมีเทคโนโลยต่ีางๆ มาช่วยใหก้าร 

ทาํงานเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว แต่ถึงแมจ้ะมีเทคโนโลยมีาเป็นเครื"องมือช่วยมากมายแลว้ก็ยงัมีปัญหา
อุปสรรคทั�งปัญหาจากวสัดุอุปกรณ์และปัญหาดา้นอื"นๆ พอจะสรุปไดด้งันี�  
 
1.  ปัญหาและอุปสรรคที"เกิดจากอุปกรณ์เครื"องมือ ซึ" งแยกเป็น 
          -  ด้านเครื� องมือ(Hardware) ปัญหาที"เกิดจากเครื"องมือมีไม่เพียงพอและตกรุ่นเร็ว  เพราะเทคโนโลย ี
มีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว ทาํใหป้รับเปลี"ยนตวัอุปกรณ์ต่างๆไม่ทนัเนื"องจากมีปัจจยัในเรื"องค่าใชจ่้าย 
รวมทั�ง 
กระบวนการจดัซื�อจดัจา้งที"ใชเ้วลานาน กวา่จะไดเ้ครื"องมือมาก็ชา้เกินไป 
          -  เครื"องปริ�นเตอร์สีมีจาํนวนจาํกดั ไม่เพียงพอต่อการใชง้าน และเนื"องจากมีแค่เครื"องเดียวทาํใหใ้ช ้
งานค่อนขา้งหนกัจนบางครั� งก็จะเกิดปัญหาขึ�นมา  นอกจากนี�ผงหมึกยงัมีราคาค่อนขา้งสูง ทาํใหก้ระทบ 
กบัค่าใชจ่้ายของสาํนกั 
          -  ด้านอุปกรณ์(Software) โปรแกรมการทาํงานไม่ใช่โปรแกรมแท ้เพราะกระบวนการจดัซื�อ
โปรแกรมจะตอ้งผา่นสาํนกัคอมพิวเตอร์ ซึ" งสาํนกัคอมพิวเตอร์ไม่สามารถจดัซื�อใหไ้ด ้ 
         -  มีการเปลี"ยนเวอร์ชั"นเร็ว ทาํใหต้อ้งทาํการ Upgrade โปรแกรมใหท้นัสมยั นอกจากนี�ยงัมีปัญหาใน
ดา้นไวรัสที"เขา้มารบกวนการทาํงาน ทาํใหเ้กิดความล่าชา้ และฝ่ายที"รับผดิชอบดาํเนินการแกไ้ขก็ไม่
สามารถจดัการดว้ยความรวดเร็วไดเ้นื"องจากมีภารกิจตอ้งดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวทิยาลยัทั�งหมด  
 

แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ   
  เนื"องจากมีปัจจยัในเรื"องค่าใชจ่้ายเขา้มาเกี"ยวขอ้งในดา้นของอุปกรณ์  ดงันั�นการจะปรับเปลี"ยน
เครื"องมือต่างๆจะตอ้งมีการวเิคราะห์ขอ้ดีขอ้ดอ้ย ความคุม้ค่าความเหมาะสมพอสมควร ดงันั�นการแกไ้ข
ปรับปรุงเครื"องมืออาจจะเป็นเรื"องยากกวา่การศึกษาหาขอ้มูลถึงโปรแกรมที"มีความสามารถใชง้านไดดี้ มี
ปัญหานอ้ยมาแกไ้ขปัญหาก่อน  ส่วนการแกปั้ญหาเครื"องปริ�นเตอร์นั�น เครื"อง Laser Printer แมจ้ะมีราคา
แพงทั�งตวัเครื"องและผงหมึก แต่ก็ยงัมีความจาํเป็นที"จะตอ้งใชง้านอยู ่เพราะงานหลายๆงานนั�นยงัตอ้งการ
ความประณีตสวยงาม แต่ควรกาํหนดขอบเขตการปริ�นงานใหเ้หมาะสม และควรมีเครื"อง Printer สีแบบ
ธรรมดา  
ที"มีราคาเครื"องและผงหมึกไม่แพงมาใชง้านทั"วไปแทน 
  กรณีโปรแกรมไม่แท ้ควรดาํเนินการใหส้าํนกังานเลขานุการสาํนกัฯ แจง้ใหส้าํนกัคอมพิวเตอร์
ดาํเนินการจดัหา/จดัซื�อโดยเร็วอีกครั� ง โดยจะตอ้งอธิบายความสาํคญัของการใชโ้ปรแกรมใหส้าํนกั
คอมพิวเตอร์เขา้ใจและรีบดาํเนินการ  หากไม่สามารถดาํเนินการได ้ควรเสนอใหด้าํเนินการจดัซื�อโดยใช้
งบประมาณการดาํเนินงานของสาํนกัฯหรือนาํเสนอขอ้มูลต่อคณะกรรมการบริหารสาํนกัฯเพื"อขออนุมติั
เงินของสาํนกัฯ จดัซื�อ  
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2.  ปัญหาจากบุคลากร   
          -  ด้านจาํนวนบุคลากร การทาํงานดา้นออกแบบนั�นจาํเป็นตอ้งเป็นบุคคลที"มีความรู้ ความสามารถ 
ทางดา้นศิลปะ ออกแบบ จิตรกรรม ซึ" งสามารถที"จะจินตนาการหรือสร้างสรรคง์านออกมาไดต้ามหลกั
วชิา หรือตามทฤษฎีทางศิลปะ นอกจากนี�ยงัตอ้งมีความสามารถในการทาํงานออกแบบดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ซึ" งมีหลายโปรแกรม เช่น โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ,Adobe 
PageMaker, Adobe Indesign  ดงันั�นปัญหาจาํนวนของบุคลากรที"มีคุณสมบติัครบถว้นทั�งความรู้ทาง
ศิลปะและความสามารถ 
ในโปรแกรม Graphic จึงมีจาํนวนนอ้ย  ในขณะที"งานดา้น Graphic มีแนวโนม้มากขึ�นตามการขยายตวั 
ของงานฝึกอบรม 
 
          -  ด้านความสามารถของบุคลากร  ในปัจจุบนัโปรแกรมการทาํงานดา้น Graphic ไดพ้ฒันาไปอยา่ง
รวดเร็ว มีการออกเวอร์ชั"นใหม่ๆมาเสมอ บุคลากรที"ทาํงานดา้น Graphic Design จึงตอ้งขวนขวายศึกษาหา
ความรู้เพิ"มเติมอยา่งต่อเนื"อง ทั�งจากเอกสารหรือหนงัสือคู่มือต่างๆ รวมทั�งการคน้ควา้ขอ้มูลทาง Internet   
แต่ก็ยงัไม่สามารถทาํงานไดค้รอบคลุมทุกความสามารถของโปรแกรม โดยเฉพาะอยา่งยิ"งในปัจจุบนัได ้
มีการพฒันารูปแบบการฝึกอบรมที"มุ่งเนน้ไปทางดา้นการอบรมทางไกลมากยิ"งขึ�น  มีการพฒันาโปรแกรม 
ทางดา้น e- Training ขึ�นมามากมาย แมบุ้คลากรจะมุ่งพฒันาเรียนรู้เพื"อใหท้นัเทคโนโลย ีแต่ก็ไม่สามารถที" 
จะเรียนรู้ไดท้นัเพราะความรู้พื�นฐานไม่ไดจ้บมาทางดา้นคอมพิวเตอร์  
 
 แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ  

1. การพฒันาบุคลากร  บุคลากรที"ทาํงานดา้น Graphic Design จะตอ้งพฒันาความรู้ความสามารถ
อยูเ่สมอเพื"อความทนัสมยัของเทคนิควธีิการต่างๆ และตอ้งมีการแนะนาํหรือแนะแนวทางใหก้นัอยูเ่สมอ
โดยเฉพาะอยา่งยิ"งเมื"อมีการไปอบรมหรือสัมมนาเทคนิควิธีการใหม่ๆ จะตอ้งนาํมาถ่ายทอดใหบุ้คลากร
คนอื"นไดรั้บรู้ เพราะนอกจากจะเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้บุคลากรคนอื"นไดรั้บรู้แลว้ยงัเป็นการทบทวน
ความรู้ความเขา้ใจของบุคคลผูน้ั�นอีกดว้ย   

2. การปรับโครงสร้างองคก์ร  โครงสร้างของสาํนกัควรมีการปรับเปลี"ยนใหเ้หมาะสมกบัสภาพ 
ความเป็นจริงและแนวโนม้อนาคตขา้งหนา้ เช่น ควรจะมีนกัวชิาการคอมพิวเตอร์ เพื"อรองรับความ
เปลี"ยนแปลงในอนาคตที"มีแนวโนม้ในการจดัฝึกอบรมทางไกลที"เนน้เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์มากยิ"งขึ�น 
 และเป็นการปรับเปลี"ยนลกัษณะงานใหส้อดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในดา้นการเรียนการสอน 
ระบบทางไกลดว้ยการเนน้การฝึกอบรมทางไกลใหมี้ความสมบูรณ์และโดดเด่นยิ"งขึ�น 
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ภาคผนวก 
 

ความหมายของการออกแบบ 
ชีวติของคนเรานั�นมีความสัมพนัธ์เกี"ยวขอ้งกบัการออกแบบตั�งแต่เกิดจนตายเพราะในการ

ดาํรงชีวิตของเราจะตอ้งกาํหนดวางแผนในขั�นตอนต่างๆ เพื"อใหเ้กิดความเหมาะสมต่อสถานการณ์ที"มี
ความเปลี"ยนแปลงอยูต่ลอดเวลาไม่วา่จะทาํการใดๆ หากขาดการวางแผนหรือขั�นตอนการออกแบบแลว้ก็
อาจทาํใหกิ้จกรรมหรืองานนั�นประสบความสาํเร็จไดย้าก การออกแบบนั�นมีผูอ้ธิบายความหมายไว้
หลากหลายดงันี�  
            การออกแบบ หมายถึง การรู้จกัวางแผนจดัตั�งขั�นตอน และรู้จกัเลือกใชว้สัดุวธีิการเพื"อทาํตามที"
ตอ้งการนั�น โดยใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะรูปแบบและคุณสมบติัของวสัดุแต่ละชนิดตามความคิด
สร้างสรรค ์และการสร้างสรรคสิ์"งใหม่ขึ�นมา เช่น เราจะทาํเกา้อี�นั"งสักตวัจะตอ้งวางแผนไวเ้ป็นขั�นตอน
โดยตอ้งเริ"มเลือกวสัดุที"จะใชท้าํเกา้อี�นั�นจะใชว้สัดุอะไรที"เหมาะสม วธีิการต่อยดึนั�นควรใชก้าว ตะปู น็อต 
หรือใชข้อ้ต่อแบบใด คาํนวณสัดส่วนการใชง้านใหเ้หมาะสม ความแขง็แรงของเกา้อี�นั"งมากนอ้ยเพียงใด 
สีสันควรใชสี้อะไรจึงจะสวยงามและทนทานกบัการใชง้าน เป็นตน้ (www.vcharkarn.com)    
              การออกแบบ หมายถึง การปรับปรุงแบบ ผลงานหรือสิ"งต่างๆ ที"มีอยูแ่ลว้ใหเ้หมาะสมมีความ
แปลกใหม่ขึ�น เช่น เกา้อี� เราทาํขึ�นมาใชซึ้" งเมื"อใชไ้ปนานๆก็เกิดความเบื"อหน่ายในรูปทรง เราก็จดัการ
ปรับปรุงให้เป็นรูปแบบใหม่ใหส้วยกวา่เดิม ทั�งความเหมาะสม ความสะดวกสบายในการใชง้านยงัคง
เหมือนเดิม หรือดีกวา่เดิม เป็นตน้ 
 เวบ็ไซต ์www.kkw.ac.th/kkwweb/teacherhead/thepnarin/com%201.htm ไดอ้ธิบายความหมาย
ของการออกแบบวา่หมายถึง การรวบรวมหรือการจดัองคป์ระกอบทั�งที"เป็น 2 มิติ และ 3 มิติ เขา้ดว้ยกนั
อยา่งมีหลกัเกณฑ ์การนาํองคป์ระกอบของการออกแบบมาจดัรวมกนันั�น ผูอ้อกแบบจะตอ้งคาํนึงถึง
ประโยชน์ใชส้อยและความสวยงาม อนัเป็นคุณลกัษณะสาํคญัของการออกแบบ เป็นศิลปะของมนุษย์
เนื"องจากเป็นการสร้างค่านิยมทางความงามและสนองคุณประโยชน์ทางกายภาพใหแ้ก่มนุษย ์ 
 นอกจากนี�  เวบ็ไซต ์www.kkw.ac.th/kkwweb/teacherhead/thepnarin/com%201.htm ยงัอธิบาย
เพิ"มเติมวา่การออกแบบ หมายถึง กระบวนการที"สนองความตอ้งการในสิ"งใหม่ๆของมนุษยซึ์" งส่วนใหญ่
เพื"อใหชี้วิตอยูร่อดและมีความสะดวกสบายมากขึ�น  
 
กล่าวโดยสรุป การออกแบบ  หมายถึง การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงานที"ผูอื้"นสามารถ
มองเห็นรับรู้ หรือสัมผสัไดเ้พื"อใหมี้ความเขา้ใจในผลงานร่วมกนั ความสาํคญัของการออกแบบ มีอยู่
หลายประการคือ  
 1.  ในแง่ของการวางแผนการทาํงาน งานออกแบบจะช่วยใหก้ารทาํงานเป็นไปตามขั�นตอน อยา่ง
เหมาะสมและประหยดัเวลา ดงันั�นอาจถือวา่การออกแบบคือการวางแผนการทาํงานก็ได ้
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 2.  ในแง่ของการนําเสนอผลงาน  ผลงานการออกแบบจะช่วยใหผู้เ้กี"ยวขอ้งมีความเขา้ใจตรงกนั 
อยา่งชดัเจน  ดงันั�นความสาํคญัของการออกแบบจึงเป็นการสื"อความหมายเพื"อความเขา้ใจระหวา่งกนั  
 3.  เป็นสิ�งที�อธิบายรายละเอยีดเกี�ยวกบังาน งานบางประเภทอาจมีรายละเอียดมากมายซบัซอ้น 
ผลงานออกแบบจะช่วยใหผู้เ้กี"ยวขอ้งและผูพ้บเห็นมีความเขา้ใจที"ชดัเจนขึ�นหรืออาจกล่าวไดว้า่ผลงาน
ออกแบบคือตวัแทนความคิดของผูอ้อกแบบไดท้ั�งหมด  
 4.  แบบจะมีความสําคัญอย่างที�สุด ในกรณีที"นกัออกแบบกบัผูส้ร้างงานหรือผูผ้ลิตเป็นคนละคน
กนั เช่น สถาปนิกกบัช่างก่อสร้าง นกัออกแบบกบัผูผ้ลิตในโรงงาน หรือถา้จะเปรียบไปแลว้นกัออกแบบก็
เหมือนกบัคนเขียนบทละครนั"นเอง  แบบ  เป็นผลงานจากการออกแบบ เป็นสิ"งที"เกิดจากความคิด
สร้างสรรคแ์ละฝีมือของนกัออกแบบ แบบมีอยูห่ลายลกัษณะ ดงันี�  คือ  
             4.1 เป็นภาพวาดลายเส้น (drawing) ภาพระบายสี (Painting) ภาพถ่าย (Pictures) หรือแบบ 
ร่าง (Sketch) แบบที"มีรายละเอียด (Draft) เช่น แบบก่อสร้าง  ภาพพิมพ ์(Printing) ฯลฯ ภาพต่างๆ ที"ใช้
แสดงรูปลกัษณะของงาน หรือแสดงรายละเอียดต่าง ๆ เกี"ยวกบังาน ที"เป็น 2 มิติ  
                  4.2 เป็นแบบจาํลอง (Model) หรือของจริง เป็นแบบอีกประเภทหนึ"งที"ใชแ้สดงรายละเอียดของ 
งานไดช้ดัเจนกวา่ภาพต่าง ๆ เนื"องจากมีลกัษณะเป็น 3 มิติ ทาํใหส้ามารถเขา้ใจในผลงานไดดี้กวา่
นอกจากนี�  แบบจาํลองบางประเภทยงัใชง้านไดเ้หมือนของจริงอีกดว้ยจึงสามารถใชใ้นการทดลอง และ
ทดสอบการทาํงาน เพื"อหาขอ้บกพร่องได ้ 

ประเภทของการออกแบบ  
          1. การออกแบบทางสถาปัตยกรรม (Architecture Design) เป็นการออกแบบเพื"อการก่อสร้าง สิ"ง 
ก่อสร้างต่าง ๆ นกัออกแบบสาขานี� เรียกวา่ สถาปนิก (Architect) ซึ" งโดยทั"วไปจะตอ้งทาํงานร่วมกบั
วศิวกร 
และมณัฑนากรโดยสถาปนิกรับผดิชอบเกี"ยวกบัประโยชน์ใชส้อยและความงามของสิ"งก่อสร้าง งานทาง 
สถาปัตยกรรมไดแ้ก่ 
          - สถาปัตยกรรมทั"วไป เป็นการออกแบบสิ"งก่อสร้างทั"วไป เช่น อาคาร  บา้นเรือน  ร้านคา้ โบสถ ์  
วหิาร  ฯลฯ  
          - สถาปัตยกรรมโครงสร้าง เป็นการออกแบบเฉพาะโครงสร้างหลกัของอาคาร  
          - สถาปัตยกรรมภายใน  เป็นการออกแบบที"ต่อเนื"องจากงานโครงสร้าง ที"เป็นส่วนประกอบ 
ของอาคาร  
           - งานออกแบบภูมิทศัน์ เป็นการออกแบบที"มีบริเวณกวา้งขวาง  เป็นการจดับริเวณพื�นที"ต่าง ๆ  
เพื"อใหเ้หมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อยและความสวยงาม  
           - งานออกแบบผงัเมือง เป็นการออกแบบที"มีขนาดใหญ่ และมีองคป์ระกอบซบัซอ้น ซึ" งประกอบ  
ไปดว้ยกลุ่มอาคารจาํนวนมาก ระบบภูมิทศัน์ ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ  
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            2. การออกแบบผลติภัณฑ์ (Product Design) เป็นการออกแบบเพื"อการผลิต ผลิตภณัฑ ์ชนิดต่าง ๆ 
งานออกแบบสาขานี�  มีขอบเขตกวา้งขวางมากที"สุด และแบ่งออกไดม้ากมายหลาย ๆ ลกัษณะ นกั
ออกแบบรับผดิชอบเกี"ยวกบัประโยชน์ใชส้อยและความสวยงามของ ผลิตภณัฑ ์ งานออกแบบประเภทนี�
ไดแ้ก่  
             - งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์  
             - งานออกแบบครุภณัฑ ์ 
             - งานออกแบบเครื"องสุขภณัฑ ์ 
             - งานออกแบบเครื"องใชส้อยต่างๆ  
             - งานออกแบบเครื"องประดบั  อญัมณี  
             - งานออกแบบเครื"องแต่งกาย 
             - งานออกแบบภาชนะบรรจุผลิตภณัฑ์  
             - งานออกแบบผลิตเครื"องมือต่าง ๆ   ฯลฯ  

            3. การออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design) เป็นการออกแบบเพื"อการผลิตผลิตภณัฑช์นิด 
ต่าง ๆ เช่นเดียวกบัการออกแบบผลิตภณัฑ ์ซึ" งมีความเกี"ยวขอ้งกนั ตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถและ
เทคโนโลยใีนการผลิตสูง ผูอ้อกแบบคือวศิวกรซึ"งจะรับผิดชอบในเรื"องของประโยชน์ใชส้อย ความ
ปลอดภยัและกรรมวธีิในการผลิตบางอยา่งตอ้งทาํงานร่วมกนักบันกัออกแบบสาขาต่างๆดว้ย งาน
ออกแบบประเภทนี�ไดแ้ก่  
          - งานออกแบบเครื"องใชไ้ฟฟ้า  
          - งานออกแบบเครื"องยนต ์ 
          - งานออกแบบเครื"องจกัรกล  
          - งานออกแบบเครื"องมือสื"อสาร  
          - งานออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ต่าง ๆ   ฯลฯ  

           4. การออกแบบตกแต่ง (Decorative Design) เป็นการออกแบบเพื"อการตกแต่งสิ"งต่างๆใหส้วยงาม
และเหมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อยมากขึ�น นกัออกแบบเรียกวา่ มณัฑนากร(Decorator) ซึ" งมกัทาํงาน
ร่วมกบัสถาปนิก งานออกแบบประเภทนี�ไดแ้ก่  
           - งานตกแต่งภายใน (Interior Design)  
           - งานตกแต่งภายนอก  (Exterior Design)  
           - งานจดัสวนและบริเวณ ( Landscape Design)  
           - งานตกแต่งมุมแสดงสินคา้ (Display)  
           - การจดันิทรรศการ (Exhibition)  
           - การจดับอร์ด (Board) 
           - การตกแต่งบนผวิหนา้ของสิ"งต่าง ๆ เป็นตน้  ฯลฯ  
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           5. การออกแบบสิ�งพมิพ์ (Graphic Design) เป็นการออกแบบเพื"อผลิตงานสื"อสิ"งพิมพช์นิดต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ หนงัสือ  หนงัสือพิมพ ์ โปสเตอร์  นามบตัร  บตัรต่าง ๆ  งานพิมพล์วดลายผา้ งานพิมพภ์าพลงบน
สิ"งของเครื"องใชต่้าง ๆ งานออกแบบรูปสัญลกัษณ์ เครื"องหมายการคา้  ฯลฯ 

เวบ็ไซต ์http://images.pistt.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SDcKNAoKCDYAA 
FA2hM81/ ไดอ้ธิบายไวว้า่การออกแบบมีหลกัการพื�นฐานโดยอาศยัส่วนประกอบขององคป์ระกอบศิลป์  
คือ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง นํ� าหนกั สี และ
พื�นผวิ นาํมาจดัวางเพื"อใหเ้กิดความสวยงาม 
การนาํเอาองคป์ระกอบศิลป์ต่างๆมาออกแบบ
ตอ้งคาํนึงในหลกัการจดัดงันี�   

1. ความเป็นเอกภาพ (Unity)  การ
ออกแบบนั�นผูอ้อกแบบจะตอ้งคาํนึงถึงงาน
ทั�งหมดใหอ้ยูใ่นหน่วยเดียวกนั เป็นกลุ่มกอ้น 
หรือมีความสัมพนัธ์กนัทั�งหมดของงานนั�นๆ 
และพิจารณาส่วนยอ่ยลงไปตามลาํดบั ใน
ส่วนยอ่ยๆก็คงตอ้งถือหลกันี� เช่นกนั 
ยกตวัอยา่งเช่น การออกแบบโปสเตอร์ใหมี้ 
ลกัษณะของความสดชื"น ชุ่มฉํ"า ร่มเยน็ ความสบาย  องคป์ระกอบของภาพก็จะใชโ้ทนสีที"สื"อถึงความ
ร่มเยน็ ความสบายโดยใชสี้เขียวเป็นหลกั เป็นการยดึหลกัความเป็นเอกภาพ(ของโทนสีเขียว)เพื"อสื"อให้
เห็นถึงความสดชื"น ชุ่มฉํ"า เป็นตน้ 

2.  ความสมดุล (Balancing) 
เป็นหลกัทั"วๆไปของงานศิลปะที"
จะตอ้งดูความสมดุลของงานนั�นๆ 
ความรู้สึกทางสมดุลของงานนี�  เป็น
ความรู้สึกที"เกิดขึ�นในส่วนของความ 
คิดในเรื"องของความงามในสิ"งนั�นๆ    
มีหลกัความสมดุลอยู ่3 ประการ  
             2.1 ความสมดุลในลกัษณะ

เท่ากนั (Symmetry  Balancing)  
มีลกัษณะซา้ย-ขวาเท่ากนั เป็นตน้ ความ 
สมดุลในลกัษณะนี� ดูและเขา้ใจง่าย เพราะจะเห็นภาพชดัเจน 
 
 

แสดงภาพความเป็นเอกภาพ 

แสดงภาพความสมดุลเท่ากัน 
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               2.2 ความสมดุลในลกัษณะไม่เท่ากนั (Non-symmetry  Balancing) คือมีลกัษณะสมดุลกนัใน
ตวัเองไม่จาํเป็นจะตอ้งเท่ากนั แต่ในดา้นความรู้สึกแลว้เกิดความสมดุลกนัในตวั ลกัษณะการสมดุลแบบนี�
ผูอ้อกแบบจะตอ้งมีการทดลองดูใหแ้น่ใจในความรู้สึกของผูพ้บเห็นดว้ย ซึ" งเป็นความสมดุลที"เกิดใน
ลกัษณะที"แตกต่างกนัได ้เช่น ใชค้วามสมดุลดว้ยผวิ (Texture) ดว้ยแสง-เงา (Shade) หรือดว้ยสี (Color)  
              2.3 จุดศูนย์ถ่วง (Gravity  Balance) การออกแบบใดๆที"เป็นวตัถุสิ"งของและจะตอ้งใชง้าน
การทรงตวั จาํเป็นที"ผูอ้อกแบบจะตอ้งคาํนึงถึงจุดศูนยถ่์วง ไดแ้ก่การไม่โยกเอียง  หรือใหค้วามรู้สึกไม่
มั"นคงแขง็แรง   ดงันั�นสิ"งใดที"ตอ้งการจุดศูนยถ่์วงแลว้ ผูอ้อกแบบจะตอ้งระมดัระวงัในสิ"งนี� ใหม้าก
ตวัอยา่ง เช่น เกา้อี�จะตอ้งตั�งตรง ยดึมั"นทั�งสี"ขาเท่าๆกนั การทรงตวัของคน ถา้ยนื 2 ขาก็จะตอ้งมีนํ�าหนกัลง
ที"เทา้ทั�ง 2 ขา้งเท่าๆกนั   ถา้ยนืเอียงหรือพิงฝา นํ�าหนกัตวัก็จะลงเทา้ขา้งหนึ"ง  และส่วนหนึ"งจะลงที"หลงัพิง
ฝา รูปปั� นคนในท่าวิ"ง จุดศูนยถ่์วงจะอยูที่"ใด ผูอ้อกแบบจะตอ้งรู้และวางรูปไดถู้กตอ้ง เรื"องของจุดศูนยถ่์วง
จึงหมายถึงการทรงตวัของวตัถุสิ"งของนั"นเอง  

3. ความสัมพนัธ์ทางศิลปะ ( Relativity  of  Arts) ในเรื"องของศิลปะนั�น เป็นสิ"งที"จะตอ้งพิจารณา
กนัหลายขั�นตอนเพราะเป็นเรื"องความรู้สึกที"สัมพนัธ์กนั ไดแ้ก่  
            3.1 การเน้นหรือจุดสนใจ  

( Emphasis  or  Centre  of  Interest) 
งานดา้นศิลปะผูอ้อกแบบจะตอ้งมี
จุดเนน้ใหเ้กิดสิ"งที"ประทบัใจแก่ผูพ้บ
เห็น ซึ" งมีเทคนิคการวางจุดเนน้ที"
เรียกวา่ กฎ 3 ส่วนโดยการลากเพื"อ
แบ่งสัดส่วนภาพออกเป็น 3 ส่วน  
เส้นที"ตดักนันั�นในแง่มุมของงาน
ศิลปะถือวา่เป็นจุดที"เด่นและน่าสนใจ  
 
             3.2 จุดสําคัญรอง  (Subordinate) คลา้ยกบัจุดเนน้นั"นเอง แต่มีความสาํคญัรองลงไปตามลาํดบั
ซึ" งอาจจะเป็นรองส่วนที" 1  ส่วนที" 2 ก็ได ้ส่วนนี�จะช่วยใหเ้กิดความลดหลั"นทางผลงานที"แสดง ผูอ้อกแบบ
จะตอ้งคาํนึงถึงสิ"งนี�ดว้ย  
             3.3 จังหวะ ( Rhythm)  โดยทั"วไปสิ"งที"
สัมพนัธ์กนัในสิ"งนั�นๆยอ่มมีจงัหวะ ระยะหรือความถี" 
ในตวัของมนัเอง สิ"งแวดลอ้มที"สัมพนัธ์กนัไม่วา่จะเป็น 
เส้น สี แสงเงา หรือช่วงจงัหวะของการตกแต่ง ลวดลาย 
ที"มีความสัมพนัธ์กนัในที"นั�น เป็นความรู้สึกของผูพ้บเห็น
หรือผูอ้อกแบบจะรู้สึกในความงามนั"นเอง  
 

แสดงภาพการเน้นโดยใช้กฎ 3 ส่วน 

แสดงภาพจังหวะของภาพ 
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             3.4  ความต่างกนั (Contrast)   
                   เป็นความรู้สึกที"เกิดขึ�นเพื"อช่วย
ใหมี้การเคลื"อนไหวไม่ซํ� าซากเกินไป หรือ
เกิดความเบื"อหน่ายจาํเจ  ปัจจุบนัผูอ้อกแบบ
มกัจะหาทางใหเ้กิดความรู้สึกขดักนั ต่างกนั 
เช่น การออกแบบภาพที"มีโทนสีเขียวเป็น
หลกั สามารถนาํสีที"ขดัแยง้หรือแตกต่างกนั
มาประกอบเขา้เพื"อใหเ้กิดความโดดเด่นได ้
แต่ตอ้งระวงัในกรณีที"ใชสี้ที"ขดัแยง้กนัมา
สร้างความโดดเด่นนั�นจะตอ้งมีค่านํ�าหนกั 
สีทั�งสองโทนสีไม่เท่ากนั เช่นถา้จะใชสี้เขียว 
เป็นหลกัก็จะตอ้งใชสี้แดงไม่เกิน 25 เปอร์เซ็น มิฉะนั�นจะเกิดความรู้สึกสะเปะสะปะ รก ดูไม่เป็นเอกภาพ 
และไม่มีความโดดเด่น 
             3.5 ความกลมกลนื  

( Harmonies)  ความกลมกลืนในที"นี�
หมายถึงพิจารณาในส่วนรวมทั�งหมด
แมจ้ะมีบางอยา่งที"แตกต่างกนั การใช้
สีที"ตดักนั หรือ การใชผ้ิว ใชเ้ส้นที"
ขดักนั ความรู้สึกส่วนนอ้ยนี� ไม่ทาํให้
ส่วนรวมเสียก็ถือวา่เกิดความกลมกลืน
กนัในส่วนรวม  ความกลมกลืนใน
ส่วนรวมนี�ถา้จะแยกก็ไดแ้ก่การเนน้
ไปในส่วนมูลฐานทางศิลปะอนัไดแ้ก่   
เส้น  แสง-เงา   รูปทรง  ขนาด   ผวิ   สี   นั"นเอง 
 4. นํ@าหนัก  นํ�าหนกัเป็นความรู้สึกของความหนกัเบา ใกลไ้กล ใหรู้้สึกวา่สิ"งของที"อยูใ่กลจ้ะมีสี
เขม้ ส่วนวตัถุที"อยูไ่กลจะมีสีจางลง มองดูมีนํ�าหนกัเบา และวตัถุที"ใหญ่กวา่จะมีความรู้สึกวา่อยูใ่กลก้วา่
วตัถุที" 
เล็กกวา่ 
 
 
 
 
 

แสดงภาพความต่างกันของสี 

แสดงภาพความกลมกลืน 

แสดงภาพนํ0าหนักที�สื�อถึงความใกล้-ไกล 
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การออกแบบสื�อสิ�งพมิพ์ 
  การผลิตสื"อสิ"งพิมพน์ั�นสามารถทาํไดห้ลากหลายรูปแบบ ในอดีตที"ผา่นมานั�น การออกแบบสื"อ
สิ"งพิมพจ์ะเป็นกระบวนการที"ค่อนขา้งซบัซอ้นยุง่ยาก ผูที้"จะออกแบบสื"อสิ"งพิมพไ์ดจ้ะตอ้งเขา้ใจ
กระบวนการพิมพ ์เทคนิคการออกแบบ การแยกสี การเลยเ์อาท(์Layout) ฯลฯ  ขั�นตอนการทาํงานจะตอ้ง
พยายามไม่ทาํใหเ้กิดความผดิพลาด หรือผิดพลาดนอ้ยที"สุด เพราะถา้ผดิพลาดก็จะตอ้งเริ"มตน้ใหม่ หรือ
การแกไ้ขงานนั�นเป็น 
สิ"งที"ยุง่ยาก ซึ" งไม่เหมือนกบัปัจจุบนัที"มีเทคโนโลยแีละเทคนิควธีิการที"ง่ายกวา่เดิมเยอะมาก ที"แมแ้ต่คนที"
ไม่เคยออกแบบสื"อสิ"งพิมพม์าก่อนก็สามารถทาํไดด้ว้ยความสวยงาม เพราะมีโปรแกรมที"จะช่วยในการ
ออกแบบสื"อสิ"งพิมพม์ากมาย โปรแกรมในการทาํสื"อสิ"งพิมพน์ั�นมีหลายโปรแกรม ในแต่ละโปรแกรมก็มี
ความสามารถที"แตกต่างกนั อยูที่"ผูใ้ชง้านจะเลือกใชเ้พื"อวตัถุประสงคอ์ะไร เช่น โปรแกรม Adobe 
PageMaker หรือ Adobe Indesign เป็นโปรแกรมที"เหมาะสาํหรับการจดัหนา้เอกสาร  โปรแกรม Adobe 
Illustrator เป็นโปรแกรมที"เหมาะกบัการออกแบบลายเส้น งานกราฟิก  ส่วนโปรแกรมAdobe Photoshop 
เป็นโปรแกรมที"เหมาะสาํหรับการออกแบบสื"อสิ"งพิมพ ์การตกแต่งรูปภาพเพื"อนาํไปใชก้บัในงานสื"อ
สิ"งพิมพแ์ละออกแบบเวบ็ไซต ์ซึ" งปัจจุบนัไดพ้ฒันาโปรแกรมมาถึงเวอร์ชั"น CS5 (Creative Suite 5) การ
พฒันาของโปรแกรม Adobe Photoshop ในช่วงหลงัๆเป็นไปอยา่งรวดเร็วไม่เหมือนเวอร์ชั"น Adobe 
Photoshop 7.0 ที"ใชง้านมาอยา่งยาวนาน จนกระทั"งมีการปรับมาเป็นรุ่น CS   จากนั�นก็พฒันาดว้ยความ
รวดเร็วจนบางครั� งผูใ้ชง้านเองก็ยงัตามไม่ค่อยจะทนั การปรับปรุงพฒันาตวัโปรแกรมในแต่ละรุ่นนั�นจะมี
ความแตกต่างกนัไม่ค่อยมาก แต่ที"เห็นเด่นชดัก็คือเวอร์ชั"น CS4 และ CS5 ที"มีเมนู 3D เขา้มาใชง้าน แต่
เวอร์ชั"นใหม่ๆก็มกัจะมีปัญหาเพิ"มมากขึ�นเช่นกนัเพราะเครื"องคอมพิวเตอร์ของผูใ้ชง้านอาจจะยงั
ปรับเปลี"ยนตามไม่ทนัแต่ก็ยงัมีเวอร์ชั"นที"มีความโดดเด่นใชง้านไดดี้ไม่ค่อยมีปัญหามากนกัก็คือ Adobe 
Photoshop CS3 

ปัจจุบนัโปรแกรม Adobe Photoshop มีบทบาทสาํคญัต่อการออกแบบอยา่งมาก โดยสามารถนาํ
โปรแกรม Adobe Photoshop ไปใชอ้อกแบบงานดา้นต่างๆดงันี�         

- งานดา้นสื"อสิ"งพิมพ ์เช่น หนงัสือ นิตยสาร วารสาร แผน่พบั แผน่ปลิว โบรชวัร์ การ์ด ป้ายไว
นิล  

- งานโฆษณาประชาสัมพนัธ์ทางโทรทศัน์ งาน Presentation 
- งานกราฟิกบนบรรจุภณัฑที์"ใชฉ้ลากสินคา้ทั"วๆไป 
- งานออกแบบกราฟิกบนเวบ็ไซต ์
- ฯลฯ 
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ประวตัิผู้เขียน 
 

ชื�อ   นาย ธนกฤต   หาดทวายกาญจน์ 
E-mail   thanakrit0208@gmail.com 
ตําแหน่ง  นกัวชิาการโสตทศันศึกษาชาํนาญการ 
การศึกษา ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการศึกษา (มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร) 

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาเทคโนโลยกีารศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์      
สถานที�ทาํงาน สาํนกัการศึกษาต่อเนื"อง  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ผลงานวทิยานิพนธ์ 

- ผลของกิจกรรมกลุ่มในการลดพฤติกรรมกา้วร้าวของนกัเรียนช่วงชั�นที" 2 โรงเรียน
ชุมชน 
วดัจนัทร์กะพอ้ จงัหวดัปทุมธานี (2547) 

ผลงานวจัิย 
- การพฒันาชุดฝึกอบรมแบบ e-Trainning : การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ให้เด็ก 

      (เป็นผูว้ิจยัร่วม  2549) 
ประสบการณ์ 
   - อาจารยพ์ิเศษ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร (2545) 
   - อาจารยพ์ิเศษ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา (2553) 
  - วทิยากรบรรยายสถาบนั แฟ็ค เซ็นเตอร์  
   - วทิยากรบรรยายบริษทัพีเพิลไดนามิค จาํกดั 
หัวข้อ/วชิาที�บรรยาย 

-  การผลิตสื"อสิ"งพิมพ ์

-  การผลิตสื"อสาํหรับงานฝึกอบรม 

-  กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 

-  กิจกรรม Walk rally 

-  เทคนิคการทาํงานเป็นทีม 

 
 
    
 


