
บทที# 1
บทนํา

1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของการจัดทาํคู่มือ

หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มีลกัษณะเป็นมหาวทิยาลยัในระบบเปิด ดาํเนินการสอนโดยใช้
ระบบการสอนทางไกล ซึDงพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมิูพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานชืDอ
"มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช" ตามพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รัชกาลทีD 7 เมืDอครัP งทรง
ดาํรงพระอิสริยยศ เป็น "กรมหลวงสุโขทยัธรรมราชา" และพระราชทาน พระบรมราชานุญาตใหใ้ชพ้ระราชลญัจกร
ในรัชกาลทีD 7 ซึD งเป็นรูปพระแสงศรสามองค์ นาํมาประกอบกบัเจดียท์รงพุ่มขา้วบิณฑ์ซึD งเป็นสัญลกัษณ์ของ
กรุงสุโขทยั เป็นตราประจาํมหาวทิยาลยั   และเมืDอวนัทีD 5 กนัยายน พ.ศ.2521 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ไดท้รง
ลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มหาวิทยาลยัจึงกาํหนดวนัทีD 5 กนัยายน
ของทุกปีเป็นวนัสถาปนามหาวิทยาลัย  (www.stou.ac.th)  มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชมีวิสัยทศัน์คือ
“ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เป็นมหาวทิยาลยัเปิดทีDใชร้ะบบการศึกษาทางไกลชัPนนาํของโลก ใหก้ารศึกษา
ตลอดชีวติสาํหรับทุกคน ”  โดยมีพนัธกิจ 5 ขอ้คือ

1. ผลิตบณัฑิต
2. พฒันาทรัพยากรมนุษยทุ์กระดบัของประเทศ
3. พฒันาชุมชน องคก์ร และสถาบนัในสงัคม เพืDอนาํไปสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้
4. วจิยั ส่งเสริม และพฒันาองคค์วามรู้ และภมิูปัญญาไทย
5. อนุรักษ ์ส่งเสริม และพฒันาศิลปวฒันธรรม

มหาวทิยาลยัจึงไดจ้ดัตัPงหน่วยงานขึPนมา 9 ฝ่ายเพืDอปฏิบติัตามพนัธกิจ ดงันีP
1. ฝ่ายวชิาการ

- สาขาวชิาตา่งๆ
- สาํนกัทะเบียนและวดัผล
- สาํนกัวชิาการ
- สาํนกับณัฑิตศึกษา

2. ฝ่ายกิจการภายใน
- กองกลาง
- กองการเจา้หนา้ทีD
- งานอาคารสถานทีD

3. ฝ่ายวางแผนและพฒันาระบบ
- สถาบนัวจิยัและพฒันา
- กองแผนงาน
- ศนูยป์ระสานการประกนัคุณภาพการศึกษา

ม
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4. ฝ่ายบริการการศึกษา
- สาํนกับริการการศึกษา
- ศนูยว์ทิยพฒันา
- ศนูยส์ารสนเทศ
- งานประสานศนูยว์ทิยพฒันา

5. ฝ่ายปฏิบติัการ
- สาํนกัเทคโนโลยกีารศึกษา
- สาํนกัคอมพวิเตอร์
- สาํนกับรรณสารสนเทศ

6. ฝ่ายการเงิน
- กองคลงั
- กองพสัดุ

7. ฝ่ายพฒันาเครือข่ายและวเิทศสมัพนัธ์
- สาํนกัพมิพ์
- ศนูยฝึ์กอบรมเทคโนโลยกีารพมิพแ์ห่งชาติ
- งานวเิทศสมัพนัธ์

8. ฝ่ายกิจกรรมพเิศษ
- สาํนกัการศึกษาตอ่เนืDอง
- ศนูยส์มัมนาและฝึกอบรม

9.  ฝ่ายกิจการสภามหาวทิยาลยั
- สาํนกังานสภามหาวทิยาลยั

พนัธกิจทัPง 5 ขอ้ประกอบดว้ยภารกิจ 4 ดา้นคือ
1.  ดา้นการเรียนการสอน
2.  ดา้นงานวจิยั
3.  ดา้นบริการสงัคม
4.  ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

สาํนกัการศึกษาต่อเนืDอง เป็นหน่วยงานทีDถูกจดัตัPงขึPนมาเมืDอวนัทีD 28 ธนัวาคม 2531 มีหนา้ทีDหลกัในดา้น
การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม โดยการจดัตัPงอุทยานการศึกษา เพืDอเป็นแหล่งการศึกษาตามอธัยาศยัของประชาชน
ทุกเพศทุกวยั และเป็นศูนยก์ลางของชุมชนในการจดักิจกรรมทางวชิาการ นนัทนาการ ศิลปวฒันธรรม และงาน
ประเพณีในเทศกาลต่าง ๆ ส่วนภารกิจอีกดา้นหนึD งของสาํนกัการศึกษาต่อเนืDองคือการให้บริการทางวิชาการแก่
สงัคม เช่น การจดัโครงการการศึกษาต่อเนืDอง  โครงการสมัฤทธิบตัร โครงการเรียนล่วงหนา้ การเผยแพร่ ความรู้ผา่น
สืD อต่าง ๆ รวมทัP ง การจดัฝึกอบรมให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทัP งภาครัฐและเอกชนซึD งการฝึกอบรมเป็น
กระบวนการเพิDมประสิทธิภาพในการทาํงานของบุคคล โดยมุ่งเพิDมพนูความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความเจริญกา้วหนา้
ในหนา้ทีDการงานตามทีDองค์กรไดก้าํหนดไว ้   ดงันัPนสาํนกัการศึกษาต่อเนืDองจึงมุ่งมัDนทีDจะจดัการฝึกอบรมให้มี
ประสิทธิภาพและมีประโยชน์ต่อผูม้าเขา้รับการฝึกอบรมให้มากทีDสุด โดยมีการบริหารจดัการองคก์รดว้ยการตัPง
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หน่วยงานขึPนมารับผดิชอบในส่วนงานฝึกอบรม มี 3 ฝ่ายทีDรับผดิชอบคือ  ฝ่ายวเิคราะห์โครงการและหลกัสูตรการ
ฝึกอบรม  ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม และฝ่ายพฒันาสืDอและเทคโนโลยกีารฝึกอบรมทีDมีหนา้ทีDในการผลิตสืDอเพืDอการ
ฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ  ซึD งการจดัฝึกอบรมของสาํนกัการศึกษาต่อเนืDองนัPนจะใชสื้DอทีDเป็นสืDอหลกัคือเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม ซึD งสืDอประเภทนีPสามารถผลิตไดจ้ากหลายโปรแกรมเช่น โปรแกรม  Microsoft Word หรือ
Microsoft PowerPoint ก็สามารถสร้างเอกสารไดเ้ช่นกนั แต่โปรแกรมทีDมีความสามารถในการผลิตสืDอสิDงพิมพ์
ทุกชนิด ซึDงนิยมใชก้นัมากในวงการสิDงพมิพก์คื็อโปรแกรม  Adobe PageMaker 7.0

โปรแกรม Adobe PageMaker 7.0  นีP เดิมทีเป็นโปรแกรมเฉพาะของบริษทั Apple ผลิตโปรแกรมเฉพาะ
เครืDองคอมพิวเตอร์แมคอินทอช (Macintosh) หรือทีDรู้จกัในชืDอยอ่วา่ แมค (Mac) ซึD งเป็นชืDอของผลิตภณัฑเ์ครืDอง
คอมพวิเตอร์ทีDพฒันา ออกแบบ และจาํหน่ายโดยบริษทัแอปเปิล คอมพวิเตอร์ Macintosh เป็นผูเ้ริDมพลิกวงการพมิพ์
และออกแบบ โดยใช ้ระบบปฏิบติัการ ทีDถือวา่ ฉลาด และอจัฉริยะมากทีDสุดในขณะนัPน แต่เนืDองจากราคาทีDสูงมาก
ทาํใหย้งัไมแ่พร่หลายในหมู ่ผูใ้ชท้ ัDวไป

ปัจจุบนั โปรแกรม Adobe PageMaker 7.0 สามารถติดตัPงกบัเครืDองคอมพวิเตอร์ตัPงโตะ๊ทัDวไปรวมทัPงสามารถ
ติดตัPงไดก้บัเครืDองคอมพิวเตอร์ NoteBook ได ้แต่คาํสัDงบางอยา่งอาจจะแตกต่างกนัไปบา้งเล็กนอ้ย  ซึD งในเอกสาร
ฉบบันีPจะแนะนาํสาํหรับโปรแกรม Adobe PageMaker 7.0 ทีDติดตัPงบนคอมพวิเตอร์ตัPงโตะ๊แบบทัDวไปและใชร้ะบบ
ปฏิบติัการของ Microsoft Windows XP และ Microsoft Windows 7  เป็นโปรแกรมทีDมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิDงในการ
จดัทาํเอกสารประกอบการฝึกอบรม  หรือสืDอสิDงพมิพป์ระเภทตา่งๆ เช่น แผน่พบั แผน่ปลิว ฯลฯ

คูมื่อการผลิตเอกสารประกอบการฝึกอบรมเล่มนีP  เป็นการนาํเอาวชิาความรู้ประสบการณ์การทาํงาน  ตลอดจน
การศึกษาคน้ควา้เพิDมเติม  นาํมาเรียบเรียงโดยจะอธิบายใหเ้ขา้ใจไดง่้ายในส่วนทีDสาํคญัและจาํเป็นต่อการผลิตสืDอ
สิDงพมิพใ์หส้ามารถฝึกปฏิบติัผลิตเอกสารประกอบการฝึกอบรมตามเอกสารได้

1.2  วตัถุประสงค์ของการจัดทาํคู่มือ
1) เพืDอเป็นแนวทางใหก้บับุคลากรฝ่ายพฒันาสืDอและเทคโนโลยกีารฝึกอบรมในการผลิตเอกสารประกอบ

การฝึกอบรมใหเ้ป็นรูปแบบเดียวกนั
2) เพืDอใหผู้ที้Dจะขอใชบ้ริการในการผลิตเอกสารการฝึกอบรมไดรู้้ขัPนตอนการทาํงานของฝ่ายพฒันาสืDอและ

เทคโนโลยกีารฝึกอบรม
3) เพืDอเผยแพร่ใหผู้ส้นใจทัDวไปไดศึ้กษากระบวนการผลิตเอกสารประกอบการฝึกอบรม รวมทัPงเทคนิคต่างๆ

ของโปรแกรม Adobe PageMaker 7.0

1.3  ขอบเขตของการศึกษา
1) คู่มือฉบบันีP มีขอบเขตการดาํเนินการเฉพาะการผลิตเอกสารประกอบการฝึกอบรมของสาํนกัการศึกษา

ต่อเนืDองเท่านัPน
2) คู่มือฉบบันีP อธิบายวิธีการทาํงานของโปรแกรม Adobe PageMaker 7.0 โดยใช้ระบบปฏิบติัการของ

Microsoft Windows 7
3) คูมื่อฉบบันีPอธิบายการพมิพง์านกบัเครืDองพมิพย์ีDหอ้ Canon LBP5050N
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1.4  นิยามศัพท์
1) โปรแกรม Adobe PageMaker 7.0  หมายถึงโปรแกรมทีDมีความสามารถในการจดัหนา้เอกสารสิDงพิมพ์

ทีDติดตัPงบนคอมพวิเตอร์ตัPงโตะ๊ในระบบปฏิบติัการของ Microsoft Windows XP
2) เอกสารประกอบการฝึกอบรม หมายถึงเอกสารทีDใชแ้จกใหก้บัผูเ้ขา้รับการอบรมในหลกัสูตรต่างๆของ

สาํนกัการศึกษาตอ่เนืDอง มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช

1.5  ประโยชน์ที#จะได้รับจากการจัดทาํคู่มอื
1) บุคลากรของฝ่ายพฒันาสืDอและเทคโนโลยกีารฝึกอบรมไดรู้้แนวทางในการผลิตเอกสารประกอบการ

ฝึกอบรมใหเ้ป็นรูปแบบเดียวกนั
2) ผูที้Dจะขอใชบ้ริการในงานการผลิตสืDอการผลิตเอกสารการฝึกอบรม รู้ขัPนตอน กระบวนการทาํงานของฝ่าย

พฒันาสืDอและเทคโนโลยกีารฝึกอบรม ทาํใหก้าํหนดระยะเวลาการส่ง-รับงานไดอ้ยา่งเหมาะสม
3)   ผูส้นใจทัDวไปไดเ้รียนรู้เทคนิควธีิการผลิตสืDอทีDเกิดจากประสบการณ์การทาํงานและจากการคน้ควา้โดยตรง
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บทที# 2
วิเคราะห์งาน

2.1  วเิคราะห์งานสํานักการศึกษาต่อเนื#อง

สาํนักการศึกษาต่อเนืDองเป็นหน่วยงานหนึD งของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ไดรั้บการจดัตัPงขึP น
อย่างเป็นทางการเมืDอวนัทีD  28 ธันวาคม 2531 เพืDอดาํเนินภารกิจทีDสาํคญัของมหาวิทยาลยัโดยมีวิสัยทศัน์คือ
 “ องค์กรชั(นนําเพื/อให้บริการวิชาการแก่สังคม และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้วยทมีงานและบริการที/มีคุณภาพ ”
มีภารกิจทีDสาํคญัตามพนัธกิจของมหาวทิยาลยัฯ  2 ดา้นคือ

1.  การใหบ้ริการทางวชิาการแก่สงัคม  ไดแ้ก่
1.1  การจดัฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสัPนแก่ผูส้นใจทัDวไป
1.2  การใหบ้ริการจดัฝึกอบรมตามความตอ้งการของหน่วยงานต่างๆ ทัPงภาครัฐและเอกชน
1.3  การจดัโครงการสมัฤทธิบตัร
1.4  การเผยแพร่ความรู้ผา่นสืDอ รวมทัPงกิจกรรมรูปแบบต่างๆ
1.5  การจดักิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนทอ้งถิDน

2.  การส่งเสริมทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม  ไดแ้ก่
2.1  การจดังานประเพณีสาํคญัต่างๆ ของไทย
2.2  การเผยแพร่ความรู้ดา้นศิลปวฒันธรรมผา่นสืDอ รวมทัPงกิจกรรมรูปแบบต่างๆ
2.3  การจดัแสดงดา้นศิลปวฒันธรรม
2.4  การจดักิจกรรมทาํนุบาํรุงศาสนา

พนัธกิจในดา้นการใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคมในส่วนของการจดัฝึกอบรมในหลกัสูตรต่างๆนัPนจะมี
ฝ่ายทีDรับผดิชอบในการดาํเนินการ 3 ฝ่ายคือ

1.  ฝ่ายวเิคราะห์โครงการและหลกัสูตรการฝึกอบรม
2.  ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
3.  ฝ่ายพฒันาสืDอและเทคโนโลยกีารฝึกอบรม
โดยดาํเนินการจดัฝึกอบรมป็น 3 รูปแบบ คือ
1. การจดัฝึกอบรมหลกัสูตรทัDวไป (Public Training)  เป็นการจดัฝึกอบรมใหแ้ก่บุคคลทัDวไป
2. จดัฝึกอบรมใหก้บัหน่วยงาน (Inhouse Training) เป็นการจดัฝึกอบรมในลกัษณะโครงการความร่วมมือ

กบัหน่วยงานต่างๆ  ซึDงจะมีทัPงหลกัสูตรทัDวไปและหลกัสูตรทีDจดัใหเ้ฉพาะหน่วยงาน
3. จดัฝึกอบรมทางไกล (Distance Training) เป็นการใหบ้ริการจดัฝึกอบรมกบักลุ่มเป้าหมายจาํนวนมาก

ดว้ยการใชชุ้ดฝึกอบรมทีDมีสืDอประสมหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ เอกสาร แบบฝึกปฏิบติั เทปเสียง วซีีดี คอมพวิเตอร์ ฯลฯ
โดยมุ่งใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเกิดการเรียนรู้มากทีDสุดโดยไม่ส่งผลกระทบตอ่การปฏิบติังานประจาํ

ในการดาํเนินงานตามภารกิจดงักล่าวสาํนกัการศึกษาต่อเนืDองจึงไดมี้การแบ่งโครงสร้างการบริหารของ
สาํนกัออกเป็น 6 ฝ่ายเพืDอใหก้ารบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายดงันีP
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2.2  แผนภูมโิครงสร้างการบริหารงานของสํานักการศึกษาต่อเนื#อง

คณะกรรมการบริหาร
โครงการฝึกอบรมทีDมีลกัษณะพเิศษ

คณะกรรมการบริหารกองทุน
อทุยานการศึกษารัชมงัคลาภิเษก

ผูอ้าํนวยการสาํนกัการศึกษาต่อเนืDอง
(รองศาตราจารยว์รวฒิุ  เทพทอง)

รองผูอ้าํนวยการสาํนกัการศึกษาต่อเนืDอง

เลขานุการ
สาํนกัการศึกษาต่อเนืDอง

(นายทนัคร ธนะกลูบริภณัฑ)์

หวัหนา้ฝ่าย
บริหารการฝึกอบรม

(นางวยิะดา วรธนานนัท)์

หวัหนา้ฝ่ายวเิคราะห์โครงการ
และหลกัสูตรการฝึกอบรม

(นายเมธี ปิยะคุณ)

หวัหนา้ฝ่าย
บริการเผยแพร่ทางไกล

(นางกมลรัตน ์สิริธรังศรี)

หวัหนา้ฝ่ายพฒันาสืDอและ
เทคโนโลยกีารฝึกอบรม
(นายสิรภพ ใจสุภาพ)

หวัหนา้ฝ่าย
อทุยานการศึกษา

(นางสาวเยาวลกัษณ์ ศิริสุวรรณ)

- งานอาํนวยการ
- งานบริหารทัDวไป

- งานธุรการ
- งานประชาสัมพนัธ์
    การฝึกอบรม
- งานจดัการฝึกอบรม
- งานวฒิุบตัรและหนงัสือ
   รับรอง

- งานธุรการ
- งานจดัทาํโครงการ
- งานวเิคราะห์โครงการ
- งานประเมินผล

- งานธุรการ
- งานสมัฤทธิบตัร
- งานเผยแพร่ความรู้ทางสืDออินเทอร์เน็ต
- งานผลิตรายการวทิยุ
- งานเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน

- งานธุรการ
- งานพฒันาสืDอสิDงพมิพ์
- งานพฒันาสืDออิเลก็ทรอนิกส์
- งานเทคโนโลยกีารฝึกอบรม
- งานศิลปกรรมสืDอ

- งานธุรการ
- งานนวตักรรมการศึกษา
- งานจดัการอุทยานการศึกษา
- งานจดันิทรรศการและการแสดง

เป็นการแบ่งงานโดยมหาวทิยาลยัฯ
เป็นการแบ่งงานภายในสาํนกัฯ

* หมายเหตุ     ขอ้มูล ณ เดือนมีนาคม  2555
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2.3  หน้าที#ความรับผดิชอบ 6 ฝ่าย

สาํนกัการศึกษาตอ่เนืDองมีการแบ่งฝ่ายออกเป็น 6 ฝ่าย และในแตล่ะฝ่ายจะมีหนา้ทีDรับผดิชอบคือ

1)  สํานักงานเลขานุการ
มีหนา้ทีDเกีDยวกบัการบริหารงานทัDวไปภายในสาํนกั คือ งานสารบรรณ งานธุรการ งานพสัดุ งานงบประมาณ

งานบุคลากร งานแผนงาน งานการเงิน งานสวสัดิการต่าง ๆ รวมทัPงติดต่อประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ ทัPงภายใน
และภายนอกสาํนกัเพืDอใหง้านดาํเนินไปดว้ยดีและมีประสิทธิภาพ

2)  ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
มีหนา้ทีDในดา้นการใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคม โดยการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนทัDวไปโดยผา่นสืDอ

ต่างๆ เช่นสืDอทางไกลไดแ้ก่ อินเทอร์เน็ต รายการวทิยกุระจายเสียง สืDอสิDงพิมพ ์ในรูปแบบต่าง ๆ  และสืDออืDน ๆ  เช่น
การจดันิทรรศการ ฯลฯ ทัPงนีP สาระความรู้ทีDเผยแพร่จะเป็นการบริการทางวิชาการแก่สังคมทีDยึดหลกัการศึกษา
ตลอดชีวิต การเผยแพร่ความรู้ทีDมีสาระอนัเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา การพฒันาคุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมไทย รวมทัPงการจดัอภิปรายทางวชิาการ โดยร่วมมือกบัภาครัฐและเอกชนเพืDอเป็นการบริการทาง
วชิาการแก่สงัคมอีกดา้นหนึDง

3)  ฝ่ายอุทยานการศึกษา
เป็นฝ่ายทีDมีหนา้ทีDเกีDยวกบัการจดัการศึกษาตามอธัยาศยั โดยการจดักิจกรรมทางวชิาการ นนัทนาการ การ

ส่งเสริมทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและงานประเพณีในเทศกาลต่าง ๆ ในลกัษณะผสมผสานวิทยาการก้าวหน้า
และประยกุตว์ทิยาการทีDมีผลตอ่วถีิชีวติของคนไทยและสงัคมไทย เช่น การจดันิทรรศการ  การจดัพพิธิภณัฑ ์การจดั
หอ้งสารสนเทศ การสาธิตและการแสดงในเรืDองต่าง ๆ นอกจากนีP ยงัมีการจดัสวนพฤกษศาสตร์โดยการเนน้การ
ปลูกไมใ้นวรรณคดีไทย พนัธ์ุไมห้ายาก และไมป้ระทินความงาม อีกทัPงการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมอนัดีงามทัPงของ
ชาติและทอ้งถิDนใหก้วา้งขวางทัPงในและตา่งประเทศ

4)  ฝ่ายวเิคราะห์โครงการและหลกัสูตรการฝึกอบรม
เป็นฝ่ายทีDอยูท่ ัPงเบืPองหนา้และเบืPองหลงัของการฝึกอบรม โดยหนา้ทีDหลกันัPนจะเป็นฝ่ายทีDมีหนา้ทีDเกีDยวกบั

การพฒันาและจดัทาํหลกัสูตรฝึกอบรมโดยการสาํรวจ และวเิคราะห์ความตอ้งการในการฝึกอบรม (Training Need
Analysis)รวมทัPงวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการฝึกอบรม โดยมุ่งเนน้การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นสาํคญั
นอกจากนีPยงัไดด้าํเนินการกาํหนดรูปแบบและเครืDองมือทีDใชใ้นการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรมในแต่ละ
โครงการ ตลอดจนทาํหนา้ทีDใหค้าํปรึกษาในดา้นการจดัทาํโครงการฝึกอบรม การจดัทาํหลกัสูตรและการประเมินผล
การฝึกอบรมแก่หน่วยงานต่าง ๆ  ทัPงภาครัฐและเอกชน

5)  ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
เป็นฝ่ายทีDรับผิดชอบงานจดัฝึกอบรมทัPงก่อนการฝึกอบรม ระหว่างการฝึกอบรมและหลงัการฝึกอบรม

โดยจะเนน้ในช่วงระหวา่งการฝึกอบรมเป็นหลกั เป็นการจดัฝึกอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ แก่ประชาชนผูส้นใจทัDวไป
และหน่วยงานต่าง ๆ ทัPงภาครัฐและเอกชน เพืDอเพิDมพนูความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ในการทาํงานดา้นต่าง ๆ
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แก่บุคลากรทุกระดบั นอกจากนีP  ยงัมีหนา้ทีDในการใหค้าํปรึกษาแนะนาํในดา้นการบริหารการฝึกอบรมแก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ  ทัPงภาครัฐและเอกชนอีกดว้ย

6)  ฝ่ายพฒันาสื#อและเทคโนโลยกีารฝึกอบรม
เป็นฝ่ายทีDทาํงานเบืPองหลงัเป็นส่วนใหญ่ ซึD งจะทาํงานร่วมกนักบัฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลกัสูตร

การฝึกอบรมและฝ่ายบริหารการฝึกอบรมเป็นหลกั มีหนา้ทีDและความรับผดิชอบทางดา้นการจดัหา ออกแบบ พฒันา
และผลิตสืDอต่าง ๆ ทีDใชใ้นการฝึกอบรม ใหบ้ริการยมืสืDอประเภทต่างๆ เช่น เครืDองขยายเสียงชนิดหิPว(Power Am)
เครืDองฉาย LCD กลอ้งถ่ายรูป คอมพวิเตอร์พกพา( Computer Notebook) เป็นตน้ นอกจากนีPยงัใหบ้ริการทางวชิาการ
ในรูปแบบอืDนๆ และเป็นฝ่ายทีDใหค้าํปรึกษาในดา้นการออกแบบ การจดัทาํสืDอต่างๆ รวมทัPงการใหบ้ริการผลิตสืDอ
ใหก้บัหน่วยงานต่าง ๆ  ทัPงภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั

ฝ่ายพฒันาสืDอและเทคโนโลยกีารฝึกอบรมไดแ้บง่หนา้ทีDความรับผดิชอบออกเป็น 5 ดา้นคือ
1.  งานธุรการ
2.  งานพฒันาสืDอสิDงพมิพ์
3.  งานพฒันาสืDออิเลก็ทรอนิกส์
4.  งานเทคโนโลยกีารฝึกอบรม
5.  งานศิลปกรรมสืDอ

แสดงภาพวสัดอุุปกรณ์บางส่วน สาํหรับให้บริการของฝ่ายพฒันาสื?อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม
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2.4  แผนภูมโิครงสร้างการบริหารงานฝ่ายพฒันาสื#อและเทคโนโลยกีารฝึกอบรม

ฝ่ายพฒันาสืDอและเทคโนโลยกีารฝึกอบรมไดจ้ดัระบบการบริหารงานและอตัรากาํลงัดงันีP

หวัหนา้ฝ่ายพฒันาสืDอและเทคโนโลยกีารฝึกอบรม
นายสิรภพ ใจสุภาพ

(นกัวชิาการโสตทศันศึกษาชาํนาญการพเิศษ)

- นางสาวอุไรวรรณ แสงพนัธ์รุง
   (ผูป้ฏิบติังานบริหารชาํนาญงาน)

- นายธนกฤต  หาดทวายกาญจน์
  (นกัวชิาการโสตทศันศึกษา
     ชาํนาญการ)
-  นางสาวบงัอร สุวรรณานนท์
   (นกัวชิาการศึกษาชาํนาญการ)

- นายธนกฤต หาดทวายกาญจน์
   (นกัวชิาการโสตทศันศึกษา
     ชาํนาญการ)
- นายกิตติภพ  นามพทุธา
   (นายช่างศิลป์ชาํนาญงาน)

- นายหสันยั ริยาพนัธ์
  (นกัวชิาการโสตทศันศึกษาชาํนาญการ)

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

เป็นการแบ่งงานภายในสาํนกัฯ
เป็นการแบ่งงานภายในฝ่ายฯ

งานพฒันาสืDออิเลก็ทรอนิกส์ งานเทคโนโลยกีารฝึกอบรม

งานพฒันาสืDอสิDงพิมพ์งานธุรการ งานศิลปกรรมสืDอ

* หมายเหตุ     ขอ้มูล ณ เดือนมีนาคม  2555
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2.5  บทบาทและหน้าที#ความรับผดิชอบฝ่ายพฒันาสื#อฯ  มีดงันี\

1) งานธุรการ   มีหนา้ทีDรับผดิชอบต่างๆ ดงันีP
1.1 งานสารบรรณ  ไดแ้ก่ การรับ - ส่งหนงัสือ การร่างหนงัสือ การจดัเก็บหนงัสือ การคน้หา หนงัสือ
1.2 งานการเงิน ไดแ้ก่ การตรวจสอบ การเบิกจ่าย การยมืเงิน การรายงานผลการใชจ้า่ยเงินงบประมาณ
1.3 งานพสัดุ ดาํเนินการจดัซืP อจดัหาวสัดุและครุภณัฑ์เพืDอนาํมาใช้ในการปฏิบติังานให้เป็นไปโดย

เหมาะสมกบัลกัษณะงานและประหยดั
1.4 งานบุคคล ดาํเนินการดา้นการอาํนวยความสะดวกในการขอรับสวสัดิการของบุคลากรในฝ่าย และจดัทาํ

สถิติวนัลาของบุคลากรของฝ่ายเพืDอการตรวจสอบและอา้งอิงตา่งๆ
1.5 งานเลขานุการกิจของฝ่าย ไดแ้ก่ การจดัประชุมภายในฝ่าย การจดัเตรียมเอกสารประกอบการประชุม

ตลอดจนการคน้หาและรวบรวมขอ้มลูต่างๆเพืDอใชใ้นการประชุม
1.6 รับคาํขอและประสานงานการใหบ้ริการผลิตสืDอเพืDอใชใ้นการฝึกอบรม ตลอดจนการใหบ้ริการงาน

ศิลปกรรมเบด็เตลด็อืDนๆ เพืDอใชใ้นงานบริการทางวชิาการในรูปแบบอืDนๆ
1.7 รับคาํขอและประสานงานการใหบ้ริการโสตทศันูปกรณ์เพืDอใชใ้นการจดัฝึกอบรมและการใหบ้ริการ

ทางวชิาการในรูปแบบอืDนๆ ตลอดจนการประชุมสมัมนาตา่งๆ ทีDมีหน่วยงานขอความอนุเคราะห์มา
1.8 รวบรวมและรายงานผลการปฏิบติังานของฝ่ายทัPงประจาํเดือนและประจาํปี เพืDอใชใ้นการรายงานต่อ

คณะกรรมการประจาํสาํนกัและกองแผนงาน ตลอดจนสรุปเป็นผลงานประจาํปี
1.9 รวบรวมค่าใชจ้่ายการผลิตสืDอในการฝึกอบรมในหลกัสูตรต่างๆ เพืDอส่งใหส้าํนกังานเลขานุการรวม

เป็นค่าใชจ้า่ยทัPงหมดในการฝึกอบรมในแต่ละครัPง
1.10 งานอืDนๆ ตามทีDไดรั้บมอบหมาย

2) งานสื#อสิ#งพมิพ์   มีหนา้ทีDรับผดิชอบในการผลิตสืDอสิDงพิมพต์่างๆ เช่น เอกสารชุดฝึกอบรม เอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม สมุดโนต้ แฟ้มใส่เอกสาร การ์ดอวยพร เป็นตน้ เพืDอใชใ้นงานฝึกอบรมดงันีP

2.1 ประสานงานการติดตามตน้ฉบบัสืDอสิDงพมิพจ์ากคณะกรรมการกลุม่ผลิตชุดฝึกอบรมและฝ่ายวเิคราะห์
โครงการและหลกัสูตรการฝึกอบรม

2.2 ประสานงานการจดัพมิพร่์างตน้ฉบบัสืDอสิDงพมิพก์บัสาํนกัพมิพแ์ละบรรณาธิการชุดฝึกอบรม
2.3 ประสานงานการจดัหาและการจดัทาํภาพประกอบในสืDอสิDงพมิพต์า่งๆ
2.4 ออกแบบรูปเล่ม กาํหนดรูปเล่ม ขนาดและแบบตวัอกัษร และจดัทาํ เพืDอใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงาน

แต่ละประเภท
2.5 ประสานงานการผลิตสืDอสิD งพิมพก์บัสาํนกัพิมพแ์ละบุคคลทีDเกีDยวขอ้ง เช่น ช่างศิลป์ บรรณาธิการ

เป็นตน้
2.6 บรรณาธิการและพสูิจนอ์กัษรสืDอสิDงพมิพใ์หมี้ความถูกตอ้งและเหมาะสม
2.7 ดาํเนินการจดัพิมพซ์ํP าและการบรรณาธิกรสิD งพิมพที์Dจะพิมพ์ใหม่ให้ถูกตอ้งและมีปริมาณเพียงพอ

เหมาะสมตอ่การใชง้านในแต่ละปี
2.8 ประสานงานกบัสาํนกับรรณสารสนเทศในการจดัทาํขอ้มูลบตัรรายการของเอกสารชุดฝึกอบรม และ

จดัส่งเอกสารชุดฝึกอบรมใหส้าํนกับรรณสารสนเทศเพืDอนาํออกใหบ้ริการต่อไป
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2.9 เก็บรวบรวมขอ้มลูและสถิติเกีDยวกบัการจดัพมิพสื์DอสิDงพมิพเ์พืDอใชใ้นการรายงานคา่ใชจ้า่ย  การฝึกอบรม
และใชใ้นการวางแผนการจดัพมิพใ์นครัPงต่อไป

2.10 งานอืDนๆ ตามทีDไดรั้บมอบหมาย
3) งานศิลปกรรมสื#อ  รับผิดชอบการผลิตงานศิลปกรรมในงานฝึกอบรมและงานบริการวชิาการในรูปแบบอืDนๆ
ดงันีP

3.1 ผลิตงานศิลปกรรมเพืDอการผลิตสืDอสิDงพิมพแ์ละสืDอโสตทศัน์ เช่น ปกเอกสาร การวาดภาพประกอบ
เอกสารฝึกอบรม ปกเทปเสียง วดิีทศัน ์แผน่ภาพโปร่งใส ภาพวาด ภาพประกอบ ตา่งๆ

3.2 การออกแบบและจดัหนา้เอกสารชุดฝึกอบรมและเอกสารประกอบการฝึกอบรม
3.3 การจดัทาํป้ายต่างๆ ทีDใชง้านฝึกอบรม เช่น ป้ายเวที ป้ายชืDอติดหนา้อกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ป้ายชืDอ

วทิยากร ป้ายชืDอเจา้หนา้ทีD ป้ายชืDอตัPงโตะ๊ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมและวทิยากร ป้ายตอ้นรับ ป้ายบอกทาง และป้ายอืDนๆ
3.4 การออกแบบและดาํเนินการจดันิทรรศการเพืDอการบริการทางวชิาการแก่สงัคมและกิจกรรมอืDนๆ
3.5 การออกแบบงานศิลปกรรมอืDนๆ ตามทีDไดรั้บมอบหมาย

4) งานสื#ออเิลก็ทรอนิกส์  รับผดิชอบในการจดัหา รวบรวม และผลิตสืDอโสตทศัน ์ เช่นการผลิตแผน่ภาพโปร่งใส
สไลด ์ เทปเสียง  วดิีทศัน ์และสืDอคอมพวิเตอร์ รวมทัPงสืDออินเทอร์เน็ต ดงันีP

4.1 ประสานงานการผลิตสไลด ์ เทปเสียง  และวดิีทศันก์บัสาํนกัเทคโนโลยกีารศึกษาและบุคคลทีDเกีDยวขอ้ง
เช่น ผูบ้รรยาย วทิยากร คณะกรรมการกลุม่ผลิตชุดฝึกอบรม เป็นตน้

4.2 เขียนบทและประสานงานการเขียนบทสืDอโสตทศัน์
4.3 ควบคุมและดาํเนินการผลิตสืDอโสตทศันใ์หเ้ป็นไปตามบทและแผนทีDวางไว้
4.4 ตรวจสอบ แกไ้ข ปรับปรุงคุณภาพสืDอโสตทศันใ์หมี้ความเหมาะสมตอ่การใชเ้พืDอการฝึกอบรมอยูเ่สมอ
4.5 จดัระบบ รวบรวม และใหบ้ริการยมืและรับคืนสืDอโสตทศันแ์ก่วทิยากรและเจา้หนา้ทีDฝึกอบรม  ตลอดจน

ผูที้Dขอใชบ้ริการจากหน่วยงานอืDน
4.6 บรรณาธิกรเนืPอหาแผ่นภาพโปร่งใสทีDวิทยากรขอให้จดัทาํเพืDอให้มีความเหมาะสมในการใช้งาน

ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการผลิตแผน่ภาพโปร่งใส
4.7 งานอืDนๆ ตามทีDไดรั้บมอบหมาย

5) งานเทคโนโลยีการฝึกอบรม   รับผิดชอบการจดัการ พฒันา จดัหา และคิดคน้เทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการ
ฝึกอบรม ดงันีP

5.1 ประสานงานกบัสาํนกัเทคโนโลยีการศึกษาและบุคลากรทีDเกีDยวขอ้งในการจดัระบบติดตัPงและการ
ควบคุมใชโ้สตทศันูปกรณ์ตา่งๆในการฝึกอบรม

5.2 ออกแบบ จดัระบบ และติดตัPงโสตทศันูปกรณ์ต่างๆ เพืDอใชใ้นการฝึกอบรมและการบริการทางวชิาการ
รูปแบบอืDนๆ เช่นออกแบบเกม กิจกรรมเพืDอใชใ้นการฝึกอบรม

5.3 ติดตาม รวบรวม และจดัทาํขอ้เสนอแนะในการเลือกใชอุ้ปกรณ์และเทคโนโลยต่ีางๆทีDเหมาะสมเพืDอ
นาํมาใชใ้นการฝึกอบรม

5.4 กาํหนดรายละเอียดของครุภณัฑต่์างๆเพืDอจดัหามาใชใ้นการฝึกอบรม
5.5 งานพฒันาการฝึกอบรมทางไกล ซึD งจะตอ้งจดัระบบสืDอและวิธีการต่างๆ เขา้ดว้ยกนัให้ เหมาะสม

ต่อการศึกษาดว้ยตนเอง
5.6 งานอืDนๆ ตามทีDไดรั้บมอบหมาย
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บทที# 3
องค์ประกอบของระบบงาน

การผลิตเอกสารประกอบการฝึกอบรมโดยสาํนกัการศึกษาตอ่เนืDองนัPนมีขัPนตอนก่อนทีDจะส่งตน้ฉบบัและ
ขอใชบ้ริการในการผลิตเอกสารจากฝ่ายพฒันาสืDอและเทคโนโยลีการฝึกอบรม ดงันีP

1. รับข้อมูลความต้องการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอกมหาวทิยาลยั  โดยแยกเป็น 3 ประเภทคือ
1.1 กรณีเป็นหลกัสูตรร่วมกบัสาขาวชิา/สาํนกั/สถาบนัตา่งๆในมหาวทิยาลยั งานจดัทาํโครงการฯรับ

ขอ้มลูรายละเอียดจากการหาความตอ้งการในการฝึกอบรม
1.2 กรณีเป็นหลกัสูตรของสาํนกัฯรับขอ้มลูจากเอกสารผลการวเิคราะห์ความตอ้งการฝึกอบรมจากงาน

วเิคราะห์
1.3 กรณีเป็นหลกัสูตรทีDจดัฝึกอบรมตามความตอ้งการของหน่วยงานภายนอกมหาวทิยาลยั(Inhouse)

หน่วยงานทีDแจง้ความตอ้งการในการจดัฝึกอบรมทาํหนงัสือขอความร่วมมือในการจดัฝึกอบรม
2. จัดทาํรายละเอยีดหลกัสูตร  แยกเป็นประเภท ดงันีP

2.1 หลกัสูตรร่วมกบัสาขาวชิา / สาํนกั / สถาบนัตา่งๆ
1)   ตรวจสอบขัPนตอนการจดัทาํหลกัสูตรตามเกณฑ(์จากการหาความตอ้งการในการฝึกอบรม)
2)   ตรวจสอบค่าใชจ้า่ย
3)  เตรียมบรรจุหลกัสูตรในแผนปฏิบติัการประจาํปีของสาํนกั

2.2 หลกัสูตรของสาํนกัการศึกษาตอ่เนืDอง    หวัหนา้ฝ่ายวเิคราะห์โครงการและหลกัสูตรการฝึกอบรม
และงานจดัทาํโครงการกาํหนดผูเ้ชีDยวชาญประจาํหลกัสูตรโดยเลือกคดัจากทาํเนียบผูเ้ชีDยวชาญตามความสามารถ
เฉพาะดา้นทีDตรงกบัหลกัสูตรของสาํนกัเพืDอทาํหนา้ทีDพจิารณาทบทวนเนืPอหาหลกัสูตร(Review)

2.3 หลกัสูตรทีDจดัฝึกอบรมตามความตอ้งการของหน่วยงานภายนอกมหาวทิยาลยั
1)  ออกแบบหลกัสูตรใหม่
2)  หลกัสูตรเดิมทีDมีอยูแ่ลว้
3)  ปรับปรุงจากหลกัสูตรเดิม

3. ประมาณการค่าใช้จ่าย
งานจดัทาํโครงการจะจดัทาํประมาณการค่าใชจ้า่ยตามลกัษณะของโครงการโดยการพจิารณาจากคูมื่อการ

จดัโครงการฝึกอบรมทีDมีลกัษณะพเิศษ และมติคณะกรรมการฝึกอบรมทีDมีลกัษณะพเิศษ
4. เสนอพจิารณา
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม เสนอรายละเอียดของหลักสูตร พร้อมกับ

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย และกาํไรทีDคาดวา่จะไดรั้บใหผู้อ้าํนวยการสาํนกัฯพิจารณาให้ความเห็นชอบดาํเนิน
การต่อไป  หากไมเ่ห็นชอบ ใหน้าํกลบัมาทบทวนพร้อมประสานผูเ้กีDยวขอ้งจนผา่นความเห็นชอบ

5. พจิารณาการมคีณะกรรมการกลุ่มผลติชุดฝึกอบรม
มีเกณฑก์ารพจิารณาดงันีP

   - เป็นหลกัสูตรทีDสาํนกัฯไดจ้ดัอบรมมาแลว้อยา่งนอ้ย 2 รุ่น
   - หลกัสูตรนัPนอยูใ่นความตอ้งการของตลาดและมีกลุม่เป้าหมายมากกวา่ 100 คน
   - ระยะเวลาในการพฒันาหลกัสูตรตอ้งทนัตอ่กาํหนดการฝึกอบรมทีDวางแผนไว้
   - ไดรั้บความเห็นชอบจากผูอ้าํนวยการสาํนกัการศึกษาตอ่เนืDองในเบืPองตน้แลว้
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6. รวบรวมหรือเขยีนเอกสารประกอบการฝึกอบรม
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม/วิทยากร/งานจัดทาํโครงการดาํเนินการ

รวบรวมหรือเขียนเอกสารประกอบการอบรมโดยพจิารณาจากวตัถุประสงคร์ายวชิาและเนืPอหาวชิา
7. ตรวจสอบเนื\อหาเอกสารประกอบการอบรม
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม /งานจดัทาํโครงการตรวจสอบเนืP อหาของ

เอกสารประกอบการฝึกอบรมทีDไดม้าอยา่งละเอียด โดยมีเกณฑก์ารตรวจสอบดงันีP
7.1 เนืPอหาวชิาตรงตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร
7.2 ขอ้มลูทีDไดม้ามีความถูกตอ้ง ทนัสมยั สามารถอา้งอิงได้

8. ขออนุมตัิแต่งตั\งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมและผลติชุดฝึกอบรม
กรณีทีD กาํหนดให้มีคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาฝึกอบรม ผู ้อาํนวยการสาํนักการศึกษาต่อเนืD อง

นาํเรืDองเสนอสภาวชิาการเพืDอขออนุมติัแต่งตัPงคณะกรรมการ  ถา้ผลการพิจารณาอนุมติัตามเสนอ ก็ใหด้าํเนินการ
ตามขัPนตอนต่อไป  กรณีทีDผลการพิจารณาไม่อนุมติั ใหส่้งเรืDองกลบัไปทีDผูเ้กีDยวขอ้งใหท้บทวนหรือเปลีDยนแปลง
ขอ้มลูเพืDอนาํเสนอใหม่

9. ผลติชุดฝึกอบรม
คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมและผลิตชุดฝึกอบรมดาํเนินการจดัประชุมเพืDอพจิารณา ดงันีP

9.1 กาํหนดขอบเขตเนืPอหาของหลกัสูตร
9.2 กาํหนดรูปแบบและองคป์ระกอบของชุดฝึกอบรม
9.3 กาํหนดผูเ้ขียน(ผูผ้ลิต) และผูร่้วมผลิต(ถา้มี) ในแตล่ะตอน
9.4 วางแผนการพฒันาและผลิตชุดฝึกอบรม
9.5 กาํหนดโปรแกรมการฝึกอบรม
9.6 กาํหนดคุณสมบติัของกลุ่มเป้าหมาย เพืDอพจิารณาแนวทางการประชาสมัพนัธ์
9.7 พจิารณาความเหมาะสมของเนืPอหา  ความถูกตอ้งตามสาระทางวชิาการ
9.8 พจิารณากาํหนดสืDอและแนวทางการประเมินผลการฝึกอบรม
9.9 พจิารณาประมาณการคา่ใชจ้า่ยเพืDอกาํหนดอตัราเรียกเก็บคา่ลงทะเบียน
9.10  วางแผนเตรียมการจดัฝึกอบรม รวมทัPงการกาํหนดหรือพจิารณาคดัเลือกวทิยากร

10. บูรณาการเนื\อหา
คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรฝึกอบรมและผลิตชุดฝึกอบรมดาํเนินการประชุม และพิจารณาเนืPอหา

เอกสารตามทีDผูเ้ขียนไดด้าํเนินการนาํเสนอในทีDประชุม
11. ส่งมอบฝ่ายพฒันาสื#อฯ
เมืDอเนืPอหาตน้ฉบบัเสร็จเรียบร้อยแลว้ ส่งขอ้มลูใหก้บัฝ่ายพฒันาสืDอและเทคโนโลยกีารฝึกอบรมดาํเนินการ

ผลิตตน้ฉบบัเอกสารเพืDอดาํเนินการจดัพมิพต่์อไป
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การดาํเนินการผลิตเอกสารประกอบการฝึกอบรมโดยฝ่ายพฒันาสืDอและเทคโนโลยกีารฝึกอบรมนัPน
จะมีกระบวนการหรือขัPนตอนดาํเนินการดงันีP

1. รับขอ้มลูความตอ้งการผลิตเอกสาร
(บนัทึกขอ้ความ / แบบฟอร์มขอใชบ้ริการ)

2. หวัหนา้ฝ่ายพจิารณา
มอบหมายงาน

3. ดาํเนินการผลิตตน้ฉบบั

4.  ตรวจสอบ แกไ้ข

6.  ส่งเขา้สาํนกัพมิพ์
ดาํเนินการผลิต

7.  ใหบ้ริการเบิกจ่าย / จดัเก็บ

5.  ดาํเนินการผลิต(พมิพ)์

แกไ้ข

ไม่แก้ไข

ไม่แก้ไข

ผลิตเอง
ตามจาํนวน

ทีDขอใชบ้ริการ

ผลิตตน้ฉบบั (Artwork)

3.1  ขั\นตอนแผนผงัการทาํงาน(Flowchart) ฝ่ายพฒันาสื#อและเทคโนโลยกีารฝึกอบรม
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กระบวนการดาํเนินการผลิตเอกสารประกอบการฝึกอบรมมีรายละเอียดดงันีP

1. รับข้อมูลความต้องการผลติเอกสาร
เมืDอมีการพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม หรือมีการปรับปรุงเอกสารประกอบการฝึกอบรม ผูรั้บผดิชอบหรือ

ผูป้ระสานงานโครงการฝึกอบรมจะทาํบนัทึกขอความอนุเคราะห์ หรือเขียนแบบฟอร์มเพืDอขอใชบ้ริการในการจดั
ทาํเอกสาร(ตามตวัอยา่งหนา้ 18)โดยการกรอกรายละเอียดใหค้รบถว้น แลว้ส่งเรืDองใหธุ้รการลงลาํดบัเลขทีDการขอ
ใชบ้ริการ ก่อนทีDจะส่งเรืDองใหห้วัหนา้ฝ่ายฯพจิารณาต่อไป

2. หัวหน้าฝ่ายพจิารณามอบหมายงาน
หวัหนา้ฝ่ายจะพจิารณามอบหมายงานตามความสามารถ ความเร่งด่วน รวมทัPงองคป์ระกอบอืDนๆเพืDอความ

สาํเร็จของงาน

3. ดําเนินการผลติต้นฉบับ
ผูที้Dไดรั้บมอบหมายงานจะตอ้งประสานงานกบัผูข้อใชบ้ริการเพืDอขอขอ้มลูเพิDมเติมเช่น โลโกข้องหน่วยงาน

รูปภาพทีDเกีDยวขอ้งกบัเนืPอหาหลกัสูตร ขอ้มูลตน้ฉบบัทีDจดัพิมพใ์นรูปของ File Text เพืDอนาํมาจดัรูปแบบให้เป็น
ลกัษณะเดียวกนั

4.  ตรวจสอบ
เมืDอผูจ้ดัทาํไดด้าํเนินการออกแบบเสร็จ จะตอ้งส่งงานใหก้บัหวัหนา้ฝ่ายหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายตรวจสอบ

ความถูกตอ้งของเนืPอหา และความเหมาะสมในการจดัหนา้เอกสาร ซึD งผูที้Dไดรั้บมอบหมายจะเป็นบุคลากรในฝ่าย
พฒันาสืDอและเทคโนโลยกีารฝึกอบรม เพืDอทาํการตรวจสอบเอกสารต่อไป

5.  ดําเนินการผลติ(พมิพ์)
เมืDอดาํเนินการแกไ้ขความบกพร่องผดิพลาดต่างๆเสร็จสิPนแลว้จึงดาํเนินการผลิตจริง ซึDงมี 2 รูปแบบคือ
5.1 ผลิตเองตามจาํนวนทีDระบุโดยการพมิพจ์ากเครืDอง Printer แลว้นาํไปเขา้เล่มทีDศนูยฝึ์กอบรมเทคโนโลยี

การพมิพแ์ห่งชาติ  หรือทีDอืDน ในรูปแบบนีPจะไมผ่ลิตจาํนวนมาก จะเป็นการพมิพเ์ฉพาะกิจเท่านัPน
5.2 ผลิตตน้ฉบบั(Artwork)ส่งเขา้พิมพที์Dสาํนกัพิมพ ์ มสธ.  กรณีนีP จะเป็นการพิมพจ์าํนวนมาก เพืDอลด

ตน้ทุนการผลิต และจะตอ้งเป็นหลกัสูตรทีDมีการวเิคราะห์ความคุม้ค่าต่อการผลิตแลว้  และมีการจดัอบรมหลายรุ่น
จึงจะคุม้คา่ต่อการผลิตในระบบสาํนกัพมิพ์

6.  ส่งเข้าสํานักพมิพ์
กรณีส่งเขา้พิมพที์Dสาํนกัพิมพ ์  เป็นกระบวนการผา่นระบบโรงพิมพที์Dจะตอ้งจดัทาํตน้ฉบบัเองแลว้ส่งให้

สาํนกัพิมพห์รือใหส้าํนกัพิมพอ์อกแบบและจดัทาํตน้ฉบบัใหก้็ได ้  ดงันัPนฝ่ายพฒันาสืDอฯจะตอ้งจดัทาํใบสัDงพิมพ์
งานส่งไปใหส้าํนกัพมิพ ์เพืDอแจง้ใหส้าํนกัพมิพด์าํเนินการตอ่ไป(ตามเอกสารตวัอยา่ง หนา้  22)
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7.  ให้บริการเบิกจ่าย / จัดเกบ็
ในกรณีทีDจดัทาํตน้ฉบบัและจดัพมิพด์ว้ยเครืDอง Printer เอง เมืDอตรวจสอบความถูกตอ้งสวยงามเสร็จ สามารถ

พมิพเ์อกสารประกอบการอบรมไดต้ามจาํนวนทีDระบุไว(้อาจจะพมิพเ์ผืDอ 3-5 เล่มเพืDอป้องกนัความผดิพลาด) การพมิพ์
ในลกัษณะนีP จะเป็นการพิมพ์ทีDไม่พิมพเ์ผืDอเยอะเป็นหลายๆรุ่น ส่วนใหญ่จะเป็นการพิมพห์ลกัสูตรเฉพาะหรือ
หลกัสูตรโครงการความร่วมมือ  แต่ในกรณีทีDพิมพจ์ากสาํนกัพิมพ ์จะเป็นการพมิพที์DเผืDอหลายๆรุ่น เพราะการพมิพ์
ในระบบโรงพมิพน์ัPน ยิDงพมิพจ์าํนวนมาก ราคาคา่พมิพต์อ่เล่มยิDงถูกลง
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บทที# 4
ขั\นตอน วธิีการปฏบิัติงานอย่างเป็นระบบ

4.1 ขั\นตอน วธิีการปฏบิัติงานอย่างเป็นระบบ

ขัPนตอนและวธีิการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบในการผลิตเอกสารประกอบการฝึกอบรมของฝ่ายพฒันาสืDอ
และเทคโนโลยกีารฝึกอบรม สาํนกัการศึกษาตอ่เนืDอง มีขัPนตอนทีDสาํคญัอยู ่7 ขัPนตอนคือ

1) รับขอ้มลูความตอ้งการผลิตเอกสาร (บนัทึกขอ้ความ / แบบฟอร์มขอใชบ้ริการ)
2) หวัหนา้ฝ่ายพจิารณามอบหมายงาน
3) ดาํเนินการผลิตตน้ฉบบั
4) ตรวจสอบ
5) ดาํเนินการผลิต(พมิพ)์
6) ส่งเขา้สาํนกัพมิพด์าํเนินการผลิต
7) ใหบ้ริการเบิกจ่าย / จดัเก็บ

ในแต่ละขัPนตอนมีรายละเอียดดงันีP

1  รับข้อมูลความต้องการผลติเอกสาร (บันทกึข้อความ / แบบฟอร์มขอใช้บริการ)
เมืDอมีการพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม หรือมีการปรับปรุงเอกสารประกอบการฝึกอบรมฝ่ายวิเคราะห์

โครงการและหลกัสูตรการฝึกอบรมหรือผูป้ระสานงานโครงการฝึกอบรมจะทาํบนัทึกขอความอนุเคราะห์หรือเขียน
แบบฟอร์มเพืDอขอใชบ้ริการในการจดัทาํเอกสาร โดยการกรอกรายละเอียดใหค้รบถว้น ดงัตวัอย่างต่อไปนีP
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ตวัอย่างแบบขอใช้บริการ  ฝ่ายพฒันาสื?อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม
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แบบขอใชบ้ริการของฝ่ายพฒันาสืDอฯ จะมีรายละเอียดทีDสาํคญัอยู ่5 ส่วนคือ
1.1  รายละเอยีดของผู้ขอใช้บริการ  ประกอบดว้ย

    1) ชืDอ-นามสกลุผูข้อใชบ้ริการ, หน่วยงานทีDสงักดั, หมายเลขโทรศพัท(์หมายเลขภายใน มสธ.)
    2) รายการสิDงทีDขอใชบ้ริการ

- แผน่พบั  หมายถึงแผน่พบัประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือแผน่พบัประชาสัมพนัธ์
เรืDองอืDนๆในสาํนกัการศึกษาตอ่เนืDอง

- แผ่นปลิว หมายถึงแผน่ปลิวประชาสมัพนัธ์หลกัสูตรการฝึกอบรม
- โปรแกรมการฝึกอบรม   หมายถึงโปรแกรมหรือตารางการฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆ
- ปก  หมายถึง ปกเอกสารประกอบการอบรม หรือปกทาํเนียบรุ่น
- จัดหน้าเอกสาร  หมายถึงการจดัหนา้เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- วฒิุบตัร  หมายถึงการจดัทาํวฒิุบตัรเพืDอมอบใหผู้เ้ขา้รับการอบรมในหลกัสูตรต่างๆ
- ป้ายโพเดียม  หมายถึงป้ายชืDอและตาํแหน่งผูก้ล่าวเปิด-ปิดงาน หรือกรณีอืDนๆ ทีDตัPงไวบ้นโพเดียม
- ป้ายชื?อตัMงโต๊ะ หมายถึงป้ายชืDอผูเ้ขา้อบรม/วิทยากร จดัทาํเป็นป้ายสามเหลีDยมทีDวางไวที้Dโต ๊ะ

ผูเ้ขา้อบรมหรือโต๊ะวทิยากร
- ป้ายชื?อติดหน้าอก  หมายถึงป้ายชืDอผูเ้ขา้อบรม สาํหรับติดทีDหนา้อกผูเ้ขา้รับการอบรม
- แผ่นใส  เป็นแผน่ใสสาํหรับใชใ้นการบรรยายของวทิยากรหลกัสูตรตา่งๆ
- สไลด์  หมายถึงสไลดแ์นะนาํวทิยากร สไลดแ์นะนาํสาํนกัการศึกษาตอ่เนืDองและสไลดอื์Dนๆ
- Power Point  หมายถึงการจดัทาํโปรแกรมนาํเสนอ  Microsoft PowerPoint สาํหรับใชใ้นการ

บรรยายของวทิยากรหลกัสูตรตา่งๆ
- อื?นๆ  หมายถึงการขอใชบ้ริการทีDนอกเหนือจากทีDระบุ

    3) วตัถุประสงคใ์นการขอใชบ้ริการ เพืDอใชส้าํหรับการฝึกอบรมหลกัสูตรตา่งๆ โดยใหร้ะบุวนัทีDอบรม
หรือวนัทีDจะตอ้งใชสื้DอนัPน หรือเพืDอใชใ้นงานอืDนๆ ทีDไม่ใช่งานฝึกอบรมของสาํนกัการศึกษาตอ่เนืDอง

    4) วนัทีDจะขอรับงาน  เป็นการระบุวนัทีDเพืDอใหผู้ด้าํเนินการสามารถดาํเนินการตามลาํดบัความสาํคญั
ของงานได ้ และส่วนทา้ยจะเป็นการลงลายมือชืDอของผูข้อใชบ้ริการรวมทัPงวนั / เดือน / ปี ทีDขอใชบ้ริการ

1.2  ผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการ เป็นส่วนทีDหวัหนา้ฝ่ายจะพจิารณามอบหมายงานต่างๆใหก้บับุคลากร
ของฝ่ายพฒันาสืDอฯดาํเนินการโดยพจิารณาจากความสามารถ ความเหมาะสม รวมทัPงจาํนวนงานมากหรือนอ้ยของ
แต่ละบุคคล พร้อมกบัลงชืDอและวนัทีD /เ ดือน / ปี ทีDมอบหมาย

1.3  ผลการดําเนินงานของผู้ที#ได้รับมอบหมาย  เป็นการลงชืDอ / วนัทีD / เดือน / ปี ทีDผูด้าํเนินการจดัทาํแลว้เสร็จ
พร้อมกบัส่งงานและแนบแบบขอใชบ้ริการส่งใหห้วัหนา้ฝ่ายหรือผูข้อใชบ้ริการตรวจพจิารณา

1.4  ผลการตรวจพจิารณา เป็นการลงความเห็นวา่งานถูกตอ้งใชไ้ดแ้ลว้ หรือจะตอ้งแกไ้ขงาน พร้อมกบัลง
ชืDอและวนัทีD /เ ดือน / ปี ทีDตรวจพจิารณา

1.5  การปรับปรุงแก้ไขงาน เป็นส่วนทีDใชส้าํหรับการแกไ้ขงานและการตรวจพิจารณาอีกครัP งของหวัหนา้
ฝ่ายหรือผูข้อใชบ้ริการ พร้อมกบัลงชืDอและวนัทีD /เ ดือน / ปี ทีDแกไ้ขและตรวจสอบ

แบบขอใชบ้ริการนีPจะมีสาํเนา 1 ชุด  เมืDอผูข้อใชบ้ริการกรอกขอ้มูลส่วนทีD 1 เสร็จแลว้ ธุรการฝ่ายฯจะ
ดาํเนินการลงเลขทีDขอใชบ้ริการแลว้เสนอใหห้วัหนา้ฝ่ายฯ เป็นผูพ้จิารณามอบหมายงาน  เมืDอทราบจาํนวนผูด้าํเนินการ
ธุรการฯ จะสาํเนาใหผู้ด้าํเนินการครบทุกคนรวมทัPงเกบ็ไวเ้พืDอเป็นหลกัฐาน 1 ชุด
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2. หัวหน้าฝ่ายพจิารณามอบหมายงาน
การดาํเนินการผลิตเอกสารประกอบการอบรมนัPนจะมีผูเ้กีDยวขอ้งในการดาํเนินการคือ
2.1 ผูพ้มิพต์น้ฉบบั  ซึDงอาจจะเป็นบุคลากรในฝ่ายฯ(เจา้หนา้ทีDธุรการ)หรือบุคลากรนอกฝ่าย

เช่นบุคลากรจากสาํนกั
พมิพ ์หรือบุคลากรจากหน่วยงานอืDนเป็นผูพ้มิพข์อ้มลูเป็น  File text

2.2 ผูอ้อกแบบและจดัทาํ เป็นบุคลากรในฝ่ายฯ ทีDมีความรู้ความสามารถในการออกแบบจดัหนา้เอกสาร
หรืออาจจะส่งใหส้าํนกัพิมพเ์ป็นผูอ้อกแบบและจดัหนา้เอกสาร โดยการจดัทาํใบสัDงพมิพง์านส่งไปใหส้าํนกัพิมพ์
ดาํเนินการ (ดงัตวัอยา่ง หนา้ 22)

2.3 ผูต้รวจสอบ  ซึDงอาจจะเป็นหวัหนา้ฝ่ายฯ หรือเป็นบุคลากรของฝ่ายฯทีDไดรั้บมอบหมาย หรือผูป้ระสานงาน
หลกัสูตร ทาํหนา้ทีDตรวจสอบความถูกตอ้งของเนืPอหา หลงัจากดาํเนินการออกแบบและจดัหนา้เอกสารแลว้เพืDอให้
เอกสารมีความเหมาะสมสวยงาม

3. ดําเนินการผลติต้นฉบับ (รายละเอยีดการผลติ หน้า  25)
การจดัทาํเอกสารประกอบการฝึกอบรมแต่ละหลกัสูตรของสาํนกัการศึกษาต่อเนืDองนัPนจะมีการกาํหนด

รูปแบบทีDเป็นมาตรฐานเดียวกนัเพืDอใหส้ามารถดึงหรือรวมเนืPอหาจากหลกัสูตรต่างๆมาใชร่้วมกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว
ซึDงมีการกาํหนดรูปแบบดงันีP

3.1  ขนาดรูปเล่ม  8 นิPว x 11.5 นิPว  กรณีเนืPอในเป็นการพมิพส์าํเนาดิจิตอล  และ 8.25 นิPว x 11.75 นิPว
กรณีเนืPอในเป็นการพมิพอ์อฟเซ็ท

3.2 ส่วนประกอบ
1) ปกหนา้กระดาษอาร์ตการ์ด 210-260 กรัม/ตารางเมตร
2) แผ่นรองปก(หน้าคีD )เป็นชืD อเอกสารและรายละเอียดโครงการว่าเป็นการดาํ เนินงานของ

หน่วยงานใด
3) คาํนาํ (หนา้คีD)
4) สารบญั (หนา้คีD)
5) เนืPอหา ในกรณีเป็นเอกสารชุดฝึกอบรมซึD งแบ่งเนืPอหาเป็นตอนๆ หรือเป็นเอกสารประกอบการ

ฝึกอบรมซึDงแบง่เนืPอหาเป็นเรืDองๆ แต่ละตอน/เรืDองมีเนืPอหาค่อนขา้งมาก ควรคัDนแต่ละตอน/เรืDองดว้ยกระดาษสี
6) แผน่รองปกหลงั (หนา้คีD) เป็นชืDอหน่วยงานและบุคคลผูจ้ดัทาํเอกสารดงักล่าวพร้อมรหสัเอกสาร

เล่มนัPน
3.3 การเวน้ริมขอบเนืPอใน ใหต้ัPงคา่ขนาดกระดาษเป็นขนาด A4 และใหเ้วน้ริมดงันีP

1) ริมบนและริมล่าง ดา้นละ 1  1/8 นิPว(1.125 นิPว)
2) หนา้คีD  ริมซา้ย  1  2/8 นิPว (1.25 นิPว)   ริมขวา  1  1/8 นิPว (1.125 นิPว)
3) หนา้คู่  ริมซา้ย  1  1/8 นิPว (1.125 นิPว)   ริมขวา  1  2/8 นิPว (1.25 นิPว)

3.4 ชืDอเอกสารและเลขหนา้ใหว้างไวด้า้นบน โดยเวน้ริม  1  1/8 นิPว (อยูต่รงริมขอบขอ้ความ)
3.5 การวางขอ้ความ

1) บรรทดัแรกของแต่ละหนา้ ใหเ้วน้จากริมเขตขอ้ความดา้นบนลงมา  1/2 นิPว
2) จดัหนา้แบบคอลมันเ์ดียว เสมอหนา้-หลงั
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3) ชืDอตอนหรือเรืDองและชืDอผูเ้ขียน ตอ้งอยูห่นา้คีDเสมอและไมต่อ้งใส่เลขหนา้ในหนา้ดงักล่าว
4) การยอ่หนา้ใหญ่ เวน้จากริมขอบขอ้ความเขา้ไป 5/8 นิPว (0.625 นิPว)
5) ยอ่หนา้ย่Dอย เวน้ริมเขา้ไปอีกยอ่หนา้ละ 2/8 นิPว (0.875, 1.125, 1.375 นิPว) ตามลาํดบั

3.6 แบบตวัอกัษร
1) ใชแ้บบตวัอกัษร(Font) ไดไ้มเ่กิน 3 แบบต่อเล่ม
2) ส่วนทีDเป็นเนืPอหาส่วนใหญ่ ใชแ้บบตวัอกัษร Angsana UPC ขนาด 16 point
3) ส่วนทีDเป็นหวัขอ้หรือตวัเนน้ใชข้นาดใหญ่ขึPนลาํดบัละ 2 point  แบบตวัอกัษรแบบเดียวกบัเนืPอหา
4) ในหนา้ทีDเป็นชืDอตอนหรือเรืDองและชืDอผูเ้ขียนอาจเลือกใชแ้บบตวัอกัษรไดอี้ก 1 แบบ ขนาดตาม

ความเหมาะสม แตค่วรใหชื้Dอผูเ้ขียนมีขนาดเลก็กวา่ชืDอตอนหรือเรืDอง
3.7 สีของปก จะใชกี้Dสีใหขึ้Pนอยูก่บัดุลยพนิิจของหวัหนา้ฝ่ายพฒันาสืDอฯ

4.  ตรวจสอบ
4.1 กรณีทีDหัวหน้าฝ่ายมอบหมายให้บุคลากรในฝ่ายฯ ดาํเนินการออกแบบและจดัหน้าเอกสารเพืDอทาํ

ตน้ฉบบั(Artwork)ส่งให้สาํนกัพิมพด์าํเนินการพิมพ ์  หวัหนา้ฝ่ายฯหรือผูที้Dไดรั้บมอบหมาย จะเป็นผูต้รวจสอบ
ขอ้มูลความถูกตอ้งของเนืPอหา การกาํหนดค่าสีต่างๆใหถู้กตอ้งเหมาะสม ก่อนทีDจะพิมพต์น้ฉบบัหรือสาํเนาขอ้มูล
ส่งสาํนกัพมิพต์อ่ไปดว้ยการเขียน”แบบสัDงพมิพง์าน”(ตวัอยา่งหนา้ 22)

4.2 กรณีทีDหวัหนา้ฝ่ายมอบหมายใหบุ้คลากรในฝ่ายฯ ดาํเนินการออกแบบพร้อมกบัจดัหนา้เอกสารและ
พิมพเ์อง หวัหนา้ฝ่ายหรือผูที้Dไดรั้บมอบหมายจะเป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้งของเนืPอหา พร้อมกบัส่งเรืDองทีDแกไ้ข
ใหก้บัผูจ้ดัทาํดาํเนินการแกไ้ขใหเ้รียบร้อย จึงจะสามารถพมิพต์ามจาํนวนทีDระบุได้

5.  ดําเนินการผลติ(พมิพ์)
เมืDอดาํเนินการแกไ้ขความบกพร่องผดิพลาดต่างๆเสร็จสิPนแลว้จึงดาํเนินการผลิตจริง ซึDงมี 2 รูปแบบคือ
5.1 ผลิตเองตามจาํนวนทีDระบุโดยการพมิพจ์ากเครืDอง Printer แลว้นาํไปเขา้เล่มทีDศนูยฝึ์กอบรมเทคโนโลยี

การพิมพแ์ห่งชาติ หรือทีDอืDนทีDมีความพร้อม การพิมพใ์นลกัษณะนีPจะเป็นการพมิพที์Dไมพ่ิมพเ์ผืDอหลายๆรุ่น (อาจจะ
พิมพเ์ผืDอ 3-5 เล่มเพืDอป้องกนัความผิดพลาด และจะเก็บตน้ฉบบัไว)้ ส่วนใหญ่จะเป็นการพิมพที์Dเป็นหลกัสูตร
เฉพาะหรือหลกัสูตรโครงการความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ

5.2 ผลิตตน้ฉบบั(Artwork)ส่งเขา้พมิพที์Dสาํนกัพมิพ ์มสธ. เพืDอจดัพมิพเ์ป็นรูปเลม่

6.  ส่งเข้าสํานักพมิพ์
กรณีส่งเขา้พิมพที์Dสาํนกัพิมพ ์ ซึD งเป็นกระบวนการผา่นระบบโรงพิมพที์Dฝ่ายพฒันาสืDอฯจะตอ้งออกแบบ

ตน้ฉบบัเองแลว้ส่งให้สาํนกัพิมพห์รือให้สาํนกัพิมพอ์อกแบบและจดัทาํตน้ฉบบัให้ก็ได ้  ดงันัPนฝ่ายพฒันาสืDอฯ
จะตอ้งประสานงานกบัสาํนักพิมพใ์ห้รับทราบก่อน แลว้จดัทาํใบสัDงพิมพง์านส่งไปให้สาํนกัพิมพ์ เพืDอแจง้ให้
สาํนกัพมิพด์าํเนินการต่อไป   ฝ่ายพฒันาสืDอฯ จะดาํเนินการออกแบบและทาํตน้ฉบบัพร้อมกบักาํหนดค่าสีของปก
เอกสาร เนืPอหาทัPงหมด รวมทัPงขอ้มูลทีDจดัเก็บในรูปของ File ขอ้มูลทัPงจากโปรแกรม Adobe PageMaker 7.0  และ
โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 เพืDอใหส้าํนกัพิมพด์าํเนินการตามระบบของโรงพิมพต่์อไป  ซึD งกระบวนการ
ส่งพมิพที์Dสาํนกัพมิพจ์ะตอ้งเขียนใบสัDงพมิพง์านตามแบบฟอร์มทีDสาํนกัพมิพก์าํหนด ดงัตวัอยา่งต่อไปนีP
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ตวัอย่างแบบฟอร์มสั?งพิมพ์งานของสาํนกัพิมพ์
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แบบฟอร์มสัDงพมิพง์านจากสาํนกัพมิพจ์ะมีส่วนทีDสาํคญัดงันีP
6.1 หน่วยงานทีDสัDงพมิพง์าน  จะมีรายละเอียดคือ

1)  ชืDอหน่วยงานทีDสัDงพิมพง์าน
2)  หมายเลขโทรศพัท์
3)  เลขทีDเอกสาร
4)  วนัทีDสัDงพมิพง์าน

6.2 ชืDองาน เช่น   เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลกัสูตรการเป็นวทิยากร
6.3 จาํนวนทีDพมิพ ์ ใหก้รอกขอ้มลูตามเอกสารทีDเลือกพมิพเ์ช่น 500 เล่ม
6.4 ชนิดสิDงพมิพ ์ โดยใหท้าํเครืDองหมายเพืDอเลือกลกัษณะของงานทีDสัDงพมิพ ์โดยมีตวัเลือกดงันีP

1)  หนงัสือ
2)  แผน่พบั
3)  ใบปลิว
4)  โปสเตอร์
5)  การ์ด
6)  นามบตัร
7)  ปกเทปซีดี
8)  อืDน  เป็นการระบุชนิดสิDงพมิพที์DนอกเหนือจากนีP

6.5 ลกัษณะงานทีDตอ้งการสัDงทาํ  เป็นการระบุงานซึDงมีใหเ้ลือก 3 รายการคือ
1)  อาร์ตเวร์ิก
2)  ฟิลม์
3)  สิDงพิมพส์าํเร็จ

6.6 ขนาดสิDงพมิพ ์ ใหร้ะบุความกวา้ง-ยาวของสิDงพมิพ ์โดยใชม้าตราวดัเป็นนิPว
6.7 ผูป้ระสานงาน  พร้อมกบัระบุหมายเลขโทรศพัท์
6.8 เนืPอใน  ใหร้ะบุจาํนวนหนา้วา่สิDงพิมพน์ัPนพมิพกี์Dหนา้ โดยแยกเป็น

1)  1 สี  จาํนวนกีDหนา้  กีDยก  ใชก้ระดาษแบบใด
2)  2 สี  จาํนวนกีDหนา้  กีDยก  ใชก้ระดาษแบบใด
3)  4 สี  จาํนวนกีDหนา้  กีDยก  ใชก้ระดาษแบบใด
4)  อืDนๆ  หมายถึงการระบุสี / หนา้ / ยก ทีDนอกเหนือจากทีDระบุ และใชก้ระดาษแบบใด
5)  ภาพประกอบ  มีหรือไม ่ ถา้มีๆกีDภาพ

6.9 ใบแทรก หมายถึงขอ้มลูเพิDมเติมจากเอกสารตน้ฉบบัทีDออกแบบไว ้ซึDงตอ้งการแทรกเพิDมเติม
(ถา้ไมมี่กไ็มต่อ้งกรอกขอ้มลูนีP)

1)  1 สี  จาํนวนกีDหนา้  กีDยก  ใชก้ระดาษแบบใด
2)  2 สี  จาํนวนกีDหนา้  กีDยก  ใชก้ระดาษแบบใด
3)  4 สี  จาํนวนกีDหนา้  กีDยก  ใชก้ระดาษแบบใด
4)  อืDนๆ  หมายถึงการระบุสี / หนา้ / ยก ทีDนอกเหนือจากทีDระบุ และใชก้ระดาษแบบใด
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6.10  ปก  ใหร้ะบุ 2 ส่วนคือ
1)  พิมพป์กหนา้ + ปกหลงั  กีDสี(1, 2 และ 4 สี)  ใชก้ระดาษแบบใด
2)  พิมพป์กหนา้ดา้นใน + ปกหลงัดา้นใน   กีDสี(1, 2 และ 4 สี)

6.11  อืDนๆ  เป็นการระบุการสัDงพมิพง์านทีDนอกเหนือจากทีDระบุ
6.12  รายละเอียดดา้นงบประมาณและสถานทีDจดัส่ง   โดยมีขอ้มลูทีDตอ้งกรอก 4 ส่วนคือ

1) คิดค่าใชจ้า่ยจากเงินงบประมาณรายไดห้มวด.....(หมวดเงินอุดหนุน) เป็นเงินทีDไดรั้บการจดัสรร
จากมหาวทิยาลยัเพืDอใชจ้า่ยในการจดัฝึกอบรม

2)  รหสัโครงการ....(เป็นรหสัสาํหรับโครงการลกัษณะพเิศษ เช่น  จ 1.4.1(0)-1.1/0124)
3)  ตอ้งการงานเสร็จวนัทีD ....(ระบุวนัทีDตอ้งการใชง้าน ควรกาํหนดก่อนวนัใชจ้ริง)
4)  ใหจ้ดัส่งไปทีD...(ระบุสถานทีDจดัส่ง)

6.13  ลงนามโดยผูมี้อาํนาจในการใชเ้งินงบประมาณทีDตัPงไว ้(ผูอ้าํนวยการสาํนกัการศึกษาตอ่เนืDอง)

7.  ให้บริการเบิกจ่าย / จัดเกบ็
 7.1 ในกรณีทีDจดัทาํต้นฉบบัและจดัพิมพ์ด้วยเครืD อง Printer เอง เมืDอดาํเนินการจดัทาํรูปเล่มเอกสาร

เรียบร้อยแลว้จะประสานงานกบัผูข้อใชบ้ริการเพืDอรับเอกสารไปใชใ้นการจดัฝึกอบรมต่อไป  การดาํเนินการใน
ลกัษณะนีPจะจดัทาํรูปเล่มจาํนวนจาํกดัเฉพาะหลกัสูตรในรุ่นนัPนๆ เท่านัPน และจะเก็บตน้ฉบบัไวไ้ม่เยอะเพราะจะ
สิPนเปลืองค่าใชจ้่าย เพราะเป็นหลกัสูตรเฉพาะหน่วยงาน

7.2 กรณีทีDพิมพจ์ากสาํนกัพิมพ ์ จะเป็นการพิมพที์DเผืDอไวส้าํหรับหลายๆรุ่น  เพราะการพิมพใ์นระบบ
โรงพิมพน์ัPน ราคาพิมพต์่อเล่มจะมีความแตกต่างกนักบัเครืDอง Printer  นอกจากนัPนคุณภาพของเอกสารก็จะมีมาก
กวา่ดว้ย ดงันัPนจึงตอ้งคาํนึงถึงจาํนวนการพิมพเ์ป็นสาํคญั เพราะยิDงพิมพจ์าํนวนมาก ราคาค่าพิมพต์่อเล่มยิDงถูกลง
เมืDอพิมพแ์ละเขา้เล่มเสร็จเรียบร้อยแลว้ สาํนกัพิมพจ์ะดาํเนินการขนยา้ยเอกสารมาเก็บทีDฝ่ายพฒันาสืDอฯเพืDอรอให้
ฝ่ายบริหารการฝึกอบรมมาเบิกเพืDอนาํไปจดัการอบรมต่อไป
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4.2  ขั\นตอน วธิีการปฏบิัติงานอย่างละเอยีด

การผลิตสืDอเอกสารประกอบการฝึกอบรมดว้ยโปรแกรม Adobe PageMaker 7.0 ซึDงเป็นโปรแกรมประเภท
Page Layout หรือโปรแกรมสาํหรับจดัหนา้เอกสารสิDงพิมพที์Dไดรั้บความนิยมใชก้นัมากโปรแกรมหนึDง ซึD งแมแ้ต่
แวดวงคอมพวิเตอร์ PC(personal computer หรือคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล) กย็งัยอมรับในความสามารถของโปรแกรม
เนืDองจากความง่ายและสะดวกนานปัการ คาํสัDงทีDไมซ่บัซอ้น ง่ายตอ่การเรียนรู้ และทาํงานไดใ้นรูปแบบทีDกวา้งตัPงแต่
งานชิPนเลก็เช่น การ์ดต่างๆ นามบตัร ไปจนถึงงานใหญที่Dบรรจุขอ้มูลทัPงตวัอกัษร รูปภาพ หรือกราฟิกจาํนวนมากๆ
เช่น วารสาร นิตยสาร หนงัสือทาํเนียบธุรกิจต่างๆ หรือหนงัสือพมิพข์นาดต่างๆ

การเริ#มต้นเข้าโปรแกรม Adobe PageMaker 7.0
เมืDอเราเปิดเครืDองคอมพวิเตอร์แลว้ใหเ้ราเปิดไปทีD  Start > All Programs > Adobe PageMaker 7.0 (กรณีนีP

เราลงโปรแกรม Adobe PageMaker 7.0  เรียบร้อยแลว้)

                                                                                                               1.  คลิกทีD Start
2.  คลิกทีD All Programs
3.  double-click ทีD icon โปรแกรม Adobe
     PageMaker 7.0

หรือเราสามารถ  double-click ทีD icon โปรแกรม
Adobe PageMaker 7.0 ทีDอยูด่า้นล่าง
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         double-click ทีD icon โปรแกรม

                                                                                                                                โปรแกรม Adobe PageMaker 7.0 กาํลงัเปิด

หลงัจากทีDโปรแกรมโหลดไฟลที์Dจาํเป็นต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแลว้เราสามารถเปิดงานเก่าหรือเปิดงานใหม่
ไดโ้ดยการเลืDอนเมา้ทไ์ปคลิกทีD เมนู File ซึDงจะมีเมนูยอ่ยใหเ้ลือก ซึDงเมนูทีDใชง้านบอ่ยๆมีดงันีP

New  =  การเปิดงานขึPนมาใหม่
Open  =   การเปิดงานเก่าทีDมีอยูแ่ลว้
Close  =   ปิดงาน แต่ยงัไมปิ่ดโปรแกรม สามารถเลือกเมนูเพืDอเปิดงานใหม่ได้
Save  =   การบนัทึกขอ้มลู
Save As...  =   การบนัทึกขอ้มลูซํP า(เป็นการ Copy ขอ้มลูขึPนมา) ซึDงตอ้งเปลีDยนชืDอใหม่
Place...   =   การนาํภาพหรืองานจากโปรแกรมอืDนเขา้มาใชง้านร่วมกบั Pagemaker 7.0
Document Setup...  =   การปรับค่าต่างๆของหนา้กระดาษหรือหนา้งาน
Print  =   การปริPนภาพหรืองานทีDตอ้งการ
Exit  =   การออกจากโปรแกรม

เมืDอเราเลือกเมนู New เพืDอเปิดงานขึPนมาใหม ่จะมีกล่องเครืDองมือขึPนมาใหเ้ราเลือก

กล่องเครื?องมือ
(Document Setup)
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 Dialog box ใหก้าํหนดค่าต่างๆ  หรือเป็น Menu Document Setup เป็นการกาํหนดค่าหนา้กระดาษ โดยมีขอ้มลูดงันีP

สิDงทีDปรากฎขึPนมา หลงัจากกาํหนดค่าต่างๆ ใน Document Setup แลว้ จะประกอบไปดว้ยหนา้ต่างสาํหรับ
ทาํงานและจะถูกตัPงชืDอโดยอตัโนมติัว่า Untitled กบัอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกในการทาํงาน ไดแ้ก่ ไมบ้รรทดั
สาํหรับวดัระยะ(หรือถา้ไม่มีไมบ้รรทดั เราสามารถเลือกเขา้มาไดโ้ดยคลิกเลือกทีD Menu > View > Show Rulers
แต่ถา้ตอ้งการปิดหรือซ่อนไมบ้รรทดัก็ใหค้ลิกเลือกทีD Menu > View > Hide Rulers

เลือกขนาดกระดาษทัDวไป
กาํหนดขนาด

กระดาษขึPนมาเอง

เลือกแนวกระดาษ
แนวตัPงหรือแนวนอน

แสดงการทาํงาน
แบบหนา้คู่

หรือหนา้เดีDยว

จาํนวนหนา้กระดาษ
ทีDตอ้งการ

เลขหนา้กระดาษ
ทีDตอ้งการเริDมตน้

ระยะทีDตอ้งการเวน้
ห่างจากขอบกระดาษ
ซา้ย, ขวา, บน, ล่าง

ความละเอียดของภาพ
โดยปกติจะตัPงอตัโนมติั

เลือก View > Show Rulers
เพืDอเปิดไมบ้รรทดัมาใช้

เลือก View > Hide Rulers
เพืDอปิดการใชไ้มบ้รรทดั
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หนา้ตน้แบบ
(Master Page)

หนา้กระดาษทีDมีอยูใ่นงาน
(หนา้สีดาํคือหนา้ทีDกาํลงัทาํงานอยู)่

เมืDอเปิดงานขึPนมาใหมจ่ะมีหนา้ตาโปรแกรมและเครืDองมือต่างๆดงันีP

แถบคาํสัDงต่างๆ

กล่องเครืDองมือ

ไมบ้รรทดั
สาํหรับวดั

แนวตัPง

ไมบ้รรทดั
สาํหรับวดั
แนวนอน

หนา้กระดาษ
สาํหรับทาํงาน

ภาพแสดงหน้าแรกของโปรแกรม Adobe PageMaker 7.0
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1.  กล่องเครื#องมือทาํงาน

Pointer Tool  เป็นเครืDองมือสาํหรับการเลือกหรือเคลืDอนยา้ย ยอ่ ขยาย วตัถุตา่งๆ เช่น กลุ่มขอ้ความ เส้น กรอบหรือ
ภาพกราฟิกต่างๆ
Rotate Tool   เครืDองมือสาํหรับหมุนวตัถุไปในองศาต่างๆตามตอ้งการ
Graphic Tool  เครืDองมือสาํหรับสร้างงาน Graphic อยา่งง่าย เช่น สีDเหลีDยม วงกลม วงรี รูปหลายเหลีDยม
Hand Tool  เครืDองมือสาํหรับเลืDอนภาพอยา่งอิสระเพืDอหาตาํแหน่งทีDตอ้งการ
Text Tool  เครืDองมือสาํหรับจดัการเกีDยวกบัตวัอกัษรเช่น พมิพข์อ้ความหรือแกไ้ขขอ้ความ
Crop Tool  เครืDองมือสาํหรับตดัภาพวตัถุต่างๆ
Text Frame Tool เครืDองมือสาํหรับทาํตวัอกัษรให้อยู่ในขอบของกราฟิก สีD เหลีDยม วงกลม หรือหลายเหลีDยม
(ตอ้งสร้าง Graphic ขึPนมาก่อนแลว้เลือกเครืDองมือ Text Tool นาํมา Click ทีD Graphic ทีDสร้างขึPน เพืDอพิมพข์อ้ความ
ทีDตอ้งการ
Zoom Tool เครืDองมือสาํหรับขยายวตัถุ (การยอ่ภาพทาํไดโ้ดยการกด Ctrl คา้งไว ้สญัลกัษณ์ของ Pointer
จะเปลีDยนเป็นเครืDองหมายลบ)

1.1 การปรับมาตราวดัของไม้บรรทดั
ในการทาํงานสิDงพิมพน์ัPนอาจจะมีความตอ้งการในการใช้มาตราวดัทีDแตกต่างกนัเช่น ใช้มาตราวดัเป็น

มิลลิเมตร หรือเป็น นิPว เราสามารถปรับเปลีDยนไดโ้ดยเลือกไปทีD File>Preferences>General   จะมี Dialog box ขึPนมา
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ปรับ Measurements in (ไมบ้รรทดัแนวนอน) โดยการคลิกทีDปุ่มสามเหลีDยมสีดาํแลว้เลือกมาตราวดัทีDตอ้งการ
ปรับ Vertical ruler (ไมบ้รรทดัแนวตัPง) โดยการคลิกทีDปุ่มสามเหลีDยมสีดาํแลว้เลือกมาตราวดัทีDตอ้งการ

1.2  การสร้างเลขหน้าของเอกสาร
การจดัทาํเอกสารนัPนจาํเป็นตอ้งมีเลขหนา้ โดยมีวธีิสร้างเลขหนา้อตัโนมติัดงันีP

1)  คลิกทีDหนา้กระดาษตน้แบบ(Master page) ซึDงอยูด่า้นล่างทางซา้ย

2) เลือกเครืDองมือ          (Text Tool)  แลว้นาํมาคลิกบริเวณพืPนทีDทีDตอ้งการสร้างเลขหนา้

3) กด Ctrl + Alt  คา้งไวแ้ลว้พมิพต์วั P  ซึDงจะกลายเป็นตวั RM (Right Master)  แต่ถา้พมิพที์Dหนา้ซา้ยตวัอกัษรจะ
เปลีDยนเป็น LM (Left Master)โดยอตัโนมติั(ตามตวัอย่าง)
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เมืDอพิมพที์Dหนา้ Master Page แลว้เราสามารถตรวจสอบเลขหนา้ไดโ้ดยการคลิกหนา้กระดาษต่างๆดู จะ
เห็นไดว้า่หนา้เอกสารจะโชวทุ์กสิDงทีDเราทาํขึPนทีDหนา้ Master Page ทุกอยา่ง พร้อมกบัมีเลขหนา้เกิดขึPน (เราสามารถ
พมิพข์อ้ความเพิDมเติมหรือใส่รูปภาพ กราฟิกเขา้ไปดว้ยกไ็ด ้)

ตวัอย่าง    พมิพเ์ลขหนา้ซา้ย - ขวา ในวงกลมสีดาํ พร้อมกบัมีตวัอกัษรสีขาวดว้ย

2.  Menu Type (การจัดการตวัอกัษร)
คาํสัDงทีDใชจ้ดัการเกีDยวกบัตวัอกัษรจะอยูใ่นแถบคาํสัDง(Menu bar) Type

2.1  Font    เป็นการเลือกรูปแบบตวัอกัษร ซึD งจะสังเกตเห็นสามเหลีDยมเล็กๆสีดาํ หมายถึงมีขอ้มูลเพิ Dมเติม
ซ่อนอยูเ่ราสามารถคลิกดูขอ้มลูทีDสามเหลีDยมนัPนได้
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2.2  Size   เป็นการเลือกขนาดของตวัอกัษร
 Other...   สามารถพมิพข์นาดทีDตอ้งการ
นอกเหนือจากทีDกาํหนดได้

2.3  Leading  การปรับช่องวา่งระหวา่งบรรทดั
         โดยปกติจะตัPงค่าอตัโนมติั(Auto)
         แต่สามารถตัPงระยะห่างเองได้

2.4  Type style
Normal ตวัอกัษรธรรมดา
Bold ตัวอกัษรหนา
Italic ตวัอักษรเอียง
Underline  ขีดเส้นใตต้วัอกัษร
Strikethru  ขีดทบัตวัอกัษร
Reverse สีตรงขา้ม(ในทีDนีPหมายถึงตวัอกัษรสีขาว)

2.5  Expert Kerning  และ Expert Tracking    เป็นการปรับระยะห่างตวัอกัษรซึDงไมจ่าํเป็นตอ้งใชค้าํสัDงนีP

2.6  Horizontal Scale เป็นคาํสัDงเพืDอบีบอดัหรือขยายตวัอกัษรตามเปอร์เซ็นทีDกาํหนด
เช่น    อกัษรทีDเลือก Normal

   อกัษรทีDเลือก  70 %
  อกัษรทีDเลือก  130 %
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2.7  Character...    เป็นการกาํหนดรูปแบบตวัอกัษร เมืDอเลือกคาํสัDงนีP  จะมี Box Character specifications
ขึPนมาใหก้าํหนดขอ้มลูต่างๆ

Font รูปแบบตวัอกัษร
Size ขนาดตวัอกัษร
Leading รูปแบบตวัอกัษร
Horiz scale การบีบ-ขยายตวัอกัษร
Color สีตวัอกัษร
Tint การปรับความเขม้ตวัอกัษร
Type style การเลือกรูปแบบเพืDอปรับตวัอกัษร

2.8  Paragraph...      การกาํหนดยอ่หนา้ต่างๆ

2.9  Indents/Tabs...   การกาํหนดแทบ็(Tab) โดยการเลือกเครืDองมือ Text Tool (T) แลว้คลิกคา้งไวพ้ร้อมกบั
ปาดคลุมไปทีDตวัอกัษรทีDตอ้งการปรับแทบ็ หรือใชว้ธีิคลิกทีDตวัอกัษรแลว้กด  Ctrl+A เพืDอเลือกทัPงหมดจากนัPนเลือก
คาํสัDง Type>Indents/Tabs  สามารถคลิกแทบ็เองไดบ้นเส้นไมบ้รรทดั

แท็บ(Tab)ทีDกาํหนดขึPนใหม่
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2.10  Alignment   เป็นการกาํหนดลกัษณะ
ตวัอกัษรแบบต่างๆ
Align Left ชิดซา้ย
Align Center ตรงกลาง
Align Right ชิดขวา
Justify เสมอหนา้-หลงั(ตามรูปประโยค)
Force Justify เสมอหนา้-หลงั(ทัPงหมด)

เทคนิค   การจะแกไ้ข/ดดัแปลงตวัอกัษรทุกครัP งตอ้งใชเ้ครืDองมือText Tool (T) ปาดคลุมไปทีDตวัอกัษร
ทีDตอ้งการแกไ้ขก่อนทุกครัPง

3.  Menu Element     เมนูทีDจาํเป็นสาํหรับใชจ้ดัการดา้นต่างๆ เช่น เส้น สี
3.1  Fill/Stroke  เป็นการจดัการกบัพืPนผวิของวตัถุทีDสร้างขึPนมาไมว่า่จะเป็นสีDเหลีDยมหรือวงกลม โดยการ

เลือกเครืDองมือ         หรือ           หรือ            แลว้คลิกลากเมา้ส์(Mouse)เพืDอสร้างพืPนทีDและตอ้งใหว้ตัถุนัPนมีสถานะทีD
พร้อมจะเปลีDยนแปลงโดยจะมีจุดเกิดขึPนรอบๆวตัถุนัPน(ตามตวัอยา่ง)

จากนัPนคลิกเลือกเมนู Element >Fill > เลือกรูปแบบ
ทีDปรากฎ  ซึDงการเลือก  Stroke กเ็ช่นเดียวกนักบั Fill

แต่ถา้ตอ้งการสร้างหรือแกไ้ขทัPง Fill และ Stroke เราอาจจะเลือกเมนู Element > Fill and Stroke  จะมี Box ขึPนมา
เพืDอใหเ้ราใส่ขอ้มลูตามตอ้งการ
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3.2  การกาํหนดที#อยู่ให้วตัถุ (Arrange)
1)  นาํเครืDองมือลูกศร(Pointer Tool) คลิกเลือกวตัถุใหมี้สถานะเตรียมพร้อม
2)  เลือก Menu  Element > Arrange >Bring to Font (นาํมาไวด้า้นหนา้)

> Bring Forwoad (นาํไปขา้งหนา้สุด)
> Send Backward (ส่งไปขา้งหลงัสุด)
> Send to Back (ส่งไปขา้งหลงั)

3.3  การตัดความ (Text wrap)
จะใชใ้นกรณีทีDมีรูปภาพนาํมาวางในขอ้ความ สามารถเลือกรูปแบบใหข้อ้ความแสดงตามทีDตอ้งการ เช่น

ขอ้ความปิดทบัรูปภาพ หรือขอ้ความไม่ทบัรูปภาพ รวมทัPงสามารถปรับขอบของขอ้ความตามความตอ้งการได ้โดยมี
ขัPนตอนดงันีP

1) นาํรูปภาพเขา้มาโดยเลือก Menu > File > Place  จะมี Box  ขึPนมา
ใหเ้ลือกรูปภาพ

2) คลิกทีDรูปภาพทีDตอ้งการแลว้กด Open
3) จะไดรู้ปภาพทีDตอ้งการ  เราสามารถปรับขนาดรูปภาพใหเ้หมาะสม
4) เลือกเครืDองมือลูกศร(Pointer Tool) คลิกรูปภาพใหพ้ร้อมทาํงาน

(มีจุดรอบๆภาพ 8 จุด)
5) เลือก Menu > Element > Text wrap จะมี Box คาํสัDงขึPนมาใหเ้ราเลือกรูปแบบทีDตอ้งการ

3.4  การรวม-แยกวตัถุ(Group-Ungroup)
การทาํงานในบางครัP งจะตอ้งรวมวตัถุเขา้ดว้ยกนัเพืDอความสะดวกในการเคลืDอนยา้ยหรือรวมภาพใหเ้ป็น

วตัถุเดียวกนัโดยมีขัPนตอนการทาํดงันีP
1) เลือกเครืDองมือลูกศร(Pointer Tool) กด Shift คา้งไวแ้ลว้กดคลิกเลือกวตัถุทีDตอ้งการจะรวมกนัให้มี

สถานะเตรียมพร้อม (จะเลือกวตัถุกีDชิPนกไ็ด ้โดยวตัถุนัPนจะมีเครืDองหมายความพร้อมทีDจะเปลีDยนแปลง) แตถ่า้ไมก่ด
S h i f t
คา้ง  เมืDอเรากดเลือกวตัถุทีDหนึDงแลว้ไปกดเลือกวตัถุทีDสอง วตัถุทีDหนึDงกจ็ะไมส่ามารถเปลีDยนแปลงได้

ตวัอกัษรทบับนรูปภาพ

ตวัอกัษรไม่ทบับนรูปภาพ สามารถปรับระยะห่างของขอ้ความ
กบัรูปภาพไดอิ้สระ
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2) เลือก Menu > Element > Group

3) เมืDอตอ้งการใหว้ตัถุทีDเป็น Group กลบัมาแยกกลุม่เหมือนเดิม จะตอ้งกดคลิกวตัถุทีDเป็น Group ใหแ้อค็ทีฟ
ก่อน แลว้เลือก  Menu > Element > Ungroup  วตัถุกจ็ะกลบัมาเป็นเหมือนเดิม คือแยกกลุ่มกนั

3.5  เครื#องมือการบงัภาพ(Mask)
เมืDอเราตอ้งการสร้างภาพภายในกรอบทีDตอ้งการเช่นรูปภาพในวงกลม สีDเหลีDยม  สามเหลีDยม ฯลฯ สามารถ

ทาํไดโ้ดยการนาํภาพมาวางไวใ้นกรอบทีDตอ้งการ เช่น ตวัอยา่งการนาํภาพเขา้มาอยูใ่นวงกลมทาํไดด้งันีP

1) เลือกภาพเขา้มาโดยการเลือก Menu File > Place...  จะมี Box ขึPนมาเพืDอเลือกแหล่งของภาพ

2) คลิกเลือกภาพแลว้กด Open (หรืออาจจะใชว้ธีิ
ดบัเบิลคลิกทีDรูปภาพเลยกไ็ดเ้ช่นกนั)

ตวัอยา่งวตัถุทีDถูกเลือกเป็น Group จะสงัเกตเห็นจุดทัPงหมดเป็นชุดเดียว

ตวัอยา่งวตัถุทีDถูกเลือกไวแ้ละพร้อมทาํงานโดยมีเครืDองหมาย(จุด)ในแต่ละวตัถุ
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3) เลือกเครืDองมือ Graphic Tool แลว้สร้างรูปแบบ
ตามทีDตอ้งการ  ในทีDนีPจะสร้างรูปหกเหลีDยม

4) นาํกรอบรูป(หกเหลีDยม)มาจดัวางในตาํแหน่งทีD
ตอ้งการ

5) ใชเ้ครืDองมือ               (ลูกศร) คลิกเลือกรูปภาพและกรอบรูปหกเหลีDยมใหพ้ร้อมทาํงาน(สงัเกตุทีDมุม
ของภาพและมุมของกรอบหกเหลีDยมจะมีจุดสีดาํเกิดขึPน)

แบบ Graphic ทีDสร้างขึPน
เพืDอเป็นกรอบของรูป

                              รูปภาพทีDเลือกไว้
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6) เลือก Menu > Element > Mask  จะไดภ้าพ
ทีDอยูใ่นกรอบ และมีจุดตามมุมทัPงภาพ
ดงัรูป

   ผลทีDได้

7)    ทาํการรวมวตัถุทัPงสองชิPนกลายเป็นวตัถุชิPนเดียวเพืDอสะดวก
       ในการเคลืDอนยา้ยโดยการเลือก Menu > Element > Group
        จะไดภ้าพทีDเราตอ้งการ

เทคนิค     เราสามารถปรับเปลีDยนกรอบของภาพเป็นรูปแบบอืDนๆไดเ้ช่น สีDเหลีDยม สามเหลีDยม รูปดาว เป็นตน้
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3.6  การปรับขอบของกรอบสี#เหลี#ยมให้โค้งมน
การสร้างกรอบของภาพบางครัP งกไ็มอ่ยากจะใหเ้ป็นเหลีDยมแขง็เกินไป  การจะลบมุมของเหลีDยมใหโ้คง้มน

สามารถทาํไดง้า่ยๆ ดงันีP
1) คลิกเลือก Menu >  Element > Rounded Corners...

2) จะเกิด Box ขึPนมาดงัรูป
3)   คลิกเลือกแบบทีDตอ้งการ

 แลว้กด OK

4)   เลือกเครืDองมือสาํหรับสร้างสีDเหลีDยม(Graphic Tool)
กดเมาท ์ลากเพืDอสร้างสีDเหลีDยม จะไดภ้าพตามตอ้งการ ดงัตวัอยา่ง

3.7  การขยายภาพ
1) เลือก Menu >View > Zoom To > เลือก Size ทีDตอ้งการ

หรือสามารถเลือกคาํสัDงอืDนไดด้งันีP
Zoom In =     ขยายภาพครัP งละ Step
Zoom Out =     ยอ่ภาพครัP งละ Step
Actual Size =     ภาพขนาดเท่าจริง
Fit in Window =     หนา้กระดาษเตม็จอภาพ
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3.8  เครื#องมือควบคุม Palette  (Show Control Palette)
1)  นาํ Mouse ไปคลิก ทีD  Menu > Window > Show Control Palette

2)  จะมีกลอ่งเครืDองมือขึPนมา สามารถจดัการไดท้ัPงตวัอกัษรและภาพตา่งๆได ้โดยในกลอ่งจะปรับเปลีDยน
ไปตามทีDเรานาํเมา้ทไ์ปคลิก เช่นคลิกทีDตวัอกัษร  กลอ่งเครืDองมือจะปรับเปลีDยนไปเพืDอจดัการตวัอกัษร

แต่ถา้คลิกเมา้ท ์บริเวณพืPนทีDวา่ง กลอ่งเครืDองมือจะแสดงพกิดัของเมา้ทว์า่อยูใ่นตาํแหน่งใด โดยการแสดง
แนวแกน X และแกน Y

เมืDอตอ้งการปิดกล่อง Show Control Palette สามารถทาํไดโ้ดยการคลิกทีDเครืDองหมายกากบาท
หรือคลิกไปทีD Menu > Window > Hide Control Palette

Page 40 of 71
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


คูมื่อการผลิตเอกสารประกอบการฝึกอบรม 41

4.  เกี#ยวกบัเส้นไกด์
4.1  วธีิการสร้างเส้นไกด์
เมืDอเปิดแสดงหนา้เอกสารออกมาแลว้ใหส้งัเกตขอบดา้นซา้ยและดา้นบนวา่มีแถบไมบ้รรทดัอยูห่รือไม่

ถา้ไมมี่แถบไมบ้รรทดัใหเ้ลือกเครืDองมือ Pointer Tool  คลิกเมนู View > Show Rulers

1)  เลือกเครืDองมือ Pointer Tool

2)  คลิกเมนู View > Show Rulers

3)  คลิกเมา้ทค์า้งไวที้Dไมบ้รรทดัแลว้ลาก
      ลงมาหรือถา้ตอ้งการเส้นแนวตัPงให้
      คลิกคา้งไวที้Dไมบ้รรทดัดา้นขา้ง แลว้
      ลากออกมา จะไดเ้ส้นไกดที์Dตอ้งการ

4.2  การลอ็ก/ปลดลอ็กเส้นไกด์ด้วย Snap to Guides

การใชเ้ส้นไกดน์ัPนตอ้งระวงัในการเคลืDอนยา้ยวตัถุเขา้หาเส้นไกด์
เพราะโปรแกรมจะยดึวตัถุเขา้หาเส้นไกด ์ เรียกวา่เป็นการลอ็กวตัถุใหต้รงตาม
เส้นไกด ์ แต่ถา้ตอ้งการปลดลอ็ก สามารถทาํไดโ้ดยการเลือกคลิกทีD เมนู
View > Snap to Guides (สงัเกตวา่ถา้เลือก แลว้จะมีสญัลกัษณ์เครืDองหมายถูก
อยูด่า้นหนา้) เมืDอเราลากวตัถุเขา้ไปใกลเ้ส้นไกดว์ตัถุจะถูกลอ็กตาํแหน่งตามเส้น
ไกดท์นัที คลิกทีD เมนู  View > Snap to Guides

เส้นไกด์
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5.  การจัดการกบัข้อความ

การทาํงานกบัขอ้ความใน PageMaker 7.0 นัPนจะมีขอบเขตของขอ้ความแสดงใหเ้ห็น เมืDอเราพมิพข์อ้มลูแลว้
เลือกเครืDองมือ           (Pointer Tool) คลิกทีDขอ้มูลนัPน ซึD งขอบเขตของขอ้ความจะมีเครืDองหมายแทรกอยูแ่ละมี
ความหมายแตกตา่งกนัออกไปโดยแบ่งเป็น 3 แบบคือ

แบบที#  1 เป็นแบบทีDไมมี่เครืDองหมายใดเลย  (               ) ทีDขอบเขตแสดงวา่ขอบเขตขอ้ความสิPนสุดอยูแ่ค่นัPน
ดงัตวัอยา่ง

แบบที#  2 เป็นแบบทีDมีเครืDองหมายลูกศรสีแดง (             ) ใตข้อ้ความ แสดงวา่ยงัมีขอ้ความเหลืออยู ่แต่ถูก
ซ่อนไว ้ ใหค้ลิกทีDลูกศรสีแดงคา้งไวแ้ลว้ลากลง ขอ้ความทีDเหลืออยูก่็จะปรากฎออกมา  หรือสามารถคลิกทีDลูกศร
สีแดง แลว้นาํไปคลิกทีDหนา้อืDนๆ ขอ้ความกจ็ะปรากฎออกมาเช่นกนั ดงัตวัอยา่ง

แบบที#  3 เป็นแบบทีDมีเครืDองหมายบวก  (                 )  อยูที่Dใตห้รือบนขอ้ความ แสดงวา่ขอ้ความนีPมีอยูต่่อเนืDอง
ทัPงก่อนหนา้และต่อจากนัPนดว้ย ดงัตวัอยา่ง
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5.1  การย่อ/ขยายขอบเขตข้อความ
การย่อ/ขยายขอบเขตขอ้ความนัPนมีประโยชน์สาํหรับการปรับส่วนของขอ้ความให้เหมาะสมกบัพืPนทีD

เพราะถา้พืPนทีDขอ้ความกวา้งเกินไปอาจจะทาํงานลาํบาก เช่นการ Group วตัถุหลายๆอยา่งใหร้วมกบัขอ้ความใหเ้ป็น
วตัถุเดียวกนั ถา้พืPนทีDของขอ้ความกวา้งเกินไป เราจะ Group วตัถุนัPนยากและใชพ้ืPนทีDมากไปดว้ย
วธีิการยอ่-ขยายขอบเขตมีดงันีP
1)  เลือกเครืDองมือ              (Poiter Tool)

2)  คลิกทีDขอ้มลูทีDตอ้งการ
      ปรับขอบเขต จะปรากฎ
      ขอบเขตขึPนมา

                  3)  เมืDอปรากฎขอบเขต(แองเคอร์)ใหใ้ชเ้มาทค์ลิกคา้งไว้
                       ทีDขาของขอบเขตแลว้ลากปรับตามตอ้งการแลว้ปล่อยเมาท์

       จะไดข้อบเขตทีDตอ้งการ
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5.2  เครื#องมือ Show Colors
เลืDอนเมา้ทค์ลิกทีD Window > Show Colors  จะมีกลอ่งเครืDองมือขึPนมาดงัรูป

               เปลีDยนสีของเส้นขอบ

                      เปลีDยนสีของพืPนทีD                                                                                                                     ปรับความเขม้ของสี

เปลีDยนสีทัPงเส้นขอบและพืPนทีD

สร้างสีใหม่

เราสามารถเปลีDยนสีตวัอกัษรโดยการใชเ้มา้ทป์าดตวัอกัษรใหเ้กิดสีดาํแลว้คลิกเลือกสีทีD Show Colors ไดท้นัที

5.3  การสร้างสีใหม่

           1)  คลิกทีDปุ่มสร้างสีใหมด่า้นล่างขวา

2)  จะเกิดกล่องเครืDองมือขึPนมา

5) พมิพชื์Dอสีใหม่          6)  เมืDอสร้างสีเสร็จ
 ใหก้ด OK

3)  เลือกโหมดของสี

4)  ปรับเปอร์เซ็นของสี
      หรือสไลดป์รับสี
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5.4  วธีิการใส่สีตวัอกัษร

     1)  เลือกเครืDองมือ Text Tool

     2)  พมิพต์วัอกัษรตามตอ้งการ

3)  คลิกเมา้ทค์า้งไวแ้ลว้ปาดตวัอกัษร
      ทีDตอ้งการเปลีDยนสีใหเ้ป็นสีดาํ

6)  จะไดอ้กัษรสีทีDตอ้งการ

    5)  คลิกเลือกสีทีDตอ้งการ

·´ÊÍº
¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹ÊÕµÑÇÍÑ¡ÉÃ

    4)  เลือก Menu >Window >Show Colors
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5.5  การนํารูปภาพเข้ามาประกอบ

จะเกิดกล่องขึPนมาเพืDอใหด้าํเนินการต่อ

เทคนิคพิเศษ
ก่อนนาํภาพเขา้มา(ทัPงคาํสัDง Place และคาํสัDง Paste) จะตอ้งไม่มีเคอร์เซอร์กระพริบเพราะจะเป็นการ

กาํหนดพืPนทีDของรูปภาพ  หรือจะตอ้งไม่เลือกเครืDองมือ Text Tool (จะมีเคอร์เซอร์กระพริบเพืDอรอพิมพต์วัอกัษร)
เพราะถา้มีเคอร์กระพริบอยู ่ ภาพทีDเรียกมาจะเขา้มาแทนทีDตวัอกัษร ทาํใหไ้ม่สามารถเคลืDอนยา้ยตามทีDเราตอ้งการ
ไดเ้พราะรูปภาพถูกลอ็คพืPนทีDไว ้

1)  คลิกเลือกเมนู File > Place

2)  หารูปภาพทีDตอ้งการจาก File ต่างๆ
      แลว้ดบัเบิPลคลิกทีDรูปภาพ หรือ
      คลิกทีDภาพแลว้กด Open

3)  จะไดภ้าพทีDตอ้งการ

Page 46 of 71
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


คูมื่อการผลิตเอกสารประกอบการฝึกอบรม 47

6.  การจัดการเส้นและพื\นผวิ
เมืDอตอ้งการสร้างเส้นหรือสร้างพืPนทีDขึPนมา ใหเ้ลือกเครืDองมือ Graphic tool  ทีDตอ้งการ

สญัลกัษณ์ของเคอร์เซอร์จะเปลีDยนเป็นกากบาทเลก็ๆ เมืDอตอ้งการสร้างเส้นกใ็หก้ดเมา้ทค์า้งไว้
แลว้ลากเมา้ทอ์อกไป  จะเกิดเส้นหรือพืPนทีDตามเมาทที์Dลากออกไป   ดงันัPนเราจะตอ้งรู้วา่เราตอ้งการ
สร้างเส้นแบบใหนจึงจะเลือกเครืDองมือไดเ้หมาะสมกบัการสร้างเส้นหรือสร้างพืPนทีDต่างๆ

ถา้เลือก Fill and Stroke  จะมีกล่องเครืDองมือใหจ้ดัการทัPงเส้นและพืPนผวิดงันีP

Fill      การเลือกลกัษณะพืPนผวิ
Color   การเลือกสีของพืPนผวิ/เส้น
Tint   เลือกขนาดความเขม้
Stroke   การเลือกรูปแบบของเส้น

1)  คลิกเลือกเครืDองมือสาํหรับสร้างเส้นหรือพืPนผวิ

2)  สร้างพืPนผวิขึPนมา

3)  คลิกทีD Menu > Element > Fill (เมืDอตอ้งการแกไ้ขพืPนผวิ)
Menu > Element > Stroke (เมืDอตอ้งการแกไ้ขเส้น)
Menu > Element > Fill and Stroke (เมืDอตอ้งการแกไ้ข

ทัPงพืPนผวิและเส้น)
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6.1  การใส่สีที#เส้นและพื\นผวิ

เปลีDยนเฉพาะเส้น

เปลีDยนเฉพาะพืPนผวิ

เปลีDยนทัPงเส้นและพืPนผวิ

ทัPงนีP เราสามารถเลือกเปลีDยนสีเฉพาะเส้น หรือเฉพาะพืPนผิวหรือเปลีDยนทัPงหมดก็ได ้ เพียงแต่ให้กดคลิก
เลือกพืPนทีDหรือเลือกเส้นทีDตอ้งการเปลีDยน แลว้กดเลือกวา่เราตอ้งการเปลีDยนอะไร ทีDมุมดา้นบนของกล่องสี

ข้อสําคญัคอื    การจะปรับเปลีDยนอะไร ไมว่า่จะเป็น เส้น พืPนผวิ หรือการเคลืDอนยา้ย เราตอ้งเลือกเครืDองมือ Pointer -
Tool (ลูกศร) ก่อน  แลว้นาํเมา้ทไ์ปกดเลือกใหมี้จุดขึPนมาก่อน(แสดงวา่พร้อมเปลีDยนแปลงแลว้ ส่วนการเปลีDยนแปลง
ตวัอกัษร ใหเ้ลือกเครืDองมือ( Text Tool) ก่อน แลว้นาํเมา้ทป์าดใหเ้ป็นสีดาํก่อนแลว้ค่อยปรับเปลีDยน ไม่วา่จะเปลีDยน
ลกัษณะตวัอกัษร(Font)  ขนาดตวัอกัษร(Size)  หรือสีตวัอกัษร(Colors)

2)  คลิกเลือกเพืDอเปลีDยนสีของ เส้น พืPนผวิ
     หรือทัPงเส้นและพืPนผวิ

1)  คลิกเลือก
     Window > Show Colors

แสดงลกัษณะของภาพที?มีการแก้ไขสีของพืMนผิวและเส้น
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7.  การบันทกึข้อมูล (Save)
การทาํงานกบัคอมพวิเตอร์ ไม่วา่จะเป็นโปรแกรมอะไรก็แลว้แต่  ควรจะตอ้งมีการ Save ขอ้มลูเสมอ และควร

ทาํการ Save บ่อยๆ เพืDอป้องกนัความผดิพลาดหรือความเสียหายทีDอาจจะเกิดขึPน ขัPนตอนการ Save ก่อนทีDจะ Print
มีขัPนตอนดงันีP

1)  คลิกทีD Menu File   >  Save

จะมีกลอ่งเครืDองมือขึPนมาใหก้รอกขอ้มลู

ส่วน Save As  หมายถึงการ Save งานเดิม แต่ตอ้งการเปลีDยนชืDอหรือเปลีDยนทีDเก็บขอ้มลูงานใหม่

3)  พมิพชื์DองานทีDตอ้งการ

4)  คลิกทีD Save

2)  คลิกเลือกพืPนทีDทีDตอ้งการเก็บ
ขอ้มลูไว(้สามเหลีDยมเลก็ๆ)
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8. การพมิพ์ข้อมูล (Print)
เมืDอดาํเนินการออกแบบเสร็จและ Save ขอ้มลูแลว้จึงทาํการพมิพข์อ้มลู ซึDงมีวธีิการพมิพข์อ้มลูดงันีP

1)  คลิกทีDเมนู File > Print...เมืDอคลิกเลือก จะเกิด Box ขึPนมาดงัตวัอยา่ง  ใหก้รอกขอ้มลูตามตอ้งการ

2)  คลิกทีD Setup  จะเกิด Box ขึPนมาดงัตวัอยา่ง
3)  คลิกเลือกปรับตามตอ้งการ

-  พมิพข์าว-ดาํ / 4 สี
-  รูปแบบของกระดาษ

4) คลิก OK เพืDอพมิพง์านตามทีDตอ้งการ

ขอให้ระลึกไวเ้สมอว่าการจะกระทาํสิD งใดสิDงหนึD ง กบัอะไรก็ตาม จะตอ้งเลือกเครืDองมือให้ถูก และถา้
ตอ้งการเปลีDยนแปลงอะไร ก็ตอ้งเลือกเครืDองมือทีDจะจดัการกบัสิDงนัPนให้ถูกตอ้ง ทีDสาํคญัจะตอ้งคลิกหรือกระทาํ
ใหสิ้DงนัPนพร้อมทาํงานทุกครัP ง เสมือนการบอกหรือเตือนให้รับรู้ก่อนจึงจะปรับเปลีDยนได ้  ทีDสาํคญัเมืDอทาํงานไป
ซกัระยะควรบนัทึก(Save)ขอ้มูลบ่อยๆ ดว้ยการกด Ctrt+S หรือ คลิกเมนู File > Save เพืDอป้องกนัความผดิพลาด
จากระบบไฟหรือเหตุการณ์อืDนๆทีDอาจจะเกิดขึPนได้

 เลือกเครืDองPrinter ใหถู้กตอ้ง

พมิพจ์าํนวนทีDตอ้งการ Print

ระบุหนา้ทีDตอ้งการพมิพ์
All   (พมิพท์ัPงหมด)
Ranges:  (เลือกพมิพเ์ฉพาะ

    หนา้ทีDตอ้งการ)

   คลิกเลือกรูปแบบสี
   เมืDอคลิกเลือกไปเรืDอยๆ
   รูปแบบจะเปลีDยนตามไปดว้ย
   (พมิพแ์บบขาว-ดาํ หรือ 4 สี)

คลิกเลือกรูปแบบกระดาษ
     Portrait  แนวตัPง
     Landscape  แนวนอน
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9.  เทคนิคพเิศษ
9.1  การใช้คําสั#งลดั Hand Tool
การสร้างงานในโปรแกรม Adobe PageMaker 7.0 จะเป็นเสมือนเรากาํลงัจดัทาํ Artwork ซึDงจะตอ้งขยายภาพ

ให้เห็นชดัเจนเพืDอดูรายละเอียด  เมืDอขยายภาพแลว้เราอาจจะตอ้งเลืDอนหน้าจอเพืDอดูส่วนอืDนๆของหนา้กระดาษ
ซึDงเราสามารถทาํไดโ้ดยการเลืDอน Score bar ทัPงดา้นขา้งและดา้นล่าง แต่จะทาํงานดว้ยความล่าชา้ เราสามารถแกไ้ข
ปัญหานีPไดด้ว้ยการเลือกเครืDองมือ Hand Tool (สัญลกัษณ์รูปมือ) จะสังเกตเห็นสัญลกัษณ์ของเมาทจ์ะเปลีDยนจาก
ลูกศรหรือเคอร์เซอร์เป็นรูปมือแทน เราสามารถนาํมากดเมา้ทค์า้งไว ้แลว้เลืDอนเมาทห์นา้กระดาษก็จะเลืDอนตามเมาท์
เราไปในทิศทางตามตอ้งการ

แต่การเลือกเครืDองมือ Hand Tool ก็ยงัเป็นการทาํงานทีDชา้ เราสามารถใชค้าํสัDงลดัไดโ้ดยการกด Alt คา้งไว้
เมืDอเราคลิกคา้งทีDเมา้ทเ์มืDอไหร่ สัญลกัษณ์ของเมา้ทก์็จะเปลีDยนเป็นสัญลกัษณ์ Hand Tool ทนัที เมืDอเราปล่อยมือ
จาก Alt  สญัลกัษณ์กจ็ะกลบัมาอยูส่ภาพดงัเดิม

9.2  การใช้คําสั#งลดัมุมมองกระดาษ
ในการทาํงานดา้นการจดัเอกสารนัPนบางครัP งเราจะตอ้งดูรายละเอียดของงานหรือตอ้งการขยายภาพเพืDอ

ใหไ้ดเ้ห็นองคป์ระกอบต่างๆ หรือการยอ่หนา้กระดาษเพืDอดูภาพรวมของงาน จาํเป็นจะตอ้งใชเ้ครืDองมือย่อ-ขยาย
ใน Menu > View > Zoom to > ....  แต่เพืDอความรวดเร็วของการทาํงาน แทนทีDจะใชเ้มา้ทน์าํไปกดเลือก Menu ต่างๆ
เราสามารถใชค้าํสัDงลดัเพืDอทาํงานดว้ยความรวดเร็วไดด้งันีP

Size 50 % ใชค้าํสัDงลดัโดยกด Ctrl+5
Size 75% ใชค้าํสัDงลดัโดยกด Ctrl+7
Size 100% ใชค้าํสัDงลดัโดยกด Ctrl+1
Size 200% ใชค้าํสัDงลดัโดยกด Ctrl+2
Size 400% ใชค้าํสัDงลดัโดยกด Ctrl+4

9.3  การพมิพ์ข้อความในกรอบต่างๆ
การพิมพข์อ้มูลต่างๆในกรอบสีD เหลีDยม กรอบวงกลม หรือกรอบหลายเหลีDยม สามารถทาํไดง้่ายๆดงันีP

·

3)  เลือกเครืDองมือ Text Tool นาํมาคลิกทีDพืPนทีDกรอบ
      สีDเหลีDยมทีDสร้างขึPนมาแลว้พมิพข์อ้ความทีDตอ้งการ
      (กากบาทสีฟ้าจะหายไป)

2)  สร้างกรอบกราฟิก จะสงัเกตเห็นกากบาท
       สีฟ้าในกรอบสีDเหลีDยมทีDสร้างขึPน

1)  เลือกเครืDองมือสาํหรับสร้างงานกราฟิก (Graphic Tool)
      ทีDมีเครืDองหมายกากบาทอยูด่า้นใน

4)  ปรับเปลีDยน Font, Size ตาํแหน่งตามตอ้งการ
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10.  เทคนิคพเิศษอื#นๆ

10.1  การสร้างเลขหนา้อตัโนมติัทีDหนา้ Master Pages  (LM และ RM) เมืDอนาํไปวางสลบัหนา้ซา้ย/ขวากจ็ะ
เปลีDยนโดยอตัโนมติั เช่น สร้าง LM ขึPนมาเพียงดา้นเดียวและ Copy อีกตวัขึPนมาแลว้นาํไปวางไวด้า้นขวามือกจ็ะได้
RM โดยอตัโนมติั

10.2  ห้ามใชค้าํสัDง Group ในหนา้แม่แบบ(Master Pages ) โดยเฉพาะกบัเลขหนา้ LM และ RM โดย
เดด็ขาดเพราะจะทาํใหโ้ปรแกรมแสดงลาํดบัเลขหนา้เป็นหนา้คู่เพยีงอยา่งเดียว

10.3  ใหส้งัเกตทีD Column Guides  ถา้เราเลือกแบบ One page จะมีออปชัDนใหป้รับเพยีงชุดเดียว  แต่หากเลือก
เป็น Two page จะมีใหป้รับสองชุดเป็นดา้นซา้ยและขวา

10.4  ถา้ใชห้นา้แม่แบบ (Master Pages ) ในงานแลว้ตอ้งการยกเลิกหนา้แม่แบบทีDเลือกไว ้ ใหค้ลิกทีDแถบ
None บนพาเนล Master Pages

10.5  เมนู Show และ Hide Rulers จะอยูต่าํแหน่งเดียวกนั การปรากฎเป็นเมนูใดขึPนอยูก่บัวา่ขณะนัPนไมบ้รรทดั
แสดงอยูห่รือไม่ เช่น หากแสดงไมบ้รรทดัอยู(่Show Rulers) เมนูนีPจะเป็น Hide Rulers

10.6  วธีิลบเส้นไกดใ์หค้ลิกคา้งทีDเส้นไกด ์แลว้ลากออกไปใหพ้น้ขอบกระดาษ เส้นไกดก์จ็ะหายไป  แตถ่า้
ตอ้งการลบเส้นไกดท์ัPงหมดใหค้ลิกทีDเมนู View > Clean Ruler Guides  เส้นไกดท์ัPงหมดกจ็ะหายไป

10.7  การใชเ้ครืDองหมาย Text Tool  หากตอ้งการกาํหนดขอบเขตขอ้ความให้คลิกเมาทค์า้งไวแ้ลว้ลาก
ออกไปซึDงในขณะทีDคลิกเมาทค์า้งแลว้ลากจะปรากฎเส้นขอบเขตใหเ้ห็นเพืDอปรับแต่งไดส้ะดวก

10.8  ในขณะทาํงานควร Save ขอ้มูลใหบ้่อยเพืDอป้องกนัความผดิพลาดหรือเหตุอืDนๆ ทีDอาจเกิดขึPนซึD งจะ
ทาํใหง้านของเราเสียหายได้

10.9  ฝึกใชคี้ยล์ดับอ่ยๆ เพืDอความรวดเร็ว โดยสงัเกตทีD เมนูต่างๆ
 จะมีคียล์ดับอกไวเ้สมอ

สญัลกัษณ์ของคียล์ดั
^  หมายถึง  Ctrl
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10.10    ระวงัการใช ้Text Tool ไปคลิกทีDขอ้มลูทีDมีสระหรือวรรณยกุตที์Dอยูด่า้นบนหรือดา้นล่างของพยญัชนะ
เพราะเราอาจจะไปคลิกคัDนกลางระหว่างพยญัชนะกบัสระหรือวรรณยุกต์ได ้ แต่ตวัเคอร์เซอร์ทีDกระพริบจะไม่
สามารถรู้ไดว้า่อยูต่าํแหน่งใด วธีิตรวจสอบง่ายๆโดยการคลิกทีDแป้นพมิพลู์กศรซา้ยหรือขวาเพืDอตรวจสอบตาํแหน่ง
เคอร์เซอร์

10.11  หากมีการแกไ้ขขอ้มลู หรือแกไ้ขวตัถุตา่งๆแตว่ตัถุหรือตวัอกัษรอาจจะคา้งหรือไม่เป็นไปตามทีDแกไ้ข
ไว ้ใหเ้ลือกเครืDองมือ Pointer Tool  นาํมาคลิกคา้งไวที้DพืPนทีDวา่งซกั 1-2 วนิาที อกัษรทีDคา้งจะกลบัมาเป็นปกติ

10.12  ถา้มีการกระทาํผดิพลาดใดๆเกิดขึPน เราสามารถยอ้นกลบัไปไดโ้ดยการคลิกเลือก Edit > Undo Edit
หรือวธีิทีDเร็วสุดใหใ้ชคี้ยล์ดัโดยการกด  Ctrl + Z

ตวัอยา่งทีDพมิพผ์ดิ

หากคลิกเคอร์เซอร์เพืDอลบออกโดย
ไมต่รวจสอบตาํแหน่งของเคอร์เซอร์

อาจทาํใหข้อ้มลูเพีPยน โดยทีDสระหรือ
วรรณยกุตอ์ยูผ่ดิตาํแหน่งได้
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บทที# 5
วเิคราะห์ปัญหา  อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา

5.1  ปัญหาจากขั\นตอนการทาํงาน
ในกระบวนการทาํงานดา้นการผลิตเอกสารประกอบการฝึกอบรมของสาํนกัการศึกษาต่อเนืDอง  มีปัญหา

อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขตามขัPนตอนการทาํงานดงันีP

1. รับขอ้มลูความตอ้งการ
ผลิตเอกสาร(บนัทึกขอ้ความ
/ ฟอร์มขอใชบ้ริการ)

2. หวัหนา้ฝ่ายพจิารณา
มอบหมายงาน

ขัPนตอนการทาํงาน ปัญหา อุปสรรค แนวทางแกไ้ขปัญหา
1. รับขอ้มลูความตอ้งการแบบกระชัPนชิด

ทาํใหเ้กิดปัญหาในการทาํงานเช่น
ทาํงานไมท่นั  งานไมมี่ความสมบรูณ์

2. ขอ้มลูทีDไดรั้บมกัไมค่รบถว้น เช่น
2.1 ไดรั้บเป็นขอ้มลูดิบทีDยงัไมไ่ดพ้มิพ์

2.2  ไดรั้บ File ขอ้มลูทีDเป็น Text อยา่งเดียว

2.3  ไมมี่รูปภาพประกอบทีDสาํคญั  โลโก
        แนบมาใหด้ว้ย

 - มอบหมายงานโดยไมส่ามารถกระจายงาน
ใหบุ้คลากรทาํงานทดแทนกนัได ้ เพราะ
บุคลากรฝ่ายพฒันาสืDอฯ มีจาํนวนจาํกดั
และมีความสามารถเฉพาะดา้น เช่น ดา้น
ออกแบบ ศิลปกรรม ดา้นอิเลก็ทรอนิคส์
ดา้นบรรณาธิกร(ตรวจปรู๊ฟ)  แต่ปัจจุบนั
สาํนกัการศึกษาตอ่เนืDองไดเ้พิDมงานฝึกอบรม
ในระบบทางไกลเขา้มาเพืDอใหส้อดคลอ้ง
กบัระบบการเรียนการสอน และเพืDอเป็น
เอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั แตส่าํนกัการ-
ศึกษาตอ่เนืDองยงัไม่มีการปรับโครงสร้าง
องคก์รใหเ้หมาะสมกบัภารกิจของสาํนกัฯ

1. กาํหนดระยะเวลาดาํเนินการ เช่น
การจดัหนา้เอกสาร(โดยมี File
ขอ้มลูมาใหเ้รียบร้อย) ใชเ้วลาใน
การจดัหนา้เอกสาร 10 หนา้ ต่อ
1 วนั เป็นตน้

- ส่งใหธุ้รการพมิพเ์ป็น File Text
- ส่งสาํนกัพมิพใ์หพ้มิพเ์ป็น FileText
- ดาํเนินการพมิพเ์อง

- หาขอ้มลูเพิDมเติมจากแหล่งขอ้มลู
ต่างๆเช่น Internet หน่วยงานทีDจะ
จดัอบรมคน้หารูปภาพทีDเกีDยวขอ้ง
กบัหลกัสูตรเพืDอนาํมาประกอบการ
จดัหนา้เอกสารหรือเพืDอออกแบบ
ปกเอกสาร

- เร่งพฒันาขีดความสามารถของ
บุคลากรใหมี้ความสามารถทาํงาน
ทดแทนกนัได้

- เสนอปรับโครงสร้างองคก์รเพืDอให้
มีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบั
ภารกิจของสาํนกัฯ เช่น ตาํแหน่ง
นกัวชิาการคอมพวิเตอร์ เป็นตน้

-
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ขัPนตอนการทาํงาน ปัญหา อุปสรรค แนวทางแกไ้ขปัญหา

3. ดาํเนินการผลิตตน้ฉบบั

4.  ตรวจสอบ

5.  ดาํเนินการผลิต(พมิพ)์
ผลิตเองตามจาํนวนทีDขอ
ใชบ้ริการ

6.  ส่งเขา้สาํนกัพมิพ์
ดาํเนินการผลิต

7.  ใหบ้ริการเบิกจ่าย /
จดัเก็บ

- มกัมีงานเร่งด่วนอืDนๆมาแทรก ทาํใหก้าร
ทาํงานไมต่่อเนืDอง

- ขอ้มลูไมค่รบถว้น ทาํใหเ้สียเวลาในการ
คน้หาขอ้มลู

- แนวคิดไม่ตรงกนักบัผูข้อใชบ้ริการ หรือ
ผูต้รวจงาน

1.  คุณภาพเครืDองพมิพมี์ขอ้จาํกดั
-  พมิพแ์บบตดัตกไมไ่ด้
-  พมิพจ์าํนวนมากไมไ่ด้
-  ราคาหมึกแพง
-  พมิพก์ระดาษทีDมีความหนาไมไ่ด้

- ไมส่ามารถเร่งงานตามตอ้งการได ้เนืDองจาก
สาํนกัพมิพจ์ะมีงานพมิพห์นงัสือหรืองาน
พมิพเ์อกสารอืDนๆ จากหลายหน่วยงาน
ทาํใหมี้งานหนาแน่นตลอด

-  พืPนทีDจดัเก็บนอ้ย

- พฒันาความสามารถของบุคลากร
ใหส้ามารถทาํงานทดแทนกนัได้

- ปรับโครงสร้างองคก์รใหมี้ความ
เหมาะสมกบัภารกิจปัจจุบนั

- คาํนึงถึงความเร่งด่วนของงาน
- กาํหนดระยะเวลาของแต่ละงาน

- ประสานงานกบัผูรั้บผดิชอบใน
การคน้หาขอ้มลูเพิDมเติม

- อธิบายแนวคิด/งาน ใหผู้ข้อใช้
บริการเขา้ใจ แต่ถา้อธิบายแลว้
ผูข้อใชบ้ริการยงัตอ้งการแบบอืDน
ผูจ้ดัทาํกต็อ้งดาํเนินการตาม

- จดัซืPอเครืDองพมิพที์Dมีคุณภาพ เพืDอ
ใชง้านทีDจาํเป็น เช่น ปกเอกสาร
ส่วนงานพมิพที์Dไมต่อ้งการความ
ละเอียดสูง สามารถใชเ้ครืDองพมิพ์
ระบบ IngJet ได้

- ใชบ้ริการจากหน่วยงานภายนอก

-  บริหารจดัการการผลิตใหเ้หมาะสม
โดยทีDไมต่อ้งเก็บสตอ๊คหนงัสือ
มากเกินไป
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5.2  ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาอื#นๆ

การใชโ้ปรแกรม Adobe Pagemaker 7.0 จะมีขอ้จาํกดัหรือปัญหาอยูบ่า้ง เช่นเดียวกบัการทาํงานทุกอยา่ง
ยอ่มมีปัญหามากบา้งนอ้ยบา้ง แต่ปัญหาเหล่านัPนก็สามารถแกไ้ขไดเ้ช่นกนั ปัญหาต่างๆ ทีDเกิดขึPนไดมี้การศึกษา
คน้ควา้วธีิการแกไ้ขดงันีP

1)  ปัญหาวรรณยุกต์ลอย
ปัญหาวรรณยกุตล์อยทีDพบส่วนใหญ่จะพบทีDโปรแกรม Adobe Photoshop 7.0 แต่จากการทาํงานดา้นการจดั

เอกสารพบวา่โปรแกรม Adobe Pagemaker 7.0 ก็มีปัญหาเช่นเดียวกนั แต่ทีDไม่เป็นทีDรู้จกักนัมากเป็นเพราะว่า
ปัญหานีPจะพบกบัการใช ้Font บาง Font เท่านัPน ส่วนโปรแกรม  Photoshop 7.0  นัPนจะมีปัญหาแทบทุก Font

ตัวอย่างการใช้ Font ที#ต่างกนั ทาํให้เกดิปัญหาวรรณยุกต์ลอย

Font  AngsanaUPC ผลทีDได ้  ก่   ก ้    ก ๊    ก๋    ก์ (ไมเ่กิดปัญหาวรรณยกุตล์อย)
Font  2005_iannnnnDVD ผลทีDได ้  ¡ è ¡ é ¡ ¡ ê  ¡ ë  ¡ ì (เกิดปัญหาวรรณยกุตล์อย)
Font  Layiji MaHaNiYom V1.5 OT ผลทีDได ้  ¡è ¡é   ¡ê   ¡ë  ¡ì (เกิดปัญหาสระลอย)
Font   BLK Suphunburi ผลทีDได ้   ¡è  ¡é ¡ê  ¡ë  ¡ì (เกิดปัญหาสระลอย)

วธีิการแก้ไขวรรณยุกต์ลอย
1. การพมิพ ์  ไมเ้อก   ใหใ้ชว้ธีิ กด Alt คา้งไว ้แลว้พมิพเ์ลข 0139
2. การพมิพ ์  ไมโ้ท     ใหใ้ชว้ธีิ กด Alt คา้งไว ้แลว้พิมพเ์ลข 0140
3. การพมิพ ์  ไมต้รี     ใหใ้ชว้ธีิ กด Alt คา้งไว ้แลว้พิมพเ์ลข 0141
4. การพิมพ ์  จตัวา      ใหใ้ชว้ธีิ กด Alt คา้งไว ้แลว้พิมพเ์ลข 0142
5. การพมิพ ์  การันต ์  ใหใ้ชว้ธีิ กด Alt คา้งไว ้แลว้พมิพเ์ลข 0143

ผลเปรียบเทยีบวรรณยุกต์ลอยกบัการแก้ไขวรรณยุกต์ลอย
Font       2005_iannnnnDVD ยงัไมแ่กไ้ข ¡ è   ¡ é   ¡ ê   ¡ ë   ¡ ì

แกไ้ขแลว้ ¡ �   ¡ �   ¡    ¡ �   ¡ 

Font Layiji MaHaNiYom V1.5 OT ยงัไมแ่กไ้ข ¡è   ¡é   ¡ê   ¡ë   ¡ì
แกไ้ขแลว้ ¡è   ¡é   ¡ê   ¡ë   ¡ì

Font BLK Suphunburi ยงัไมแ่กไ้ข ¡è    ¡é    ¡ê    ¡ë    ¡ì
แกไ้ขแลว้ ¡�    ¡�    ¡�    ¡�    ¡ 
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2)  ปัญหาจากการเรียก File ข้อมูลจาก โปรแกรม Microsoft Word
การจดัหนา้เอกสารนัPนบางครัP งกต็อ้งใหห้น่วยงานอืDนพมิพข์อ้มลูให ้หรืออาจจะนาํขอ้มลูมาจากโปรแกรม

ต่างๆ โดยปกติจะใชว้ธีิการ Copy จากโปรแกรมอืDนแลว้นาํมา Paste ทีDโปรแกรม Adobe PageMaker 7.0 ไดเ้ลย แตอ่าจจะ
ไมส่ามารถ Paste มาได ้หรือไม่สามารถอา่นเป็นภาษาไทยได(้ตามตวัอยา่ง)

สามารถแก้ไขได้ดงันี\

1) Copy ขอ้มลูจากโปรแกรม Microsoft Office Word

2)   เปิดโปรแกรม Adobe PageMaker 7.0
3)  เลือก Menu > Edit > Past Special...

4) เมืDอมี Box ขึPนมาใหค้ลิกเลือก Text
แลว้คลิก  OK

ตวัอย่าง Font ที?โปรแกรมไม่สามารถอ่านได้
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ปัจจยัสู่ความสาํเร็จในการทาํงานเป็นทีม
          1. บรรยากาศของการทาํงานมีความเป็นกนัเอง อบอุ่น มีความกระตือรือร้น และสร้างสรรค์
          2. ความไวว้างใจกนั (trust) เป็นหวัใจสาํคญัของการทาํงานเป็นทีม
สมาชิกทกุคนในทีมควรไวว้างใจซึD งกนัและกนัไดซื้Dอสตัยต่์อกนั สืDอสารกนัอยา่งเปิดเผย ไม่มีลบัลมคมใน
          3. มีการมอบหมายงานอยา่งชดัเจน เขา้ใจวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และยอมรับภารกิจหลกัของทีมงาน
          4. บทบาท (role) สมาชิกแต่ละคนเขา้ใจและปฏิบติัตามบทบาทของตน และเรียนรู้เขา้ใจในบทบาทของผูอื้Dนในทีม
ทุกบทบาทมีความสาํคญั รวมทัPงบทบาทในการช่วยรักษาความเป็นทีมงานให้มัDนคง
          5. วิธีการทาํงาน สิDงสาํคญัทีDควรพิจารณา คือ การสืDอความ  การตดัสินใจ  ภาวะผูน้าํ  การกาํหนดกติกา
          6. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการทาํงานของทีม ควรมีการประเมินผลการทาํงาน เป็นระยะ
          7. การพฒันาทีมงานให้เขม้แขง็ดว้ยการสร้างแรงจูงใจทางบวก สมาชิกมีความสมัพนัธ์ทีDดีต่อกนั
มีการจดักิจกรรมสร้างพลงัทีมงาน เกิดความมุ่งมัDนทีDจะทาํงานให้ประสบผลสาํเร็จ  การให้รางวลัเป็นตน้

จะไดข้อ้มลูทีDเป็นภาษาไทยสมบรูณ์

3)  ปัญหาตัวอกัษรเพี\ยน
ปัญหานีPเกิดจากการ Copy  ขอ้มลูจากโปรแกรม  Microsoft Office Word  แลว้นาํมา Paste ลงในโปรแกรม

Adobe PageMaker 7.0  ไดต้ามปกติ แต่จะมีตวัอกัษรบางตวัทีDเพีPยนไป เช่น ตวั ค ควาย  เพีPยนเป็นตวั  ฃ ฃวด
ดงัตวัอยา่ง

1)  Copy ขอ้มลูจากโปรแกรม
       Microsoft Word

2)   เปิดโปรแกรม Adobe PageMaker  7.0 ขึPนมา คลิกพืPนทีDเพืDอกาํหนด
      พืPนทีDใหต้วัอกัษร  หรืออาจจะเลือกเครืDองมือลูกศร( Pointer Tool)
      แลว้นาํไปคลิกทีDพืPนทีDวา่งเปล่า เพืDอไมก่าํหนดพืPนทีDใหต้วัอกัษร

ตวัอย่างเมื?อทาํการแก้ไขแล้วทาํให้โปรแกรมสามารถอ่าน Font ได้
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3)  เลือก Menu > Edit > Past

           4)  ผลทีDไดรั้บ

 5)  ตวัอกัษรทีDเพีPยนไป  จาก ค ควาย เป็น ฃ ฃวด

วธีิแก้ไขอกัษรเพี\ยน

1)  Copy ขอ้มลูจากโปรแกรม
       Microsoft Word
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2)   เปิดโปรแกรม Adobe PageMaker 7.0   คลิกพืPนทีDเพืDอกาํหนดพืPนทีDใหต้วัอกัษร  หรืออาจจะเลือกเครืDองมือลูกศร
( Pointer Tool) แลว้นาํไปคลิกทีDพืPนทีDวา่งเปล่า เป็นการไมก่าํหนดพืPนทีDใหต้วัอกัษร

ขั\นตอนสําคัญ

              3)  เลือก Menu > Edit > Past  Special...

4)  จะมีกล่องเครืDองมือ Peste Special ขึPนมา
      คลิกเลือก Text  แลว้กด OK

5)  ผลทีDได ้ อกัษรไมเ่พีPยน

4)  ปัญหาจากวตัถุซ้อนกนั
ปัญหาอีกอยา่งหนึDงทีDมกัพบบ่อยๆคือการเลือกวตัถุทีDอยูซ่้อนกนั  การใชเ้ครืDองมือเพืDอคลิกเลือกวตัถุนัPน

จะตอ้งใช้เครืD องมือ Pointer Tool(ลูกศร) เพืDอคลิกเลือกวตัถุ แต่ถา้มีวตัถุอยู่ซ้อนกนัอยู่หลายชิPนเราจะเลือกได้
เฉพาะวตัถุทีDอยูด่า้นบนเท่านัPน  การแกไ้ขสามารถทาํไดห้ลายวธีิเช่น เมืDอเลือกวตัถุทีDอยูด่า้นบนแลว้ ใหเ้ลือก เมนู
Element > Arrange > Send Backward(ส่งไปดา้นหลงั 1 เสตป็)  แตถ่า้เลือก  Send to Back(ส่งไปดา้นหลงัสุด)
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แต่การเลือก Arrange นัPนจะคอ่นขา้งชา้  และยิDงมีวตัถุหลายๆชิPนวางซอ้นกนัอยูจ่ะยิDงทาํไดย้ากขึPน  แต่มีวธีิ
ทีDง่ายโดยมีขัPนตอนดงันีP

ตัวอย่าง
    สร้างวตัถุขึPนมาซอ้นกนั  3 ชิPนคือ 1.  ตวัอกัษร

2.  สีDเหลีDยม
3.  วงรี

เมืDอเลือกวตัถุทีDเป็นตวัอกัษรไปอยู่หลงัสุด จะมองไม่เห็นวตัถุทีDเป็นตวัอกัษร เมืDอเราตอ้งการคลิกเลือก
จะไมส่ามารถมองเห็นและไมส่ามารถเลือกวตัถุดา้นหลงัได ้แตจ่ะคลิกไดเ้ฉพาะวตัถุทีDอยูด่า้นหนา้เท่านัPน

เลือก Arrange > Sent Backward
             หรือ     > Send to Back
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ตวัอกัษรทดสอบ

วธีิการแก้ไขวตัถุซ้อนกนั

1)  เลือกเครืDองมือ Pointer Tool (ลูกศร)

2)  นาํเมา้ทม์าคลิกเลือกทีDวตัถุโดยกด Control (Ctrl) คา้งไว้
     เมืDอกดเมา้ทไ์ปเรืDอยๆ วตัถุกจ็ะถูกเลือกไปเรืDอยๆเช่นกนั

3)  เมืDอคลิกเลือกวตัถุทีDตอ้งการไดแ้ลว้ใหก้ด Shift + Ctrl + ]
     เพืDอใหว้ตัถุนัPนขึPนมาอยูด่า้นหนา้สุด
     แต่ถา้ตอ้งการใหอ้ยูห่ลงัสุดใหก้ด Shift + Ctrl + [

4)  จะไดผ้ลตามทีDตอ้งการ
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การทาํงานกบั Computer นัPนจะตอ้งหมัDนศึกษาเรียนรู้ขอ้มลูอยูเ่สมอ เพราะทุกโปรแกรมจะมีการปรับเปลีDยน
หรือพฒันาให้มีความสามารถทาํงานไดดี้ยิDงขึPน ส่วนใหญ่การพฒันาโปรแกรมแต่ละโปรแกรมนัPนอาจจะมีการ
เพิDมลูกเล่นหรือรูปแบบขึPนมาบา้ง แต่จะมีความแตกต่างจากเดิมไมค่่อยมากนกั โปรแกรม Adobe PageMaker 7.0 ก็
เช่นเดียวกนั  ไดมี้การพฒันามาอยา่งต่อเนืDอง และรูปแบบในแต่ละรุ่นก็จะมีการเพิDมลูกเล่นหรือ Function ต่างๆ
เพิDมเขา้มา แต่ลกัษณะการใชง้านหรือเครืDองมือของโปรแกรมก็จะไมแ่ตกต่างไปมากจนถึงกบัจาํไมไ่ด ้ แต่ในปัจจุบนั
มีโปรแกรมทีDทาํงานไดดี้เช่นกนัก็คือโปรแกรม Adobe Indesign ซึDงเป็นโปรแกรมทีDพฒันาต่อยอดขึPนมาจากAdobe
PageMaker 7.0  โดยการรวมเอาขอ้ดีของAdobe PageMaker 7.0 รวมกบัเครืDองมือ Adobe Illustrator บางอยา่งเขา้
ดว้ยกนั มีเครืDองมือคลา้ยๆกนั การออกแบบโครงสร้างไม่ต่างกนัมากนกั แต่มีศกัยภาพทีDดีทีDควรศึกษาและนาํมา
ใชง้านในการผลิตสืDอสิDงพมิพข์องสาํนกัการศึกษาตอ่เนืDองในอนาคตขา้งหนา้ต่อไป
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พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.  กรุงเทพมหานคร: พมิพค์รัPงทีD 1 : บริษทันานมีบุค๊ส์
พบัลิเคชัDนส์ จาํกดั, 2546

พจนานุกรมฉบบัเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530. กรุงเทพฯ : วฒันาพานิช, 2532.

พพิฒัน ์ ยอดพฤติการ(www.pipat.com)

คูมื่อการปฏิบติังานตามมาตรฐาน ISO สาํนกัการศึกษาตอ่เนืDอง . PM2

คูมื่อการปฏิบติังานตามมาตรฐาน ISO สาํนกัการศึกษาตอ่เนืDอง . PM5-WI 5-1.  2543

สารานุกรม วกิิพเิดีย

http://guru.sanook.com/search/knowledge_search.php?q=%E0%CD%A1%CA%D2%C3&select=1http://
home.dsd.go.th/personal/regulations/Ku2-3.doc

http://gotoknow.org/blog/edutech/5693

http://translate.google.co.th/translate?hl=th&langpair=en%7Cth&u=http://www.brighthub.com/multimedia/
publishing/articles/5618.aspx
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บรรณานุกรม  (ต่อ)

http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/train/index.htm )

http://www.rsalife.com

http://kokai.awardspace.com

http://www.stjohn.ac.th/University

http://www.midnightuniv@gmail.com)

http://service.nso.go.th/nso/knowledge/knowledge

http://www.bpcd.net/content/ict/bku_pagemaker7.pdf

http://guru.sanook.com/search/PageMaker/
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ภาคผนวก
เอกสารที#เกี#ยวข้อง

การผลติเอกสารเพื#อการฝึกอบรม
ความหมายและความสาํคญัของเอกสาร

เอกสาร(Document)มีคาํอธิบายไว ้จากเวบ็ไซต ์http://guru.sanook.com/search/knowledge_search.php?q=
%E0%CD%A1%CA%D2%C3&select=1 วา่หมายถึงหนงัสือทีDเป็นหลกัฐาน; (กฎ) กระดาษหรือวตัถุอืDนใด ซึDงได้
ทาํใหป้รากฏความหมายดว้ยตวัอกัษร ตวัเลข ผงัหรือแผนแบบอยา่งอืDน จะเป็นโดยวธีิพิมพ ์ ถ่ายภาพ  หรือวธีิอืDน
อนัเป็นหลกัฐานแห่งความหมายนัPน   ส่วนขอ้มูลจากสารานุกรมเสรี(วกิิพีเดีย)ไดอ้ธิบายความหมายของเอกสารทีD
คลา้ยคลึงกนัวา่เอกสารหมายถึง กระดาษ หรือวตัถุใด ๆ  ทีDไดถู้กบนัทึก หรือทาํใหป้รากฏดว้ยการเขียน พมิพ ์ถ่ายรูป
บนัทึก หรือวธีิอืDนใด ใหป้รากฏเป็นขอ้มูล ขา่วสาร ตวัเลข แบบ แผนผงั หรือสัญลกัษณ์ อยา่งใดอยา่งหนึDง ซึDงทาํให้
เกิดความหมายเพืDอการสืDอสารเกิดความเขา้ใจได้

ในสมยัโบราณ เอกสารจะปรากฏเป็นขอ้ความทีDบนัทึกลงในแผน่หนงั ผา้ ใบลานหรือวสัดุทีDคาดวา่จะมี
ความคงทน และหาไดใ้นขณะนัPน ต่อมาเมืDอมีกระดาษ ขอ้มลู ขา่วสารต่าง ๆ  จึงถูกบนัทึกในกระดาษ เกิดเป็นคมัภีร์
หนงัสือ และเอกสารต่าง ๆ

ในยุคปัจจุบนั นอกจากจะบนัทึกในรูปของกระดาษแลว้ยงัมีการบนัทึกขอ้มูล ข่าวสาร ดว้ยระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ลงในฮาร์ดดิสก์ หรือ จานบนัทึกแบบแข็ง ฟลอปปีP ดิสก์ (จานบนัทึกแบบอ่อน) คอมแพคดิสค์
(Compact Disc) หรือซีดี หรือแผน่ดีวดีี  Handy drive ซึDงทัPงหมดนีP เรียกวา่ เอกสารอิเลก็ทรอนิกส์

ประเภทของเอกสาร
การแบ่งประเภทของเอกสารสามารถแบง่ไดห้ลายแบบ ตวัอยา่งเช่น

-  เอกสารส่วนตวั/เอกสารทัDวไป
-  เอกสารทัDวไป/เอกสารลบั
-  เอกสารฉบบัร่าง/เอกสารฉบบัสมบรูณ์
-  เอกสารตน้ฉบบั/เอกสารสาํเนา
-  ในระบบคุณภาพ จะแบง่เป็น เอกสารควบคุม/เอกสารไมค่วบคุม  ฯลฯ

อยา่งไรกต็าม เอกสารสามารถจาํแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ  ได ้ดงันีP
-  เอกสารทางดา้นการศึกษา เช่น วทิยานิพนธ์ งานวจิยั ฯลฯ
-  เอกสารทางธุรกิจและบญัชี เช่น สญัญา ขอ้เสนอ งบการเงิน เอกสารประกวดราคา ฯลฯ
-  เอกสารทางกฎหมายและการเมือง
-  เอกสารทางราชการ
-  เอกสารสืDอสิDงพิมพ ์ตา่ง ๆ  เช่นหนงัสือพิมพ ์หนงัสือ แผน่พบั แผน่ปลิว ต่าง ๆ  ฯลฯ

การฝึกอบรม
มีผูใ้ห้คาํนิยามความหมายของการฝึกอบรมไวอ้ย่างมากมาย ขึPนอยู่กบัว่ามองการฝึกอบรมจากแนวคิด

(Approach) ใด(ดวงใจ  ศุภสารัมภ ์ สถาบนัประมวลขอ้มูลเพืDอการศึกษาและการพฒันา  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/train/index.htm )เช่น เมืDอมองการฝึกอบรม ในฐานะทีDเป็นแนวทางในการ
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พฒันาขา้ราชการตามนโยบายของรัฐ ก็จะ หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ ทีDใชเ้พืDอช่วยใหข้า้ราชการมีความรู้ ทกัษะ
และทศันคติทีDจาํเป็นในการปฏิบติังาน ในหนา้ทีD และเพืDอใหเ้กิด ความร่วมมือกนัระหวา่งขา้ราชการในการปฏิบติั
งานร่วมกนัในองคก์าร หรือ การฝึกอบรม คือ " การถ่ายทอดความรู้เพืDอเพิDมพนูทกัษะ ความชาํนาญ ความสามารถ
และทศันคติในทางทีDถูกทีDควร เพืDอช่วยใหก้ารปฏิบติังานและภาระหนา้ทีDต่าง ๆ  ในปัจจุบนัและอนาคตเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพมากขึPน และไมว่า่การฝึกอบรม จะมีขึPนทีDใดกต็าม  วตัถุประสงคก์คื็อเป็นการเพิDมขีดความสามารถใน
การปฏิบติังาน หรือเพิDมขีดความสามารถในการจดัรูปขององคก์าร

การฝึกอบรม เป็นการเสริมสร้างใหเ้กิดการเรียนรู้ สาํหรับบุคลากรระดบัปฏิบติัการ เพืDอใหส้ามารถทาํงาน
อยา่งใด อยา่งหนึDงไดต้ามจุดประสงคเ์ฉพาะอยา่งการฝึกอบรม คือ " กระบวนการในอนัทีDจะทาํใหผู้เ้ขา้รับการฝึก
อบรมเกิดความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติ และความชาํนาญ ในเรืDองหนึDงเรืDองใด และเปลีDยนพฤติกรรมไปตามวตัถุ-
ประสงคที์Dกาํหนดไว้

อ.ดร.สุจิตรา  ธนานนัท ์  ไดอ้ธิบายวา่การฝึกอบรม (Training) มีวตัถุประสงคเ์พืDอก่อให้เกิดการพฒันา
(การเปลีDยนแปลงในทางทีDดีขึPน ซึDงการเปลีDยนแปลงในทีDนีP  หมายถึง การเปลีDยนแปลงใน  4  ตวัตอ่ไปนีP   คือ  KSAB

1.  K= Knowledge = ความรู้
- ฝึกอบรมเพืDอก่อใหเ้กิดการเปลีDยนแปลงในระดบัความรู้  จากทีDไมรู้่เป็นรู้  จากรู้แลว้ใหรู้้มากยิDงขึPนอีก

2.  S = Skill = ทกัษะ
- ก่อใหเ้กิดการทาํใหเ้ป็น  ทาํใหไ้ด ้ ทาํใหค้ล่องยิDงขึPน

3.  A= Attitude = ทศันคติ
- ก่อใหเ้กิดการเปลีDยนแปลงทศันคติ (การเปลีDยนแปลงทศันคติ  คือ  การปรับความรู้สึกวา่มีค่ามาก

หรือนอ้ย  ชอบ หรือไม่ชอบ)
4.  B= Behavior = พฤติกรรม

- ก่อใหเ้กิดการเปลีDยนแปลงพฤติกรรม (New  Pattern  of  Behavior)  เป็นเป้าหมายทีDสาํคญัทีDสุดของ
การฝึกอบรม นัDนคือ ตอ้งการใหเ้กิดการใชค้วามพยายามเพืDอใหเ้กิดผลการปฏิบติังานทีDดี (Good Performance)ซึD ง
เป็นการปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนักบัเป้าหมายขององคก์าร อนัเป็นหนา้ทีDของผูฝึ้กอบรม (Trainer)

สรุป
             การฝึกอบรมหมายถึง " กระบวนการเปลีDยนแปลงพฤติกรรมอยา่งมีระบบ เพืDอใหบุ้คคลมีความรู้ ความเขา้ใจ
มีความสามารถทีDจาํเป็น และมีทศันคติทีDดีสาํหรับการปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหนึDงของหน่วยงานหรือองคก์ารนัPน

เมืDอรวมเอาคาํวา่ "การผลิตเอกสารฝึกอบรม" กพ็อจะสรุปรวมความวา่ เป็นการสร้างสรรคง์านขึPนมาเพืDอใช้
ในการถ่ายทอดเรืDองราว ขอ้มูลข่าวสาร สาระทีDเป็นประโยชน์ของผูที้Dนาํเสนอโดยผา่นช่องทางต่างๆเพืDอใหผู้รั้บ
เกิดการเปลีDยนแปลงในเรืDองความรู้  ทกัษะ  ทศันคติ พฤติกรรม ในทางทีDดีขึPน

ความสําคัญของเอกสารในงานฝึกอบรม
การฝึกอบรมในแต่ละหวัขอ้วชิานัPนวทิยากรจะนาํสืDอหลากหลายชนิดมาใชเ้พืDอใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมได้

เขา้ใจในเนืPอหาวชิามากทีDสุด เช่น แผน่ใส, PowerPoint,  ช̀ีต(Sheet) โดยเฉพาะเอกสารสืDอการฝึกอบรมทีDเป็นทีDนิยม
มากทีDสุด เพราะเป็นขอ้มลูทีDเป็นลายลกัษณ์อกัษร สามารถเปิดอา่นไดท้นัที และเป็นธรรมชาติของผูเ้ขา้รับการอบรม
ทีDชอบเกบ็รวบรวมเอกสารไวม้ากกวา่สืDอประเภทอืDน
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การผลติสื#อเอกสารประกอบการฝึกอบรม

คาํวา่ "การผลิตสืDอเอกสารประกอบการฝึกอบรม" นัPนผูเ้ขียนขอแยกคาํออกมาเป็น การผลิตสืDอ กบัคาํวา่
การฝึกอบรมเพืDอใหเ้ห็นภาพชดัยิDงขึPน

การผลิตสืDอนัPนก็ตอ้งเขา้ใจคาํวา่สืDอก่อนวา่สืDอคืออะไร เมืDอรู้ความหมายแลว้จึงจะจาํแนกไดว้า่จะผลิตสืDอ
เพืDอวตัถุประสงค์อะไร   ความหมายของคาํวา่สืDอนัPนเป็นคาํมาจากภาษาลาตินวา่ "medium" แปลวา่ "ระหวา่ง"
ซึD งหมายถึง สิDงทีDบรรจุขอ้มูลเพืDอให้ผูส่้งหรือผูรั้บสามารถสืDอสารกนัไดต้รงตามวตัถุประสงค์   ส่วน web site
www.rsalife.com ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่สืDอวา่ หมายถึง การถา่ยทอดเรืDองราว ขอ้มลูข่าวสาร สาระทีDเป็นประโยชน์
ของผูที้Dนาํเสนอตอ้งการใหผู้ที้Dสนใจรับรู้ในขอ้มูลทีDถูกตอ้งและเป็นความจริง  นอกจากนีPยงัอธิบายในความหมาย
ของสาํเนียงภาษาอีสานวา่ สืDอ(ซืDอ) แปลวา่ ตรง  ซึDงในสาํเนียงภาษาไทยกจ็ะเห็นไดจ้ากคาํพดูทัDวๆไปวา่ ซืDอตรง ไม่คด
(ภาษาอีสานเรียกวา่ ไม่ซืDอ) จากเอกสารการประชุมการจดัการความรู้ของกองเกษตรสารนิเทศ (www.moac.go.th/)
ไดอ้ธิบายไวว้า่การติดต่อสืDอสารเป็นกระบวนการรับและการถ่ายทอดขอ้มลู  อนัไดแ้ก่ ขอ้เทจ็จริง ความคิด ความรู้สึก
ทศันคติ  หรือเนืPอหาสาระต่างๆ ทีDบุคคลตอ้งการเกีDยวขอ้งกนั จากบุคคลไปสู่บุคคล  หรือจากบุคคลไปสู่กลุ่มคน หรือ
จากกลุม่ไปสู่กลุ่ม เพืDอสร้างความเขา้ใจ การชกัจงูใจ หรือมุ่งใหค้วามรู้ หรือทาํใหเ้กิดการเปลีDยนแปลงในการกระทาํ
อยา่งหนึDงอยา่งใดตามทีDประสงค ์  ส่วน web site http://kokai.awardspace.com ไดอ้ธิบายความหมายของสืDอคือสิDงทีD
นาํสารไปสู่ผูฟั้ง ไดแ้ก่ เวลา สถานทีD อากาศ และเครืDองรับรู้ต่าง ๆ เช่น ตา หู จมูก ลิPน กาย นอกจากนีPยงัรวมไปถึง
สืDออิเลก็ทรอนิกส์ อืDน ๆ  เช่น วทิย ุโทรทศัน ์ภาพยนตร์ เป็นตน้    พจนานุกรมฉบบัเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 ไดใ้ห้
ความหมายวา่ สืDอ หมายถึงสิDงทีDทาํใหเ้กิดการติดต่อถึงกนั (http://www.stjohn.ac.th/University/)บทความจากเวบ็ไซต์
มหาวทิยาลยัเทีDยงคืน (www.midnightuniv@gmail.com) ไดอ้ธิบายวา่สืDอ(media) เป็นศพัทค์าํหนึDงทีDถูกใชโ้ดยทัDวไป
คาํวา่"สืDอ"เป็นคาํทีDคลุมถึงเรืDองทัPงหมดของระบบการสืDอสารสมยัใหม่ ยกตวัอยา่งเช่น ภาพยนตร์ โทรทศัน์ วทิยุ
หนงัสือพมิพ ์นิตยสาร การโฆษณา และสืDอทีDใชใ้นการโตต้อบกนัอยา่งหลากหลาย อยา่งเช่นพวก interactive multi-
media. นอกจากนีP  ยงัสามารถรวมเอาเรืDองของวดีิโอเกมส์ คอมพิวเตอร์ โทรศพัทมื์อถือ เพจเจอร์ อินเตอร์เน็ต และ
virtual reality แมก้ระทัDงตุก๊ตาสตัวเ์ลีPยงทามากอชิ(tamagochi toy pets)เขา้มารวมไวด้ว้ย

ส่วนคาํวา่ การผลิตนัPน  ประไพพิศ เตียตระกลูววิฒัน์( http://www.school.net.th/library) ไดอ้ธิบายไวว้า่
 การผลิต (production)หมายถึง การสร้างเศรษฐทรัพยขึ์PนเพืDอบาํบดัความตอ้งการของมนุษย ์คาํวา่ เศรษฐทรัพย ์หมายถึง
สิD งของ หรือบริการทีD เป็นประโยชน์ สามารถนาํมาบาํบัดความต้องการของมนุษย์ได้ เช่น อาหาร  เครืD อง
นุ่งห่ม ทีDอยูอ่าศยั ยารักษาโรค กระแสไฟฟ้าหรือพลงังาน และบริการตา่งๆ

เวบ็ไซต ์ http://service.nso.go.th/nso/knowledge/knowledge อธิบายวา่ การผลิต หมายถึงการเปลีDยนแปลงวตัถุ
หรือส่วนประกอบของวตัถุในทางกายภาพหรือทางเคมี ใหเ้ป็นผลิตภณัฑช์นิดใหม ่โดยไมค่าํนึงถึงวา่งานนัPนทาํดว้ย
เครืDองจกัรหรือมือ ทาํในโรงงาน ทาํในเคหะสถาน หรือผลิตภณัฑน์ัPนจะนาํมาขายส่งหรือขายปลีกกต็ามการประกอบ
ชิPนส่วนของผลิตภณัฑที์DผลิตขึPน การดดัแปลงสินคา้ รวมทัPงการปรับปรุงใหม่หรือการสร้างขึPนใหม่

พพิฒัน ์ ยอดพฤติการ(www.pipat.com)  อธิบายวา่ การผลิต หมายถึง การสร้างสรรคค์สิ์DงหนึDงสิDงใดออกมา
หรือทาํใหเ้กิดสิDงใหมขึ่Pน
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ความหมายของสื#อสิ#งพมิพ์
           พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานไดใ้หค้วามหมายคาํทีDเกีDยวกบั“สืDอสิDงพมิพ”์ไวว้า่ “สิDงพมิพ ์หมายถึง สมุด
 แผน่กระดาษ หรือวตัถุใด ๆ ทีDพิมพขึ์Pน รวมตลอดทัPงบทเพลง แผนทีD แผนผงั แผนภาพ ภาพวาด ภาพระบายสี
ใบประกาศ แผน่เสียง หรือสิDงอืDนใดอนัมีลกัษณะเช่นเดียวกนั
          สืDอ หมายถึง ก.  ทาํการติดต่อใหถึ้งกนั ชกันาํใหรู้้จกักนั

น.  ผูห้รือสิDงทีDทาํการติดต่อใหถึ้งกนั หรือชกันาํใหรู้้จกักนั
          พิมพ ์หมายถึง  ก. ถ่ายแบบ, ใชเ้ครืDองจกัรกดตวัหนงัสือหรือภาพ เป็นตน้ใหติ้ดบนวตัถุ เช่น แผน่กระดาษ ผา้
ทาํใหเ้ป็นตวัหนงัสือหรือรูปรอยอย่างใด ๆ  โดยการกดหรือการใชพ้ิมพหิ์น เครืDองกล วธีิเคมี หรือวธีิอืDนใด อนัอาจ
ใหเ้กิดเป็นสิDงพมิพขึ์Pนหลายสาํเนา   น. รูป , รูปร่าง, ร่างกาย, แบบ
           ดงันัPน “สืDอสิDงพิมพ”์ จึงมีความหมายวา่ “สิDงทีDพิมพขึ์Pน ไม่วา่จะเป็นแผน่กระดาษหรือวตัถุใด ๆ ดว้ยวธีิการ
ต่าง ๆ อนัเกิดเป็นชิPนงานทีDมีลกัษณะเหมือน ตน้ฉบบัขึPนหลายสาํเนาในปริมาณมากเพืDอเป็นสิDงทีDทาํการติดต่อ
หรือชกันาํใหบุ้คคลอืDนไดเ้ห็นหรือทราบ ขอ้ความต่าง ๆ

ประเภทของสื#อสิ#งพมิพ์
       สื/อสิ/งพมิพ์ประเภทหนังสือ

- หนงัสือสารคดี ตาํรา แบบเรียน เป็นสืDอสิDงพมิพที์DแสดงเนืPอหาวชิาการในศาสตร์ความรู้ต่าง ๆ  เพืDอสืDอให้
ผูอ่้าน เขา้ใจความหมาย ดว้ยความรู้ทีDเป็นจริง จึงเป็นสืDอสิDงพมิพที์Dเนน้ความรู้อยา่งถูกตอ้ง

- หนงัสือบนัเทิงคดี เป็นสืDอสิDงพิมพที์DผลิตขึPนโดยใชเ้รืDองราวสมมติ เพืDอใหผู้อ่้านไดรั้บควา เพลิดเพลิน
สนุกสนาน มกัมีขนาดเลก็ เรียกวา่ หนงัสือฉบบักระเป๋า หรือ Pocket Book ได้
          สื/อสิ/งพมิพ์เพื/อเผยแพร่ข่าวสาร

- หนงัสือพมิพ ์(Newspapers)เป็นสืDอสิDงพมิพที์DผลิตขึPนโดยนาํเสนอเรืDองราว ข่าวสารภาพและความคิดเห็น
ในลกัษณะของแผน่พิมพ ์แผน่ใหญ่ ทีDใชว้ธีิการพบัรวมกนั ซึD งสืDอสิDงพิมพช์นิดนีP  ไดพ้ิมพอ์อกเผยแพร่ทัPงลกัษณะ
หนงัสือพมิพร์ายวนั, รายสปัดาห์ และรายเดือน

- วารสาร, นิตยสาร เป็นสืDอสิDงพมิพที์DผลิตขึPนโดยนาํเสนอสาระ ข่าว ความบนัเทิง ทีDมีรูปแบบการนาํเสนอ
ทีDโดดเด่น สะดุดตา และสร้างความสนใจใหก้บัผูอ่้าน ทัPงนีPการผลิตนัPน มีการ กาํหนดระยะเวลาการออกเผยแพร่
ทีDแน่นอน ทัPงลกัษณะวารสาร, นิตยสารรายปักษ ์(15 วนั) และ รายเดือน

- จุลสาร เป็นสืDอสิDงพมิพที์DผลิตขึPนแบบไมมุ่ง่หวงัผลกาํไร เป็นแบบใหเ้ปล่าโดยใหผู้อ่้านไดศึ้กษาหาความรู้
มีกาํหนดการออกเผยแพร่เป็นครัPง ๆ  หรือลาํดบัต่าง ๆ  ในวาระพเิศษ

- สิDงพมิพโ์ฆษณา
- โบร์ชวัร์ (Brochure) เป็นสืDอสิDงพิมพที์Dมีลกัษณะเป็นสมุดเล่มเล็ก ๆ เยบ็ติดกนัเป็นเล่มจาํนวน 8 หนา้

เป็นอยา่งนอ้ย มีปกหนา้และปกหลงั ซึDงในการแสดงเนืPอหาจะเกีDยวกบัโฆษณาสินคา้
- ใบปลิว(Leaflet, Handbill)เป็นสืDอสิDงพมิพใ์บเดียว ทีDเนน้การประกาศหรือโฆษณา มกัมีขนาด A4 เพืDอง่าย

ในการแจกจ่าย ลกัษณะการแสดงเนืPอหาเป็นขอ้ความทีDผูอ่้าน อ่านแลว้เขา้ใจง่าย
- แผน่พบั (Folder) เป็นสืDอสิDงพิมพที์Dผลิตโดยเนน้การนาํเสนอเนืPอหา ซึD งเนืPอหาทีDนาํเสนอนัPนเป็นเนืPอหา

 ทีDสรุปใจความสาํคญั ลกัษณะมีการพบัเป็นรูปเลม่ต่าง ๆ
- ใบปิด (Poster) เป็นสืDอสิDงพิมพโ์ฆษณา โดยใชปิ้ดตามสถานทีDต่าง ๆ  มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ ซึD งเนน้การ

นาํเสนออยา่งโดดเด่น ดึงดูดความสนใจ
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           สิ/งพมิพ์เพื/อการบรรจภุัณฑ์
                 เป็นสืDอสิDงพิมพที์Dใชใ้นการห่อหุม้ผลิตภณัฑก์ารคา้ต่าง ๆ แยกเป็นสิDงพิมพห์ลกั ไดแ้ก่ สิDงพิมพที์Dใชปิ้ด
รอบขวด หรือ กระป๋องผลิตภณัฑก์ารคา้ สิDงพมิพร์อง ไดแ้ก่ สิDงพมิพที์Dเป็นกลอ่งบรรจุ หรือลงั
           สิ/งพมิพ์มีค่า
                 เป็นสืDอสิDงพิมพที์Dเนน้การนาํไปใชเ้ป็นหลกัฐานสาํคญัต่าง ๆ ซึD งเป็นกาํหนดตามกฎหมาย เช่น ธนาณติั,
บตัรเครดิต, เช็คธนาคาร, ตัbวแลกเงิน, หนงัสือเดินทาง, โฉนด เป็นตน้
           สิ/งพมิพ์ลักษณะพเิศษ
                 เป็นสืDอสิDงพิมพมี์การผลิตขึPนตามลกัษณะพิเศษแลว้แต่การใชง้าน ไดแ้ก่ นามบตัร, บตัรอวยพร, ปฎิทิน,
บตัรเชิญ,ใบส่งของ,ใบเสร็จรับเงิน,สิDงพมิพบ์นแกว้ ,สิDงพมิพบ์นผา้ เป็นตน้
           สิ/งพมิพ์อิเล็กทรอนิกส์
                 เป็นสืDอสิDงพิมพที์DผลิตขึPนเพืDอใชง้านในคอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ไดแ้ก่ Document
Formats, E-book for Palm/PDA เป็นตน้
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ประวตัผู้ิเขยีน

ชื#อ นาย ธนกฤต   หาดทวายกาญจน์

E-mail thanakrit0208@gmail.com

ตําแหน่ง นกัวชิาการโสตทศันศึกษาชาํนาญการ

การศึกษา ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการศึกษา (มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร)
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาเทคโนโลยกีารศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

สถานที#ทาํงาน สาํนกัการศึกษาตอ่เนืDอง  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช

ผลงานวิทยานิพนธ์
-  ผลของกิจกรรมกลุ่มในการลดพฤติกรรมกา้วร้าวของนกัเรียนช่วงชัPนทีD 2
   โรงเรียนชุมชนวดัจนัทร์กะพอ้ จงัหวดัปทุมธานี (2547)

ผลงานวิจัย
-  การพฒันาชุดฝึกอบรมแบบ e-Trainning : การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ใหเ้ดก็
    (เป็นผูว้จิยัร่วม  2549)

ประสบการณ์
- อาจารยพ์เิศษ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร (2545)
- อาจารยพ์เิศษ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา (2553)
- วทิยากรบรรยายสถาบนั แฟ็ค เซ็นเตอร์
- วทิยากรบรรยายบริษทัพเีพลิไดนามิค จาํกดั

หวัข้อ/วชิาที#บรรยาย
-  การผลิตสืDอสิDงพมิพ์
-   การผลิตสืDอสาํหรับงานฝึกอบรม
-  กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์
-   กิจกรรม Walk rally
-  เทคนิคการทาํงานเป็นทีม
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