บทที# 1
บทนํา

1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของการจัดทําคู่มือ

ม

หาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช มีลกั ษณะเป็ นมหาวิทยาลัยในระบบเปิ ด ดําเนินการสอนโดยใช้
ระบบการสอนทางไกล ซึDงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชือD
"มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช" ตามพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลทีD 7 เมืDอครัPงทรง
ดํารงพระอิสริ ยยศ เป็ น "กรมหลวงสุ โขทัยธรรมราชา" และพระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกร
ในรั ชกาลทีD 7 ซึD งเป็ นรู ปพระแสงศรสามองค์ นํา มาประกอบกับเจดี ยท์ รงพุ่ มข้าวบิ ณฑ์ซD ึ งเป็ นสัญลักษณ์ ของ
กรุ งสุ โขทัย เป็ นตราประจํามหาวิทยาลัย และเมืDอวันทีD 5 กันยายน พ.ศ.2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรง
ลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช มหาวิทยาลัยจึงกําหนดวันทีD 5 กันยายน
ของทุ กปี เป็ นวันสถาปนามหาวิ ทยาลัย (www.stou.ac.th) มหาวิ ทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชมี วิ สั ยทัศน์ คื อ
“ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช เป็ นมหาวิทยาลัยเปิ ดทีDใช้ระบบการศึกษาทางไกลชัPนนําของโลก ให้การศึกษา
ตลอดชีวติ สําหรับทุกคน ” โดยมีพนั ธกิจ 5 ข้อคือ
1. ผลิตบัณฑิต
2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทกุ ระดับของประเทศ
3. พัฒนาชุมชน องค์กร และสถาบันในสังคม เพือD นําไปสู่ สงั คมแห่งการเรี ยนรู ้
4. วิจยั ส่งเสริ ม และพัฒนาองค์ความรู ้ และภูมปิ ัญญาไทย
5. อนุรกั ษ์ ส่งเสริ ม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยจึงได้จดั ตัPงหน่วยงานขึPนมา 9 ฝ่ ายเพือD ปฏิบตั ติ ามพันธกิจ ดังนีP
1. ฝ่ ายวิชาการ
- สาขาวิชาต่างๆ
- สํานักทะเบียนและวัดผล
- สํานักวิชาการ
- สํานักบัณฑิตศึกษา
2. ฝ่ ายกิจการภายใน
- กองกลาง
- กองการเจ้าหน้าทีD
- งานอาคารสถานทีD
3. ฝ่ ายวางแผนและพัฒนาระบบ
- สถาบันวิจยั และพัฒนา
- กองแผนงาน
- ศูนย์ประสานการประกันคุณภาพการศึกษา
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4. ฝ่ ายบริ การการศึกษา
- สํานักบริ การการศึกษา
- ศูนย์วทิ ยพัฒนา
- ศูนย์สารสนเทศ
- งานประสานศูนย์วทิ ยพัฒนา
5. ฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
- สํานักเทคโนโลยีการศึกษา
- สํานักคอมพิวเตอร์
- สํานักบรรณสารสนเทศ
6. ฝ่ ายการเงิน
- กองคลัง
- กองพัสดุ
7. ฝ่ ายพัฒนาเครื อข่ายและวิเทศสัมพันธ์
- สํานักพิมพ์
- ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ
- งานวิเทศสัมพันธ์
8. ฝ่ ายกิจกรรมพิเศษ
- สํานักการศึกษาต่อเนืDอง
- ศูนย์สมั มนาและฝึ กอบรม
9. ฝ่ ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
- สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
พันธกิจทัPง 5 ข้อประกอบด้วยภารกิจ 4 ด้านคือ
1. ด้านการเรี ยนการสอน
2. ด้านงานวิจยั
3. ด้านบริ การสังคม
4. ด้านทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
สํานักการศึกษาต่อเนืDอง เป็ นหน่วยงานทีDถูกจัดตัPงขึPนมาเมืDอวันทีD 28 ธันวาคม 2531 มีหน้าทีDหลักในด้าน
การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดตัPงอุทยานการศึกษา เพืDอเป็ นแหล่งการศึกษาตามอัธยาศัยของประชาชน
ทุกเพศทุกวัย และเป็ นศูนย์กลางของชุมชนในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม และงาน
ประเพณี ในเทศกาลต่าง ๆ ส่ วนภารกิจอีกด้านหนึD งของสํานักการศึกษาต่อเนืD องคือการให้บริ การทางวิชาการแก่
สังคม เช่น การจัดโครงการการศึกษาต่อเนืDอง โครงการสัมฤทธิบตั ร โครงการเรี ยนล่วงหน้า การเผยแพร่ ความรูผ้ า่ น
สืD อต่ าง ๆ รวมทัPง การจัดฝึ กอบรมให้ แก่ ประชาชนและหน่ วยงานทัPงภาครั ฐและเอกชนซึD งการฝึ กอบรมเป็ น
กระบวนการเพิDมประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของบุคคล โดยมุ่งเพิDมพูนความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ ความเจริ ญก้าวหน้า
ในหน้าทีDการงานตามทีDองค์กรได้กาํ หนดไว้ ดังนัPนสํานักการศึกษาต่อเนืD องจึงมุ่งมันD ทีDจะจัดการฝึ กอบรมให้มี
ประสิ ทธิ ภาพและมีประโยชน์ต่อผูม้ าเข้ารับการฝึ กอบรมให้มากทีDสุด โดยมีการบริ หารจัดการองค์กรด้วยการตัPง
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หน่วยงานขึPนมารับผิดชอบในส่ วนงานฝึ กอบรม มี 3 ฝ่ ายทีDรับผิดชอบคือ ฝ่ ายวิเคราะห์โครงการและหลักสู ตรการ
ฝึ กอบรม ฝ่ ายบริ หารการฝึ กอบรม และฝ่ ายพัฒนาสืD อและเทคโนโลยีการฝึ กอบรมทีDมีหน้าทีDในการผลิตสืD อเพือD การ
ฝึ กอบรมในรู ปแบบต่างๆ ซึD งการจัดฝึ กอบรมของสํานักการศึกษาต่อเนืD องนัPนจะใช้สืDอทีDเป็ นสืD อหลักคือเอกสาร
ประกอบการฝึ กอบรม ซึD งสืD อประเภทนีPสามารถผลิตได้จากหลายโปรแกรมเช่น โปรแกรม Microsoft Word หรื อ
Microsoft PowerPoint ก็สามารถสร้างเอกสารได้เช่ นกัน แต่โปรแกรมทีDมีความสามารถในการผลิตสืD อสิD งพิมพ์
ทุกชนิด ซึDงนิยมใช้กนั มากในวงการสิD งพิมพ์กค็ ือโปรแกรม Adobe PageMaker 7.0
โปรแกรม Adobe PageMaker 7.0 นีPเดิมทีเป็ นโปรแกรมเฉพาะของบริ ษทั Apple ผลิตโปรแกรมเฉพาะ
เครืD องคอมพิวเตอร์ แมคอินทอช (Macintosh) หรื อทีDรู้จกั ในชืD อย่อว่า แมค (Mac) ซึD งเป็ นชืD อของผลิตภัณฑ์เครืD อง
คอมพิวเตอร์ทพีD ฒั นา ออกแบบ และจําหน่ายโดยบริ ษทั แอปเปิ ล คอมพิวเตอร์ Macintosh เป็ นผูเ้ ริD มพลิกวงการพิมพ์
และออกแบบ โดยใช้ ระบบปฏิบตั ิการ ทีDถือว่า ฉลาด และอัจฉริ ยะมากทีDสุดในขณะนัPน แต่เนืDองจากราคาทีDสูงมาก
ทําให้ยงั ไม่แพร่ หลายในหมู่ ผูใ้ ช้ทวัD ไป
ปัจจุบนั โปรแกรม Adobe PageMaker 7.0 สามารถติดตัPงกับเครืDองคอมพิวเตอร์ตPงั โต๊ะทัวD ไปรวมทัPงสามารถ
ติดตัPงได้กบั เครืD องคอมพิวเตอร์ NoteBook ได้ แต่คาํ สังD บางอย่างอาจจะแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อย ซึD งในเอกสาร
ฉบับนีPจะแนะนําสําหรับโปรแกรม Adobe PageMaker 7.0 ทีDติดตัPงบนคอมพิวเตอร์ ตPงั โต๊ะแบบทัวD ไปและใช้ระบบ
ปฏิบตั กิ ารของ Microsoft Windows XP และ Microsoft Windows 7 เป็ นโปรแกรมทีมD คี วามสําคัญเป็ นอย่างยิงD ในการ
จัดทําเอกสารประกอบการฝึ กอบรม หรื อสืDอสิDงพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น แผ่นพับ แผ่นปลิว ฯลฯ
คูม่ อื การผลิตเอกสารประกอบการฝึ กอบรมเล่มนีP เป็ นการนําเอาวิชาความรูป้ ระสบการณ์การทํางาน ตลอดจน
การศึกษาค้นคว้าเพิDมเติม นํามาเรี ยบเรี ยงโดยจะอธิ บายให้เข้าใจได้ง่ายในส่ วนทีDสาํ คัญและจําเป็ นต่อการผลิตสืD อ
สิDงพิมพ์ให้สามารถฝึ กปฏิบตั ผิ ลิตเอกสารประกอบการฝึ กอบรมตามเอกสารได้
1.2 วัตถุประสงค์ ของการจัดทําคู่มือ
1) เพืDอเป็ นแนวทางให้กบั บุคลากรฝ่ ายพัฒนาสืD อและเทคโนโลยีการฝึ กอบรมในการผลิตเอกสารประกอบ
การฝึ กอบรมให้เป็ นรู ปแบบเดียวกัน
2) เพือD ให้ผทู ้ ีDจะขอใช้บริ การในการผลิตเอกสารการฝึ กอบรมได้รู้ขPนั ตอนการทํางานของฝ่ ายพัฒนาสืD อและ
เทคโนโลยีการฝึ กอบรม
3) เพือD เผยแพร่ ให้ผสู ้ นใจทัวD ไปได้ศกึ ษากระบวนการผลิตเอกสารประกอบการฝึ กอบรม รวมทัPงเทคนิคต่างๆ
ของโปรแกรม Adobe PageMaker 7.0
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
1) คู่มือฉบับนีP มีขอบเขตการดําเนิ นการเฉพาะการผลิตเอกสารประกอบการฝึ กอบรมของสํานักการศึกษา
ต่อเนืDองเท่านัPน
2) คู่มือฉบับนีP อธิ บายวิธีการทํางานของโปรแกรม Adobe PageMaker 7.0 โดยใช้ระบบปฏิ บตั ิการของ
Microsoft Windows 7
3) คูม่ อื ฉบับนีPอธิบายการพิมพ์งานกับเครืD องพิมพ์ยหีD อ้ Canon LBP5050N
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1.4 นิยามศัพท์
1) โปรแกรม Adobe PageMaker 7.0 หมายถึงโปรแกรมทีDมีความสามารถในการจัดหน้าเอกสารสิD งพิมพ์
ทีตD ดิ ตัPงบนคอมพิวเตอร์ตPงั โต๊ะในระบบปฏิบตั กิ ารของ Microsoft Windows XP
2) เอกสารประกอบการฝึ กอบรม หมายถึงเอกสารทีDใช้แจกให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรมในหลักสู ตรต่างๆของ
สํานักการศึกษาต่อเนืDอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1.5 ประโยชน์ ทจี# ะได้ รับจากการจัดทําคู่มอื
1) บุคลากรของฝ่ ายพัฒนาสืDอและเทคโนโลยีการฝึ กอบรมได้รูแ้ นวทางในการผลิตเอกสารประกอบการ
ฝึ กอบรมให้เป็ นรูปแบบเดียวกัน
2) ผูท้ จีD ะขอใช้บริ การในงานการผลิตสืDอการผลิตเอกสารการฝึ กอบรม รูข้ Pนั ตอน กระบวนการทํางานของฝ่ าย
พัฒนาสืDอและเทคโนโลยีการฝึ กอบรม ทําให้กาํ หนดระยะเวลาการส่ง-รับงานได้อย่างเหมาะสม
3) ผูส้ นใจทัวD ไปได้เรี ยนรูเ้ ทคนิควิธีการผลิตสืDอทีเD กิดจากประสบการณ์การทํางานและจากการค้นคว้าโดยตรง
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วิเคราะห์ งาน
2.1 วิเคราะห์ งานสํ านักการศึกษาต่ อเนื#อง
สํานักการศึ กษาต่อเนืD องเป็ นหน่ วยงานหนึD งของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ได้รับการจัดตัPงขึP น
อย่างเป็ นทางการเมืD อวันทีD 28 ธันวาคม 2531 เพืD อดํา เนิ นภารกิ จทีD สาํ คัญของมหาวิทยาลัยโดยมี วิสั ยทัศน์ คื อ
“ องค์ กรชั( นนําเพือ/ ให้ บริ การวิชาการแก่ สังคม และส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรมด้ วยทีมงานและบริ การทีม/ ีคุณภาพ ”
มีภารกิจทีสD าํ คัญตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ 2 ด้านคือ
1. การให้บริ การทางวิชาการแก่สงั คม ได้แก่
1.1 การจัดฝึ กอบรมหลักสูตรระยะสัPนแก่ผสู ้ นใจทัวD ไป
1.2 การให้บริ การจัดฝึ กอบรมตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ทัPงภาครัฐและเอกชน
1.3 การจัดโครงการสัมฤทธิบตั ร
1.4 การเผยแพร่ความรูผ้ า่ นสืDอ รวมทัPงกิจกรรมรูปแบบต่างๆ
1.5 การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรูส้ ู่ชุมชนท้องถินD
2. การส่งเสริ มทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม ได้แก่
2.1 การจัดงานประเพณีสาํ คัญต่างๆ ของไทย
2.2 การเผยแพร่ ความรูด้ า้ นศิลปวัฒนธรรมผ่านสืDอ รวมทัPงกิจกรรมรูปแบบต่างๆ
2.3 การจัดแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม
2.4 การจัดกิจกรรมทํานุบาํ รุ งศาสนา
พันธกิจในด้านการให้บริ การทางวิชาการแก่สังคมในส่ วนของการจัดฝึ กอบรมในหลักสู ตรต่างๆนัPนจะมี
ฝ่ ายทีรD บั ผิดชอบในการดําเนินการ 3 ฝ่ ายคือ
1. ฝ่ ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึ กอบรม
2. ฝ่ ายบริ หารการฝึ กอบรม
3. ฝ่ ายพัฒนาสืDอและเทคโนโลยีการฝึ กอบรม
โดยดําเนินการจัดฝึ กอบรมป็ น 3 รู ปแบบ คือ
1. การจัดฝึ กอบรมหลักสูตรทัวD ไป (Public Training) เป็ นการจัดฝึ กอบรมให้แก่บคุ คลทัวD ไป
2. จัดฝึ กอบรมให้กบั หน่วยงาน (Inhouse Training) เป็ นการจัดฝึ กอบรมในลักษณะโครงการความร่ วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ ซึDงจะมีทPงั หลักสู ตรทัวD ไปและหลักสู ตรทีจD ดั ให้เฉพาะหน่วยงาน
3. จัดฝึ กอบรมทางไกล (Distance Training) เป็ นการให้บริ การจัดฝึ กอบรมกับกลุ่มเป้ าหมายจํานวนมาก
ด้วยการใช้ชุดฝึ กอบรมทีDมีสืDอประสมหลายรู ปแบบ ได้แก่ เอกสาร แบบฝึ กปฏิบตั ิ เทปเสี ยง วีซีดี คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
โดยมุง่ ให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมเกิดการเรี ยนรูม้ ากทีสD ุดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ านประจํา
ในการดําเนิ นงานตามภารกิจดังกล่าวสํานักการศึกษาต่อเนืD องจึงได้มีการแบ่งโครงสร้างการบริ หารของ
สํานักออกเป็ น 6 ฝ่ ายเพือD ให้การบริ หารจัดการเป็ นไปตามเป้ าหมายดังนีP
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2.2 แผนภูมโิ ครงสร้ างการบริหารงานของสํ านักการศึกษาต่ อเนื#อง
คณะกรรมการบริหาร
โครงการฝึ กอบรมทีมD ลี กั ษณะพิเศษ

ผูอ้ าํ นวยการสํานักการศึกษาต่อเนืDอง
(รองศาตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง)

คณะกรรมการบริหารกองทุน
อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก

รองผูอ้ าํ นวยการสํานักการศึกษาต่อเนืDอง

เลขานุการ
สํานักการศึกษาต่อเนืDอง
(นายทันคร ธนะกูลบริ ภณั ฑ์)

หัวหน้าฝ่ าย
บริหารการฝึ กอบรม
(นางวิยะดา วรธนานันท์)

หัวหน้าฝ่ ายวิเคราะห์โครงการ
และหลักสูตรการฝึ กอบรม
(นายเมธี ปิ ยะคุณ)

- งานอํานวยการ
- งานบริ หารทัวD ไป

- งานธุ รการ
- งานประชาสัมพันธ์
การฝึ กอบรม
- งานจัดการฝึ กอบรม
- งานวุฒิบตั รและหนังสื อ
รับรอง

- งานธุ รการ
- งานจัดทําโครงการ
- งานวิเคราะห์โครงการ
- งานประเมินผล

หัวหน้าฝ่ าย
บริ การเผยแพร่ ทางไกล
(นางกมลรัตน์ สิริธรังศรี )

- งานธุ รการ
- งานสัมฤทธิบตั ร
- งานเผยแพร่ ความรู ้ทางสืD ออินเทอร์เน็ต
- งานผลิตรายการวิทยุ
- งานเผยแพร่ ความรู ้สู่ชุมชน

หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาสืD อและ
เทคโนโลยีการฝึ กอบรม
(นายสิ รภพ ใจสุภาพ)

- งานธุ รการ
- งานพัฒนาสืD อสิD งพิมพ์
- งานพัฒนาสืD ออิเล็กทรอนิกส์
- งานเทคโนโลยีการฝึ กอบรม
- งานศิลปกรรมสืDอ

เป็ นการแบ่งงานโดยมหาวิทยาลัยฯ
เป็ นการแบ่งงานภายในสํานักฯ
* หมายเหตุ ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2555
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อุทยานการศึกษา
(นางสาวเยาวลักษณ์ ศิริสุวรรณ)

- งานธุ รการ
- งานนวัตกรรมการศึกษา
- งานจัดการอุทยานการศึกษา
- งานจัดนิทรรศการและการแสดง
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2.3 หน้ าทีค# วามรับผิดชอบ 6 ฝ่ าย
สํานักการศึกษาต่อเนืDองมีการแบ่งฝ่ ายออกเป็ น 6 ฝ่ าย และในแต่ละฝ่ ายจะมีหน้าทีรD ับผิดชอบคือ
1) สํ านักงานเลขานุการ
มีหน้าทีเD กียD วกับการบริ หารงานทัวD ไปภายในสํานัก คือ งานสารบรรณ งานธุรการ งานพัสดุ งานงบประมาณ
งานบุคลากร งานแผนงาน งานการเงิน งานสวัสดิการต่าง ๆ รวมทัPงติดต่อประสานงานกับฝ่ ายต่าง ๆ ทัPงภายใน
และภายนอกสํานักเพือD ให้งานดําเนินไปด้วยดีและมีประสิ ทธิภาพ
2) ฝ่ ายบริการเผยแพร่ ทางไกล
มีหน้าทีDในด้านการให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม โดยการเผยแพร่ ความรู ้สู่ประชาชนทัวD ไปโดยผ่านสืD อ
ต่างๆ เช่นสืD อทางไกลได้แก่ อินเทอร์ เน็ต รายการวิทยุกระจายเสี ยง สืD อสิD งพิมพ์ ในรู ปแบบต่าง ๆ และสืD ออืDน ๆ เช่น
การจัดนิ ทรรศการ ฯลฯ ทัPงนีP สาระความรู ้ ทีDเผยแพร่ จะเป็ นการบริ การทางวิชาการแก่สังคมทีD ยึดหลักการศึกษา
ตลอดชี วิต การเผยแพร่ ความรู ้ ทีDมีสาระอันเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชี วิต และการอนุ รักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทัPงการจัดอภิปรายทางวิชาการ โดยร่ วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพืDอเป็ นการบริ การทาง
วิชาการแก่สงั คมอีกด้านหนึDง
3) ฝ่ ายอุทยานการศึกษา
เป็ นฝ่ ายทีDมีหน้าทีDเกีDยวกับการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัดกิจกรรมทางวิชาการ นันทนาการ การ
ส่ งเสริ มทํานุ บาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมและงานประเพณี ในเทศกาลต่าง ๆ ในลักษณะผสมผสานวิทยาการก้าวหน้า
และประยุกต์วทิ ยาการทีมD ผี ลต่อวิถีชีวติ ของคนไทยและสังคมไทย เช่น การจัดนิทรรศการ การจัดพิพธิ ภัณฑ์ การจัด
ห้องสารสนเทศ การสาธิ ตและการแสดงในเรืD องต่าง ๆ นอกจากนีP ยงั มีการจัดสวนพฤกษศาสตร์ โดยการเน้นการ
ปลูกไม้ในวรรณคดีไทย พันธุไ์ ม้หายาก และไม้ประทินความงาม อีกทัPงการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามทัPงของ
ชาติและท้องถิDนให้กว้างขวางทัPงในและต่างประเทศ
4) ฝ่ ายวิเคราะห์ โครงการและหลักสู ตรการฝึ กอบรม
เป็ นฝ่ ายทีDอยูท่ Pงั เบืPองหน้าและเบืPองหลังของการฝึ กอบรม โดยหน้าทีDหลักนัPนจะเป็ นฝ่ ายทีDมีหน้าทีDเกีDยวกับ
การพัฒนาและจัดทําหลักสู ตรฝึ กอบรมโดยการสํารวจ และวิเคราะห์ความต้องการในการฝึ กอบรม (Training Need
Analysis)รวมทัPงวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการฝึ กอบรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นสําคัญ
นอกจากนีPยงั ได้ดาํ เนินการกําหนดรู ปแบบและเครืD องมือทีใD ช้ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึ กอบรมในแต่ละ
โครงการ ตลอดจนทําหน้าทีใD ห้คาํ ปรึ กษาในด้านการจัดทําโครงการฝึ กอบรม การจัดทําหลักสูตรและการประเมินผล
การฝึ กอบรมแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทัPงภาครัฐและเอกชน
5) ฝ่ ายบริหารการฝึ กอบรม
เป็ นฝ่ ายทีDรับผิดชอบงานจัดฝึ กอบรมทัPงก่อนการฝึ กอบรม ระหว่างการฝึ กอบรมและหลังการฝึ กอบรม
โดยจะเน้นในช่วงระหว่างการฝึ กอบรมเป็ นหลัก เป็ นการจัดฝึ กอบรมหลักสู ตรต่าง ๆ แก่ประชาชนผูส้ นใจทัวD ไป
และหน่วยงานต่าง ๆ ทัPงภาครัฐและเอกชน เพืDอเพิDมพูนความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทํางานด้านต่าง ๆ
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แก่บคุ ลากรทุกระดับ นอกจากนีP ยังมีหน้าทีใD นการให้คาํ ปรึ กษาแนะนําในด้านการบริ หารการฝึ กอบรมแก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ทัPงภาครัฐและเอกชนอีกด้วย
6) ฝ่ ายพัฒนาสื# อและเทคโนโลยีการฝึ กอบรม
เป็ นฝ่ ายทีD ทาํ งานเบืP องหลังเป็ นส่ วนใหญ่ ซึD งจะทํางานร่ วมกันกับฝ่ ายวิเคราะห์โครงการและหลักสู ตร
การฝึ กอบรมและฝ่ ายบริ หารการฝึ กอบรมเป็ นหลัก มีหน้าทีแD ละความรับผิดชอบทางด้านการจัดหา ออกแบบ พัฒนา
และผลิตสืD อต่าง ๆ ทีDใช้ในการฝึ กอบรม ให้บริ การยืมสืD อประเภทต่างๆ เช่น เครืD องขยายเสี ยงชนิดหิPว(Power Am)
เครืD องฉาย LCD กล้องถ่ายรู ป คอมพิวเตอร์พกพา( Computer Notebook) เป็ นต้น นอกจากนีPยงั ให้บริ การทางวิชาการ
ในรู ปแบบอืDนๆ และเป็ นฝ่ ายทีDให้คาํ ปรึ กษาในด้านการออกแบบ การจัดทําสืD อต่างๆ รวมทัPงการให้บริ การผลิตสืD อ
ให้กบั หน่วยงานต่าง ๆ ทัPงภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ฝ่ ายพัฒนาสืDอและเทคโนโลยีการฝึ กอบรมได้แบ่งหน้าทีคD วามรับผิดชอบออกเป็ น 5 ด้านคือ
1. งานธุ รการ
2. งานพัฒนาสืD อสิD งพิมพ์
3. งานพัฒนาสืD ออิเล็กทรอนิกส์
4. งานเทคโนโลยีการฝึ กอบรม
5. งานศิลปกรรมสืDอ

แสดงภาพวัสดุอปุ กรณ์ บางส่ วน สําหรั บให้ บริ การของฝ่ ายพัฒนาสื? อและเทคโนโลยีการฝึ กอบรม
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2.4 แผนภูมโิ ครงสร้ างการบริหารงานฝ่ ายพัฒนาสื# อและเทคโนโลยีการฝึ กอบรม
ฝ่ ายพัฒนาสืDอและเทคโนโลยีการฝึ กอบรมได้จดั ระบบการบริ หารงานและอัตรากําลังดังนีP

หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาสืDอและเทคโนโลยีการฝึ กอบรม
นายสิ รภพ ใจสุ ภาพ
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการพิเศษ)

งานพัฒนาสืD อสิD งพิมพ์

งานธุรการ
- นางสาวอุไรวรรณ แสงพันธ์รุง
(ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ หารชํานาญงาน)

งานศิลปกรรมสืDอ

- นายธนกฤต หาดทวายกาญจน์
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ชํานาญการ)
- นางสาวบังอร สุ วรรณานนท์
(นักวิชาการศึกษาชํานาญการ)

- นายธนกฤต หาดทวายกาญจน์
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ชํานาญการ)
- นายกิตติภพ นามพุทธา
(นายช่างศิลป์ ชํานาญงาน)

งานพัฒนาสืD ออิเล็กทรอนิกส์

งานเทคโนโลยีการฝึ กอบรม

- นายหัสนัย ริ ยาพันธ์
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ)

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

เป็ นการแบ่งงานภายในสํานักฯ
เป็ นการแบ่งงานภายในฝ่ ายฯ
* หมายเหตุ ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2555
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2.5 บทบาทและหน้ าทีค# วามรับผิดชอบฝ่ ายพัฒนาสื# อฯ มีดงั นี\
1) งานธุรการ มีหน้าทีDรับผิดชอบต่างๆ ดังนีP
1.1 งานสารบรรณ ได้แก่ การรับ - ส่ งหนังสื อ การร่ างหนังสื อ การจัดเก็บหนังสื อ การค้นหา หนังสื อ
1.2 งานการเงิน ได้แก่ การตรวจสอบ การเบิกจ่าย การยืมเงิน การรายงานผลการใช้จา่ ยเงินงบประมาณ
1.3 งานพัสดุ ดํา เนิ นการจัดซืP อจัดหาวัสดุ และครุ ภ ณ
ั ฑ์เพืD อนํา มาใช้ในการปฏิ บ ตั ิ งานให้เป็ นไปโดย
เหมาะสมกับลักษณะงานและประหยัด
1.4 งานบุคคล ดําเนินการด้านการอํานวยความสะดวกในการขอรับสวัสดิการของบุคลากรในฝ่ าย และจัดทํา
สถิตวิ นั ลาของบุคลากรของฝ่ ายเพือD การตรวจสอบและอ้างอิงต่างๆ
1.5 งานเลขานุการกิจของฝ่ าย ได้แก่ การจัดประชุมภายในฝ่ าย การจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการประชุม
ตลอดจนการค้นหาและรวบรวมข้อมูลต่างๆเพือD ใช้ในการประชุม
1.6 รับคําขอและประสานงานการให้บริ การผลิตสืD อเพืDอใช้ในการฝึ กอบรม ตลอดจนการให้บริ การงาน
ศิลปกรรมเบ็ดเตล็ดอืนD ๆ เพือD ใช้ในงานบริ การทางวิชาการในรู ปแบบอืนD ๆ
1.7 รับคําขอและประสานงานการให้บริ การโสตทัศนูปกรณ์เพือD ใช้ในการจัดฝึ กอบรมและการให้บริ การ
ทางวิชาการในรู ปแบบอืนD ๆ ตลอดจนการประชุมสัมมนาต่างๆ ทีมD หี น่วยงานขอความอนุเคราะห์มา
1.8 รวบรวมและรายงานผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายทัPงประจําเดือนและประจําปี เพือD ใช้ในการรายงานต่อ
คณะกรรมการประจําสํานักและกองแผนงาน ตลอดจนสรุ ปเป็ นผลงานประจําปี
1.9 รวบรวมค่าใช้จ่ายการผลิตสืD อในการฝึ กอบรมในหลักสู ตรต่างๆ เพืDอส่ งให้สาํ นักงานเลขานุการรวม
เป็ นค่าใช้จา่ ยทัPงหมดในการฝึ กอบรมในแต่ละครัPง
1.10 งานอืนD ๆ ตามทีไD ด้รบั มอบหมาย
2) งานสื# อสิ# งพิมพ์ มีหน้าทีDรับผิดชอบในการผลิตสืD อสิD งพิมพ์ต่างๆ เช่น เอกสารชุดฝึ กอบรม เอกสารประกอบการ
ฝึ กอบรม สมุดโน้ต แฟ้ มใส่เอกสาร การ์ดอวยพร เป็ นต้น เพือD ใช้ในงานฝึ กอบรมดังนีP
2.1 ประสานงานการติดตามต้นฉบับสืD อสิDงพิมพ์จากคณะกรรมการกลุม่ ผลิตชุดฝึ กอบรมและฝ่ ายวิเคราะห์
โครงการและหลักสูตรการฝึ กอบรม
2.2 ประสานงานการจัดพิมพ์ร่างต้นฉบับสืDอสิDงพิมพ์กบั สํานักพิมพ์และบรรณาธิการชุดฝึ กอบรม
2.3 ประสานงานการจัดหาและการจัดทําภาพประกอบในสืDอสิD งพิมพ์ตา่ งๆ
2.4 ออกแบบรู ปเล่ม กําหนดรู ปเล่ม ขนาดและแบบตัวอักษร และจัดทํา เพืDอให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
แต่ละประเภท
2.5 ประสานงานการผลิ ตสืD อสิD งพิมพ์กบั สํานักพิมพ์และบุคคลทีD เกีD ยวข้อง เช่ น ช่ างศิลป์ บรรณาธิ การ
เป็ นต้น
2.6 บรรณาธิการและพิสูจน์อกั ษรสืDอสิDงพิมพ์ให้มคี วามถูกต้องและเหมาะสม
2.7 ดําเนิ นการจัดพิมพ์ซP าํ และการบรรณาธิ กรสิD งพิมพ์ทีD จะพิมพ์ใหม่ให้ถูกต้องและมีปริ มาณเพียงพอ
เหมาะสมต่อการใช้งานในแต่ละปี
2.8 ประสานงานกับสํานักบรรณสารสนเทศในการจัดทําข้อมูลบัตรรายการของเอกสารชุดฝึ กอบรม และ
จัดส่งเอกสารชุดฝึ กอบรมให้สาํ นักบรรณสารสนเทศเพือD นําออกให้บริ การต่อไป
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2.9 เก็บรวบรวมข้อมูลและสถิตเิ กียD วกับการจัดพิมพ์สืDอสิDงพิมพ์เพือD ใช้ในการรายงานค่าใช้จา่ ย การฝึ กอบรม
และใช้ในการวางแผนการจัดพิมพ์ในครัPงต่อไป
2.10 งานอืนD ๆ ตามทีไD ด้รบั มอบหมาย
3) งานศิลปกรรมสื# อ รับผิดชอบการผลิตงานศิลปกรรมในงานฝึ กอบรมและงานบริ การวิชาการในรู ปแบบอืDนๆ
ดังนีP
3.1 ผลิตงานศิลปกรรมเพืDอการผลิตสืD อสิD งพิมพ์และสืD อโสตทัศน์ เช่น ปกเอกสาร การวาดภาพประกอบ
เอกสารฝึ กอบรม ปกเทปเสี ยง วีดิทศั น์ แผ่นภาพโปร่ งใส ภาพวาด ภาพประกอบ ต่างๆ
3.2 การออกแบบและจัดหน้าเอกสารชุดฝึ กอบรมและเอกสารประกอบการฝึ กอบรม
3.3 การจัดทําป้ ายต่างๆ ทีDใช้งานฝึ กอบรม เช่น ป้ ายเวที ป้ ายชืDอติดหน้าอกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ป้ ายชืDอ
วิทยากร ป้ ายชืDอเจ้าหน้าทีD ป้ ายชืDอตัPงโต๊ะผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมและวิทยากร ป้ ายต้อนรับ ป้ ายบอกทาง และป้ ายอืนD ๆ
3.4 การออกแบบและดําเนินการจัดนิทรรศการเพือD การบริ การทางวิชาการแก่สงั คมและกิจกรรมอืนD ๆ
3.5 การออกแบบงานศิลปกรรมอืนD ๆ ตามทีไD ด้รบั มอบหมาย
4) งานสื#ออิเล็กทรอนิกส์ รับผิดชอบในการจัดหา รวบรวม และผลิตสืD อโสตทัศน์ เช่นการผลิตแผ่นภาพโปร่ งใส
สไลด์ เทปเสี ยง วีดิทศั น์ และสืD อคอมพิวเตอร์ รวมทัPงสืD ออินเทอร์เน็ต ดังนีP
4.1 ประสานงานการผลิตสไลด์ เทปเสี ยง และวีดิทศั น์กบั สํานักเทคโนโลยีการศึกษาและบุคคลทีเD กียD วข้อง
เช่น ผูบ้ รรยาย วิทยากร คณะกรรมการกลุม่ ผลิตชุดฝึ กอบรม เป็ นต้น
4.2 เขียนบทและประสานงานการเขียนบทสืDอโสตทัศน์
4.3 ควบคุมและดําเนินการผลิตสืDอโสตทัศน์ให้เป็ นไปตามบทและแผนทีวD างไว้
4.4 ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุ งคุณภาพสืDอโสตทัศน์ให้มคี วามเหมาะสมต่อการใช้เพือD การฝึ กอบรมอยูเ่ สมอ
4.5 จัดระบบ รวบรวม และให้บริการยืมและรับคืนสืDอโสตทัศน์แก่วทิ ยากรและเจ้าหน้าทีฝD ึ กอบรม ตลอดจน
ผูท้ ขีD อใช้บริ การจากหน่วยงานอืนD
4.6 บรรณาธิ กรเนืP อหาแผ่นภาพโปร่ งใสทีD วิทยากรขอให้จดั ทําเพืD อให้มี ความเหมาะสมในการใช้งาน
ถูกต้องตามหลักวิชาการผลิตแผ่นภาพโปร่ งใส
4.7 งานอืนD ๆ ตามทีไD ด้รบั มอบหมาย
5) งานเทคโนโลยีการฝึ กอบรม รับผิดชอบการจัดการ พัฒนา จัดหา และคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการ
ฝึ กอบรม ดังนีP
5.1 ประสานงานกับสํานักเทคโนโลยีการศึกษาและบุคลากรทีD เกีD ยวข้องในการจัดระบบติดตัPงและการ
ควบคุมใช้โสตทัศนูปกรณ์ตา่ งๆในการฝึ กอบรม
5.2 ออกแบบ จัดระบบ และติดตัPงโสตทัศนูปกรณ์ตา่ งๆ เพือD ใช้ในการฝึ กอบรมและการบริ การทางวิชาการ
รู ปแบบอืนD ๆ เช่นออกแบบเกม กิจกรรมเพือD ใช้ในการฝึ กอบรม
5.3 ติดตาม รวบรวม และจัดทําข้อเสนอแนะในการเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆทีDเหมาะสมเพืDอ
นํามาใช้ในการฝึ กอบรม
5.4 กําหนดรายละเอียดของครุ ภณั ฑ์ตา่ งๆเพือD จัดหามาใช้ในการฝึ กอบรม
5.5 งานพัฒนาการฝึ กอบรมทางไกล ซึD งจะต้องจัดระบบสืD อและวิธีการต่างๆ เข้าด้วยกันให้ เหมาะสม
ต่อการศึกษาด้วยตนเอง
5.6 งานอืนD ๆ ตามทีไD ด้รบั มอบหมาย
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บทที# 3
องค์ ประกอบของระบบงาน
การผลิตเอกสารประกอบการฝึ กอบรมโดยสํานักการศึกษาต่อเนืDองนัPนมีขPนั ตอนก่อนทีจD ะส่งต้นฉบับและ
ขอใช้บริ การในการผลิตเอกสารจากฝ่ ายพัฒนาสืDอและเทคโนโยลีการฝึ กอบรม ดังนีP
1. รับข้ อมูลความต้ องการฝึ กอบรมจากหน่ วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยแยกเป็ น 3 ประเภทคือ
1.1 กรณี เป็ นหลักสู ตรร่ วมกับสาขาวิชา/สํานัก/สถาบันต่างๆในมหาวิทยาลัย งานจัดทําโครงการฯรับ
ข้อมูลรายละเอียดจากการหาความต้องการในการฝึ กอบรม
1.2 กรณีเป็ นหลักสูตรของสํานักฯรับข้อมูลจากเอกสารผลการวิเคราะห์ความต้องการฝึ กอบรมจากงาน
วิเคราะห์
1.3 กรณี เป็ นหลักสู ตรทีจD ดั ฝึ กอบรมตามความต้องการของหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย(Inhouse)
หน่วยงานทีแD จ้งความต้องการในการจัดฝึ กอบรมทําหนังสือขอความร่วมมือในการจัดฝึ กอบรม
2. จัดทํารายละเอียดหลักสู ตร แยกเป็ นประเภท ดังนีP
2.1 หลักสูตรร่ วมกับสาขาวิชา / สํานัก / สถาบันต่างๆ
1) ตรวจสอบขันP ตอนการจัดทําหลักสูตรตามเกณฑ์(จากการหาความต้องการในการฝึ กอบรม)
2) ตรวจสอบค่าใช้จา่ ย
3) เตรี ยมบรรจุหลักสูตรในแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี ของสํานัก
2.2 หลักสูตรของสํานักการศึกษาต่อเนืDอง หัวหน้าฝ่ ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึ กอบรม
และงานจัดทําโครงการกําหนดผูเ้ ชีD ยวชาญประจําหลักสู ตรโดยเลือกคัดจากทําเนียบผูเ้ ชีD ยวชาญตามความสามารถ
เฉพาะด้านทีตD รงกับหลักสูตรของสํานักเพือD ทําหน้าทีพD จิ ารณาทบทวนเนืPอหาหลักสูตร(Review)
2.3 หลักสูตรทีจD ดั ฝึ กอบรมตามความต้องการของหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
1) ออกแบบหลักสูตรใหม่
2) หลักสูตรเดิมทีมD อี ยูแ่ ล้ว
3) ปรับปรุ งจากหลักสูตรเดิม
3. ประมาณการค่าใช้ จ่าย
งานจัดทําโครงการจะจัดทําประมาณการค่าใช้จา่ ยตามลักษณะของโครงการโดยการพิจารณาจากคูม่ ือการ
จัดโครงการฝึ กอบรมทีมD ลี กั ษณะพิเศษ และมติคณะกรรมการฝึ กอบรมทีมD ลี กั ษณะพิเศษ
4. เสนอพิจารณา
หัวหน้าฝ่ ายวิเคราะห์ โครงการและหลักสู ตรการฝึ กอบรม เสนอรายละเอี ยดของหลักสู ตร พร้ อมกับ
ประมาณการรายรับ-รายจ่าย และกําไรทีDคาดว่าจะได้รับให้ผอู ้ าํ นวยการสํานักฯพิจารณาให้ความเห็นชอบดําเนิ น
การต่อไป หากไม่เห็นชอบ ให้นาํ กลับมาทบทวนพร้อมประสานผูเ้ กียD วข้องจนผ่านความเห็นชอบ
5. พิจารณาการมีคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุ ดฝึ กอบรม
มีเกณฑ์การพิจารณาดังนีP
- เป็ นหลักสูตรทีสD าํ นักฯได้จดั อบรมมาแล้วอย่างน้อย 2 รุ่น
- หลักสูตรนัPนอยูใ่ นความต้องการของตลาดและมีกลุม่ เป้ าหมายมากกว่า 100 คน
- ระยะเวลาในการพัฒนาหลักสูตรต้องทันต่อกําหนดการฝึ กอบรมทีวD างแผนไว้
- ได้รบั ความเห็นชอบจากผูอ้ าํ นวยการสํานักการศึกษาต่อเนืDองในเบืPองต้นแล้ว
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6. รวบรวมหรือเขียนเอกสารประกอบการฝึ กอบรม
หั ว หน้ า ฝ่ ายวิ เคราะห์ โ ครงการและหลัก สู ตรการฝึ กอบรม/วิ ท ยากร/งานจัดทํา โครงการดํา เนิ น การ
รวบรวมหรื อเขียนเอกสารประกอบการอบรมโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์รายวิชาและเนืPอหาวิชา
7. ตรวจสอบเนือ\ หาเอกสารประกอบการอบรม
หัวหน้าฝ่ ายวิเคราะห์ โครงการและหลักสู ตรการฝึ กอบรม /งานจัดทํา โครงการตรวจสอบเนืP อหาของ
เอกสารประกอบการฝึ กอบรมทีไD ด้มาอย่างละเอียด โดยมีเกณฑ์การตรวจสอบดังนีP
7.1 เนืPอหาวิชาตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
7.2 ข้อมูลทีไD ด้มามีความถูกต้อง ทันสมัย สามารถอ้างอิงได้
8. ขออนุมตั ิแต่ งตั\งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมและผลิตชุ ดฝึ กอบรม
กรณี ทีD กาํ หนดให้ มี ค ณะกรรมการกลุ่ มผลิ ตชุ ดวิ ช าฝึ กอบรม ผู ้ อาํ นวยการสํา นั กการศึ กษาต่ อ เนืD อง
นําเรืD องเสนอสภาวิชาการเพืDอขออนุมตั ิแต่งตัPงคณะกรรมการ ถ้าผลการพิจารณาอนุมตั ิตามเสนอ ก็ให้ดาํ เนินการ
ตามขัPนตอนต่อไป กรณี ทีDผลการพิจารณาไม่อนุมตั ิ ให้ส่งเรืD องกลับไปทีDผเู ้ กีDยวข้องให้ทบทวนหรื อเปลีDยนแปลง
ข้อมูลเพือD นําเสนอใหม่
9. ผลิตชุ ดฝึ กอบรม
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมและผลิตชุดฝึ กอบรมดําเนินการจัดประชุมเพือD พิจารณา ดังนีP
9.1 กําหนดขอบเขตเนืPอหาของหลักสูตร
9.2 กําหนดรูปแบบและองค์ประกอบของชุดฝึ กอบรม
9.3 กําหนดผูเ้ ขียน(ผูผ้ ลิต) และผูร้ ่ วมผลิต(ถ้ามี) ในแต่ละตอน
9.4 วางแผนการพัฒนาและผลิตชุดฝึ กอบรม
9.5 กําหนดโปรแกรมการฝึ กอบรม
9.6 กําหนดคุณสมบัตขิ องกลุม่ เป้ าหมาย เพือD พิจารณาแนวทางการประชาสัมพันธ์
9.7 พิจารณาความเหมาะสมของเนืPอหา ความถูกต้องตามสาระทางวิชาการ
9.8 พิจารณากําหนดสืDอและแนวทางการประเมินผลการฝึ กอบรม
9.9 พิจารณาประมาณการค่าใช้จา่ ยเพือD กําหนดอัตราเรี ยกเก็บค่าลงทะเบียน
9.10 วางแผนเตรี ยมการจัดฝึ กอบรม รวมทังP การกําหนดหรื อพิจารณาคัดเลือกวิทยากร
10. บูรณาการเนือ\ หา
คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมและผลิ ตชุ ดฝึ กอบรมดํา เนิ นการประชุ ม และพิจารณาเนืP อหา
เอกสารตามทีผD เู ้ ขียนได้ดาํ เนินการนําเสนอในทีปD ระชุม
11. ส่ งมอบฝ่ ายพัฒนาสื#อฯ
เมือD เนืPอหาต้นฉบับเสร็จเรี ยบร้อยแล้ว ส่งข้อมูลให้กบั ฝ่ ายพัฒนาสืDอและเทคโนโลยีการฝึ กอบรมดําเนินการ
ผลิตต้นฉบับเอกสารเพือD ดําเนินการจัดพิมพ์ตอ่ ไป
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การดําเนิ นการผลิตเอกสารประกอบการฝึ กอบรมโดยฝ่ ายพัฒนาสืD อและเทคโนโลยีการฝึ กอบรมนัPน
จะมีกระบวนการหรื อขัPนตอนดําเนินการดังนีP
3.1 ขั\นตอนแผนผังการทํางาน(Flowchart) ฝ่ ายพัฒนาสื# อและเทคโนโลยีการฝึ กอบรม
1. รับข้อมูลความต้องการผลิตเอกสาร
(บันทึกข้อความ / แบบฟอร์มขอใช้บริ การ)

2. หัวหน้าฝ่ ายพิจารณา
มอบหมายงาน
3. ดําเนินการผลิตต้นฉบับ

4. ตรวจสอบ

แก้ไข

ไม่แก้ไข

5. ดําเนินการผลิต(พิมพ์)
ผลิตเอง
ตามจํานวน
ทีขD อใช้บริ การ

ผลิตต้นฉบับ (Artwork)

6. ส่ งเข้าสํานักพิมพ์
ดําเนินการผลิต

แก้ไข

ไม่แก้ไข

7. ให้บริ การเบิกจ่าย / จัดเก็บ
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กระบวนการดําเนินการผลิตเอกสารประกอบการฝึ กอบรมมีรายละเอียดดังนีP
1. รับข้ อมูลความต้ องการผลิตเอกสาร
เมือD มีการพัฒนาหลักสู ตรการฝึ กอบรม หรื อมีการปรับปรุ งเอกสารประกอบการฝึ กอบรม ผูร้ บั ผิดชอบหรื อ
ผูป้ ระสานงานโครงการฝึ กอบรมจะทําบันทึกขอความอนุเคราะห์ หรื อเขียนแบบฟอร์ มเพืDอขอใช้บริ การในการจัด
ทําเอกสาร(ตามตัวอย่างหน้า 18)โดยการกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วส่ งเรืD องให้ธุรการลงลําดับเลขทีDการขอ
ใช้บริ การ ก่อนทีจD ะส่งเรืD องให้หวั หน้าฝ่ ายฯพิจารณาต่อไป
2. หัวหน้ าฝ่ ายพิจารณามอบหมายงาน
หัวหน้าฝ่ ายจะพิจารณามอบหมายงานตามความสามารถ ความเร่ งด่วน รวมทัPงองค์ประกอบอืนD ๆเพือD ความ
สําเร็ จของงาน
3. ดําเนินการผลิตต้ นฉบับ
ผูท้ ไีD ด้รบั มอบหมายงานจะต้องประสานงานกับผูข้ อใช้บริ การเพือD ขอข้อมูลเพิมD เติมเช่น โลโก้ของหน่วยงาน
รู ปภาพทีDเกีDยวข้องกับเนืPอหาหลักสู ตร ข้อมูลต้นฉบับทีDจดั พิมพ์ในรู ปของ File Text เพืDอนํามาจัดรู ปแบบให้เป็ น
ลักษณะเดียวกัน
4. ตรวจสอบ
เมืDอผูจ้ ดั ทําได้ดาํ เนินการออกแบบเสร็ จ จะต้องส่ งงานให้กบั หัวหน้าฝ่ ายหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนืPอหา และความเหมาะสมในการจัดหน้าเอกสาร ซึD งผูท้ ีDได้รับมอบหมายจะเป็ นบุคลากรในฝ่ าย
พัฒนาสืDอและเทคโนโลยีการฝึ กอบรม เพือD ทําการตรวจสอบเอกสารต่อไป
5. ดําเนินการผลิต(พิมพ์ )
เมือD ดําเนินการแก้ไขความบกพร่ องผิดพลาดต่างๆเสร็จสิPนแล้วจึงดําเนินการผลิตจริ ง ซึDงมี 2 รู ปแบบคือ
5.1 ผลิตเองตามจํานวนทีรD ะบุโดยการพิมพ์จากเครืD อง Printer แล้วนําไปเข้าเล่มทีศD นู ย์ฝึกอบรมเทคโนโลยี
การพิมพ์แห่งชาติ หรื อทีอD นืD ในรู ปแบบนีPจะไม่ผลิตจํานวนมาก จะเป็ นการพิมพ์เฉพาะกิจเท่านัPน
5.2 ผลิตต้นฉบับ(Artwork)ส่ งเข้าพิมพ์ทีDสาํ นักพิมพ์ มสธ. กรณี นPี จะเป็ นการพิมพ์จาํ นวนมาก เพืDอลด
ต้นทุนการผลิต และจะต้องเป็ นหลักสู ตรทีDมีการวิเคราะห์ความคุม้ ค่าต่อการผลิตแล้ว และมีการจัดอบรมหลายรุ่ น
จึงจะคุม้ ค่าต่อการผลิตในระบบสํานักพิมพ์
6. ส่ งเข้ าสํ านักพิมพ์
กรณี ส่งเข้าพิมพ์ทีDสาํ นักพิมพ์ เป็ นกระบวนการผ่านระบบโรงพิมพ์ทีDจะต้องจัดทําต้นฉบับเองแล้วส่ งให้
สํานักพิมพ์หรื อให้สาํ นักพิมพ์ออกแบบและจัดทําต้นฉบับให้ก็ได้ ดังนัPนฝ่ ายพัฒนาสืD อฯจะต้องจัดทําใบสัDงพิมพ์
งานส่ งไปให้สาํ นักพิมพ์ เพือD แจ้งให้สาํ นักพิมพ์ดาํ เนินการต่อไป(ตามเอกสารตัวอย่าง หน้า 22)

Page 1 of 71
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

คูม่ อื การผลิตเอกสารประกอบการฝึ กอบรม 16

7. ให้ บริการเบิกจ่ าย / จัดเก็บ
ในกรณีทจีD ดั ทําต้นฉบับและจัดพิมพ์ดว้ ยเครืDอง Printer เอง เมือD ตรวจสอบความถูกต้องสวยงามเสร็จ สามารถ
พิมพ์เอกสารประกอบการอบรมได้ตามจํานวนทีรD ะบุไว้(อาจจะพิมพ์เผือD 3-5 เล่มเพือD ป้ องกันความผิดพลาด) การพิมพ์
ในลักษณะนีP จะเป็ นการพิมพ์ทีDไม่พิมพ์เผืDอเยอะเป็ นหลายๆรุ่ น ส่ วนใหญ่จะเป็ นการพิมพ์หลักสู ตรเฉพาะหรื อ
หลักสู ตรโครงการความร่ วมมือ แต่ในกรณี ทพีD ิมพ์จากสํานักพิมพ์ จะเป็ นการพิมพ์ทเีD ผือD หลายๆรุ ่ น เพราะการพิมพ์
ในระบบโรงพิมพ์นPนั ยิงD พิมพ์จาํ นวนมาก ราคาค่าพิมพ์ตอ่ เล่มยิงD ถูกลง
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บทที# 4
ขั\นตอน วิธีการปฏิบัติงานอย่ างเป็ นระบบ
4.1 ขั\นตอน วิธีการปฏิบัติงานอย่ างเป็ นระบบ
ขัPนตอนและวิธีการปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นระบบในการผลิตเอกสารประกอบการฝึ กอบรมของฝ่ ายพัฒนาสืDอ
และเทคโนโลยีการฝึ กอบรม สํานักการศึกษาต่อเนืDอง มีขPนั ตอนทีสD าํ คัญอยู่ 7 ขัPนตอนคือ
1) รับข้อมูลความต้องการผลิตเอกสาร (บันทึกข้อความ / แบบฟอร์มขอใช้บริ การ)
2) หัวหน้าฝ่ ายพิจารณามอบหมายงาน
3) ดําเนินการผลิตต้นฉบับ
4) ตรวจสอบ
5) ดําเนินการผลิต(พิมพ์)
6) ส่ งเข้าสํานักพิมพ์ดาํ เนินการผลิต
7) ให้บริ การเบิกจ่าย / จัดเก็บ
ในแต่ละขัPนตอนมีรายละเอียดดังนีP
1 รับข้ อมูลความต้ องการผลิตเอกสาร (บันทึกข้ อความ / แบบฟอร์ มขอใช้ บริการ)
เมืD อมีการพัฒนาหลักสู ตรการฝึ กอบรม หรื อมีการปรับปรุ งเอกสารประกอบการฝึ กอบรมฝ่ ายวิเคราะห์
โครงการและหลักสูตรการฝึ กอบรมหรื อผูป้ ระสานงานโครงการฝึ กอบรมจะทําบันทึกขอความอนุเคราะห์หรื อเขียน
แบบฟอร์มเพือD ขอใช้บริ การในการจัดทําเอกสาร โดยการกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ดังตัวอย่างต่อไปนีP
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ตัวอย่างแบบขอใช้ บริ การ ฝ่ ายพัฒนาสื?อและเทคโนโลยีการฝึ กอบรม
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แบบขอใช้บริ การของฝ่ ายพัฒนาสืDอฯ จะมีรายละเอียดทีสD าํ คัญอยู่ 5 ส่วนคือ
1.1 รายละเอียดของผู้ขอใช้ บริการ ประกอบด้วย
1) ชืDอ-นามสกุลผูข้ อใช้บริ การ, หน่วยงานทีสD งั กัด, หมายเลขโทรศัพท์(หมายเลขภายใน มสธ.)
2) รายการสิDงทีขD อใช้บริ การ
- แผ่นพับ หมายถึงแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสู ตรการฝึ กอบรมหรื อแผ่นพับประชาสัมพันธ์
เรืD องอืนD ๆในสํานักการศึกษาต่อเนืDอง
- แผ่นปลิว หมายถึงแผ่นปลิวประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึ กอบรม
- โปรแกรมการฝึ กอบรม หมายถึงโปรแกรมหรื อตารางการฝึ กอบรมหลักสูตรต่างๆ
- ปก หมายถึง ปกเอกสารประกอบการอบรม หรื อปกทําเนียบรุ่น
- จัดหน้ าเอกสาร หมายถึงการจัดหน้าเอกสารประกอบการฝึ กอบรม
- วุฒิบตั ร หมายถึงการจัดทําวุฒบิ ตั รเพือD มอบให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ
- ป้ ายโพเดียม หมายถึงป้ ายชืDอและตําแหน่งผูก้ ล่าวเปิ ด-ปิ ดงาน หรื อกรณีอนืD ๆ ทีตD Pงั ไว้บนโพเดียม
- ป้ ายชื? อตัMงโต๊ ะ หมายถึงป้ ายชืD อผูเ้ ข้าอบรม/วิทยากร จัดทําเป็ นป้ ายสามเหลีD ยมทีDวางไว้ทีDโต๊ะ
ผูเ้ ข้าอบรมหรื อโต๊ะวิทยากร
- ป้ ายชื?อติดหน้ าอก หมายถึงป้ ายชืDอผูเ้ ข้าอบรม สําหรับติดทีหD น้าอกผูเ้ ข้ารับการอบรม
- แผ่ นใส เป็ นแผ่นใสสําหรับใช้ในการบรรยายของวิทยากรหลักสูตรต่างๆ
- สไลด์ หมายถึงสไลด์แนะนําวิทยากร สไลด์แนะนําสํานักการศึกษาต่อเนืDองและสไลด์อนืD ๆ
- Power Point หมายถึงการจัดทําโปรแกรมนําเสนอ Microsoft PowerPoint สําหรับใช้ในการ
บรรยายของวิทยากรหลักสูตรต่างๆ
- อื?นๆ หมายถึงการขอใช้บริ การทีนD อกเหนือจากทีรD ะบุ
3) วัตถุประสงค์ในการขอใช้บริ การ เพือD ใช้สาํ หรับการฝึ กอบรมหลักสูตรต่างๆ โดยให้ระบุวนั ทีอD บรม
หรื อวันทีDจะต้องใช้สืDอนัPน หรื อเพือD ใช้ในงานอืDนๆ ทีDไม่ใช่งานฝึ กอบรมของสํานักการศึกษาต่อเนืDอง
4) วันทีDจะขอรับงาน เป็ นการระบุวนั ทีDเพือD ให้ผดู ้ าํ เนินการสามารถดําเนินการตามลําดับความสําคัญ
ของงานได้ และส่ วนท้ายจะเป็ นการลงลายมือชืDอของผูข้ อใช้บริ การรวมทัPงวัน / เดือน / ปี ทีขD อใช้บริ การ
1.2 ผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการ เป็ นส่ วนทีหD วั หน้าฝ่ ายจะพิจารณามอบหมายงานต่างๆให้กบั บุคลากร
ของฝ่ ายพัฒนาสืDอฯดําเนินการโดยพิจารณาจากความสามารถ ความเหมาะสม รวมทัPงจํานวนงานมากหรื อน้อยของ
แต่ละบุคคล พร้อมกับลงชืDอและวันทีD /เ ดือน / ปี ทีมD อบหมาย
1.3 ผลการดําเนินงานของผู้ทไี# ด้รับมอบหมาย เป็ นการลงชืDอ / วันทีD / เดือน / ปี ทีผD ดู ้ าํ เนินการจัดทําแล้วเสร็จ
พร้อมกับส่งงานและแนบแบบขอใช้บริ การส่งให้หวั หน้าฝ่ ายหรื อผูข้ อใช้บริ การตรวจพิจารณา
1.4 ผลการตรวจพิจารณา เป็ นการลงความเห็นว่างานถูกต้องใช้ได้แล้ว หรื อจะต้องแก้ไขงาน พร้อมกับลง
ชืDอและวันทีD /เ ดือน / ปี ทีDตรวจพิจารณา
1.5 การปรับปรุ งแก้ ไขงาน เป็ นส่ วนทีDใช้สาํ หรับการแก้ไขงานและการตรวจพิจารณาอีกครัPงของหัวหน้า
ฝ่ ายหรื อผูข้ อใช้บริ การ พร้อมกับลงชืDอและวันทีD /เ ดือน / ปี ทีแD ก้ไขและตรวจสอบ
แบบขอใช้บริ การนีPจะมีสาํ เนา 1 ชุด เมืDอผูข้ อใช้บริ การกรอกข้อมูลส่ วนทีD 1 เสร็ จแล้ว ธุ รการฝ่ ายฯจะ
ดําเนินการลงเลขทีขD อใช้บริ การแล้วเสนอให้หวั หน้าฝ่ ายฯ เป็ นผูพ้ จิ ารณามอบหมายงาน เมือD ทราบจํานวนผูด้ าํ เนินการ
ธุรการฯ จะสําเนาให้ผดู ้ าํ เนินการครบทุกคนรวมทัPงเก็บไว้เพือD เป็ นหลักฐาน 1 ชุด
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2. หัวหน้ าฝ่ ายพิจารณามอบหมายงาน
การดําเนินการผลิตเอกสารประกอบการอบรมนัPนจะมีผเู ้ กียD วข้องในการดําเนินการคือ
2.1 ผูพ้ มิ พ์ตน้ ฉบับ ซึDงอาจจะเป็ นบุคลากรในฝ่ ายฯ(เจ้าหน้าทีธD ุรการ)หรื อบุคลากรนอกฝ่ าย
เช่นบุคลากรจากสํานัก
พิมพ์ หรื อบุคลากรจากหน่วยงานอืนD เป็ นผูพ้ มิ พ์ขอ้ มูลเป็ น File text
2.2 ผูอ้ อกแบบและจัดทํา เป็ นบุคลากรในฝ่ ายฯ ทีDมีความรู ้ความสามารถในการออกแบบจัดหน้าเอกสาร
หรื ออาจจะส่ งให้สาํ นักพิมพ์เป็ นผูอ้ อกแบบและจัดหน้าเอกสาร โดยการจัดทําใบสัDงพิมพ์งานส่ งไปให้สาํ นักพิมพ์
ดําเนินการ (ดังตัวอย่าง หน้า 22)
2.3 ผูต้ รวจสอบ ซึDงอาจจะเป็ นหัวหน้าฝ่ ายฯ หรือเป็ นบุคลากรของฝ่ ายฯทีไD ด้รบั มอบหมาย หรือผูป้ ระสานงาน
หลักสู ตร ทําหน้าทีDตรวจสอบความถูกต้องของเนืPอหา หลังจากดําเนินการออกแบบและจัดหน้าเอกสารแล้วเพือD ให้
เอกสารมีความเหมาะสมสวยงาม
3. ดําเนินการผลิตต้ นฉบับ (รายละเอียดการผลิต หน้ า 25)
การจัดทําเอกสารประกอบการฝึ กอบรมแต่ละหลักสู ตรของสํานักการศึกษาต่อเนืD องนัPนจะมีการกําหนด
รู ปแบบทีDเป็ นมาตรฐานเดียวกันเพือD ให้สามารถดึงหรื อรวมเนืPอหาจากหลักสู ตรต่างๆมาใช้ร่วมกันได้อย่างรวดเร็ ว
ซึDงมีการกําหนดรู ปแบบดังนีP
3.1 ขนาดรู ปเล่ม 8 นิPว x 11.5 นิPว กรณี เนืPอในเป็ นการพิมพ์สาํ เนาดิจิตอล และ 8.25 นิPว x 11.75 นิPว
กรณี เนืPอในเป็ นการพิมพ์ออฟเซ็ท
3.2 ส่วนประกอบ
1) ปกหน้ากระดาษอาร์ตการ์ด 210-260 กรัม/ตารางเมตร
2) แผ่ น รองปก(หน้ า คีD )เป็ นชืD อเอกสารและรายละเอี ย ดโครงการว่ า เป็ นการดํา เนิ น งานของ
หน่วยงานใด
3) คํานํา (หน้าคีD)
4) สารบัญ (หน้าคีD)
5) เนืPอหา ในกรณี เป็ นเอกสารชุดฝึ กอบรมซึD งแบ่งเนืPอหาเป็ นตอนๆ หรื อเป็ นเอกสารประกอบการ
ฝึ กอบรมซึDงแบ่งเนืPอหาเป็ นเรืD องๆ แต่ละตอน/เรืD องมีเนืPอหาค่อนข้างมาก ควรคันD แต่ละตอน/เรืD องด้วยกระดาษสี
6) แผ่นรองปกหลัง (หน้าคีD) เป็ นชืDอหน่วยงานและบุคคลผูจ้ ดั ทําเอกสารดังกล่าวพร้อมรหัสเอกสาร
เล่มนัPน
3.3 การเว้นริ มขอบเนืPอใน ให้ตPงั ค่าขนาดกระดาษเป็ นขนาด A4 และให้เว้นริ มดังนีP
1) ริ มบนและริ มล่าง ด้านละ 1 1/8 นิPว(1.125 นิPว)
2) หน้าคีD ริ มซ้าย 1 2/8 นิPว (1.25 นิPว) ริ มขวา 1 1/8 นิPว (1.125 นิPว)
3) หน้าคู่ ริ มซ้าย 1 1/8 นิPว (1.125 นิPว) ริ มขวา 1 2/8 นิPว (1.25 นิPว)
3.4 ชืDอเอกสารและเลขหน้าให้วางไว้ดา้ นบน โดยเว้นริ ม 1 1/8 นิPว (อยูต่ รงริ มขอบข้อความ)
3.5 การวางข้อความ
1) บรรทัดแรกของแต่ละหน้า ให้เว้นจากริ มเขตข้อความด้านบนลงมา 1/2 นิวP
2) จัดหน้าแบบคอลัมน์เดียว เสมอหน้า-หลัง
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3) ชืDอตอนหรื อเรืD องและชืDอผูเ้ ขียน ต้องอยูห่ น้าคีเD สมอและไม่ตอ้ งใส่ เลขหน้าในหน้าดังกล่าว
4) การย่อหน้าใหญ่ เว้นจากริ มขอบข้อความเข้าไป 5/8 นิวP (0.625 นิวP )
5) ย่อหน้าย่อD ย เว้นริ มเข้าไปอีกย่อหน้าละ 2/8 นิPว (0.875, 1.125, 1.375 นิPว) ตามลําดับ
3.6 แบบตัวอักษร
1) ใช้แบบตัวอักษร(Font) ได้ไม่เกิน 3 แบบต่อเล่ม
2) ส่ วนทีDเป็ นเนืPอหาส่ วนใหญ่ ใช้แบบตัวอักษร Angsana UPC ขนาด 16 point
3) ส่ วนทีเD ป็ นหัวข้อหรื อตัวเน้นใช้ขนาดใหญ่ขP นึ ลําดับละ 2 point แบบตัวอักษรแบบเดียวกับเนืPอหา
4) ในหน้าทีDเป็ นชืDอตอนหรื อเรืD องและชืDอผูเ้ ขียนอาจเลือกใช้แบบตัวอักษรได้อีก 1 แบบ ขนาดตาม
ความเหมาะสม แต่ควรให้ชืDอผูเ้ ขียนมีขนาดเล็กกว่าชืDอตอนหรื อเรืD อง
3.7 สี ของปก จะใช้กีDสีให้ขP นึ อยูก่ บั ดุลยพินิจของหัวหน้าฝ่ ายพัฒนาสืD อฯ
4. ตรวจสอบ
4.1 กรณี ทีDหัวหน้าฝ่ ายมอบหมายให้บุคลากรในฝ่ ายฯ ดําเนิ นการออกแบบและจัดหน้าเอกสารเพืD อทํา
ต้นฉบับ(Artwork)ส่ งให้สาํ นักพิมพ์ดาํ เนิ นการพิมพ์ หัวหน้าฝ่ ายฯหรื อผูท้ ีDได้รับมอบหมาย จะเป็ นผูต้ รวจสอบ
ข้อมูลความถูกต้องของเนืPอหา การกําหนดค่าสี ต่างๆให้ถูกต้องเหมาะสม ก่อนทีDจะพิมพ์ตน้ ฉบับหรื อสําเนาข้อมูล
ส่งสํานักพิมพ์ตอ่ ไปด้วยการเขียน”แบบสังD พิมพ์งาน”(ตัวอย่างหน้า 22)
4.2 กรณี ทีDหวั หน้าฝ่ ายมอบหมายให้บุคลากรในฝ่ ายฯ ดําเนินการออกแบบพร้อมกับจัดหน้าเอกสารและ
พิมพ์เอง หัวหน้าฝ่ ายหรื อผูท้ ีDได้รับมอบหมายจะเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้องของเนืPอหา พร้อมกับส่ งเรืD องทีDแก้ไข
ให้กบั ผูจ้ ดั ทําดําเนินการแก้ไขให้เรี ยบร้อย จึงจะสามารถพิมพ์ตามจํานวนทีรD ะบุได้
5. ดําเนินการผลิต(พิมพ์ )
เมือD ดําเนินการแก้ไขความบกพร่ องผิดพลาดต่างๆเสร็จสิPนแล้วจึงดําเนินการผลิตจริ ง ซึDงมี 2 รู ปแบบคือ
5.1 ผลิตเองตามจํานวนทีรD ะบุโดยการพิมพ์จากเครืD อง Printer แล้วนําไปเข้าเล่มทีDศนู ย์ฝึกอบรมเทคโนโลยี
การพิมพ์แห่งชาติ หรื อทีDอืDนทีDมีความพร้อม การพิมพ์ในลักษณะนีPจะเป็ นการพิมพ์ทีDไม่พิมพ์เผือD หลายๆรุ่ น (อาจจะ
พิมพ์เผืDอ 3-5 เล่มเพืDอป้ องกันความผิดพลาด และจะเก็บต้นฉบับไว้) ส่ วนใหญ่จะเป็ นการพิมพ์ทีDเป็ นหลักสู ตร
เฉพาะหรื อหลักสูตรโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
5.2 ผลิตต้นฉบับ(Artwork)ส่ งเข้าพิมพ์ทสีD าํ นักพิมพ์ มสธ. เพือD จัดพิมพ์เป็ นรู ปเล่ม
6. ส่ งเข้ าสํ านักพิมพ์
กรณี ส่งเข้าพิมพ์ทีDสาํ นักพิมพ์ ซึD งเป็ นกระบวนการผ่านระบบโรงพิมพ์ทีDฝ่ายพัฒนาสืD อฯจะต้องออกแบบ
ต้นฉบับเองแล้วส่ งให้สาํ นักพิมพ์หรื อให้สาํ นักพิมพ์ออกแบบและจัดทําต้นฉบับให้ก็ได้ ดังนัPนฝ่ ายพัฒนาสืD อฯ
จะต้องประสานงานกับสํานักพิมพ์ให้รับทราบก่ อน แล้วจัดทําใบสัD งพิมพ์งานส่ งไปให้สาํ นักพิมพ์ เพืDอแจ้งให้
สํานักพิมพ์ดาํ เนินการต่อไป ฝ่ ายพัฒนาสืD อฯ จะดําเนินการออกแบบและทําต้นฉบับพร้อมกับกําหนดค่าสี ของปก
เอกสาร เนืPอหาทัPงหมด รวมทัPงข้อมูลทีDจดั เก็บในรู ปของ File ข้อมูลทัPงจากโปรแกรม Adobe PageMaker 7.0 และ
โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 เพืDอให้สาํ นักพิมพ์ดาํ เนินการตามระบบของโรงพิมพ์ต่อไป ซึD งกระบวนการ
ส่งพิมพ์ทสีD าํ นักพิมพ์จะต้องเขียนใบสังD พิมพ์งานตามแบบฟอร์มทีสD าํ นักพิมพ์กาํ หนด ดังตัวอย่างต่อไปนีP
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ตัวอย่างแบบฟอร์ มสั?งพิมพ์ งานของสํานักพิมพ์
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แบบฟอร์มสังD พิมพ์งานจากสํานักพิมพ์จะมีส่วนทีสD าํ คัญดังนีP
6.1 หน่วยงานทีสD งัD พิมพ์งาน จะมีรายละเอียดคือ
1) ชืDอหน่วยงานทีDสัDงพิมพ์งาน
2) หมายเลขโทรศัพท์
3) เลขทีเD อกสาร
4) วันทีDสัDงพิมพ์งาน
6.2 ชืDองาน เช่น เอกสารประกอบการฝึ กอบรมหลักสูตรการเป็ นวิทยากร
6.3 จํานวนทีพD มิ พ์ ให้กรอกข้อมูลตามเอกสารทีเD ลือกพิมพ์เช่น 500 เล่ม
6.4 ชนิดสิD งพิมพ์ โดยให้ทาํ เครืD องหมายเพือD เลือกลักษณะของงานทีสD ังD พิมพ์ โดยมีตวั เลือกดังนีP
1) หนังสื อ
2) แผ่นพับ
3) ใบปลิว
4) โปสเตอร์
5) การ์ ด
6) นามบัตร
7) ปกเทปซีดี
8) อืDน เป็ นการระบุชนิดสิD งพิมพ์ทีDนอกเหนือจากนีP
6.5 ลักษณะงานทีDตอ้ งการสังD ทํา เป็ นการระบุงานซึDงมีให้เลือก 3 รายการคือ
1) อาร์ตเวิร์ก
2) ฟิ ลม์
3) สิD งพิมพ์สาํ เร็ จ
6.6 ขนาดสิDงพิมพ์ ให้ระบุความกว้าง-ยาวของสิDงพิมพ์ โดยใช้มาตราวัดเป็ นนิPว
6.7 ผูป้ ระสานงาน พร้อมกับระบุหมายเลขโทรศัพท์
6.8 เนืPอใน ให้ระบุจาํ นวนหน้าว่าสิD งพิมพ์นP นั พิมพ์กีDหน้า โดยแยกเป็ น
1) 1 สี จํานวนกีDหน้า กีDยก ใช้กระดาษแบบใด
2) 2 สี จํานวนกีDหน้า กีDยก ใช้กระดาษแบบใด
3) 4 สี จํานวนกีDหน้า กีDยก ใช้กระดาษแบบใด
4) อืนD ๆ หมายถึงการระบุสี / หน้า / ยก ทีDนอกเหนือจากทีDระบุ และใช้กระดาษแบบใด
5) ภาพประกอบ มีหรื อไม่ ถ้ามีๆกีDภาพ
6.9 ใบแทรก หมายถึงข้อมูลเพิมD เติมจากเอกสารต้นฉบับทีอD อกแบบไว้ ซึDงต้องการแทรกเพิมD เติม
(ถ้าไม่มกี ไ็ ม่ตอ้ งกรอกข้อมูลนีP)
1) 1 สี จํานวนกีDหน้า กีDยก ใช้กระดาษแบบใด
2) 2 สี จํานวนกีDหน้า กีDยก ใช้กระดาษแบบใด
3) 4 สี จํานวนกีDหน้า กีDยก ใช้กระดาษแบบใด
4) อืนD ๆ หมายถึงการระบุสี / หน้า / ยก ทีDนอกเหนือจากทีDระบุ และใช้กระดาษแบบใด
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6.10 ปก ให้ระบุ 2 ส่ วนคือ
1) พิมพ์ปกหน้า + ปกหลัง กีDสี(1, 2 และ 4 สี ) ใช้กระดาษแบบใด
2) พิมพ์ปกหน้าด้านใน + ปกหลังด้านใน กีDสี(1, 2 และ 4 สี )
6.11 อืDนๆ เป็ นการระบุการสังD พิมพ์งานทีDนอกเหนือจากทีDระบุ
6.12 รายละเอียดด้านงบประมาณและสถานทีจD ดั ส่ง โดยมีขอ้ มูลทีตD อ้ งกรอก 4 ส่วนคือ
1) คิดค่าใช้จา่ ยจากเงินงบประมาณรายได้หมวด.....(หมวดเงินอุดหนุน) เป็ นเงินทีไD ด้รบั การจัดสรร
จากมหาวิทยาลัยเพือD ใช้จา่ ยในการจัดฝึ กอบรม
2) รหัสโครงการ....(เป็ นรหัสสําหรับโครงการลักษณะพิเศษ เช่น จ 1.4.1(0)-1.1/0124)
3) ต้องการงานเสร็ จวันทีD ....(ระบุวนั ทีDตอ้ งการใช้งาน ควรกําหนดก่อนวันใช้จริ ง)
4) ให้จดั ส่งไปที.D ..(ระบุสถานทีจD ดั ส่ ง)
6.13 ลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจในการใช้เงินงบประมาณทีตD Pงั ไว้ (ผูอ้ าํ นวยการสํานักการศึกษาต่อเนืDอง)
7. ให้ บริการเบิกจ่ าย / จัดเก็บ
7.1 ในกรณี ทีD จ ดั ทํา ต้นฉบับและจัดพิ มพ์ด้วยเครืD อง Printer เอง เมืD อดํา เนิ นการจัดทํา รู ปเล่ มเอกสาร
เรี ยบร้อยแล้วจะประสานงานกับผูข้ อใช้บริ การเพืDอรับเอกสารไปใช้ในการจัดฝึ กอบรมต่อไป การดําเนิ นการใน
ลักษณะนีP จะจัดทํารู ปเล่มจํานวนจํากัดเฉพาะหลักสู ตรในรุ่ นนัPนๆ เท่านัPน และจะเก็บต้นฉบับไว้ไม่เยอะเพราะจะ
สิP นเปลืองค่าใช้จ่าย เพราะเป็ นหลักสู ตรเฉพาะหน่วยงาน
7.2 กรณี ทีDพิมพ์จากสํานักพิมพ์ จะเป็ นการพิมพ์ทีDเผืDอไว้สาํ หรั บหลายๆรุ ่ น เพราะการพิมพ์ในระบบ
โรงพิมพ์นP นั ราคาพิมพ์ต่อเล่มจะมีความแตกต่างกันกับเครืD อง Printer นอกจากนัPนคุณภาพของเอกสารก็จะมีมาก
กว่าด้วย ดังนัPนจึงต้องคํานึงถึงจํานวนการพิมพ์เป็ นสําคัญ เพราะยิงD พิมพ์จาํ นวนมาก ราคาค่าพิมพ์ต่อเล่มยิงD ถูกลง
เมืDอพิมพ์และเข้าเล่มเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว สํานักพิมพ์จะดําเนินการขนย้ายเอกสารมาเก็บทีDฝ่ายพัฒนาสืD อฯเพืDอรอให้
ฝ่ ายบริหารการฝึ กอบรมมาเบิกเพือD นําไปจัดการอบรมต่อไป
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4.2 ขั\นตอน วิธีการปฏิบัติงานอย่ างละเอียด
การผลิตสืD อเอกสารประกอบการฝึ กอบรมด้วยโปรแกรม Adobe PageMaker 7.0 ซึDงเป็ นโปรแกรมประเภท
Page Layout หรื อโปรแกรมสําหรับจัดหน้าเอกสารสิDงพิมพ์ทีDได้รับความนิยมใช้กนั มากโปรแกรมหนึDง ซึD งแม้แต่
แวดวงคอมพิวเตอร์ PC(personal computer หรื อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) ก็ยงั ยอมรับในความสามารถของโปรแกรม
เนืDองจากความง่ายและสะดวกนานัปการ คําสังD ทีไD ม่ซบั ซ้อน ง่ายต่อการเรี ยนรู ้ และทํางานได้ในรู ปแบบทีกD ว้างตัPงแต่
งานชิPนเล็กเช่น การ์ดต่างๆ นามบัตร ไปจนถึงงานใหญ่ทีDบรรจุขอ้ มูลทัPงตัวอักษร รู ปภาพ หรื อกราฟิ กจํานวนมากๆ
เช่น วารสาร นิตยสาร หนังสื อทําเนียบธุรกิจต่างๆ หรื อหนังสื อพิมพ์ขนาดต่างๆ
การเริ#มต้ นเข้ าโปรแกรม Adobe PageMaker 7.0
เมือD เราเปิ ดเครืD องคอมพิวเตอร์แล้วให้เราเปิ ดไปทีD Start > All Programs > Adobe PageMaker 7.0 (กรณี นP ี
เราลงโปรแกรม Adobe PageMaker 7.0 เรี ยบร้อยแล้ว)

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

หรื อเราสามารถ double-click ทีD icon โปรแกรม
Adobe PageMaker 7.0 ทีDอยูด่ า้ นล่าง
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double-click ทีD icon โปรแกรม

โปรแกรม Adobe PageMaker 7.0 กําลังเปิ ด

หลังจากทีDโปรแกรมโหลดไฟล์ทีDจาํ เป็ นต่างๆ เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วเราสามารถเปิ ดงานเก่าหรื อเปิ ดงานใหม่
ได้โดยการเลือD นเม้าท์ไปคลิกทีD เมนู File ซึDงจะมีเมนูยอ่ ยให้เลือก ซึDงเมนูทใีD ช้งานบ่อยๆมีดงั นีP
New = การเปิ ดงานขึPนมาใหม่
Open = การเปิ ดงานเก่าทีมD ีอยูแ่ ล้ว
Close = ปิ ดงาน แต่ยงั ไม่ปิดโปรแกรม สามารถเลือกเมนูเพือD เปิ ดงานใหม่ได้
Save = การบันทึกข้อมูล
Save As... = การบันทึกข้อมูลซํPา(เป็ นการ Copy ข้อมูลขึPนมา) ซึDงต้องเปลีDยนชืDอใหม่
Place... = การนําภาพหรื องานจากโปรแกรมอืนD เข้ามาใช้งานร่ วมกับ Pagemaker 7.0
Document Setup... = การปรับค่าต่างๆของหน้ากระดาษหรื อหน้างาน
Print = การปริP นภาพหรื องานทีDตอ้ งการ
Exit = การออกจากโปรแกรม
เมืDอเราเลือกเมนู New เพือD เปิ ดงานขึPนมาใหม่ จะมีกล่องเครืD องมือขึPนมาให้เราเลือก

กล่ องเครื? องมือ
(Document Setup)
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Dialog box ให้กาํ หนดค่าต่างๆ หรื อเป็ น Menu Document Setup เป็ นการกําหนดค่าหน้ากระดาษ โดยมีขอ้ มูลดังนีP
กําหนดขนาด
กระดาษขึPนมาเอง

เลือกขนาดกระดาษทัวD ไป

เลือกแนวกระดาษ
แนวตัPงหรื อแนวนอน
แสดงการทํางาน
แบบหน้าคู่
หรื อหน้าเดีDยว

เลขหน้ากระดาษ
ทีตD อ้ งการเริDมต้น

จํานวนหน้ากระดาษ
ทีตD อ้ งการ

ระยะทีตD อ้ งการเว้น
ห่างจากขอบกระดาษ
ซ้าย, ขวา, บน, ล่าง
ความละเอียดของภาพ
โดยปกติจะตัPงอัตโนมัติ

สิD งทีDปรากฎขึPนมา หลังจากกําหนดค่าต่างๆ ใน Document Setup แล้ว จะประกอบไปด้วยหน้าต่างสําหรับ
ทํางานและจะถูกตัPงชืDอโดยอัตโนมัติวา่ Untitled กับอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกในการทํางาน ได้แก่ ไม้บรรทัด
สําหรับวัดระยะ(หรื อถ้าไม่มีไม้บรรทัด เราสามารถเลือกเข้ามาได้โดยคลิกเลือกทีD Menu > View > Show Rulers
แต่ถา้ ต้องการปิ ดหรื อซ่อนไม้บรรทัดก็ให้คลิกเลือกทีD Menu > View > Hide Rulers

เลือก View > Show Rulers
เพือD เปิ ดไม้บรรทัดมาใช้

เลือก View > Hide Rulers
เพือD ปิ ดการใช้ไม้บรรทัด
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เมือD เปิ ดงานขึPนมาใหม่จะมีหน้าตาโปรแกรมและเครืD องมือต่างๆดังนีP
แถบคําสังD ต่างๆ

ไม้บรรทัด
สําหรับวัด
แนวนอน

กล่องเครืD องมือ

ไม้บรรทัด
สําหรับวัด
แนวตัPง

หน้ากระดาษ
สําหรับทํางาน

หน้าต้นแบบ
(Master Page)

หน้ากระดาษทีมD ีอยูใ่ นงาน
(หน้าสี ดาํ คือหน้าทีDกาํ ลังทํางานอยู)่
ภาพแสดงหน้ าแรกของโปรแกรม Adobe PageMaker 7.0
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1. กล่ องเครื#องมือทํางาน

Pointer Tool เป็ นเครืD องมือสําหรับการเลือกหรื อเคลืDอนย้าย ย่อ ขยาย วัตถุตา่ งๆ เช่น กลุ่มข้อความ เส้น กรอบหรื อ
ภาพกราฟิ กต่างๆ
Rotate Tool เครืD องมือสําหรับหมุนวัตถุไปในองศาต่างๆตามต้องการ
Graphic Tool เครืD องมือสําหรับสร้างงาน Graphic อย่างง่าย เช่น สีD เหลีDยม วงกลม วงรี รู ปหลายเหลีDยม
Hand Tool เครืD องมือสําหรับเลืDอนภาพอย่างอิสระเพือD หาตําแหน่งทีตD อ้ งการ
Text Tool เครืD องมือสําหรับจัดการเกียD วกับตัวอักษรเช่น พิมพ์ขอ้ ความหรื อแก้ไขข้อความ
Crop Tool เครืD องมือสําหรับตัดภาพวัตถุตา่ งๆ
Text Frame Tool เครืD องมือสําหรับทําตัวอักษรให้อยู่ในขอบของกราฟิ ก สีD เหลีD ยม วงกลม หรื อหลายเหลีD ยม
(ต้องสร้าง Graphic ขึPนมาก่อนแล้วเลือกเครืD องมือ Text Tool นํามา Click ทีD Graphic ทีDสร้างขึPน เพืDอพิมพ์ขอ้ ความ
ทีตD อ้ งการ
Zoom Tool เครืD องมือสําหรับขยายวัตถุ (การย่อภาพทําได้โดยการกด Ctrl ค้างไว้ สัญลักษณ์ของ Pointer
จะเปลีDยนเป็ นเครืD องหมายลบ)
1.1 การปรับมาตราวัดของไม้บรรทัด
ในการทํางานสิD งพิมพ์นP ันอาจจะมีความต้องการในการใช้มาตราวัดทีD แตกต่างกันเช่น ใช้มาตราวัดเป็ น
มิลลิเมตร หรื อเป็ น นิวP เราสามารถปรับเปลียD นได้โดยเลือกไปทีD File>Preferences>General จะมี Dialog box ขึPนมา
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ปรับ
ปรับ

Measurements in (ไม้บรรทัดแนวนอน) โดยการคลิกทีปD มุ่ สามเหลียD มสีดาํ แล้วเลือกมาตราวัดทีตD อ้ งการ
Vertical ruler (ไม้บรรทัดแนวตัPง) โดยการคลิกทีปD มุ่ สามเหลียD มสีดาํ แล้วเลือกมาตราวัดทีตD อ้ งการ
1.2 การสร้ างเลขหน้ าของเอกสาร
การจัดทําเอกสารนัPนจําเป็ นต้องมีเลขหน้า โดยมีวธิ ีสร้างเลขหน้าอัตโนมัตดิ งั นีP

1) คลิกทีหD น้ากระดาษต้นแบบ(Master page) ซึDงอยูด่ า้ นล่างทางซ้าย

2) เลือกเครืD องมือ

(Text Tool) แล้วนํามาคลิกบริ เวณพืPนทีDทีDตอ้ งการสร้างเลขหน้า

3) กด Ctrl + Alt ค้างไว้แล้วพิมพ์ตวั P ซึDงจะกลายเป็ นตัว RM (Right Master) แต่ถา้ พิมพ์ทหีD น้าซ้ายตัวอักษรจะ
เปลีDยนเป็ น LM (Left Master)โดยอัตโนมัติ(ตามตัวอย่าง)
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เมืDอพิมพ์ทีDหน้า Master Page แล้วเราสามารถตรวจสอบเลขหน้าได้โดยการคลิกหน้ากระดาษต่างๆดู จะ
เห็นได้วา่ หน้าเอกสารจะโชว์ทุกสิD งทีเD ราทําขึPนทีหD น้า Master Page ทุกอย่าง พร้อมกับมีเลขหน้าเกิดขึPน (เราสามารถ
พิมพ์ขอ้ ความเพิมD เติมหรื อใส่รูปภาพ กราฟิ กเข้าไปด้วยก็ได้ )

ตัวอย่าง พิมพ์เลขหน้าซ้าย - ขวา ในวงกลมสี ดาํ พร้อมกับมีตวั อักษรสี ขาวด้วย

2. Menu Type (การจัดการตัวอักษร)
คําสังD ทีใD ช้จดั การเกียD วกับตัวอักษรจะอยูใ่ นแถบคําสังD (Menu bar) Type

2.1 Font เป็ นการเลือกรู ปแบบตัวอักษร ซึD งจะสังเกตเห็นสามเหลีDยมเล็กๆสี ดาํ หมายถึงมีขอ้ มูลเพิDมเติม
ซ่อนอยูเ่ ราสามารถคลิกดูขอ้ มูลทีสD ามเหลียD มนัPนได้
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2.2 Size เป็ นการเลือกขนาดของตัวอักษร
Other... สามารถพิมพ์ขนาดทีตD อ้ งการ
นอกเหนือจากทีกD าํ หนดได้
2.3 Leading การปรับช่องว่างระหว่างบรรทัด
โดยปกติจะตัPงค่าอัตโนมัติ(Auto)
แต่สามารถตัPงระยะห่างเองได้

2.4 Type style
Normal ตัวอักษรธรรมดา
Bold
ตัวอักษรหนา
Italic
ตัวอักษรเอียง
Underline ขีดเส้นใต้ตวั อักษร
Strikethru ขีดทับตัวอักษร
Reverse สี ตรงข้าม(ในทีนD P หี มายถึงตัวอักษรสีขาว)

2.5 Expert Kerning และ Expert Tracking เป็ นการปรับระยะห่างตัวอักษรซึDงไม่จาํ เป็ นต้องใช้คาํ สังD นีP
2.6 Horizontal Scale เป็ นคําสังD เพือD บีบอัดหรื อขยายตัวอักษรตามเปอร์เซ็นทีกD าํ หนด
เช่ น อักษรทีเD ลือก Normal
อักษรทีDเลือก 70 %
อักษรทีD เลื อก 130 %
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2.7 Character... เป็ นการกําหนดรู ปแบบตัวอักษร เมืDอเลือกคําสัDงนีP จะมี Box Character specifications
ขึPนมาให้กาํ หนดข้อมูลต่างๆ
Font
รูปแบบตัวอักษร
Size
ขนาดตัวอักษร
Leading รูปแบบตัวอักษร
Horiz scale การบีบ-ขยายตัวอักษร
Color
สีตวั อักษร
Tint
การปรับความเข้มตัวอักษร
Type style การเลือกรูปแบบเพือD ปรับตัวอักษร

2.8 Paragraph... การกําหนดย่อหน้าต่างๆ

2.9 Indents/Tabs... การกําหนดแท็บ(Tab) โดยการเลือกเครืD องมือ Text Tool (T) แล้วคลิกค้างไว้พร้อมกับ
ปาดคลุมไปทีDตวั อักษรทีDตอ้ งการปรับแท็บ หรื อใช้วธิ ีคลิกทีDตวั อักษรแล้วกด Ctrl+A เพือD เลือกทัPงหมดจากนัPนเลือก
คําสังD Type>Indents/Tabs สามารถคลิกแท็บเองได้บนเส้นไม้บรรทัด
แท็บ(Tab)ทีDกาํ หนดขึPนใหม่
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2.10 Alignment เป็ นการกําหนดลักษณะ
ตัวอักษรแบบต่างๆ
Align Left
ชิดซ้าย
Align Center
ตรงกลาง
Align Right
ชิดขวา
Justify
เสมอหน้า-หลัง(ตามรู ปประโยค)
Force Justify
เสมอหน้า-หลัง(ทัPงหมด)

เทคนิค การจะแก้ไข/ดัดแปลงตัวอักษรทุกครัPงต้องใช้เครืD องมือText Tool (T) ปาดคลุมไปทีDตวั อักษร
ทีตD อ้ งการแก้ไขก่อนทุกครัPง
3. Menu Element เมนูทีDจาํ เป็ นสําหรับใช้จดั การด้านต่างๆ เช่น เส้น สี
3.1 Fill/Stroke เป็ นการจัดการกับพืPนผิวของวัตถุทีDสร้างขึPนมาไม่วา่ จะเป็ นสีD เหลีDยมหรื อวงกลม โดยการ
เลือกเครืD องมือ หรื อ
หรื อ
แล้วคลิกลากเม้าส์(Mouse)เพืDอสร้างพืPนทีDและต้องให้วตั ถุนP นั มีสถานะทีD
พร้อมจะเปลียD นแปลงโดยจะมีจดุ เกิดขึPนรอบๆวัตถุนPนั (ตามตัวอย่าง)

จากนัPนคลิกเลือกเมนู Element >Fill > เลือกรูปแบบ
ทีปD รากฎ ซึDงการเลือก Stroke ก็เช่นเดียวกันกับ Fill

แต่ถา้ ต้องการสร้างหรื อแก้ไขทัPง Fill และ Stroke เราอาจจะเลือกเมนู Element > Fill and Stroke จะมี Box ขึPนมา
เพือD ให้เราใส่ขอ้ มูลตามต้องการ
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3.2 การกําหนดทีอ# ยู่ให้ วตั ถุ (Arrange)
1) นําเครืD องมือลูกศร(Pointer Tool) คลิกเลือกวัตถุให้มสี ถานะเตรี ยมพร้อม
2) เลือก Menu Element > Arrange >Bring to Font (นํามาไว้ดา้ นหน้า)
> Bring Forwoad (นําไปข้างหน้าสุ ด)
> Send Backward (ส่ งไปข้างหลังสุ ด)
> Send to Back (ส่ งไปข้างหลัง)
3.3 การตัดความ (Text wrap)
จะใช้ในกรณี ทีDมีรูปภาพนํามาวางในข้อความ สามารถเลือกรู ปแบบให้ขอ้ ความแสดงตามทีDตอ้ งการ เช่น
ข้อความปิ ดทับรู ปภาพ หรื อข้อความไม่ทบั รูปภาพ รวมทังP สามารถปรับขอบของข้อความตามความต้องการได้ โดยมี
ขัPนตอนดังนีP
1) นํารู ปภาพเข้ามาโดยเลือก Menu > File > Place จะมี Box ขึPนมา
ให้เลือกรู ปภาพ
2) คลิกทีรD ู ปภาพทีตD อ้ งการแล้วกด Open
3) จะได้รูปภาพทีตD อ้ งการ เราสามารถปรับขนาดรู ปภาพให้เหมาะสม
4) เลือกเครืD องมือลูกศร(Pointer Tool) คลิกรู ปภาพให้พร้อมทํางาน
(มีจุดรอบๆภาพ 8 จุด)
5) เลือก Menu > Element > Text wrap จะมี Box คําสังD ขึPนมาให้เราเลือกรู ปแบบทีตD อ้ งการ

ตัวอักษรทับบนรูปภาพ
ตัวอักษรไม่ทบั บนรูปภาพ

สามารถปรับระยะห่างของข้อความ
กับรู ปภาพได้อสิ ระ

3.4 การรวม-แยกวัตถุ(Group-Ungroup)
การทํางานในบางครัPงจะต้องรวมวัตถุเข้าด้วยกันเพืDอความสะดวกในการเคลืDอนย้ายหรื อรวมภาพให้เป็ น
วัตถุเดียวกันโดยมีขPนั ตอนการทําดังนีP
1) เลือกเครืD องมือลูกศร(Pointer Tool) กด Shift ค้างไว้แล้วกดคลิ กเลื อกวัตถุ ทีDตอ้ งการจะรวมกันให้มี
สถานะเตรี ยมพร้อม (จะเลือกวัตถุกีDชิPนก็ได้ โดยวัตถุนP นั จะมีเครืD องหมายความพร้อมทีจD ะเปลีDยนแปลง) แต่ถา้ ไม่กด
S
h
i
f
t
ค้าง เมือD เรากดเลือกวัตถุทหีD นึDงแล้วไปกดเลือกวัตถุทสีD อง วัตถุทหีD นึDงก็จะไม่สามารถเปลียD นแปลงได้
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ตัวอย่างวัตถุทถีD กู เลือกไว้และพร้อมทํางานโดยมีเครืDองหมาย(จุด)ในแต่ละวัตถุ
2) เลือก Menu > Element > Group

ตัวอย่างวัตถุทถีD ูกเลือกเป็ น Group จะสังเกตเห็นจุดทัPงหมดเป็ นชุดเดียว
3) เมือD ต้องการให้วตั ถุทเีD ป็ น Group กลับมาแยกกลุม่ เหมือนเดิม จะต้องกดคลิกวัตถุทเีD ป็ น Group ให้แอ็คทีฟ
ก่อน แล้วเลือก Menu > Element > Ungroup วัตถุกจ็ ะกลับมาเป็ นเหมือนเดิม คือแยกกลุม่ กัน
3.5 เครื#องมือการบังภาพ(Mask)
เมืDอเราต้องการสร้างภาพภายในกรอบทีDตอ้ งการเช่นรู ปภาพในวงกลม สีD เหลีDยม สามเหลีDยม ฯลฯ สามารถ
ทําได้โดยการนําภาพมาวางไว้ในกรอบทีตD อ้ งการ เช่น ตัวอย่างการนําภาพเข้ามาอยูใ่ นวงกลมทําได้ดงั นีP
1) เลือกภาพเข้ามาโดยการเลือก Menu File > Place... จะมี Box ขึPนมาเพือD เลือกแหล่งของภาพ

2) คลิกเลือกภาพแล้วกด Open (หรื ออาจจะใช้วธิ ี
ดับเบิลคลิกทีรD ู ปภาพเลยก็ได้เช่นกัน)
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3) เลือกเครืDองมือ Graphic Tool แล้วสร้างรู ปแบบ
ตามทีตD อ้ งการ ในทีนD P ีจะสร้างรู ปหกเหลีDยม

แบบ Graphic ทีสD ร้างขึPน
เพือD เป็ นกรอบของรู ป

4) นํากรอบรู ป(หกเหลียD ม)มาจัดวางในตําแหน่งทีD
ต้องการ

รู ปภาพทีDเลือกไว้

5) ใช้เครืD องมือ
(ลูกศร) คลิกเลือกรู ปภาพและกรอบรู ปหกเหลีDยมให้พร้อมทํางาน(สังเกตุทีDมุม
ของภาพและมุมของกรอบหกเหลียD มจะมีจดุ สี ดาํ เกิดขึPน)
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6) เลือก Menu > Element > Mask จะได้ภาพ
ทีอD ยูใ่ นกรอบ และมีจดุ ตามมุมทัPงภาพ
ดังรู ป

ผลทีไD ด้

7) ทําการรวมวัตถุทPงั สองชินP กลายเป็ นวัตถุชินP เดียวเพือD สะดวก
ในการเคลืDอนย้ายโดยการเลือก Menu > Element > Group
จะได้ภาพทีDเราต้องการ

เทคนิค เราสามารถปรับเปลีDยนกรอบของภาพเป็ นรู ปแบบอืนD ๆได้เช่น สีD เหลีDยม สามเหลีDยม รู ปดาว เป็ นต้น
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3.6 การปรับขอบของกรอบสี# เหลีย# มให้ โค้ งมน
การสร้างกรอบของภาพบางครัPงก็ไม่อยากจะให้เป็ นเหลีDยมแข็งเกินไป การจะลบมุมของเหลีDยมให้โค้งมน
สามารถทําได้งา่ ยๆ ดังนีP
1) คลิกเลือก Menu > Element > Rounded Corners...

2) จะเกิด Box ขึPนมาดังรู ป
3) คลิกเลือกแบบทีตD อ้ งการ
แล้วกด OK

4) เลือกเครืD องมือสําหรับสร้างสีD เหลีDยม(Graphic Tool)
กดเมาท์ ลากเพือD สร้างสีDเหลียD ม จะได้ภาพตามต้องการ ดังตัวอย่าง

3.7 การขยายภาพ
1) เลือก Menu >View > Zoom To > เลือก Size ทีตD อ้ งการ
หรื อสามารถเลือกคําสังD อืนD ได้ดงั นีP
Zoom In
= ขยายภาพครัPงละ Step
Zoom Out
= ย่อภาพครัPงละ Step
Actual Size
= ภาพขนาดเท่าจริ ง
Fit in Window = หน้ากระดาษเต็มจอภาพ
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3.8 เครื#องมือควบคุม Palette (Show Control Palette)
1) นํา Mouse ไปคลิก ทีD Menu > Window > Show Control Palette

2) จะมีกล่องเครืD องมือขึPนมา สามารถจัดการได้ทPงั ตัวอักษรและภาพต่างๆได้ โดยในกล่องจะปรับเปลียD น
ไปตามทีเD รานําเม้าท์ไปคลิก เช่นคลิกทีตD วั อักษร กล่องเครืDองมือจะปรับเปลียD นไปเพือD จัดการตัวอักษร

แต่ถา้ คลิกเม้าท์ บริ เวณพืPนทีวD า่ ง กล่องเครืD องมือจะแสดงพิกดั ของเม้าท์วา่ อยูใ่ นตําแหน่งใด โดยการแสดง
แนวแกน X และแกน Y

เมือD ต้องการปิ ดกล่อง Show Control Palette สามารถทําได้โดยการคลิกทีเD ครืD องหมายกากบาท
หรื อคลิกไปทีD Menu > Window > Hide Control Palette
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4. เกีย# วกับเส้ นไกด์
4.1 วิธีการสร้ างเส้ นไกด์
เมือD เปิ ดแสดงหน้าเอกสารออกมาแล้วให้สงั เกตขอบด้านซ้ายและด้านบนว่ามีแถบไม้บรรทัดอยูห่ รื อไม่
ถ้าไม่มแี ถบไม้บรรทัดให้เลือกเครืD องมือ Pointer Tool คลิกเมนู View > Show Rulers
1) เลือกเครืD องมือ Pointer Tool

2) คลิกเมนู View > Show Rulers

3) คลิกเม้าท์คา้ งไว้ทไีD ม้บรรทัดแล้วลาก
ลงมาหรื อถ้าต้องการเส้นแนวตัPงให้
คลิกค้างไว้ทไีD ม้บรรทัดด้านข้าง แล้ว
ลากออกมา จะได้เส้นไกด์ทตีD อ้ งการ
เส้นไกด์
4.2 การล็อก/ปลดล็อกเส้ นไกด์ ด้วย Snap to Guides
การใช้เส้นไกด์นP นั ต้องระวังในการเคลืDอนย้ายวัตถุเข้าหาเส้นไกด์
เพราะโปรแกรมจะยึดวัตถุเข้าหาเส้นไกด์ เรี ยกว่าเป็ นการล็อกวัตถุให้ตรงตาม
เส้นไกด์ แต่ถา้ ต้องการปลดล็อก สามารถทําได้โดยการเลือกคลิกทีD เมนู
View > Snap to Guides (สังเกตว่าถ้าเลือก แล้วจะมีสญ
ั ลักษณ์เครืD องหมายถูก
อยูด่ า้ นหน้า) เมือD เราลากวัตถุเข้าไปใกล้เส้นไกด์วตั ถุจะถูกล็อกตําแหน่งตามเส้น
ไกด์ทนั ที
คลิกทีD เมนู View > Snap to Guides
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5. การจัดการกับข้ อความ
การทํางานกับข้อความใน PageMaker 7.0 นัPนจะมีขอบเขตของข้อความแสดงให้เห็น เมือD เราพิมพ์ขอ้ มูลแล้ว
เลือกเครืD องมือ
(Pointer Tool) คลิกทีDขอ้ มูลนัPน ซึD งขอบเขตของข้อความจะมีเครืD องหมายแทรกอยูแ่ ละมี
ความหมายแตกต่างกันออกไปโดยแบ่งเป็ น 3 แบบคือ
แบบที# 1
ดังตัวอย่าง

เป็ นแบบทีไD ม่มีเครืD องหมายใดเลย (

) ทีขD อบเขตแสดงว่าขอบเขตข้อความสิPนสุ ดอยูแ่ ค่นP นั

แบบที# 2
เป็ นแบบทีDมีเครืD องหมายลูกศรสี แดง (
) ใต้ขอ้ ความ แสดงว่ายังมีขอ้ ความเหลืออยู่ แต่ถูก
ซ่อนไว้ ให้คลิกทีDลูกศรสี แดงค้างไว้แล้วลากลง ข้อความทีDเหลืออยูก่ ็จะปรากฎออกมา หรื อสามารถคลิกทีDลูกศร
สี แดง แล้วนําไปคลิกทีหD น้าอืนD ๆ ข้อความก็จะปรากฎออกมาเช่นกัน ดังตัวอย่าง

แบบที# 3
เป็ นแบบทีมD ีเครืD องหมายบวก (
ทัPงก่อนหน้าและต่อจากนัPนด้วย ดังตัวอย่าง

) อยูท่ ใีD ต้หรื อบนข้อความ แสดงว่าข้อความนีPมีอยูต่ อ่ เนืDอง
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5.1 การย่ อ/ขยายขอบเขตข้ อความ
การย่อ/ขยายขอบเขตข้อความนัPนมีประโยชน์สาํ หรับการปรับส่ วนของข้อความให้เหมาะสมกับพืP นทีD
เพราะถ้าพืPนทีขD อ้ ความกว้างเกินไปอาจจะทํางานลําบาก เช่นการ Group วัตถุหลายๆอย่างให้รวมกับข้อความให้เป็ น
วัตถุเดียวกัน ถ้าพืนP ทีขD องข้อความกว้างเกินไป เราจะ Group วัตถุนP นั ยากและใช้พนืP ทีมD ากไปด้วย
วิธีการย่อ-ขยายขอบเขตมีดงั นีP
1) เลือกเครืD องมือ
(Poiter Tool)

2) คลิกทีขD อ้ มูลทีตD อ้ งการ
ปรับขอบเขต จะปรากฎ
ขอบเขตขึPนมา

3) เมืDอปรากฎขอบเขต(แองเคอร์ )ให้ใช้เมาท์คลิกค้างไว้
ทีDขาของขอบเขตแล้วลากปรับตามต้องการแล้วปล่อยเมาท์
จะได้ขอบเขตทีตD อ้ งการ
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5.2 เครื#องมือ Show Colors
เลืDอนเม้าท์คลิกทีD Window > Show Colors จะมีกล่องเครืD องมือขึPนมาดังรู ป
เปลีDยนสี ของเส้นขอบ
เปลีDยนสี ของพืPนทีD

ปรับความเข้มของสี

เปลีDยนสี ทPงั เส้นขอบและพืPนทีD
สร้างสี ใหม่
เราสามารถเปลียD นสี ตวั อักษรโดยการใช้เม้าท์ปาดตัวอักษรให้เกิดสี ดาํ แล้วคลิกเลือกสี ทีD Show Colors ได้ทนั ที
5.3 การสร้ างสี ใหม่
1) คลิกทีDปุ่มสร้างสี ใหม่ดา้ นล่างขวา

2) จะเกิดกล่องเครืD องมือขึPนมา
5) พิมพ์ชืDอสี ใหม่
3) เลือกโหมดของสี
4) ปรับเปอร์เซ็นของสี
หรื อสไลด์ปรับสี
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5.4 วิธีการใส่ สีตวั อักษร
1) เลือกเครืD องมือ Text Tool

2) พิมพ์ตวั อักษรตามต้องการ

3) คลิกเม้าท์คา้ งไว้แล้วปาดตัวอักษร
ทีDตอ้ งการเปลีDยนสี ให้เป็ นสี ดาํ

4) เลือก Menu >Window >Show Colors

5) คลิกเลือกสี ทีDตอ้ งการ

6) จะได้อกั ษรสี ทตีD อ้ งการ

·´ÊÍº
¡ÒÃà»ÅÕÂè ¹ÊÕµÇÑ ÍÑ¡ÉÃ
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5.5 การนํารูปภาพเข้ามาประกอบ
1) คลิกเลือกเมนู File > Place

จะเกิดกล่องขึPนมาเพือD ให้ดาํ เนินการต่อ

2) หารู ปภาพทีตD อ้ งการจาก File ต่างๆ
แล้วดับเบิลP คลิกทีรD ู ปภาพ หรื อ
คลิกทีภD าพแล้วกด Open

3) จะได้ภาพทีDตอ้ งการ

เทคนิคพิเศษ
ก่ อนนําภาพเข้ามา(ทัPงคําสัD ง Place และคําสัD ง Paste) จะต้องไม่มีเคอร์ เซอร์ กระพริ บเพราะจะเป็ นการ
กําหนดพืPนทีDของรู ปภาพ หรื อจะต้องไม่เลือกเครืD องมือ Text Tool (จะมีเคอร์ เซอร์ กระพริ บเพืDอรอพิมพ์ตวั อักษร)
เพราะถ้ามีเคอร์ กระพริ บอยู่ ภาพทีDเรี ยกมาจะเข้ามาแทนทีDตวั อักษร ทําให้ไม่สามารถเคลืDอนย้ายตามทีDเราต้องการ
ได้เพราะรู ปภาพถูกล็อคพืนP ทีไD ว้

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

คูม่ อื การผลิตเอกสารประกอบการฝึ กอบรม 47

6. การจัดการเส้ นและพืน\ ผิว
เมืDอต้องการสร้างเส้นหรื อสร้างพืPนทีขD P นึ มา ให้เลือกเครืD องมือ Graphic tool ทีตD อ้ งการ
สัญลักษณ์ของเคอร์เซอร์จะเปลีDยนเป็ นกากบาทเล็กๆ เมือD ต้องการสร้างเส้นก็ให้กดเม้าท์คา้ งไว้
แล้วลากเม้าท์ออกไป จะเกิดเส้นหรื อพืPนทีตD ามเมาท์ทลีD ากออกไป ดังนัPนเราจะต้องรูว้ า่ เราต้องการ
สร้างเส้นแบบใหนจึงจะเลือกเครืD องมือได้เหมาะสมกับการสร้างเส้นหรื อสร้างพืPนทีตD า่ งๆ
1) คลิกเลือกเครืD องมือสําหรับสร้างเส้นหรื อพืPนผิว

2) สร้างพืPนผิวขึPนมา

3) คลิกทีD Menu > Element > Fill (เมือD ต้องการแก้ไขพืนP ผิว)
Menu > Element > Stroke (เมืDอต้องการแก้ไขเส้น)
Menu > Element > Fill and Stroke (เมือD ต้องการแก้ไข
ทัPงพืPนผิวและเส้น)

ถ้าเลือก Fill and Stroke จะมีกล่องเครืD องมือให้จดั การทัPงเส้นและพืPนผิวดังนีP
Fill การเลือกลักษณะพืนP ผิว
Color การเลือกสี ของพืPนผิว/เส้น
Tint เลือกขนาดความเข้ม
Stroke การเลือกรู ปแบบของเส้น
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6.1 การใส่ สีทเี# ส้ นและพืน\ ผิว

1) คลิกเลือก
Window > Show Colors

2) คลิกเลือกเพือD เปลีDยนสี ของ เส้น พืPนผิว
หรื อทัPงเส้นและพืPนผิว
เปลีDยนเฉพาะเส้น
เปลีDยนเฉพาะพืPนผิว
เปลีDยนทัPงเส้นและพืPนผิว

แสดงลักษณะของภาพที?มีการแก้ ไขสี ของพืนM ผิวและเส้ น
ทัPงนีP เราสามารถเลือกเปลีD ยนสี เฉพาะเส้น หรื อเฉพาะพืPนผิวหรื อเปลีD ยนทัPงหมดก็ได้ เพียงแต่ให้กดคลิก
เลือกพืPนทีหD รื อเลือกเส้นทีตD อ้ งการเปลียD น แล้วกดเลือกว่าเราต้องการเปลียD นอะไร ทีมD มุ ด้านบนของกล่องสี
ข้ อสํ าคัญคือ การจะปรับเปลีDยนอะไร ไม่วา่ จะเป็ น เส้น พืPนผิว หรื อการเคลืDอนย้าย เราต้องเลือกเครืD องมือ Pointer Tool (ลูกศร) ก่อน แล้วนําเม้าท์ไปกดเลือกให้มจี ดุ ขึPนมาก่อน(แสดงว่าพร้อมเปลียD นแปลงแล้ว ส่วนการเปลียD นแปลง
ตัวอักษร ให้เลือกเครืD องมือ( Text Tool) ก่อน แล้วนําเม้าท์ปาดให้เป็ นสี ดาํ ก่อนแล้วค่อยปรับเปลีDยน ไม่วา่ จะเปลีDยน
ลักษณะตัวอักษร(Font) ขนาดตัวอักษร(Size) หรื อสี ตวั อักษร(Colors)
Page 48 of 71
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

คูม่ อื การผลิตเอกสารประกอบการฝึ กอบรม 49

7. การบันทึกข้ อมูล (Save)
การทํางานกับคอมพิวเตอร์ ไม่วา่ จะเป็ นโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ ควรจะต้องมีการ Save ข้อมูลเสมอ และควร
ทําการ Save บ่อยๆ เพืDอป้ องกันความผิดพลาดหรื อความเสี ยหายทีDอาจจะเกิดขึPน ขัPนตอนการ Save ก่อนทีDจะ Print
มีขPนั ตอนดังนีP

1) คลิกทีD Menu File > Save

จะมีกล่องเครืDองมือขึPนมาให้กรอกข้อมูล
2) คลิกเลือกพืPนทีทD ตีD อ้ งการเก็บ
ข้อมูลไว้(สามเหลียD มเล็กๆ)

3) พิมพ์ชืDองานทีDตอ้ งการ

4) คลิกทีD Save
ส่ วน Save As หมายถึงการ Save งานเดิม แต่ตอ้ งการเปลีDยนชืDอหรื อเปลีDยนทีเD ก็บข้อมูลงานใหม่
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8. การพิมพ์ ข้อมูล (Print)
เมือD ดําเนินการออกแบบเสร็จและ Save ข้อมูลแล้วจึงทําการพิมพ์ขอ้ มูล ซึDงมีวธิ ีการพิมพ์ขอ้ มูลดังนีP
1) คลิกทีเD มนู File > Print...เมือD คลิกเลือก จะเกิด Box ขึPนมาดังตัวอย่าง ให้กรอกข้อมูลตามต้องการ
เลือกเครืD องPrinter ให้ถูกต้อง
พิมพ์จาํ นวนทีตD อ้ งการ Print
ระบุหน้าทีตD อ้ งการพิมพ์
All (พิมพ์ทPงั หมด)
Ranges: (เลือกพิมพ์เฉพาะ
หน้าทีDตอ้ งการ)
2) คลิกทีD Setup จะเกิด Box ขึPนมาดังตัวอย่าง
3) คลิกเลือกปรับตามต้องการ
- พิมพ์ขาว-ดํา / 4 สี
- รู ปแบบของกระดาษ
คลิกเลือกรู ปแบบสี
เมือD คลิกเลือกไปเรืD อยๆ
รูปแบบจะเปลียD นตามไปด้วย
(พิมพ์แบบขาว-ดํา หรื อ 4 สี )
คลิกเลือกรูปแบบกระดาษ
Portrait แนวตัPง
Landscape แนวนอน
4) คลิก OK เพือD พิมพ์งานตามทีตD อ้ งการ
ขอให้ระลึ กไว้เสมอว่าการจะกระทําสิD งใดสิD งหนึD ง กับอะไรก็ตาม จะต้องเลื อกเครืD องมือให้ถูก และถ้า
ต้องการเปลีDยนแปลงอะไร ก็ตอ้ งเลือกเครืD องมือทีDจะจัดการกับสิD งนัPนให้ถูกต้อง ทีDสาํ คัญจะต้องคลิกหรื อกระทํา
ให้สิDงนัPนพร้อมทํางานทุกครัPง เสมือนการบอกหรื อเตือนให้รับรู ้ก่อนจึงจะปรับเปลีDยนได้ ทีDสาํ คัญเมืDอทํางานไป
ซักระยะควรบันทึก(Save)ข้อมูลบ่อยๆ ด้วยการกด Ctrt+S หรื อ คลิกเมนู File > Save เพืDอป้ องกันความผิดพลาด
จากระบบไฟหรื อเหตุการณ์อนืD ๆทีอD าจจะเกิดขึPนได้
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9. เทคนิคพิเศษ
9.1 การใช้ คําสั# งลัด Hand Tool
การสร้างงานในโปรแกรม Adobe PageMaker 7.0 จะเป็ นเสมือนเรากําลังจัดทํา Artwork ซึDงจะต้องขยายภาพ
ให้เห็นชัดเจนเพืDอดูรายละเอียด เมืDอขยายภาพแล้วเราอาจจะต้องเลืD อนหน้าจอเพืDอดูส่วนอืDนๆของหน้ากระดาษ
ซึDงเราสามารถทําได้โดยการเลืDอน Score bar ทัPงด้านข้างและด้านล่าง แต่จะทํางานด้วยความล่าช้า เราสามารถแก้ไข
ปั ญหานีPได้ดว้ ยการเลือกเครืD องมือ Hand Tool (สัญลักษณ์รูปมือ) จะสังเกตเห็นสัญลักษณ์ของเมาท์จะเปลีDยนจาก
ลูกศรหรื อเคอร์เซอร์เป็ นรู ปมือแทน เราสามารถนํามากดเม้าท์คา้ งไว้ แล้วเลือD นเมาท์หน้ากระดาษก็จะเลืDอนตามเมาท์
เราไปในทิศทางตามต้องการ
แต่การเลือกเครืD องมือ Hand Tool ก็ยงั เป็ นการทํางานทีDชา้ เราสามารถใช้คาํ สังD ลัดได้โดยการกด Alt ค้างไว้
เมืDอเราคลิกค้างทีDเม้าท์เมืDอไหร่ สัญลักษณ์ของเม้าท์ก็จะเปลีDยนเป็ นสัญลักษณ์ Hand Tool ทันที เมืDอเราปล่อยมือ
จาก Alt สัญลักษณ์กจ็ ะกลับมาอยูส่ ภาพดังเดิม
9.2 การใช้ คําสั# งลัดมุมมองกระดาษ
ในการทํางานด้านการจัดเอกสารนัPนบางครัPงเราจะต้องดูรายละเอียดของงานหรื อต้องการขยายภาพเพืDอ
ให้ได้เห็นองค์ประกอบต่างๆ หรื อการย่อหน้ากระดาษเพืDอดูภาพรวมของงาน จําเป็ นจะต้องใช้เครืD องมือย่อ-ขยาย
ใน Menu > View > Zoom to > .... แต่เพือD ความรวดเร็ วของการทํางาน แทนทีDจะใช้เม้าท์นาํ ไปกดเลือก Menu ต่างๆ
เราสามารถใช้คาํ สังD ลัดเพือD ทํางานด้วยความรวดเร็วได้ดงั นีP
Size 50 % ใช้คาํ สังD ลัดโดยกด Ctrl+5
Size 75% ใช้คาํ สังD ลัดโดยกด Ctrl+7
Size 100% ใช้คาํ สังD ลัดโดยกด Ctrl+1
Size 200% ใช้คาํ สังD ลัดโดยกด Ctrl+2
Size 400% ใช้คาํ สังD ลัดโดยกด Ctrl+4
9.3 การพิมพ์ข้อความในกรอบต่ างๆ
การพิมพ์ขอ้ มูลต่างๆในกรอบสีD เหลีD ยม กรอบวงกลม หรื อกรอบหลายเหลีD ยม สามารถทําได้ง่ายๆดังนีP
1) เลือกเครืD องมือสําหรับสร้างงานกราฟิ ก (Graphic Tool)
ทีDมเี ครืD องหมายกากบาทอยูด่ า้ นใน
2) สร้างกรอบกราฟิ ก จะสังเกตเห็นกากบาท
สี ฟ้ าในกรอบสีD เหลีDยมทีDสร้างขึPน
3) เลือกเครืD องมือ Text Tool นํามาคลิกทีพD นPื ทีกD รอบ
สีDเหลียD มทีสD ร้างขึPนมาแล้วพิมพ์ขอ้ ความทีตD อ้ งการ
(กากบาทสี ฟ้ าจะหายไป)
4) ปรับเปลีDยน Font, Size ตําแหน่งตามต้องการ
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10. เทคนิคพิเศษอืน# ๆ
10.1 การสร้างเลขหน้าอัตโนมัติทีDหน้า Master Pages (LM และ RM) เมืDอนําไปวางสลับหน้าซ้าย/ขวาก็จะ
เปลีDยนโดยอัตโนมัติ เช่น สร้าง LM ขึPนมาเพียงด้านเดียวและ Copy อีกตัวขึPนมาแล้วนําไปวางไว้ดา้ นขวามือก็จะได้
RM โดยอัตโนมัติ
10.2 ห้ามใช้คาํ สัDง Group ในหน้าแม่แบบ(Master Pages ) โดยเฉพาะกับเลขหน้า LM และ RM โดย
เด็ดขาดเพราะจะทําให้โปรแกรมแสดงลําดับเลขหน้าเป็ นหน้าคูเ่ พียงอย่างเดียว
10.3 ให้สงั เกตทีD Column Guides ถ้าเราเลือกแบบ One page จะมีออปชันD ให้ปรับเพียงชุดเดียว แต่หากเลือก
เป็ น Two page จะมีให้ปรับสองชุดเป็ นด้านซ้ายและขวา
10.4 ถ้าใช้หน้าแม่แบบ (Master Pages ) ในงานแล้วต้องการยกเลิกหน้าแม่แบบทีDเลือกไว้ ให้คลิกทีDแถบ
None บนพาเนล Master Pages
10.5 เมนู Show และ Hide Rulers จะอยูต่ าํ แหน่งเดียวกัน การปรากฎเป็ นเมนูใดขึPนอยูก่ บั ว่าขณะนัPนไม้บรรทัด
แสดงอยูห่ รื อไม่ เช่น หากแสดงไม้บรรทัดอยู(่ Show Rulers) เมนูนP ีจะเป็ น Hide Rulers
10.6 วิธีลบเส้นไกด์ให้คลิกค้างทีเD ส้นไกด์ แล้วลากออกไปให้พน้ ขอบกระดาษ เส้นไกด์กจ็ ะหายไป แต่ถา้
ต้องการลบเส้นไกด์ทPงั หมดให้คลิกทีเD มนู View > Clean Ruler Guides เส้นไกด์ทPงั หมดก็จะหายไป
10.7 การใช้เครืD องหมาย Text Tool หากต้องการกําหนดขอบเขตข้อความให้คลิกเมาท์คา้ งไว้แล้วลาก
ออกไปซึDงในขณะทีคD ลิกเมาท์คา้ งแล้วลากจะปรากฎเส้นขอบเขตให้เห็นเพือD ปรับแต่งได้สะดวก
10.8 ในขณะทํางานควร Save ข้อมูลให้บ่อยเพืDอป้ องกันความผิดพลาดหรื อเหตุอืDนๆ ทีDอาจเกิดขึPนซึD งจะ
ทําให้งานของเราเสี ยหายได้
10.9 ฝึ กใช้คยี ล์ ดั บ่อยๆ เพือD ความรวดเร็ว โดยสังเกตทีD เมนูตา่ งๆ
จะมีคยี ล์ ดั บอกไว้เสมอ

สัญลักษณ์ของคียล์ ดั
^ หมายถึง Ctrl
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10.10 ระวังการใช้ Text Tool ไปคลิกทีขD อ้ มูลทีมD สี ระหรื อวรรณยุกต์ทอีD ยูด่ า้ นบนหรื อด้านล่างของพยัญชนะ
เพราะเราอาจจะไปคลิ กคันD กลางระหว่างพยัญชนะกับสระหรื อวรรณยุกต์ได้ แต่ตวั เคอร์ เซอร์ ทีD กระพริ บจะไม่
สามารถรู ้ได้วา่ อยูต่ าํ แหน่งใด วิธีตรวจสอบง่ายๆโดยการคลิกทีแD ป้ นพิมพ์ลกู ศรซ้ายหรื อขวาเพือD ตรวจสอบตําแหน่ง
เคอร์เซอร์
ตัวอย่างทีพD มิ พ์ผดิ

หากคลิกเคอร์เซอร์เพือD ลบออกโดย
ไม่ตรวจสอบตําแหน่งของเคอร์เซอร์
อาจทําให้ขอ้ มูลเพีPยน โดยทีสD ระหรื อ
วรรณยุกต์อยูผ่ ดิ ตําแหน่งได้
10.11 หากมีการแก้ไขข้อมูล หรื อแก้ไขวัตถุตา่ งๆแต่วตั ถุหรื อตัวอักษรอาจจะค้างหรื อไม่เป็ นไปตามทีแD ก้ไข
ไว้ ให้เลือกเครืD องมือ Pointer Tool นํามาคลิกค้างไว้ทพีD Pนื ทีวD า่ งซัก 1-2 วินาที อักษรทีคD า้ งจะกลับมาเป็ นปกติ
10.12 ถ้ามีการกระทําผิดพลาดใดๆเกิดขึPน เราสามารถย้อนกลับไปได้โดยการคลิกเลือก Edit > Undo Edit
หรื อวิธีทเีD ร็ วสุ ดให้ใช้คยี ล์ ดั โดยการกด Ctrl + Z
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บทที# 5

วิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
5.1 ปัญหาจากขั\นตอนการทํางาน
ในกระบวนการทํางานด้านการผลิตเอกสารประกอบการฝึ กอบรมของสํานักการศึกษาต่อเนืDอง มีปัญหา
อุปสรรค และแนวทางแก้ไขตามขัPนตอนการทํางานดังนีP
ขัPนตอนการทํางาน

ปัญหา อุปสรรค

1. รับข้อมูลความต้องการ 1. รับข้อมูลความต้องการแบบกระชัPนชิด
ผลิตเอกสาร(บันทึกข้อความ ทําให้เกิดปั ญหาในการทํางานเช่น
ทํางานไม่ทนั งานไม่มคี วามสมบูรณ์
/ ฟอร์มขอใช้บริ การ)

2. ข้อมูลทีไD ด้รบั มักไม่ครบถ้วน เช่น
2.1 ได้รบั เป็ นข้อมูลดิบทียD งั ไม่ได้พมิ พ์

แนวทางแก้ไขปัญหา
1. กําหนดระยะเวลาดําเนินการ เช่น
การจัดหน้าเอกสาร(โดยมี File
ข้อมูลมาให้เรี ยบร้อย) ใช้เวลาใน
การจัดหน้าเอกสาร 10 หน้า ต่อ
1 วัน เป็ นต้น
- ส่ งให้ธุรการพิมพ์เป็ น File Text
- ส่งสํานักพิมพ์ให้พมิ พ์เป็ น FileText
- ดําเนินการพิมพ์เอง

2.2 ได้รบั File ข้อมูลทีเD ป็ น Text อย่างเดียว - หาข้อมูลเพิมD เติมจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆเช่น Internet หน่วยงานทีDจะ
จัดอบรมค้นหารู ปภาพทีเD กียD วข้อง
2.3 ไม่มรี ูปภาพประกอบทีสD าํ คัญ โลโก
กับหลักสูตรเพือD นํามาประกอบการ
แนบมาให้ดว้ ย
จัดหน้าเอกสารหรื อเพือD ออกแบบ
ปกเอกสาร
2. หัวหน้าฝ่ ายพิจารณา
มอบหมายงาน

- มอบหมายงานโดยไม่สามารถกระจายงาน - เร่งพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรให้มคี วามสามารถทํางาน
ให้บุคลากรทํางานทดแทนกันได้ เพราะ
ทดแทนกันได้
บุคลากรฝ่ ายพัฒนาสืDอฯ มีจาํ นวนจํากัด
และมีความสามารถเฉพาะด้าน เช่น ด้าน - เสนอปรับโครงสร้างองค์กรเพือD ให้
มีความสอดคล้องเหมาะสมกับ
ออกแบบ ศิลปกรรม ด้านอิเล็กทรอนิคส์
ภารกิจของสํานักฯ เช่น ตําแหน่ง
ด้านบรรณาธิกร(ตรวจปรู๊ฟ) แต่ปัจจุบนั
สํานักการศึกษาต่อเนืDองได้เพิมD งานฝึ กอบรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
ในระบบทางไกลเข้ามาเพือD ให้สอดคล้อง
กับระบบการเรี ยนการสอน และเพือD เป็ น
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย แต่สาํ นักการศึกษาต่อเนืDองยังไม่มกี ารปรับโครงสร้าง
องค์กรให้เหมาะสมกับภารกิจของสํานักฯ
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ขัPนตอนการทํางาน

ปัญหา อุปสรรค

3. ดําเนินการผลิตต้นฉบับ - มักมีงานเร่ งด่วนอืนD ๆมาแทรก ทําให้การ
ทํางานไม่ตอ่ เนืDอง

4. ตรวจสอบ

แนวทางแก้ไขปัญหา
- พัฒนาความสามารถของบุคลากร
ให้สามารถทํางานทดแทนกันได้
- ปรับโครงสร้างองค์กรให้มคี วาม
เหมาะสมกับภารกิจปัจจุบนั
- คํานึงถึงความเร่ งด่วนของงาน
- กําหนดระยะเวลาของแต่ละงาน

- ข้อมูลไม่ครบถ้วน ทําให้เสี ยเวลาในการ
ค้นหาข้อมูล

- ประสานงานกับผูร้ บั ผิดชอบใน
การค้นหาข้อมูลเพิมD เติม

- แนวคิดไม่ตรงกันกับผูข้ อใช้บริ การ หรื อ
ผูต้ รวจงาน

- อธิบายแนวคิด/งาน ให้ผขู ้ อใช้
บริ การเข้าใจ แต่ถา้ อธิบายแล้ว
ผูข้ อใช้บริ การยังต้องการแบบอืนD
ผูจ้ ดั ทําก็ตอ้ งดําเนินการตาม

5. ดําเนินการผลิต(พิมพ์) 1. คุณภาพเครืD องพิมพ์มขี อ้ จํากัด
ผลิตเองตามจํานวนทีขD อ - พิมพ์แบบตัดตกไม่ได้
ใช้บริ การ
- พิมพ์จาํ นวนมากไม่ได้
- ราคาหมึกแพง
- พิมพ์กระดาษทีมD คี วามหนาไม่ได้

- จัดซืPอเครืD องพิมพ์ทมีD ีคุณภาพ เพือD
ใช้งานทีDจาํ เป็ น เช่น ปกเอกสาร
ส่วนงานพิมพ์ทไีD ม่ตอ้ งการความ
ละเอียดสู ง สามารถใช้เครืD องพิมพ์
ระบบ IngJet ได้

6. ส่ งเข้าสํานักพิมพ์
ดําเนินการผลิต

- ไม่สามารถเร่ งงานตามต้องการได้ เนืDองจาก - ใช้บริ การจากหน่วยงานภายนอก
สํานักพิมพ์จะมีงานพิมพ์หนังสื อหรื องาน
พิมพ์เอกสารอืนD ๆ จากหลายหน่วยงาน
ทําให้มีงานหนาแน่นตลอด

7. ให้บริ การเบิกจ่าย /
จัดเก็บ

- พืPนทีDจดั เก็บน้อย
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5.2 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาอืน# ๆ
การใช้โปรแกรม Adobe Pagemaker 7.0 จะมีขอ้ จํากัดหรื อปั ญหาอยูบ่ า้ ง เช่นเดียวกับการทํางานทุกอย่าง
ย่อมมีปัญหามากบ้างน้อยบ้าง แต่ปัญหาเหล่านัPนก็สามารถแก้ไขได้เช่นกัน ปั ญหาต่างๆ ทีDเกิดขึPนได้มีการศึกษา
ค้นคว้าวิธีการแก้ไขดังนีP
1) ปัญหาวรรณยุกต์ ลอย
ปัญหาวรรณยุกต์ลอยทีพD บส่วนใหญ่จะพบทีโD ปรแกรม Adobe Photoshop 7.0 แต่จากการทํางานด้านการจัด
เอกสารพบว่าโปรแกรม Adobe Pagemaker 7.0 ก็มีปัญหาเช่นเดี ยวกัน แต่ทีDไม่เป็ นทีD รู้จกั กันมากเป็ นเพราะว่า
ปัญหานีPจะพบกับการใช้ Font บาง Font เท่านัPน ส่ วนโปรแกรม Photoshop 7.0 นัPนจะมีปัญหาแทบทุก Font
ตัวอย่างการใช้ Font ทีต# ่ างกัน ทําให้ เกิดปัญหาวรรณยุกต์ ลอย
Font AngsanaUPC
Font 2005_iannnnnDVD
Font Layiji MaHaNiYom V1.5 OT
Font BLK Suphunburi

ผลทีDได้
ผลทีDได้
ผลทีDได้
ผลทีDได้

ก่ ก้ ก๊ ก๋ ก์
¡è ¡é ¡ ¡ê ¡ë ¡ì
¡è ¡é ¡ê ¡ë ¡ì
¡è ¡é ¡ê ¡ë ¡ì

(ไม่เกิดปัญหาวรรณยุกต์ลอย)
(เกิดปัญหาวรรณยุกต์ลอย)
(เกิดปัญหาสระลอย)
(เกิดปัญหาสระลอย)

วิธีการแก้ไขวรรณยุกต์ ลอย
1. การพิมพ์ ไม้เอก ให้ใช้วธิ ี กด Alt ค้างไว้ แล้วพิมพ์เลข 0139
2. การพิมพ์ ไม้โท ให้ใช้วธิ ี กด Alt ค้างไว้ แล้วพิมพ์เลข 0140
3. การพิมพ์ ไม้ตรี ให้ใช้วธิ ี กด Alt ค้างไว้ แล้วพิมพ์เลข 0141
4. การพิมพ์ จัตวา ให้ใช้วธิ ี กด Alt ค้างไว้ แล้วพิมพ์เลข 0142
5. การพิมพ์ การันต์ ให้ใช้วธิ ี กด Alt ค้างไว้ แล้วพิมพ์เลข 0143
ผลเปรียบเทียบวรรณยุกต์ ลอยกับการแก้ ไขวรรณยุกต์ ลอย
Font 2005_iannnnnDVD
ยังไม่แก้ไข
¡è ¡é ¡ê ¡ë ¡ì
แก้ไขแล้ว
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Font

Layiji MaHaNiYom V1.5 OT

ยังไม่แก้ไข
แก้ไขแล้ว

¡è ¡é ¡ê ¡ë ¡ì
¡è ¡é ¡ê ¡ë ¡ì

Font

BLK Suphunburi

ยังไม่แก้ไข
แก้ไขแล้ว

¡è
¡

¡é
¡

Page 56 of 71
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

¡ê
¡

¡ë
¡

¡ì
¡

คูม่ อื การผลิตเอกสารประกอบการฝึ กอบรม 57

2) ปัญหาจากการเรียก File ข้ อมูลจาก โปรแกรม Microsoft Word
การจัดหน้าเอกสารนัPนบางครัPงก็ตอ้ งให้หน่วยงานอืDนพิมพ์ขอ้ มูลให้ หรื ออาจจะนําข้อมูลมาจากโปรแกรม
ต่างๆ โดยปกติจะใช้วธิ กี าร Copy จากโปรแกรมอืนD แล้วนํามา Paste ทีโD ปรแกรม Adobe PageMaker 7.0 ได้เลย แต่อาจจะ
ไม่สามารถ Paste มาได้ หรื อไม่สามารถอ่านเป็ นภาษาไทยได้(ตามตัวอย่าง)

ตัวอย่าง Font ที?โปรแกรมไม่สามารถอ่ านได้
สามารถแก้ ไขได้ ดงั นี\
1) Copy ข้อมูลจากโปรแกรม Microsoft Office Word

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

4) เมือD มี Box ขึPนมาให้คลิกเลือก Text
แล้วคลิก OK
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จะได้ขอ้ มูลทีเD ป็ นภาษาไทยสมบูรณ์
ปั จจัยสู่ความสําเร็ จในการทํางานเป็ นทีม
1. บรรยากาศของการทํางานมีความเป็ นกันเอง อบอุ่น มีความกระตือรื อร้น และสร้างสรรค์
2. ความไว้วางใจกัน (trust) เป็ นหัวใจสําคัญของการทํางานเป็ นทีม
สมาชิ กทุกคนในทีมควรไว้วางใจซึD งกันและกันได้ซืDอสัตย์ต่อกัน สืD อสารกันอย่างเปิ ดเผย ไม่มีลบั ลมคมใน
3. มีการมอบหมายงานอย่างชัดเจน เข้าใจวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และยอมรับภารกิจหลักของทีมงาน
4. บทบาท (role) สมาชิ กแต่ละคนเข้าใจและปฏิบตั ิตามบทบาทของตน และเรี ยนรู ้เข้าใจในบทบาทของผูอ้ ืDนในทีม
ทุกบทบาทมีความสําคัญ รวมทัPงบทบาทในการช่วยรักษาความเป็ นทีมงานให้มนDั คง
5. วิธีการทํางาน สิ D งสําคัญทีDควรพิจารณา คือ การสืD อความ การตัดสิ นใจ ภาวะผูน้ าํ การกําหนดกติกา
6. การมีส่วนร่ วมในการประเมินผลการทํางานของทีม ควรมีการประเมินผลการทํางาน เป็ นระยะ
7. การพัฒนาทีมงานให้เข้มแข็งด้วยการสร้างแรงจูงใจทางบวก สมาชิ กมีความสัมพันธ์ทีDดีต่อกัน
มีการจัดกิจกรรมสร้างพลังทีมงาน เกิดความมุ่งมันD ทีDจะทํางานให้ประสบผลสําเร็ จ การให้รางวัลเป็ นต้น

ตัวอย่างเมือ? ทําการแก้ ไขแล้ วทําให้ โปรแกรมสามารถอ่ าน Font ได้
3) ปัญหาตัวอักษรเพีย\ น
ปัญหานีPเกิดจากการ Copy ข้อมูลจากโปรแกรม Microsoft Office Word แล้วนํามา Paste ลงในโปรแกรม
Adobe PageMaker 7.0 ได้ตามปกติ แต่จะมีตวั อักษรบางตัวทีเD พีPยนไป เช่น ตัว ค ควาย เพีPยนเป็ นตัว ฃ ฃวด
ดังตัวอย่าง
1) Copy ข้อมูลจากโปรแกรม
Microsoft Word

2) เปิ ดโปรแกรม Adobe PageMaker 7.0 ขึPนมา คลิกพืPนทีDเพือD กําหนด
พืPนทีDให้ตวั อักษร หรื ออาจจะเลือกเครืD องมือลูกศร( Pointer Tool)
แล้วนําไปคลิกทีพD ืPนทีวD า่ งเปล่า เพือD ไม่กาํ หนดพืPนทีใD ห้ตวั อักษร
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3) เลือก Menu > Edit > Past

4) ผลทีDได้รับ

5) ตัวอักษรทีเD พีPยนไป จาก ค ควาย เป็ น ฃ ฃวด

วิธีแก้ไขอักษรเพีย\ น
1) Copy ข้อมูลจากโปรแกรม
Microsoft Word
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2) เปิ ดโปรแกรม Adobe PageMaker 7.0 คลิกพืPนทีDเพือD กําหนดพืPนทีใD ห้ตวั อักษร หรื ออาจจะเลือกเครืD องมือลูกศร
( Pointer Tool) แล้วนําไปคลิกทีพD Pนื ทีวD า่ งเปล่า เป็ นการไม่กาํ หนดพืPนทีใD ห้ตวั อักษร
ขั\นตอนสํ าคัญ
3) เลือก Menu > Edit > Past Special...

4) จะมีกล่องเครืD องมือ Peste Special ขึPนมา
คลิกเลือก Text แล้วกด OK

5) ผลทีไD ด้ อักษรไม่เพีPยน

4) ปัญหาจากวัตถุซ้ อนกัน
ปั ญหาอีกอย่างหนึD งทีDมกั พบบ่อยๆคือการเลือกวัตถุทีDอยูซ่ ้อนกัน การใช้เครืD องมือเพืDอคลิกเลือกวัตถุนP นั
จะต้องใช้เครืD องมือ Pointer Tool(ลูกศร) เพืDอคลิ กเลื อกวัตถุ แต่ถา้ มีวตั ถุ อยู่ซ้อนกันอยู่หลายชิP นเราจะเลื อกได้
เฉพาะวัตถุทีDอยูด่ า้ นบนเท่านัPน การแก้ไขสามารถทําได้หลายวิธีเช่น เมืDอเลือกวัตถุทีDอยูด่ า้ นบนแล้ว ให้เลือก เมนู
Element > Arrange > Send Backward(ส่ งไปด้านหลัง 1 เสต็ป) แต่ถา้ เลือก Send to Back(ส่ งไปด้านหลังสุ ด)
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เลือก Arrange > Sent Backward
หรื อ > Send to Back

แต่การเลือก Arrange นัPนจะค่อนข้างช้า และยิงD มีวตั ถุหลายๆชิPนวางซ้อนกันอยูจ่ ะยิงD ทําได้ยากขึPน แต่มีวธิ ี
ทีงD า่ ยโดยมีขPนั ตอนดังนีP
ตัวอย่ าง
สร้างวัตถุขP ึนมาซ้อนกัน 3 ชิPนคือ

1. ตัวอักษร
2. สีD เหลีDยม
3. วงรี

เมืDอเลื อกวัตถุ ทีDเป็ นตัวอักษรไปอยู่หลังสุ ด จะมองไม่เห็ นวัตถุ ทีDเป็ นตัวอักษร เมืDอเราต้องการคลิกเลือก
จะไม่สามารถมองเห็นและไม่สามารถเลือกวัตถุดา้ นหลังได้ แต่จะคลิกได้เฉพาะวัตถุทอีD ยูด่ า้ นหน้าเท่านัPน
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วิธีการแก้ ไขวัตถุซ้ อนกัน
1) เลือกเครืD องมือ Pointer Tool (ลูกศร)

2) นําเม้าท์มาคลิกเลือกทีวD ตั ถุโดยกด Control (Ctrl) ค้างไว้
เมือD กดเม้าท์ไปเรืD อยๆ วัตถุกจ็ ะถูกเลือกไปเรืD อยๆเช่นกัน

3) เมือD คลิกเลือกวัตถุทตีD อ้ งการได้แล้วให้กด Shift + Ctrl + ]
เพือD ให้วตั ถุนP นั ขึPนมาอยูด่ า้ นหน้าสุ ด
แต่ถา้ ต้องการให้อยูห่ ลังสุ ดให้กด Shift + Ctrl + [

4) จะได้ผลตามทีตD อ้ งการ

ตัวอักษรทดสอบ
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การทํางานกับ Computer นัPนจะต้องหมันD ศึกษาเรี ยนรูข้ อ้ มูลอยูเ่ สมอ เพราะทุกโปรแกรมจะมีการปรับเปลียD น
หรื อพัฒนาให้มีความสามารถทํางานได้ดียิDงขึPน ส่ วนใหญ่การพัฒนาโปรแกรมแต่ละโปรแกรมนัPนอาจจะมีการ
เพิมD ลูกเล่นหรื อรู ปแบบขึPนมาบ้าง แต่จะมีความแตกต่างจากเดิมไม่ค่อยมากนัก โปรแกรม Adobe PageMaker 7.0 ก็
เช่นเดียวกัน ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนืDอง และรู ปแบบในแต่ละรุ่ นก็จะมีการเพิมD ลูกเล่นหรื อ Function ต่างๆ
เพิมD เข้ามา แต่ลกั ษณะการใช้งานหรื อเครืD องมือของโปรแกรมก็จะไม่แตกต่างไปมากจนถึงกับจําไม่ได้ แต่ในปัจจุบนั
มีโปรแกรมทีDทาํ งานได้ดีเช่นกันก็คือโปรแกรม Adobe Indesign ซึDงเป็ นโปรแกรมทีDพฒั นาต่อยอดขึPนมาจากAdobe
PageMaker 7.0 โดยการรวมเอาข้อดีของAdobe PageMaker 7.0 รวมกับเครืD องมือ Adobe Illustrator บางอย่างเข้า
ด้วยกัน มีเครืD องมือคล้ายๆกัน การออกแบบโครงสร้างไม่ต่างกันมากนัก แต่มีศกั ยภาพทีDดีทีDควรศึกษาและนํามา
ใช้งานในการผลิตสืD อสิD งพิมพ์ของสํานักการศึกษาต่อเนืDองในอนาคตข้างหน้าต่อไป
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บรรณานุกรม
ดวงใจ ศุภสารัมภ์. สถาบันประมวลข้อมูลเพือD การศึกษาและการพัฒนา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กษิรา ศิริวฒั นากุล และ วราคณา ธนสิ ริตระกูล. COMPUTER ARTS & GRAPHIC DESIGN
เส้นทางสู่นกั กราฟิ กมืออาชีพ : กรุ งเทพฯ : ส. เจริ ญการพิมพ์, 2552
เอกเทพ ภักดีศิริมงคล และ ภัครวิชญ์ การัณย์ภาสกร. คูม่ ือการใช้โปรแกรม Indesign CS4 + PageMaker 7 :
กรุ งเทพฯ : อินทริ โอ, 2552.
อ.ดร.สุ จติ รา ธนานันท์. เอกสารการประชุมการจัดการความรูข้ องกองเกษตรสารนิเทศ : www.moac.go.th/
ประไพพิศ เตียตระกูลวิวฒั น์( http://www.school.net.th/library)
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุ งเทพมหานคร: พิมพ์ครัPงทีD 1 : บริ ษทั นานมีบคุ๊ ส์
พับลิเคชันD ส์ จํากัด, 2546
พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530. กรุ งเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2532.
พิพฒั น์ ยอดพฤติการ(www.pipat.com)
คูม่ อื การปฏิบตั งิ านตามมาตรฐาน ISO สํานักการศึกษาต่อเนืDอง . PM2
คูม่ ือการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน ISO สํานักการศึกษาต่อเนืDอง . PM5-WI 5-1. 2543
สารานุกรม วิกิพเิ ดีย
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 (ต่ อ)
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

เอกสารทีเ# กีย# วข้ อง
การผลิตเอกสารเพือ# การฝึ กอบรม
ความหมายและความสําคัญของเอกสาร
เอกสาร(Document)มีคาํ อธิบายไว้ จากเว็บไซต์ http://guru.sanook.com/search/knowledge_search.php?q=
%E0%CD%A1%CA%D2%C3&select=1 ว่าหมายถึงหนังสื อทีDเป็ นหลักฐาน; (กฎ) กระดาษหรื อวัตถุอืDนใด ซึDงได้
ทําให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษร ตัวเลข ผังหรื อแผนแบบอย่างอืDน จะเป็ นโดยวิธีพิมพ์ ถ่ายภาพ หรื อวิธีอืDน
อันเป็ นหลักฐานแห่งความหมายนัPน ส่ วนข้อมูลจากสารานุกรมเสรี (วิกิพีเดีย)ได้อธิ บายความหมายของเอกสารทีD
คล้ายคลึงกันว่าเอกสารหมายถึง กระดาษ หรื อวัตถุใด ๆ ทีไD ด้ถูกบันทึก หรื อทําให้ปรากฏด้วยการเขียน พิมพ์ ถ่ายรู ป
บันทึก หรื อวิธีอืDนใด ให้ปรากฏเป็ นข้อมูล ข่าวสาร ตัวเลข แบบ แผนผัง หรื อสัญลักษณ์ อย่างใดอย่างหนึDง ซึDงทําให้
เกิดความหมายเพือD การสืDอสารเกิดความเข้าใจได้
ในสมัยโบราณ เอกสารจะปรากฏเป็ นข้อความทีDบนั ทึกลงในแผ่นหนัง ผ้า ใบลานหรื อวัสดุทีDคาดว่าจะมี
ความคงทน และหาได้ในขณะนัPน ต่อมาเมืDอมีกระดาษ ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ จึงถูกบันทึกในกระดาษ เกิดเป็ นคัมภีร์
หนังสื อ และเอกสารต่าง ๆ
ในยุคปั จจุบนั นอกจากจะบันทึกในรู ปของกระดาษแล้วยังมีการบันทึกข้อมูล ข่าวสาร ด้วยระบบทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ ลงในฮาร์ ดดิสก์ หรื อ จานบันทึกแบบแข็ง ฟลอปปีP ดิสก์ (จานบันทึกแบบอ่อน) คอมแพคดิสค์
(Compact Disc) หรื อซีดี หรื อแผ่นดีวดี ี Handy drive ซึDงทัPงหมดนีPเรี ยกว่า เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทของเอกสาร
การแบ่งประเภทของเอกสารสามารถแบ่งได้หลายแบบ ตัวอย่างเช่น
- เอกสารส่วนตัว/เอกสารทัวD ไป
- เอกสารทัวD ไป/เอกสารลับ
- เอกสารฉบับร่ าง/เอกสารฉบับสมบูรณ์
- เอกสารต้นฉบับ/เอกสารสําเนา
- ในระบบคุณภาพ จะแบ่งเป็ น เอกสารควบคุม/เอกสารไม่ควบคุม ฯลฯ
อย่างไรก็ตาม เอกสารสามารถจําแนกเป็ นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ดังนีP
- เอกสารทางด้านการศึกษา เช่น วิทยานิพนธ์ งานวิจยั ฯลฯ
- เอกสารทางธุรกิจและบัญชี เช่น สัญญา ข้อเสนอ งบการเงิน เอกสารประกวดราคา ฯลฯ
- เอกสารทางกฎหมายและการเมือง
- เอกสารทางราชการ
- เอกสารสืD อสิD งพิมพ์ ต่าง ๆ เช่นหนังสื อพิมพ์ หนังสื อ แผ่นพับ แผ่นปลิว ต่าง ๆ ฯลฯ
การฝึ กอบรม
มีผูใ้ ห้คาํ นิ ยามความหมายของการฝึ กอบรมไว้อย่างมากมาย ขึP นอยู่กบั ว่ามองการฝึ กอบรมจากแนวคิด
(Approach) ใด(ดวงใจ ศุภสารัมภ์ สถาบันประมวลข้อมูลเพือD การศึกษาและการพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/train/index.htm )เช่น เมืDอมองการฝึ กอบรม ในฐานะทีDเป็ นแนวทางในการ
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พัฒนาข้าราชการตามนโยบายของรัฐ ก็จะ หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ ทีDใช้เพืDอช่วยให้ขา้ ราชการมีความรู ้ ทักษะ
และทัศนคติทีDจาํ เป็ นในการปฏิบตั ิงาน ในหน้าทีD และเพืDอให้เกิด ความร่ วมมือกันระหว่างข้าราชการในการปฏิบตั ิ
งานร่ วมกันในองค์การ หรื อ การฝึ กอบรม คือ " การถ่ายทอดความรู ้เพืDอเพิDมพูนทักษะ ความชํานาญ ความสามารถ
และทัศนคติในทางทีDถูกทีDควร เพือD ช่วยให้การปฏิบตั ิงานและภาระหน้าทีตD ่าง ๆ ในปัจจุบนั และอนาคตเป็ นไปอย่าง
มีประสิ ทธิภาพมากขึPน และไม่วา่ การฝึ กอบรม จะมีขP นึ ทีใD ดก็ตาม วัตถุประสงค์กค็ อื เป็ นการเพิมD ขีดความสามารถใน
การปฏิบตั งิ าน หรื อเพิมD ขีดความสามารถในการจัดรู ปขององค์การ
การฝึ กอบรม เป็ นการเสริ มสร้างให้เกิดการเรี ยนรู ้ สําหรับบุคลากรระดับปฏิบตั ิการ เพือD ให้สามารถทํางาน
อย่างใด อย่างหนึDงได้ตามจุดประสงค์เฉพาะอย่างการฝึ กอบรม คือ " กระบวนการในอันทีDจะทําให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ ก
อบรมเกิดความรู ้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และความชํานาญ ในเรืD องหนึDงเรืD องใด และเปลีDยนพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ทกีD าํ หนดไว้
อ.ดร.สุ จิตรา ธนานันท์ ได้อธิ บายว่าการฝึ กอบรม (Training) มีวตั ถุประสงค์เพืDอก่อให้เกิดการพัฒนา
(การเปลีDยนแปลงในทางทีDดีขP ึน ซึDงการเปลีDยนแปลงในทีDนP ี หมายถึง การเปลีDยนแปลงใน 4 ตัวต่อไปนีP คือ KSAB
1. K= Knowledge
=
ความรู ้
- ฝึ กอบรมเพือD ก่อให้เกิดการเปลียD นแปลงในระดับความรู ้ จากทีไD ม่รู้เป็ นรู ้ จากรูแ้ ล้วให้รู้มากยิงD ขึPนอีก
2. S = Skill
=
ทักษะ
- ก่อให้เกิดการทําให้เป็ น ทําให้ได้ ทําให้คล่องยิงD ขึPน
3. A= Attitude
=
ทัศนคติ
- ก่อให้เกิดการเปลีDยนแปลงทัศนคติ (การเปลีDยนแปลงทัศนคติ คือ การปรับความรู ้สึกว่ามีค่ามาก
หรื อน้อย ชอบ หรื อไม่ชอบ)
4. B= Behavior
=
พฤติกรรม
- ก่อให้เกิดการเปลีDยนแปลงพฤติกรรม (New Pattern of Behavior) เป็ นเป้ าหมายทีDสาํ คัญทีDสุดของ
การฝึ กอบรม นันD คือ ต้องการให้เกิดการใช้ความพยายามเพืDอให้เกิดผลการปฏิบตั ิงานทีDดี (Good Performance)ซึD ง
เป็ นการปฏิบตั ไิ ปในทิศทางเดียวกันกับเป้ าหมายขององค์การ อันเป็ นหน้าทีขD องผูฝ้ ึ กอบรม (Trainer)
สรุป

การฝึ กอบรมหมายถึง " กระบวนการเปลีDยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบ เพือD ให้บุคคลมีความรู ้ ความเข้าใจ
มีความสามารถทีจD าํ เป็ น และมีทศั นคติทดีD ีสาํ หรับการปฏิบตั งิ านอย่างใดอย่างหนึDงของหน่วยงานหรื อองค์การนัPน
เมือD รวมเอาคําว่า "การผลิตเอกสารฝึ กอบรม" ก็พอจะสรุ ปรวมความว่า เป็ นการสร้างสรรค์งานขึPนมาเพือD ใช้
ในการถ่ายทอดเรืD องราว ข้อมูลข่าวสาร สาระทีDเป็ นประโยชน์ของผูท้ ีDนาํ เสนอโดยผ่านช่องทางต่างๆเพืDอให้ผรู ้ ับ
เกิดการเปลีDยนแปลงในเรืD องความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ พฤติกรรม ในทางทีดD ีขP ึน
ความสํ าคัญของเอกสารในงานฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมในแต่ละหัวข้อวิชานัPนวิทยากรจะนําสืD อหลากหลายชนิดมาใช้เพือD ให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้
เข้าใจในเนืPอหาวิชามากทีสD ุ ด เช่น แผ่นใส, PowerPoint, ชี`ต(Sheet) โดยเฉพาะเอกสารสืD อการฝึ กอบรมทีDเป็ นทีนD ิยม
มากทีสD ุ ด เพราะเป็ นข้อมูลทีเD ป็ นลายลักษณ์อกั ษร สามารถเปิ ดอ่านได้ทนั ที และเป็ นธรรมชาติของผูเ้ ข้ารับการอบรม
ทีชD อบเก็บรวบรวมเอกสารไว้มากกว่าสืDอประเภทอืนD
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การผลิตสื#อเอกสารประกอบการฝึ กอบรม
คําว่า "การผลิตสืD อเอกสารประกอบการฝึ กอบรม" นัPนผูเ้ ขียนขอแยกคําออกมาเป็ น การผลิตสืD อ กับคําว่า
การฝึ กอบรมเพือD ให้เห็นภาพชัดยิงD ขึPน
การผลิตสืD อนัPนก็ตอ้ งเข้าใจคําว่าสืD อก่อนว่าสืD อคืออะไร เมืDอรู ้ความหมายแล้วจึงจะจําแนกได้วา่ จะผลิตสืD อ
เพืDอวัตถุ ประสงค์อะไร ความหมายของคําว่าสืD อนัPนเป็ นคํามาจากภาษาลาตินว่า "medium" แปลว่า "ระหว่าง"
ซึD งหมายถึ ง สิD งทีDบรรจุขอ้ มูลเพืDอให้ผสู ้ ่ งหรื อผูร้ ับสามารถสืD อสารกันได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ส่ วน web site
www.rsalife.com ได้ให้ความหมายของคําว่าสืDอว่า หมายถึง การถ่ายทอดเรืDองราว ข้อมูลข่าวสาร สาระทีเD ป็ นประโยชน์
ของผูท้ ีDนาํ เสนอต้องการให้ผทู ้ ีDสนใจรับรู ้ในข้อมูลทีDถูกต้องและเป็ นความจริ ง นอกจากนีPยงั อธิ บายในความหมาย
ของสําเนียงภาษาอีสานว่า สืDอ(ซืDอ) แปลว่า ตรง ซึDงในสําเนียงภาษาไทยก็จะเห็นได้จากคําพูดทัวD ๆไปว่า ซือD ตรง ไม่คด
(ภาษาอีสานเรี ยกว่า ไม่ซืDอ) จากเอกสารการประชุมการจัดการความรู ้ของกองเกษตรสารนิเทศ (www.moac.go.th/)
ได้อธิบายไว้วา่ การติดต่อสืDอสารเป็ นกระบวนการรับและการถ่ายทอดข้อมูล อันได้แก่ ข้อเท็จจริ ง ความคิด ความรูส้ ึก
ทัศนคติ หรื อเนืPอหาสาระต่างๆ ทีบD คุ คลต้องการเกียD วข้องกัน จากบุคคลไปสู่บคุ คล หรื อจากบุคคลไปสู่กลุม่ คน หรื อ
จากกลุม่ ไปสู่กลุม่ เพือD สร้างความเข้าใจ การชักจูงใจ หรื อมุง่ ให้ความรู ้ หรื อทําให้เกิดการเปลียD นแปลงในการกระทํา
อย่างหนึDงอย่างใดตามทีปD ระสงค์ ส่ วน web site http://kokai.awardspace.com ได้อธิบายความหมายของสืD อคือสิD งทีD
นําสารไปสู่ ผฟู ้ ัง ได้แก่ เวลา สถานทีD อากาศ และเครืD องรับรู ้ต่าง ๆ เช่น ตา หู จมูก ลิPน กาย นอกจากนีPยงั รวมไปถึง
สืD ออิเล็กทรอนิกส์ อืDน ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ เป็ นต้น พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 ได้ให้
ความหมายว่า สืDอ หมายถึงสิDงทีทD าํ ให้เกิดการติดต่อถึงกัน (http://www.stjohn.ac.th/University/)บทความจากเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยเทียD งคืน (www.midnightuniv@gmail.com) ได้อธิบายว่าสืD อ(media) เป็ นศัพท์คาํ หนึDงทีถD กู ใช้โดยทัวD ไป
คําว่า"สืD อ"เป็ นคําทีDคลุมถึงเรืD องทัPงหมดของระบบการสืD อสารสมัยใหม่ ยกตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุ
หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร การโฆษณา และสืD อทีDใช้ในการโต้ตอบกันอย่างหลากหลาย อย่างเช่นพวก interactive multimedia. นอกจากนีP ยังสามารถรวมเอาเรืD องของวิดีโอเกมส์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เพจเจอร์ อินเตอร์ เน็ต และ
virtual reality แม้กระทังD ตุก๊ ตาสัตว์เลีPยงทามากอชิ(tamagochi toy pets)เข้ามารวมไว้ดว้ ย
ส่ วนคําว่า การผลิตนัPน ประไพพิศ เตียตระกูลวิวฒั น์( http://www.school.net.th/library) ได้อธิ บายไว้วา่
การผลิต (production)หมายถึง การสร้างเศรษฐทรัพย์ขPนึ เพือD บําบัดความต้องการของมนุษย์ คําว่า เศรษฐทรัพย์ หมายถึง
สิD งของ หรื อบริ การทีD เป็ นประโยชน์ สามารถนํา มาบํา บัดความต้องการของมนุ ษย์ได้ เช่ น อาหาร เครืD อง
นุ่งห่ม ทีอD ยูอ่ าศัย ยารักษาโรค กระแสไฟฟ้ าหรื อพลังงาน และบริ การต่างๆ
เว็บไซต์ http://service.nso.go.th/nso/knowledge/knowledge อธิบายว่า การผลิต หมายถึงการเปลียD นแปลงวัตถุ
หรื อส่วนประกอบของวัตถุในทางกายภาพหรื อทางเคมี ให้เป็ นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ โดยไม่คาํ นึงถึงว่างานนัPนทําด้วย
เครืD องจักรหรื อมือ ทําในโรงงาน ทําในเคหะสถาน หรื อผลิตภัณฑ์นPนั จะนํามาขายส่งหรื อขายปลีกก็ตามการประกอบ
ชินP ส่วนของผลิตภัณฑ์ทผีD ลิตขึPน การดัดแปลงสิ นค้า รวมทัPงการปรับปรุ งใหม่หรื อการสร้างขึPนใหม่
พิพฒั น์ ยอดพฤติการ(www.pipat.com) อธิบายว่า การผลิต หมายถึง การสร้างสรรค์คส์ ิD งหนึDงสิD งใดออกมา
หรื อทําให้เกิดสิD งใหม่ขP ึน
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ความหมายของสื# อสิ# งพิมพ์
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายคําทีDเกีDยวกับ“สืD อสิD งพิมพ์”ไว้วา่ “สิD งพิมพ์ หมายถึง สมุด
แผ่นกระดาษ หรื อวัตถุใด ๆ ทีDพิมพ์ขP ึน รวมตลอดทัPงบทเพลง แผนทีD แผนผัง แผนภาพ ภาพวาด ภาพระบายสี
ใบประกาศ แผ่นเสี ยง หรื อสิD งอืDนใดอันมีลกั ษณะเช่นเดียวกัน
สืD อ หมายถึง
ก. ทําการติดต่อให้ถึงกัน ชักนําให้รู้จกั กัน
น. ผูห้ รื อสิDงทีทD าํ การติดต่อให้ถึงกัน หรื อชักนําให้รู้จกั กัน
พิมพ์ หมายถึง ก. ถ่ายแบบ, ใช้เครืD องจักรกดตัวหนังสื อหรื อภาพ เป็ นต้นให้ติดบนวัตถุ เช่น แผ่นกระดาษ ผ้า
ทําให้เป็ นตัวหนังสื อหรื อรู ปรอยอย่างใด ๆ โดยการกดหรื อการใช้พิมพ์หิน เครืD องกล วิธีเคมี หรื อวิธีอืDนใด อันอาจ
ให้เกิดเป็ นสิD งพิมพ์ขP ึนหลายสําเนา น. รู ป , รู ปร่ าง, ร่ างกาย, แบบ
ดังนัPน “สืD อสิD งพิมพ์” จึงมีความหมายว่า “สิD งทีDพิมพ์ขP ึน ไม่วา่ จะเป็ นแผ่นกระดาษหรื อวัตถุใด ๆ ด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ อันเกิ ดเป็ นชิP นงานทีD มีลกั ษณะเหมือน ต้นฉบับขึP นหลายสําเนาในปริ มาณมากเพืDอเป็ นสิD งทีD ทาํ การติดต่อ
หรื อชักนําให้บุคคลอืนD ได้เห็นหรื อทราบ ข้อความต่าง ๆ
ประเภทของสื#อสิ#งพิมพ์
สื/ อสิ/ งพิมพ์ประเภทหนังสื อ
- หนังสื อสารคดี ตํารา แบบเรี ยน เป็ นสืD อสิD งพิมพ์ทีDแสดงเนืPอหาวิชาการในศาสตร์ความรู ้ตา่ ง ๆ เพือD สืD อให้
ผูอ้ า่ น เข้าใจความหมาย ด้วยความรูท้ เีD ป็ นจริ ง จึงเป็ นสืD อสิDงพิมพ์ทเีD น้นความรูอ้ ย่างถูกต้อง
- หนังสื อบันเทิงคดี เป็ นสืD อสิD งพิมพ์ทีDผลิตขึPนโดยใช้เรืD องราวสมมติ เพืDอให้ผอู ้ ่านได้รับควา เพลิดเพลิน
สนุกสนาน มักมีขนาดเล็ก เรี ยกว่า หนังสื อฉบับกระเป๋ า หรื อ Pocket Book ได้
สื/ อสิ/ งพิมพ์ เพือ/ เผยแพร่ ข่าวสาร
- หนังสื อพิมพ์ (Newspapers)เป็ นสืD อสิDงพิมพ์ทผีD ลิตขึPนโดยนําเสนอเรืD องราว ข่าวสารภาพและความคิดเห็น
ในลักษณะของแผ่นพิมพ์ แผ่นใหญ่ ทีDใช้วธิ ี การพับรวมกัน ซึD งสืD อสิD งพิมพ์ชนิดนีP ได้พิมพ์ออกเผยแพร่ ทP งั ลักษณะ
หนังสื อพิมพ์รายวัน, รายสัปดาห์ และรายเดือน
- วารสาร, นิตยสาร เป็ นสืD อสิD งพิมพ์ทีDผลิตขึPนโดยนําเสนอสาระ ข่าว ความบันเทิง ทีDมีรูปแบบการนําเสนอ
ทีDโดดเด่น สะดุดตา และสร้างความสนใจให้กบั ผูอ้ ่าน ทัPงนีPการผลิตนัPน มีการ กําหนดระยะเวลาการออกเผยแพร่
ทีแD น่นอน ทัPงลักษณะวารสาร, นิตยสารรายปักษ์ (15 วัน) และ รายเดือน
- จุลสาร เป็ นสืDอสิDงพิมพ์ทผีD ลิตขึPนแบบไม่มงุ่ หวังผลกําไร เป็ นแบบให้เปล่าโดยให้ผอู ้ า่ นได้ศกึ ษาหาความรู ้
มีกาํ หนดการออกเผยแพร่ เป็ นครัPง ๆ หรื อลําดับต่าง ๆ ในวาระพิเศษ
- สิDงพิมพ์โฆษณา
- โบร์ ชวั ร์ (Brochure) เป็ นสืD อสิD งพิมพ์ทีDมีลกั ษณะเป็ นสมุดเล่มเล็ก ๆ เย็บติดกันเป็ นเล่มจํานวน 8 หน้า
เป็ นอย่างน้อย มีปกหน้าและปกหลัง ซึDงในการแสดงเนืPอหาจะเกีDยวกับโฆษณาสิ นค้า
- ใบปลิว(Leaflet, Handbill)เป็ นสืD อสิD งพิมพ์ใบเดียว ทีเD น้นการประกาศหรื อโฆษณา มักมีขนาด A4 เพือD ง่าย
ในการแจกจ่าย ลักษณะการแสดงเนืPอหาเป็ นข้อความทีผD อู ้ า่ น อ่านแล้วเข้าใจง่าย
- แผ่นพับ (Folder) เป็ นสืD อสิD งพิมพ์ทีDผลิตโดยเน้นการนําเสนอเนืPอหา ซึD งเนืPอหาทีDนาํ เสนอนัPนเป็ นเนืPอหา
ทีสD รุ ปใจความสําคัญ ลักษณะมีการพับเป็ นรูปเล่มต่าง ๆ
- ใบปิ ด (Poster) เป็ นสืD อสิD งพิมพ์โฆษณา โดยใช้ปิดตามสถานทีDต่าง ๆ มีขนาดใหญ่เป็ นพิเศษ ซึD งเน้นการ
นําเสนออย่างโดดเด่น ดึงดูดความสนใจ
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สิ/ งพิมพ์ เพือ/ การบรรจุภัณฑ์
เป็ นสืD อสิD งพิมพ์ทีDใช้ในการห่อหุ ม้ ผลิตภัณฑ์การค้าต่าง ๆ แยกเป็ นสิD งพิมพ์หลัก ได้แก่ สิD งพิมพ์ทีDใช้ปิด
รอบขวด หรื อ กระป๋ องผลิตภัณฑ์การค้า สิD งพิมพ์รอง ได้แก่ สิD งพิมพ์ทเีD ป็ นกล่องบรรจุ หรื อลัง
สิ/ งพิมพ์ มีค่า
เป็ นสืD อสิD งพิมพ์ทีDเน้นการนําไปใช้เป็ นหลักฐานสําคัญต่าง ๆ ซึD งเป็ นกําหนดตามกฎหมาย เช่น ธนาณัติ,
บัตรเครดิต, เช็คธนาคาร, ตัวb แลกเงิน, หนังสื อเดินทาง, โฉนด เป็ นต้น
สิ/ งพิมพ์ ลักษณะพิเศษ
เป็ นสืD อสิD งพิมพ์มีการผลิตขึPนตามลักษณะพิเศษแล้วแต่การใช้งาน ได้แก่ นามบัตร, บัตรอวยพร, ปฎิทิน,
บัตรเชิญ,ใบส่งของ,ใบเสร็ จรับเงิน,สิD งพิมพ์บนแก้ว ,สิD งพิมพ์บนผ้า เป็ นต้น
สิ/ งพิมพ์ อิเล็กทรอนิกส์
เป็ นสืD อสิD งพิมพ์ทีDผลิตขึPนเพืDอใช้งานในคอมพิวเตอร์ หรื อระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต ได้แก่ Document
Formats, E-book for Palm/PDA เป็ นต้น
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คูม่ อื การผลิตเอกสารประกอบการฝึ กอบรม 71

ประวัตผิ ู้เขียน
ชือ#

นาย ธนกฤต หาดทวายกาญจน์

E-mail

thanakrit0208@gmail.com

ตําแหน่ ง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ

การศึกษา

ปริ ญญาครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)
ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานทีท# าํ งาน สํานักการศึกษาต่อเนือD ง มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ผลงานวิทยานิพนธ์
- ผลของกิจกรรมกลุม่ ในการลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรี ยนช่วงชัPนทีD 2
โรงเรี ยนชุมชนวัดจันทร์กะพ้อ จังหวัดปทุมธานี (2547)
ผลงานวิจัย

ประสบการณ์

- การพัฒนาชุดฝึ กอบรมแบบ e-Trainning : การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้เด็ก
(เป็ นผูว้ จิ ยั ร่ วม 2549)
- อาจารย์พเิ ศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (2545)
- อาจารย์พเิ ศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา (2553)
- วิทยากรบรรยายสถาบัน แฟ็ ค เซ็นเตอร์
- วิทยากรบรรยายบริ ษทั พีเพิลไดนามิค จํากัด

หัวข้ อ/วิชาทีบ# รรยาย
- การผลิตสืD อสิD งพิมพ์
- การผลิตสืDอสําหรับงานฝึ กอบรม
- กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์
- กิจกรรม Walk rally
- เทคนิคการทํางานเป็ นทีม
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