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คุณภาพของประชากรของประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ของการพัฒนาชาติ		ทั้งนี้การใช้เทคโนโลยีด้านต่าง	ๆ	ได้เข้ามา 

มีบทบาทในการช่วยเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง		โดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นส่วนที่สำาคัญประการหนึ่ง 

ที่เข้ามาประยุกต์ปรับใช้ในวิธีการทำางานหลากหลายกระบวนการ	 อีกทั้งยังมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหารวมถึงการลด

ระยะเวลาของการทำางานรูปแบบดั้งเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช		ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกล		ด้วยสื่อ

การสอนสนับสนุนครอบคลุมทุกภารกิจ		โดยที่สื่อสิ่งพิมพ์		นับเป็นสื่อหลักประเภทหนึ่งที่มหาวิทยาลัยสุโขทัย-

ธรรมาธิราช		ได้มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ประกอบชุดวิชาให้มีคุณภาพตลอดมา		ซึ่งในการจัดทำาคู่มือการสร้างภาพ

ประกอบสำาหรับเอกสารการสอนชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชฉบับนี้		มีวัตถุประสงค์เพื่อรวม

รวมแนวทางในการสร้างภาพประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์		ต้ังแต่เร่ิมต้นจนกระท่ังงานลุล่วงแล้วเสร็จ		

พร้อมด้วยข้อควรคำานึงในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างภาพประกอบ

	 ท้ายที่สุดนี้ผู้จัดทำาคู่มือหวังว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าว		จะได้ทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการ

ทำางานเพื่อพัฒนางานด้านสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

																																																																							สมยล		กำาแหงฤทธิรงค์

	 	 	 	 	 	 	 ผู้จัดทำา
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	 ภาพที่	4.24	กล่องเครื่องมือ	Tool	Box	โปรแกรม	Adobe	illustrator	CS6	 			 	 48

	 ภาพที่	4.25	เครื่องมือกลุ่ม	Selection	Tool	โปรแกรม	Adobe	illustrator	CS6	 								49

	 ภาพที่	4.26	เครื่องมือกลุ่มวาด	Pen	Tool	โปรแกรม	Adobe	illustrator	CS6	 								49

	 ภาพที่	4.27	เครื่องมือกลุ่มอักษร	Type	Tool	โปรแกรม	Adobe	illustrator	CS6									49

	 ภาพที่	4.28	เครื่องมือกลุ่มวาดรูปทรงเรขาคณิต	Rectangle	Tool	โปรแกรม	Adobe	

																																	illustrator	CS6	 								49

	 ภาพที่	4.29	เครื่องมือกลุ่มวาดเส้น	Line	Tool	โปรแกรม	Adobe	illustrator	CS6	 	50



(8)คู่มือการปฏิบัติงานภาพประกอบชุดวิชามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส�รบัญภ�พ	(ต่อ)

  

	 	 	 หน้�                                                                                                               

 ภาพที่	4.30	เครื่องมือกลุ่มดินสอวาดภาพ	Pencil	Tool	โปรแกรม	Adobe	

																																	illustrator	CS6	 								50

	 ภาพที่	4.31	เครื่องมือกลุ่มยางลบและตัดเส้น	Eraser	Tool	โปรแกรม	Adobe	

																																	illustrator	CS6	 								50

	 ภาพที่	4.32	เครื่องมือย่อขยายบิดภาพ	Scale	Tool	โปรแกรม	Adobe	illustrator	CS6	50

 ภาพที่	4.33	เครื่องมือกลุ่มหมุนและพลิก	Rotate	Tool	โปรแกรม	Adobe	

																																illustrator	CS6	 								 50

	 ภาพที่	4.34	เครื่องมือกลุ่มวาดและปรับเปลี่ยนรูปทรง	Width		Tool	โปรแกรม	Adobe	

																																illustrator	CS6	 								 51

	 ภาพที่	4.35	เครื่องมือตัดส่วนภาพ	เทสี	และเลือกช่องสี	โปรแกรม	Adobe	

	 																illustrator	CS6   51

	 ภาพที่	4.36	เครื่องมือกลุ่มแสดงตารางและมุมมอง	Perspective	โปรแกรม	Adobe	

																																illustrator	CS6		 								 51

	 ภาพที่	4.37	เครื่องมือกลุ่มดูดสีของภาพและวัดระยะตำาแหน่งภาพ	โปรแกรม	Adobe	

																																illustrator	CS6	 								51

	 ภาพที่	4.38	เครื่องมือกลุ่ม	Symbol	และ	Graph	โปรแกรม	Adobe	illustrator	CS6	 	52

	 ภาพที่	4.39	เครื่องมือกลุ่มรูปทรงต่างๆ	โปรแกรม	Adobe	illustrator	CS6	 								52

	 ภาพที่	4.40	เครื่องมือกลุ่มตัดภาพเป็นชิ้นเล็ก	โปรแกรม	Adobe	illustrator	CS6									52



(9)คู่มือการปฏิบัติงานภาพประกอบชุดวิชามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส�รบัญภ�พ	(ต่อ)

  

	 	 	 หน้�                                                                                                               

 	ภาพที่	4.41	เครื่องมือกลุ่มเลื่อนดูพื้นที่การทำางานบนหน้าจอ	โปรแกรม	Adobe	

																																illustrator	CS6	 							52

	 ภาพที่	4.42	เครื่องมือกลุ่มกำาหนดสีพื้นและเส้น	โปรแกรม	Adobe	illustrator	CS6	 	53

	 ภาพที่	4.43	เครื่องมือกลุ่มหน้าต่างที่รวบรวมคุณสมบัติการทำางานของเครื่องมือ	

	 																โปรแกรม	Adobe	illustrator	CS6	 							53

	 ภาพที่	4.44	ใบกำากับภาพประกอบชุดวิชา	 							54

	 ภาพที่	4.45	พื้นที่ระบุรหัสรับเข้างานต้นฉบับชุดวิชา	 							54

	 ภาพที่	4.46	Address	bar				 							55

	 ภาพที่	4.47	หน้าระบบสารสนเทศเพื่อการผลิตเอกสารการสอน						 							55

	 ภาพที่	4.48	หน้าต่าง	login								 							55

 ภาพที่	4.49	กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน	 							55

	 ภาพที่	4.50	หน้าแรกแสดงเมนูภาพประกอบ			 							56

	 ภาพที่	4.51	เมนูหลักภาพประกอบ	 	 56

	 ภาพที่	4.52	เมนูรองภาพประกอบ							 	 56

	 ภาพที่	4.53	หน้าต่างสั่งงานภาพประกอบ	 						57

	 ภาพที่	4.54	หน้าต่างบริหารจัดการงานภาพ	 						57

	 ภาพที่	4.55	การจัดการข้อมูลเจ้าหน้าที่และจำานวนภาพ	 						58

	 ภาพที่	4.56	ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับชุดวิชาร่าง	3		 						58



(10)คู่มือการปฏิบัติงานภาพประกอบชุดวิชามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส�รบัญภ�พ	(ต่อ)

  

	 	 	 หน้�                                                                                                               

 ภาพที่	4.57		หน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าต่างโปรแกรมสแกนScanWizardPro	7					 						58-59

	 ภาพที่	4.58		สแกนสำาเนาต้นฉบับภาพประกอบจากถ่ายเอกสาร	 								 59

	 ภาพที่	4.59		สแกนสำาเนาต้นฉบับภาพประกอบจากถ่ายเอกสารตั้งชื่อ 

	 	 และนามสกุลไฟล์	Save	 								60

 ภาพที่	4.60		เปิดการใช้งานโปรแกรม	Adobe	illustrator	CS6	 								 61

	 ภาพที่	4.61		วางภาพบนพื้นที่ทำางาน	 								 61

	 ภาพที่	4.62		การดราฟภาพจากสำาเนาต้นฉบับด้วยโปรแกรม	Adobe	illustrator	CS6	 	 62

	 ภาพที่	4.63		สร้างตัวอักษรประกอบภาพ	Mathtype	จากสำาเนาต้นฉบับด้วย 

	 		 โปรแกรม	Adobe	illustrator	CS6	 								 63

	 ภาพที่	4.64		สืบค้น	Google	หาภาพต้นแบบ	 								64

	 ภาพที่	4.65		เปิดไฟล์	New	Document	ในโปรแกรม	Adobe	illustrator	CS6	 								64

	 ภาพที่	4.66		พื้นที่ทำางานโปรแกรม	Adobe	illustrator	CS6	 								65

	 ภาพที่	4.67		ภาพต้นแบบวางอยู่หน้าพื้นที่ทำางาน	โปรแกรม	Adobe	illustrator	CS6		65-66

	 ภาพที่	4.68		การทำางาน	Layer	2	ใช้เครื่องมือ	Pen	Tool	พื้นที่ทำางาน	โปรแกรม	 

	 		 Adobe	illustrator	CS6	 								66

	 ภาพที่	4.69		การทำางาน	Layer	3	ใช้เครื่องมือ	Pen	Tool	พื้นที่ทำางาน	โปรแกรม	 

	 		 Adobe	illustrator	CS6	 								67

	 ภาพที่	4.70		การทำางาน	Layer	4	ใช้เครื่องมือ	Pen	Tool	พื้นที่ทำางาน	โปรแกรม	 

	 		 Adobe	illustrator	CS6	 								67

	 ภาพที่	4.71		ใส่สี	Layer	2	ใช้เครื่องมือ	Eyedropper	Tool	พื้นที่ทำางานโปรแกรม	 

	 		 Adobe	illustrator	CS6	 								68

	 ภาพที่	4.72		ใส่สี	Layer	2,	4	ใช้เครื่องมือ	Eyedropper	Tool	พื้นที่ทำางานโปรแกรม	 

	 		 Adobe	illustrator	CS6	 								68



(11)คู่มือการปฏิบัติงานภาพประกอบชุดวิชามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส�รบัญภ�พ	(ต่อ)

  

	 	 	 หน้�                                                                                                               

	 ภาพที่	4.73		การตรวจสอบไฟล์ค่านำ้าหนักสีเมื่อพิมพ์งานสีเดียว	พื้นที่ทำางานโปรแกรม	 

	 	 Adobe	illustrator	CS6	 							69

	 ภาพที่	4.74ก-ข	การสแกนต้นฉบับภาพประกอบจากหนังสือ	 					69-70

	 ภาพที่	4.75	การสแกนต้นฉบับภาพประกอบจากหนังสือตั้งชื่อและนามสกุลไฟล์	Save			70

	 ภาพที่	4.76		ปรับขนาดภาพตั้งชื่อและนามสกุลไฟล์	Save	 							71

	 ภาพที่	4.77		ไฟล์	word	ต้นฉบับภาพประกอบชุดวิชา	 							71

	 ภาพที่	4.78		บันทึกสำาเนาภาพต้นฉบับภาพประกอบชุดวิชาจากไฟล์	word	 							72

	 ภาพที่	4.79		เปิดโปรแกรม	Adobe	Photoshop	CS6	 							72

	 ภาพที่	4.80		พื้นที่ทำางานวางภาพสำาเนาจากต้นฉบับภาพประกอบบนโปรแกรม	 

	 	 Adobe	Photoshop	CS6	 							73

	 ภาพที่	4.81		กำาหนดค่า	Resolution	ใช้กับงานพิมพ์	 							73

	 ภาพที่	4.82		ปรับความคมชัดของภาพใช้กับงานพิมพ์	 							74

	 ภาพที่	4.83		ปรับความคมชัดของภาพหน้าต่าง	Unshrp	Mask	ใช้กับงานพิมพ์	 							74

	 ภาพที่	4.84		หน้าต่าง	Save	As	ระบุระหัสชุดวิชา	หน่วยที่	ชื่อเจ้าหน้าที่ศิลปะ	 							75

	 ภาพที่	4.85		ตรวจสอบจำานวน	ลำาดับภาพตรงตามกระดาษสำาเนาต้นฉบับภาพ		 							75

	 ภาพที่	4.86		ส่งจัดหน้าอาร์ตเวิร์ก	 							76

	 ภาพที่	4.87		เข้าสู่ระบบ	SERVER	 							76

	 ภาพที่	4.88		กรอกชื่อและรหัสผ่าน	 							77

	 ภาพที่	4.89		เข้าแฟ้ม	Folder	เก็บฐานข้อมูลภาพประกอบ	 							77

	 ภาพที่	4.90		เข้าแฟ้ม	Folder	เก็บฐานข้อมูลภาพประกอบตามรหัสชุดวิชา	 							78

	 ภาพที่	4.91		Address	bar	 							79



(12)คู่มือการปฏิบัติงานภาพประกอบชุดวิชามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส�รบัญภ�พ	(ต่อ)

  

	 	 	 หน้�                                                                                                               

	 ภาพที่	4.92	หน้าระบบสารสนเทศเพื่อการผลิตเอกสารการสอน	 							79

	 ภาพที่	4.93	หน้าต่าง	login	 							79

	 ภาพที่	4.94	กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน	 							80

	 ภาพที่	4.95	หน้าแรกแสดงเมนูภาพประกอบ	 							80

	 ภาพที่	4.96	เมนูภาพประกอบ	 							80

	 ภาพที่	4.97	เมนูภาพประกอบ	 							81

	 ภาพที่	4.98	หน้าต่างสั่งงานภาพประกอบ	 							81

	 ภาพที่	4.99	หน้าต่างบริหารจัดการงานภาพประกอบ	 							82

	 ภาพที่	4.100	การจัดการข้อมูลเจ้าหน้าที่และจำานวนภาพ	 							82

	 ภาพที่	4.101	หน้าต่างส่งงานหน่วยจัดหน้าชุดวิชา	 							83

	 ภาพที่	4.102	ใบกำากับออกแบบปกชุดวิชา	 							83

	 ภาพที่	4.103	ระบบบริหารจัดการปกชุดวิชา	 							84

	 ภาพที่	4.104	หน้าต่างสั่งงานออกแบบปกชุดวิชา	 							84

	 ภาพที่	4.105	หน้าต่างส่งงานระบุจำานวนภาพ	 							84

	 ภาพที่	4.106	ใบสั่งทำาปกเอกสารการสอนชุดวิชาเพื่อปิดเล่ม	 							85

	 ภาพที่	4.107	หน้าต่างทำาปกชุดวิชา	 							85

	 ภาพที่	4.108	หน้าต่างสั่งงานออกแบบปกชุดวิชา	 							86

	 ภาพที่	4.109	หน้าต่างกำาหนดค่าสีที่ใช้พิมพ์	1-3	สี	(ปัจจุบันระบุ	4	สี)	 							86

	 ภาพที่	4.110	การค้นหาโดยค้นแบบช่วงวันที่	 							87

	 ภาพที่	4.111	ค้นหาจากรหัสชุดวิชา	 							87

	 ภาพที่	4.112	พิมพ์รายงาน	 							87



(13)คู่มือการปฏิบัติงานภาพประกอบชุดวิชามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส�รบัญภ�พ	(ต่อ)

  

	 	 	 หน้�                                                                                                               

	 ภาพที่	4.113	เลือกเจ้าหน้าที่หน่วยศิลปะ	 							88

	 ภาพที่	4.114	พิมพ์ใบกำากับงาน	 							88

	 ภาพที่	4.115	หน้าต่างรายงานออกแบบปกชุดวิชา	 							89

	 ภาพที่	4.116	หน้าต่างรายงานทำาปกชุดวิชา	 							89

			ภาคผนวก	 ภาพผนวกที่	1	การอบรมเชิงปฏิบัติการ	 							99

				 ภาพผนวกที่	2	การมอบรางวัลและใบเกียรติบัตร	ในงาน	KM	DAY	2556	 						101

				 ภาพผนวกที่	3	การเข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ	 						102 



(14)คู่มือการปฏิบัติงานภาพประกอบชุดวิชามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส�รบัญภ�พแผนภูมิ

  

	 	 	 		หน้�         

 บทที่	2		ภาพแผนภูมิที่	2.1	โครงสร้างการบริหารงานของสำานักพิมพ์	

																																								มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 				 				6

	 	 	ภาพแผนภูมิที่	2.2	โครงสร้างการบริหารงานของหน่วยศิลปะ	สำานักพิมพ์			 	 	 		8

  ภาพแผนภูมิที่	2.3	โครงสร้างงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และภาพประกอบของหน่วยศิลปะ

	 	 																								สำานักพิมพ	์ 	 				9

	 	 ภาพแผนภูมิที่	2.4	ตารางข้อมูลภาคปีการศึกษา	1/2556	ถึงภาคปีการศึกษา	2/2558						10

 บทที่	3	ภาพแผนภูมิที่	3.1	ขั้นตอนการดำาเนินงานขอใช้บริการงานภาพประกอบของภายใน

	 	 																						หน่วยศิลปะ	 	 			35

  ภาพแผนภูมิที่	3.2	กระบวนการของต้นฉบับชุดวิชาเมื่อเข้าสู่การดำาเนินงานของ

	 	 																							สำานักพิมพ์		 	 			36		



(15)คู่มือการปฏิบัติงานภาพประกอบชุดวิชามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส�รบัญต�ร�ง

  

	 	 	 		หน้�         

 บทที่	2	ตารางที่	2.1	มาตรฐานการทำางานภาพประกอบ																																																				10

 บทที่	3		ตารางที่	3.1	ลักษณะของเส้น																																																																						27-28

	 	 ตารางที่	3.2	กระบวนการดำาเนินงานของต้นฉบับภาพประกอบชุดวิชาของหน่วยศิลปะ	

	 	 																สำานักพิมพ์	 			 33-35



1คู่มือการปฏิบัติงานภาพประกอบชุดวิชามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นางสมยล กำาแหงฤทธิรงค์

บทที่ 1

บทน�ำ

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของกำรจัดท�ำคู่มือ

ควำมเป็นมำ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด   ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต

มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนท่ัวไป  เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อ

ส�าหรับทุกคนเพื่อสนองความต้องการของบุคคลและสังคมด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล   ซึ่งใช ้

สื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และวิธีการอื่นที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้

ด้วยตนเอง  โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ  ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป  โดยอาศัยสื่อการสอน 

ในหลาย  ๆ  รูปแบบ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นสื่อหลักซึ่งมหาวิทยาลัยให้ความส�าคัญโดยด�าเนินการ

จัดพิมพ์  เพ่ือให้นักศึกษาหาความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิที่ถ่ายทอดไว้  จนเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางในสื่อ 

สิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย

  ในระยะเริ่มแรกหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการจัดพิมพ์เอกสารการสอนชุดวิชา  คือฝ่ายการพิมพ์  ซึ่ง

เป็นส่วนหนึ่งของส�านักเทคโนโลยีการศึกษา เมื่อมหาวิทยาลัยขยายตัวขึ้น และมีนักศึกษาเพิ่มเป็นจ�านวนมากใน

แต่ละปีจึงส่งผลให้ภาระงานทางด้านการพิมพ์เพ่ิมปริมาณมาก  ฝ่ายการพิมพ์จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นส�านักพิมพ ์

ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2529 โดยมีโครงสร้างประกอบด้วย 4 ฝ่าย 

คือ ส�านักงานเลขานุการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายจัดพิมพ์ และฝ่ายเผยแพร่และจัดจ�าหน่าย

  ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2553  มหาวิทยาลัย  ก�าหนดให้ส�านักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์- 

แห่งชาติ รวมการบริหารจัดการและงบประมาณของทั้งสองหน่วยงานไว้ด้วยกัน ท�าให้โครงสร้างของการบริหารงาน 

ของส�านักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ จึงประกอบด้วย 4 ฝ่าย และ 1 ศูนย์ คือ ส�านัก

เลขานุการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายจัดพิมพ์ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ�าหน่าย และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาต ิ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาส�านักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ  ได้มีการปรับปรุงพัฒนา

หน่วยงานอย่างต่อเน่ือง   มีการจัดองค์กรและบทบาทหน้าที่ให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจที่ขยาย

เพิ่มขึ้น   รวมถึงน�าเทคโนโลยีระบบติดตามงานปรับปรุงในด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้สอดรับกับสถานการณ์

ปัจจุบันอันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการด�าเนินงานที่ดียิ่งขึ้น 

 

ควำมส�ำคัญของกำรจัดท�ำคู่มือ

ด้วยกระแสของความเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากโลกาภิวัตน์อย่างไม่หยุดยั้ง   สังคมจึงต้องการสาระและ

ข่าวสารที่มีความรวดเร็วและถูกต้องก่อให้เกิดการแข่งขันกันของระบบสารสนเทศ (Information technology) 

เพื่อการน�าเสนอข้อมูลผ่านสื่อต่าง  ๆ  สูงมากขึ้น  โดยอาศัยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพใน

การผลิตสื่อ ด้วยเหตุนี้เอง สื่อสิ่งพิมพ์จึงต้องมีการพัฒนาให้ทันในระบบสารสนเทศ  ในการที่จะตอบสนองต่อความ

ต้องการของสังคม โดยการน�าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานเข้าสู่ระบบการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็นสื่อหลัก

ของเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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องค์ประกอบท่ีส�าคัญของสื่อการสอนประเภทสื่อสิ่งพิมพ์นอกจากตัวอักษร  (Text)  ที่เป็นการสื่อความ 

ตามเนื้อหาโดยตรงแล้วยังมีงานภาพประกอบ  (Illustrate)  ที่เป็นส่วนเสริมที่ส�าคัญท�าให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจ 

เนื้อหาได้ถูกต้องอย่างรวดเร็วตามวัตถุประสงค์ของชุดวิชา   ในปี   2554   รายงานการประเมินตนเองประจ�าปี

การศึกษา (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555) ส�านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ก�าหนด 

การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  ผลการด�าเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐานด้วยการก�าหนดประเด็นความรู้และ 

เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้ครอบคลุมพันธกิจอย่างน้อยหนึ่ง 

พันธกิจ มีผลการด�าเนินงานตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

1.  ประชุมคณะท�างานการจัดการความรู้เพ่ือประเมินผลการจัดการความรู้ประจ�าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2553 และจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 5 ปี และแผนการจัดการความรู้ประจ�าปี 2554 และก�าหนด

ประเด็นความรู้ที่สมควรน�ามาปรับปรุงพัฒนางาน คือ เรื่อง “ภาพประกอบชุดวิชาและต้นฉบับชุดวิชา”

2.  จัดตั้งคณะท�างานปรับปรุงพัฒนางานภาพประกอบชุดวิชาและต้นฉบับชุดวิชาเพื่อด�าเนินการเกี่ยว

กับประเด็นความรู้และเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามแผนการจัดการความรู้   (ค�าส่ังแต่งต้ังคณะ

ท�างานและปรับปรุงพัฒนางานภาพประกอบชุดวิชาและต้นฉบับชุดวิชา ที่ 15/2554 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2554 

และที่ 16/2554 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2554)

3.  ก�าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะให้สอดคล้องกับประเด็นความรู้ท่ีก�าหนด

ผลการด�าเนินงาน   จัดประชุมคณะท�างานเพื่อพิจารณาโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  โดยกลุ่มเป้าหมาย  คือ

บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่   หน่วยบรรณาธิการ  หน่วยเตรียมต้นฉบับ  หน่วยจัดหน้าชุดวิชาและ

หน่วยศิลปะ

4.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) 

เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก�าหนดและเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก�าหนดผลการ 

ด�าเนินงาน  มีการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการท�างาน   เม่ือ 

วันที่  2  มิถุนายน 2554  เรียนเชิญ อาจารย์ธีระ   ปิยะคุณากร  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง  “เทคโนโลยีการผลิต 

สิ่งพิมพ์”  แก่บุคลากรหน่วยบรรณาธิการ  หน่วยเตรียมต้นฉบับ  หน่วยจัดหน้าชุดวิชาและหน่วยศิลปะ  ในวันที่  

4 – 6 กรกฎาคม 2554 จัดระดมสมองผู้เข้าอบรมเพื่อหาแนวทางปรับปรุงพัฒนางานภาพประกอบชุดวิชาและ

ต้นฉบับชุดวิชา

5. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก�าหนดทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็น

แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  (Explicit  Knowledge)

จากผลด�าเนินงาน  ส�านักพิมพ์ได้รวบรวมความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานภาพประกอบชุดวิชา 

และต้นฉบับชุดวิชา  และจากการศึกษาดูงาน  ณ  โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่  21  กรกฎาคม 

2554  มาจัดท�าเป็นคู่มือการท�างานภาพประกอบชุดวิชาและต้นฉบับชุดวิชา  และเข้าสู่เมนูการจัดการความรู ้

เผยแพร่บนเว็บไซต์ (http://www.stou.ac.th/Offices/oup/km web/images/คู่มือภาพประกอบ)
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  จึงเห็นความส�าคัญก�าหนดให้ส�านักวิชาการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้

แก่ฝ่ายคณาจารย์ทุกสาขา   เพื่อท�าหน้าที่บรรณาธิการประจ�าชุดวิชา   ส�านักพิมพ์จึงมอบหมายให้ผู้เขียนเป็น

วิทยากรบรรยายเรื่อง “การเตรียมข้อมูลเอกสารการสอน พร้อมภาพประกอบ” ในวันที่ 11 มิถุนายน 2552 มีผู้

เข้าร่วมอบรม 20 คน จนถึงปัจุบัน

ในฐานะผู้เขียนมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารงานจัดท�าภาพประกอบให้กับชุดวิชาทุกระดับ ทุกสาขา   ให้แก่

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เริ่มปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน ได้ตระหนักเห็นความส�าคัญของการพัฒนาการ

สร้างงานภาพประกอบโดยใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี ในยุคปัจจุบัน   ดังนั้นจึงจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงาน

ภาพประกอบชุดวิชามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้น  เพื่อให้เข้าใจกระบวนการ

ท�างานภาพประกอบในยุคดิจิทัลท่ีมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ สามารถสร้างสรรค์งานภาพประกอบเพื่อ 

สื่อความหมายให้ตรงประเด็น   มีความร่วมสมัยของเนื้อหาและหลักวิชาของชุดวิชาด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่เร่ิมต้นจนสิ้นสุดกระบวนการท�างานท่ีถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  รวมทั้งน�ามาเป็นปัจจัยในการ

ปรับปรุงการท�างานให้ดีขึ้น  ดังพันธกิจของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พัฒนาระบบการศึกษาทางไกล

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยมุ่งผลิตบัณฑิตแต่ละระดับเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ  วิจัย 

ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาทางไกลและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

1.2  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท�ำคู่มือ

1.2.1 เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานในการจัดการภาพประกอบในเอกสารการสอนชุดวิชาของมหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช อย่างมีระบบและได้มาตรฐาน

1.2.2 เพื่อให้ทราบถึงเกณฑ์ในการสร้างภาพประกอบเพื่อใช้ในงานเอกสารการสอนชุดวิชาและ 

 เกิดประโยชนต์ามเป้าหมายของงาน

  1.2.3  เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการสร้างภาพประกอบของเอกสารการสอนชุดวิชา

1.3  ขอบเขตของกำรศึกษำ

1.3.1  บุคลากรประจ�าหน่วยศิลปะ ฝ่ายจัดพิมพ์ ส�านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1.3.2  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประสานงานภาพประกอบของเอกสารการสอนชุดวิชา ได้แก่ หน่วย

เตรียมต้นฉบับ หน่วยบรรณาธิการ หน่วยจัดหน้าชุดวิชา หน่วยวางแผนและประสานงานการผลิต

                                                              

1.4  นิยำมศัพท์

ภำพประกอบ หมายถึง  ภาพลายเส้น  ภาพถ่าย  ภาพจากอินเทอร์เน็ต  แผนภูมิ  และภาพวาดซึ่งใช้

ประกอบชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ชุดวิชำ  หมายถึง  เอกสารการสอนชุดวิชาในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก ของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบด้วยเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติ หน่วยที่ 1-15 ประมวลสาระ

ชุดวิชาและแนวการศึกษาชุดวิชา หน่วยที่ 1-15 และแนวการศึกษาชุดวิชา (ประเด็นสาระการเรียนรู้ของปริญญาเอก)

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  หมายถึง  ชุดค�าส่ังที่เขียนข้ึนมาเพื่อส่ังให้คอมพิวเตอร์สร้างภาพและจัดการ



4คู่มือการปฏิบัติงานภาพประกอบชุดวิชามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นางสมยล กำาแหงฤทธิรงค์

เกี่ยวกับรูปภาพหรือแก้ไขได้  เช่น โปรแกรมอะโดบีอิลัสเทรเทอร์  (Adobe  Illustrator)  และอะโดบี โฟโตชอป 

(Adobe Photoshop) สร้างสรรค์ตกแต่งภาพ

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรท�ำคู่มือ

    1.5.1  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างภาพประกอบส�าหรับเอกสารการสอนชุดวิชา

    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

    1.5.2  เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของงานภาพประกอบที่    

    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ผลิตขึ้นในรูปแบบของสื่อการศึกษาในระบบการเรียน 

    การสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

    1.5.3   เพื่อเป็นประโยชน์ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดท�าเอกสารการสอนชุดวิชา

      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

       1.5.4  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานด้านภาพประกอบ  

   

 โดยสรุป  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าภาพประกอบนั้น มีความส�าคัญตั้งแต่

ต้นทางของการจัดเตรียมจนถึงปลายทางของการส่งข้อมูล เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพงานด้วยการพัฒนา 

ขีดความสามารถของบุคลากรให้ก้าวทันเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช ดังนั้นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานด้วยระบบและโปรแกรมต่าง  ๆ  ในคู่มือ

ฉบับนี้่จึงเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถเติมเต็มศักยภาพพื้นฐานด้านการใช้เครื่องมือหลักในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส�าหรับการสร้างภาพประกอบเอกสารการสอนชุดวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทที่ 2
วิเครำะห์งำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

ส�านักพิมพ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มีหน้าที่รับผิดชอบผลิตส่ือการเรียนการสอนถือเป็น 

สื่อหลักในการใช้ระบบการศึกษาทางไกล  หน่วยศิลปะมีภาระหน้าที่จัดท�าเอกสารการสอนชุดวิชา  และแบบฝึก

ปฏิบัติระดับ  ปริญญาตรี  ประมวลสาระชุดวิชาระดับปริญญาโท  เอกสารการสอนรายวิชา  เอกสารการสอน

ระดับประกาศนียบัตรในสาขาวิชาต่าง  ๆ   แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน  หนังสือในโครงการ

ส่งเสริมการแต่งต�ารา  หนังสือหายากในโครงการเลือกสรรและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (ebook)  รวมถึงสิ่งพิมพ ์

เฉพาะกิจ (Special Publication) เช่น แผ่นพับ (Brochures) โปสเตอร์ (Poster) ปฏิทินประจ�าปี ไดอารีประจ�า

ปี  ข่าว มสธ. นามบัตร แผ่นปลิว การ์ดอวยพร หนังสือวารสารสุโขทัย รูปแบบต่างๆ ครบวงจรที่ได้มาตรฐานมี

คุณภาพ  และงานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย  เช่น  ตกแต่งเวที  งานนิทรรศการ  ป้ายสัมมนาภายในและภายนอก

ส�านัก งานบริการสังคม งานสอนศิลปะ วิทยากร เป็นต้น โดยใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดรับกับการ

พัฒนาสื่อการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย  พร้อมทั้งเผยแพร่และจัดจ�าหน่ายส่ิงพิมพ์ทางวิชาการและสื่อ

เสริมใช้ประกอบการศึกษาชุดวิชาต่าง ๆ ได้แก่ DVD ประกอบชุดวิชา เป็นต้น เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการ

ศึกษาของประเทศ   เป็นหน่วยงานที่หารายได้และพึ่งพาตนเอง  ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ส�านักพิมพ์   

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   เป็นหน่วยงำนที่ผลิตและจัดจ�ำหน่ำยสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภำพแบบครบวงจร  

โดยใช้เทคโนโลยี  ที่ทันสมัยและพัฒนำควำมรู้บุคลำกรในอุตสำหกรรมกำรพิมพ์ของประเทศ

2.1 รูปแบบกำรบริหำรและโครงสร้ำงของระบบงำน

 ส�านักพิมพ์มีโครงสร้างประกอบด้วย 4 ฝ่าย 1 ศูนย์ คือ 

1. ส�านักงานเลขานุการ 

2. ฝ่ายวิชาการ 

3. ฝ่ายจัดพิมพ์ 

4. ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ�าหน่าย

5. ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ*
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ตามผังโครงสร้างบริหารงานที่ได้แสดงไว้ในแผนภูมิที่ 1 ดังนี้

** หน่วยงำนไม่เป็นทำงกำร

ภำพแผนภูมิที่ 2.1 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของส�ำนักพิมพ์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2529

* มสธ. ประกาศจัดโครงสร้างส�านักงานเลขานุการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2547 ตามประกาศ  มสธ. ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2547 
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ส�ำนักงำนเลขำนุกำร   มีหน้าที่อ�านวยการ   งานสารบรรณและธุรการ   งานบุคคล  งานบัญชี   งานการเงิน

และงบประมาณ  งานพัสดุ  งานประชาสัมพันธฺ์ส�านักพิมพ์  งานจัดท�าประกาศและค�าส่ังต่าง  ๆ   ในการบริหาร

งานภายในส�านัก   งานประกันคุณภาพการศึกษา   งานการจัดการความรู้และงานควบคุมภายในและบริหารความ

เส่ียงของส�านักพิมพ์  ตลอดจนอ�านวยความสะดวก  และประสานงานกับหน่วยงานอื่น  ๆ   ทั้งภายในและ

ภายนอกส�านักพิมพ์

ฝ่ำยวิชำกำร   มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานจัดเตรียมต้นฉบับชุดวิชา  รวมทั้งให้บริการงานพิมพ์ร่าง

ต้นฉบับแก่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   งานบรรณาธิการ และงานพิมพ์ซ�้าเอกสารการสอน แบบ

ฝึกปฏิบัติชุดวิชา  ประมวลสาระชุดวิชา   แนวการศึกษาชุดวิชา   เอกสารโสตทัศน์  และชุดการสอนเสริม 

งานประสานงานด้านภาพประกอบชุดวิชา   ตลอดจนงานเลือกสรรผลงานทางวิชาการที่หายากและมีคุณค่า 

ควรแก่การอนุรักษ์ และน�ามาจัดพิมพ์เผยแพร่ไว้เป็นการบริการทางวิชาการแก่นักศึกษาและสังคม

ฝ่ำยจัดพิมพ์   มีหน้าที่วางแผนประสานงานการจัดพิมพ์เอกสารการสอนและสิ่งพิมพ์ต่าง  ๆ  ของงาน

มหาวิทยาลัย  งานวางแผนวัสดุทางการพิมพ์  ได้แก่  กระดาษและวัสดุอื่นๆ  ที่จ�าเป็นในการผลิตและท�าสิ่งพิมพ์ 

งานก�าหนดรายละเอียดของจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์  การประเมินราคาสิ่งพิมพ์   การพิสูจน์อักษร   การจัดหน้าเอกสาร

การสอนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และจัดท�าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (e-book)  ออกแบบและจัดท�าอาร์ตเวิร์ก 

สิ่งพิมพ์ต่าง  ๆ   การถ่ายฟิล์มและวางรูปแบบ  การท�าแม่พิมพ์  การจัดเก็บฟิล์มและแม่พิมพ์  การพิมพ์ระบบออฟเซต 

การพิมพ์ระบบดิจิทัล การผลิตส�าเนาเอกสาร การควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ การท�าสิ่งพิมพ์ส�าเร็จ และการซ่อม 

บ�ารุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์การพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดจนการให้ค�าปรึกษาด้านการพิมพ์แก่หน่วยงานต่าง  ๆ

เช่น  การออกแบบและก�าหนดรูปเล่มสิ่งพิมพ์  การเลือกใช้วัสดุและเทคนิคด้านการพิมพ์  ฯลฯ  นอกจากนี้ยังมี

งานบริการทางการพิมพ์ต่าง ๆ   เช่น  การบริการพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง  การพิมพ์เอกสารลับ  และแบบฟอร์มต่าง  ๆ 

ให้แก่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ฝ่ำยเผยแพร่และจัดจ�ำหน่ำย   มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดจ�าหน่ายเอกสารการสอนชุดวิชาแบบฝึก

ปฏิบัติชุดวิชา แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา 

และวัสดุการศึกษาอื่นๆ ทีม่หาวิทยาลัยจัดพิมพ์หรือจัดท�าขึ้นการรับฝากขายและจัดจ�าหน่ายผลงานทางวิชาการ

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเพื่อการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการพิมพ์และส่ิงพิมพ์  รวมท้ังการจัดท�าของท่ีระลึก

ของมหาวิทยาลัยเพื่อการเผยแพร่และจัดจ�าหน่าย

ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีกำรพิมพ์แห่งชำติ  มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการฝึกอบรม ประสานงานเพื่อ

พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม จัดท�าแผนปฏิบัติงานการฝึกอบรม พัฒนาระบบการฝึกอบรม/รูปแบบ/เทคนิควิธีการ 

วิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายและความเป็นไปได้ในการฝึกอบรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นไปตาม

แผนงานที่ก�าหนด ประสานงานวิทยากร อาคาร สถานที่ การวิเคราะห์และประเมินผลการฝึกอบรม ด�าเนินการ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านเทคโนโลยีการพิมพ์  วิเคราะห์เนื้อหาและพัฒนาหลักสูตรการสอน ก�าหนดแผนการสอน

จัดท�าตารางการฝึกอบรม ก�าหนดขั้นตอนการฝึกอบรม ผลิตเอกสารประกอบการฝึกอบรม ควบคุมดูแลให้การ

ฝึกอบรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์
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2.2 จ�ำนวนบุคลำกรในหน่วยศิลปะ

ในปัจจุบันหน่วยศิลปะ   ส�านักพิมพ์   มีบุคลากรที่ท�าหน้าที่จัดท�าภาพประกอบชุดวิชารวมถึงงาน

ออกแบบปกชุดวิชาและออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย มีบุคลากรจ�านวน 14 อัตรา แบ่งโครงสร้างตามลักษณะงานออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

2.2.1 งำนสร้ำงภำพประกอบเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มีจ�านวนบุคลากร 6 อัตรา แบ่งตามต�าแหน่ง

งานดังนี้ 

  -   ต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยศิลปะนักวิชาการช่างศิลป์  ช�านาญการ  จ�านวน  1  อัตรา 

  -   ต�าแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์  ช�านาญการ  จ�านวน  2  อัตรา 

  -   ต�าแหน่งช่างออกแบบงานพิมพ์ จ�านวน  3  อัตรา

 2.2.2  งำนออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ มีจ�านวนบุคลากร 7 อัตรา แบ่งตามต�าแหน่งงานดังนี้

-   ต�าแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)  จ�านวน  1  อัตรา

-   ต�าแหน่งนายช่างศิลป์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) จ�านวน  1 อัตรา

-   ต�าแหน่งช่างออกแบบงานพิมพ์ จ�านวน  5  อัตรา ดังแผนผังโครงสร้างการบริหารงานหน่วย 

    ศิลปะ ส�านักพิมพ์ ต่อไปนี้

 2.2.3  งำนออกแบบปกเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ รับผิดชอบทุกอัตราในหน่วยศิลปะ แบ่งโครงสร้าง

ตามลักษณะงานออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

แผนผังโครงสร้ำงลักษณะงำนของหน่วยศิลปะ  ส�ำนักพิมพ์

 

 

ภำพแผนภูมิที่ 2.2 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของหน่วยศิลปะ  ส�ำนักพิมพ์
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2.3  ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมต�ำแหน่งที่ได้รับมอบหมำย

        

ภำพแผนภูมิที่ 2.3 โครงสร้ำงงำนออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และภำพประกอบของหน่วยศิลปะ  ส�ำนักพิมพ์
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รำยละเอียดของงำน/ปริมำณงำน

  งานสร้างภาพประกอบชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช   ประกอบด้วย   ภาพลายเส้น  

ภาพวาด  ภาพถ่าย   และแผนภูมิ   ของชุดวิชาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  ปริญญาเอก  ทุกสาขาวิชา 

ที่เปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนทุกภาคการศึกษา  รวมทั้งสิ้น  249  ชุดวิชา  ค้นจากระบบสารสนเทศ  (ข้อมูลภาค 

ปีการศึกษา 1/2556 ถึง ภาคปีการศึกษา 2/2558)  โดยภายใน 1 ชุด วิชามีเนื้อหา 15 หน่วย นับเป็นจ�านวน

งาน 824 งาน แก้ไขงาน 452 งาน รวมทั้งหมด 1,276 งาน แต่ละชุดจ�านวนภาพประกอบมีไม่เท่ากันอยู่ที่ภาพ

ประกอบแล้วแต่เนือ้หาของแต่ละต้นฉบบัชดุวชิา  เพราะฉะนัน้ปรมิาณงานการสร้างภาพประกอบโดยประมาณสร้าง

งานมจี�านวน 45,827  ภาพ และแก้ไขงานภาพประกอบมีจ�านวน 2,541 ภาพ รวมทั้งหมด 48,368 ภาพ ต่อรอบ

ชุดวิชาใหม่และปรับปรุงชุดวิชา ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มที่จะมีการปรับปรุงมากขึ้นให้ทันต่อความเปล่ียนแปลง

ตามสภาวการณ์ของงานในปัจจุบัน ภาค 1/2556
19%

ภาค 2/2558
12%

ภาค 2/2557
15%

ภาค 2/2556
24%

ภาค 2/2557
18%

ภาค 1/2558
12%

ภำพแผนภูมิที่ 2.4 ตำรำงข้อมูลภำคปีกำรศึกษำ 1/2556 ถึง ภำคปีกำรศึกษำ 2/2558

ระยะเวลำในกำรด�ำเนินงำน

  จากการก�าหนดมาตรฐานของการสร้างภาพประกอบจะใช้เวลาตั้งแต่รับใบงานจนถึงผลงานสร้างภาพ

ประกอบแล้วเสร็จประมาณ 7-10 วันท�าการ ดังตารางมาตรฐานงานภาพประกอบ 

ตารางที่ 2.1 มาตรฐานการท�างานภาพประกอบ

งำน มำตรฐำนกำรท�ำงำนโดยเฉลี่ยต่อคน

1. งานภาพประกอบชุดวิชา

     - สแกน ตกแต่งภาพ

     - SCAN/Draft

     - ตาราง/แผนภูมิ

     - วาดด้วยคอมฯ

     - วาดด้วยมือ

     - การ์ตูน/ภาพวาด

 

   - งานง่าย, งานยาก

   - งานง่าย, งานยาก

   - งานง่าย, งานยาก

   - งานยาก

   - งานยาก

   - งานยาก

   50, 25

   10, 1

   15, 3

   3

   3

   2

  ภาพ/วัน

  ภาพ/วัน

  ภาพ/วัน

  ภาพ/วัน

  ภาพ/วัน

  ภาพ/วัน

2. แก้ไข, เพิ่มเติมงานภาพ 

ประกอบชุดวิชา

   - งานง่าย, งานยาก    5, 1   ภาพ/วัน
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ในฐานะหัวหน้าหน่วยศิลปะเห็นความส�าคัญการจัดท�าคู่มือเพื่อการควบคุมการปฏิบัติงานที่มีขอบเขต

เนื้อหาของงานหลากหลาย มีขั้นตอนการท�างาน ก�ากับงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้งาน

ที่รับผิดชอบส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ และรวบรวมองค์ความรู้ในการจัดท�าเอกสารทางวิชาการ ควบคุม ตรวจสอบ

การปฏิบัติงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม ก�ากับ ดูแล ให้ค�าปรึกษา แนะน�า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมิน

ผลและให้บริการวิชาการด้านต่าง   ๆ    เช่น   ฝึกอบรม   และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ 

วิธีการของงานในด้านวิชาการศึกษา  ตอบปัญหาต่าง  ๆ   เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เพื่อให้สามารถปฏิบัตงิานได้อย่าง

ถูกต้อง  มีประสิทธิภาพ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง  ๆ  ตามที่ได้รับแต่งตั้ง  เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ

ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ  และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  ในการปฏิบัติงานในหน่วยศิลปะต้อง 

รับผิดชอบ  เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก�าหนดตามมาตรฐานงานภายใน 

หน่วยศิลปะงานภาพประกอบ  เตรียมต้นฉบับภาพก่อนจัดท�างานภาพประกอบ  โดยประสานงานกับ 

หน่วยบรรณาธิการฝ่ายวิชาการ  การให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับการขอใช้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ

ผลิตภาพประกอบชุดวิชา  ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างงานภาพประกอบในรูปแบบ

ต่าง  ๆ   และน�าเสนอรายงานความก้าวหน้าสรุปงานเกี่ยวกับการผลิตงานภาพประกอบชุดวิชาให้หัวหน้าฝ่ายจัดพิมพ ์

เพื่อด�าเนินการต่อไป

2.4 งำนในหน้ำที่หน่วยศิลปะ (Job description)

1.  งำนภำพประกอบ  ถือเป็นหน้าที่หลักของผู้จัดท�าคู่มือในที่นี้ภาพประกอบหมายถึง  การสร้างภาพ

ประกอบชุดวิชาทุกระดับทุกสาขา  เป็นงานต้องก�าหนดทักษะความสามารถทางวาดภาพเป็นพ้ืนฐานเดิมรวมถึง

ความช�านาญการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งลักษณะของงาน ดังต่อไปนี้

  1.1  ภาพลายเส้น

     1.1.1  เป็นภาพวาด (Drawing) ด้วยมือหรือวาดน�้าหนักสีต่อเนื่องและภาพระบายสี

     1.1.2  วาดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  1.2  ภาพถ่าย

         1.2.1  ภาพจาก Internet

     1.2.2  ภาพจากกล้องดิจิตอล

     1.2.3  ภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ (Capture)

  1.3  ภาพจากเครื่องกราดภาพ (Scanner) ภาพที่ผ่านการพิมพ์น�ามาเป็นต้นฉบับ

  1.4  ภาพแผนภูมิ

  1.5  ภาพจาก Power point

  1.6  ภาพจาก excel

  1.7  ภาพจาก PDF 

  1.8  ภาพวาด
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2. งำนปกชุดวิชำ  เป็นหน้าที่อีกอย่างหนึ่งของหน่วยศิลปะ  คือ การออกแบบปกชุดวิชาทุกระดับ 

ทุกสาขาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประกอบด้วยเอกสารการสอนชุดวิชาและแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา  

ประมวสาระชุดวิชาและแนวการปฏิบัติชุดวิชารวมถึงปกระดับปริญญาเอก   ในฐานะเป็นผู้จัดท�าคู่มือและ

บริหารงานภายในหน่วยศิลปะ  ได้ใช้ระบบสารสนเทศน�ามาบริหาร  ขั้นแรกหัวหน้างานรับข้อมูลใบก�ากับงานส่ง

จากหน่วยบรรณาธิการฝ่ายวิชาการ  ตรวจสอบพร้อมก�าหนดผู้ออกแบบส่งงานผ่านรบบสารสนเทศ  ผู้ออกแบบ

รับข้อมูล  (data)  จากระบบสารสนเทศผ่านหัวหน้างาน  จากนั้นผู้ออกแบบจะต้องวางแผนในการออกแบบโดย

การน�าภาพถ่ายหรือภาพเขียน ตัวอักษร  (Text)  เป็นงานที่ต้องผสมผสานทัศนศิลป  (Visual  art)  จะต้องใช้ความคิด

สร้างสรรค์จากจินตนาการจัดวางองค์ประกอบ  (Composition)  ให้ตรงตามเนื้อหาที่ก�าหนดมาเพื่อให้เกิด 

ความสวยงามและน่าสนใจสามารถสื่อสารความหมายที่ต้องตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ก�าหนดไว้   ในงาน

ออกแบบปกชุดวิชา   เป็นหน้าที่หลักของหน่วยศิลปะ  ท่ีต้องให้บริการแก่หน่วยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท�าเอกสาร

การสอนชุดวิชา   ตลอดจนติดตามงานควบคุมการผลิตด้วยตนเอง 

3.  งำนออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์พิเศษ  ถือเป็นหน้าที่หนึ่งเนื่องจากผู้จัดท�าคู่มือจะต้องค�านึงถึงขั้นตอน

ก่อนพิมพ์เพื่อประกอบการเลือกแนวทางการออกแบบทางการพิมพ์ต้องเกิดประโยชน์ต่อการผลิตสิ่งพิมพ์  ได้แก่ 

ค่าใช้จ่าย  การใช้วัสดุอุปกรณ์  เวลาท�างาน  ขนาดของงานพิมพ์  ขนาดของตัวพิมพ์  การจัดหน้า  ภาพประกอบ 

และความคิดสร้างสรรค์ต่องานพิมพ์   ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานเพื่อส่งผลในการควบคุมติดตามงาน 

การพิมพ์  เพิ่มประสิทธิภาพและส่งผลในการลดต้นทุนซึ่งสอดคล้องกับแผนตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนดไว้  

  4. งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย หน่วยศิลปะมีบุคลากรที่มีความสามารถหลายด้านได้รับการเชิญเป็น

วิทยากรอย่างต่อเนื่องในการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การเป็นบรรณาธิการชุดวิชา  ส�านักวิชาการให้กับอาจารย์

ใหม่ของทุกปี  การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การจัดภาพและเทคนิคการออกแบบสิ่งพิมพ์  ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยี

การพิมพ์แห่งชาติ  วิทยากรบรรยาย “Illustration for Text Book” คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วิทยาลัย-

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศิลปะเด็ก (Art for Kids) และออกแบบฉาก

เพื่อการเรียนรู้  วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ   120  ปี บารมีพระปกเกล้าฯ   ศิลปะลายไทย(หัวโขน)

รวมถึงคณะกรรมการตัดสิน  การประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ตรวจสอบ

พัสดุและงานขอความอนุเคราะห์ เช่น งานป้ายประชุม ออกแบบสติกเกอร์ (Sticker) เป็นต้น

2.5 ลักษณะรูปแบบของงำนสร้ำงภำพประกอบ

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปอย่างรวดเร็วส่งผลการใช้อุปกรณ์ 

ไปตามยุคตามสมัย  การสร้างภาพประกอบในห้วงเวลาที่ผ่านมา  เป็นระบบที่ใช้กระบวนการถ่ายฟิมพ์จากต้นฉบับ

ภาพลายเส้นด้วยกล้องงานพิมพ์  (PMT)  ในปัจจุบันส�านักพิมพ์ได้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดการกับงานก่อนพิมพ์ 

ด้วยการใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภาพ   จัดการบันทึกภาพ   สร้างภาพแทนการใช้กล้องงานพิมพ์ถ่ายภาพ

ลงบนฟิล์ม ในการสร้างภาพประกอบด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ได้น�าคอมพิวเตอร์ Macintosh  (Hardware)  มาใช้ใน

ระบบงานพิมพ์ส่วนอุปกรณ์ชุดค�าสั่ง (Software) คือโปรแกรมสร้างภาพอะโดบีอิลัสเทรเทอร์ (Adobe Illustrator)
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และโปรแกรมตกแต่งภาพอะโดบีโฟโตชอป  (Adobe  Photoshop)  เครื่องกราดภาพ  (Scanner)  เพื่อน�ามา

บันทึกเป็นไฟล์ต้นฉบับภาพเพื่อใช้งานประกอบจัดหน้าชุดวิชา

การสร้างภาพประกอบลายเส้นจะต้องค�านึงถึงค่าน�้าหนักสี  2  ระดับ  ต้นฉบับเป็นภาพลายเส้นขาวจัด 

ด�าจัดหรือภาพฮาล์ฟโทนคือภาพน�้าหนักสีต่อเนื่อง  เมื่อมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในงานก่อนพิมพ์สามารถ

ท�าให้ระบบงานการสร้างภาพประกอบคงคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ฉะนั้นรูปแบบของงาน

สร้างภาพประกอบทีใ่ช้ในเอกสารการสอนชดุวชิาได้แก่  ภาพถ่าย  ภาพจากอนิเทอร์เนต็ ภาพแผนภมู ิ ภาพลายเส้น  

และภาพวาด ทั้งนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีการแบ่งแยกลักษณะงานในรูปแบบต่างๆ อย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้ 

2.5.1 กำรสร้ำงงำนภำพประกอบในอดีต

ในอดีตการสร้างงานภาพประกอบชุดวิชานั้นจะต้องก�าหนดทักษะความสามารถทางวาดภาพได้โดยใช้

วัสดุและอุปกรณ์วาดภาพ  เช่น  ปากกาเขียนแบบ  หมึกด�า  กระดาษ  ไม้บรรทัด  พู่กัน    ดินสอ  เป็นต้น  เพื่อวาดภาพ

เหมือนจริง  การ์ตูน  แผนภูมิ  กราฟสถิติและตาราง รวมถึงงานภาพประกอบเพื่อออกแบบปกทุกระดับทุกสาขา

ชุดวิชา สื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท ดังภาพที่ 2.1

 

  ปากกาเขียนแบบ (Rotring)  วงเวียน   เทมเพลต วงกลม วงรี สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม

ภำพที่ 2.1 วัสดุและอุปกรณ์กำรสร้ำงภำพประกอบ
ที่มา: https://es.aliexpress.com/item/0-1mm-0-18mm-0-2mm-0-25mm-0-3mm-0-35mm-0-6mm-0-7mm/32603293471.html 
       https://www.amazon.co.uk/AARAU-SWITZERLAND-DRAFTING-COMPASS-BLACK/dp/B00UI257XA 
  http://www.bkstationery.com/category.php?sid=20287

    1)  ภำพเหมือนจริง  เป็นภำพวำด (Drawing) ด้วยมือต้องอาศัยทักษะความช�านาญผสมผสานจิตนา- 

การอย่างสูง  ก�าหนดเส้นโครงสร้างโดยร่างภาพ  พยายามมองภาพรวมของรูปภาพ  และวาดออกมาเป็นเส้นใน

ทางตั้งและแนวนอนเพื่อก�าหนดพื้นที่อาณาเขตของรูปทรง  ก�าหนดการจัดวางให้เหมาะสมกับหน้ากระดาษ  ซึ่ง

ในการก�าหนดเส้นโครงสร้างต้องค�านึงถึงสัดส่วยความสวยงาม   การวาดภาพลายเส้นด้วยปากกาหมึกสีด�าบน

กระดาษขาว   รวมถึงการใช้อักษรประกอบการบรรยายภาพจะใช้อุปกรณ์อักษรลอก  (Letter  Press)  เพื่อสื่อความ 

ให้ตรงกับเนื้อหา  ซึ่งจะได้ภาพต้นฉบับภาพไม่มีน�้าหนักกลาง  แต่จะมีความด�าของภาพและพื้นขาวของกระดาษ 

หรือมีความเปรียบต่างขาวจัดด�าจัดเพื่อส่งผลคุณภาพของต้นฉบับภาพลายเส้นขึ้นกับความด�าและความทึบแสง
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ของหมึกสีที่เขียน  และความขาวสะอาด  หรือการใช้ดินสอ  ปากกาลูกลื่น  พู่กัน  เป็นอีกวิธีในการใช้เครื่องมือ

อุปกรณ์เพื่อให้ได้งานต้นฉบับ ดังภาพที่ 2.2

วาดภาพเหมือนจริงใช้อุปกรณ์ พู่กันสีน�้า ดินสอและปากกาลูกลื่น

        อักษรลอก (Letter Press)   ตัวอย่างใช้ปากกาเขียนแบบ (Rotring) กับอักษรลอก

ภำพที่ 2.2 ตัวอย่ำงกำรวำดภำพเหมือนจริง

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2556.

2) ภำพกำร์ตูน เป็นภำพวำด (Drawing) ด้วยมือต้องอาศัยทักษะความช�านาญเช่นกัน การวาดภาพ

ลายเส้นด้วยปากกาหมึกสีด�าหรือภู่กันบนกระดาษขาวจะออกมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะผู้วาดจะสื่อความหมายให้

ถูกต้องกับเนื้อหา  ซึ่งจะได้ภาพต้นฉบับภาพ ดังภาพที่ 2.3

 
พวกโต้แย้ง

 
พวกดื้อรั้น
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พวกศรศิลป์ไม่กินกัน

 

พวกลูกขุนพยัก

 

พวกนอกรีดนอกรอย
 

พวกเตมีย์ใบ้

ภำพที่ 2.3 ตัวอย่ำงกำรวำดภำพกำร์ตูน

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2558.

3)  ภำพแผนภูมิหรือกรำฟ  (Graphs)  เป็นภาพวาดด้วยมือต้องอาศัยทักษะความช�านาญเช่นกัน  

การวาดใช้โต๊ะไฟ เพื่อช่วยในการท�าส�าเนา (Copy) ตามต้นฉบับร่างโดยปากกาหมึกสีด�าบนกระดาษขาวตกแต่ง

ด้วยสกรีน เช่น กราฟแท่ง  กราฟเส้น  และแผนภูมิภาพ เป็นต้นซึ่งจะได้ภาพต้นฉบับภาพ ดังภาพที่ 2.4

ภำพที่ 2.4 ตัวอย่ำงกำรวำดภำพแผนภูมิหรือกรำฟ

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2556.

4)  ภำพตำรำง  เป็นภาพวาดด้วยมือ  ใช้ปากกาหมึกสีด�าวาดลงกระดาษอาร์ตการ์ดที่มีการพิมพ์เส้น

ไพก้าสีฟ้าบางๆ จะต้องค�านวณอักษรก�าหนดกว้างยาวตามต้นฉบับ ได้ภาพต้นฉบับภาพ ดังภาพที่ 2.5

ภำพที่ 2.5 ตัวอย่ำงกำรวำดภำพตำรำง

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2556. 
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5)  กำรจัดองค์ประกอบภำพ  (Composition)  น�าภาพถ่ายโปรการด์มาจัดองค์ประกอบเขียนลายเส้น 

ตกแต่งด้วยสกรีนลงบนกระดาษขาว ได้ภาพต้นฉบับภาพ ดังภาพที่ 2.6

ภำพที่ 2.6 ตัวอย่ำงกำรจัดองค์ประกอบภำพ

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2556. 

2.4.2 กำรสร้ำงภำพประกอบในปัจจุบัน

  ในปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยีการผลิตภาพได้พัฒนาขึ้นโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์มาจัดการระบบงานพิมพ์  ในการ 

จัดท�าภาพประกอบชุดวิชางานเตรียมต้นฉบับ หน่วยศิลปะ ส�านักพิมพ์  ได้น�าโปรแกรมสร้างภาพอะโดบีอิลัสเทรเทอร์ 

(Adobe  Illustrator)  และโปรแกรมตกแต่งอะโดบี  โฟโตชอป (Adobe  Photoshop) ร่วมกับการใช้เครื่องกราดภาพ 

(Scanner)  เพื่อน�ามาบันทึกเป็นไฟล์ต้นฉบับภาพ  สามารถท�าให้ระบบงานการสร้างภาพประกอบคงคุณภาพและ

เพิ่มผลผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นอย่างดี

Adobe Illustrator CS6

Adobe Photoshop CS6

ภำพที่ 2.7 ภำพไอคอน (icon Adobe Illustrator CS6 photoshop cs6)

ที่มา: https://notebookspec.com/adobe-photoshop-illustrator-cs6-ret /141221/

1) โปรแกรมสร้ำงภำพอะโดบีอิลัสเทรเทอร์ (Adobe Illustrator)  เป็นโปรแกรมที่ใช้ส�าหรับการสร้าง

ภาพหรือวาดภาพจะอยู่ในข้อมูลภาพ  เรียกว่า เวกเตอร์ (Vector  image) เป็นภาพที่สร้างด้วยส่วนประกอบของ

เส้นลักษณะต่างๆ  และคุณสมบัติเกี่ยวกับสีของเส้นนั้นๆ  ซึ่งสร้างจากการค�านวณทางคณิตศาสตร์  เช่น  ภาพของ

คน ก็จะถูกสร้างด้วยจุดของเส้นหลายๆ จุด  เป็นลักษณะของโครงร่าง  (Outline) และสีของคนก็เกิดจากสีของ

เส้นโครงร่างนั้นๆ กับพื้นที่ผิวภายในนั่นเอง เมื่อมีการแก้ไขภาพ ก็จะเป็นการแก้ไขคุณสมบัติของเส้น ท�าให้ภาพ

ไม่สูญเสียความละเอียด เมื่อมีการขยายภาพ ภาพแบบ Vector ที่คุ้นเคยก็คือ ภาพ .wmf ซึ่งเป็น clipart ของ 

Microsoft  Office  นั่นเอง  จะสังเกตได้ง่ายว่าภาพลักษณะนี้จะมีจุดจับ  (Handle)  ช่วยให้การแก้ไข  ย่อขยาย

ขนาด หมุนภาพ ท�าได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว  ดังภาพที่ 2.8
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ภำพที่ 2.8 ตัวอย่ำงลักษณะงำนที่ผลิตจำกโปรแกรม Illustrator

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2556. 

  2)  โปรแกรมตกแต่งอะโดบีโฟโตชอป (Adobe  Photoshop)  เป็นโปรแกรมที่เน้นทางด้าน 

การตกแต่งภาพท่ีมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในหมู่นักออกแบบ  งานถ่ายภาพ  งานออกแบบสิ่งพิมพ์  ได้มี 

การน�าโปรแกรม  Photoshop  มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตงานภาพประกอบเพราะมีเครื่องมือให้เลือกใช้ 

มากมายหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของลักษณะงานแต่ละรูปแบบ

  ทัง้นีห้น่วยศลิปะได้น�าโปรแกรม  Photoshop  มาประยกุต์ใช้ในการออกแบบ  สร้างภาพประกอบชุดวชิา 

และปรับความคมชัด ขนาด โหมดสี  Brightness, Contrast ให้เหมาะสมกับงานพิมพ์ สามารถผลิตผลงาน 

ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังภาพที่ 2.9

  ต้นฉบับก่อนตกแต่ง   ภาพตกแต่งแล้ว

ภำพที่ 2.9  ตัวอย่ำงลักษณะงำนที่ผลิตจำกโปรแกรม Photoshop

ที่มา: http://www.toraywaterless.com/pdf/brochure.pdf
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 3)  ภำพวำดด้วยมือ  จากอดีตถึงปัจจุบันยังใช้งานอยู่เป็นภาพวาดแบบลายเส้นด้วยมือต้องอาศัย

ทักษะความช�านาญเช่นกัน  การวาดภาพลายเส้นด้วยปากกาหมึกสีด�าหรือพู๋กันบนกระดาษขาวจะออกมาเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะผู้วาดจะสื่อความหมายให้ถูกต้องกับเนื้อหา  ซึ่งจะได้ภาพต้นฉบับภาพ ดังภาพที่ 2.10

 

ภำพที่ 2.10  ตัวอย่ำงลักษณะงำนที่วำดภำพด้วยมือ

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2556.
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2.6  เครื่องมือ อุปกรณ์ ในกำรปฏิบัติงำน

 ในส่วนของหน่วยศิลปะงานภาพประกอบมีเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 

  1.  คอมพิวเตอร์รุ่นแมคอินทอช (Computer Macintosh) จ�านวน 5 เครื่อง 

  2.  เครื่องส�ารองไฟ (UPS) อุปกรณ์ป้องกันไฟตก จ�านวน 5 ตัว 

  3.  โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จ�านวน 5 ชุด 

  4.  เครื่องกราดภาพ (Scanner) จ�านวน 2 เครื่อง 

  5.  คอมพิวเตอร์ PC จ�านวน 2 เครื่อง 

  6.  เครื่องพิมพ์ (Printer)  จ�านวน 2 เครื่อง ได้แก่ 

    -  เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ ขนาด A3 จ�านวน 1 เครื่อง 

    -  เครื่องพิมพ์สีระบบอิงค์เจ็ท จ�านวน 1 เครื่อง

ภำพที่ 2.11  ภำพเครื่องมือและอุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2556.
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  ในปัจจุบันงานภาพประกอบของหน่วยศิลปะเป็นองค์ประกอบที่มีความส�าคัญต่อการออกแบบ 

ส่ิงพิมพ์ประเภทเอกสารการสอนชุดวิชาต่าง  ๆ   เพราะฉะนั้นการเลือกใช้ภาพประกอบในการออกแบบทาง 

การพิมพ์ควรมีความเข้าใจถึงประเภทของภาพประกอบ  สามารถจ�าแนกได้  3  ประเภท  ได้แก่  ภาพลายเส้น

ภาพถ่าย และภาพพิมพ์

 1) ภำพลำยเส้น (Line  Illustration  หรือ  Line  Art)  หมายถึง  ภาพลายเส้นเป็นภาพประกอบที่มี 

น�้าหนักสีเพียงสีเดียวเท่านั้น  ไม่มีความลดหลั่นของน�้าหนักสีเท่าบริเวณของภาพนั้น  ภาพที่เกิดขึ้นก็เกิดจากส่วน

ของเส้น และบริเวณที่มีสีโทนสีเดียวกันหมด เช่น แผนภูมิ กราฟ แผนผัง หรือภาพที่เขียนด้วยเส้นปากกา ดินสอ 

พู่กัน โดยไม่มีแสงและเงา 

  - ภาพวาด (Drawing) วาดด้วยมือ อุปกรณ์เป็น ดินสอ ปากกา ดังภาพที่ 2.12 และเมื่อวาดน�้าหนักสี

ต่อเนื่องจะแสดงผล ดังภาพที่ 2.13

ภำพที่ 2.12 ภำพประกอบลำยเส้นใช้ปำกกำ

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2556. 

ภำพที่ 2.13 ภำพประกอบวำดน�้ำหนักสีต่อเนื่องและภำพระบำยสีใช้ดินสอและสีน�้ำ

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2556. เขียนภาพประกอบปรับปรุงจาก https://www.dek-d.com/board/view/3093576/
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ภาพวาดลายเส้นวาดด้วยโปรแกรมอะโดบีอิลัสเทรเทอร์  (Adobe  Illustrator)  เป็นโปรแกรมที่ใช้ส�าหรับ

การสร้างภาพ ดังภาพที่ 2.14

ภาพต้นฉบับ หลังวาดจากโปรแกรม Illustrator

ภำพที่ 2.14 ภำพวำดลำยเส้นจำกโปรแกรม Illustrator

ที่มา: ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม, 2560 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ การพิมพ์ไร้แรงกด หน่วยที่ 10 ปีที่ 2560

 2) ภำพถ่ำย (Photograph) หมายถึง ภาพที่บันทึกจากอุปกรณ์ถ่ายภาพลงบนวัสดุรองรับ มักแสดง

ให้เห็นถึงวัตถุ  สิ่งของ  หรือสถานการณ์จริง  ยังสามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อให้ได้ภาพที่ถ่ายทอดอารมณ์

ต่าง  ๆ  ได้  เช่น  แสดงการเคลื่อนไหวของวัตถุในภาพ  ความชัดลึกของวัตถุกับพื้นหลัง  ระยะไกลใกล้ของวัตถุ 

ภาพถ่ายที่ใช้สร้างงานภาพประกอบมาจากอินเทอร์เน็ต  (Internet)  กล้องดิจิตอล  หน้าจอคอมพิวเตอร ์

(Capture) เครื่องกราดภาพ (Scanner) ภาพที่ผ่านการพิมพ์น�ามาเป็นต้นฉบับ ดังภาพที่ 2.15

ภาพต้นฉบับ ภาพปรับแต่งด้วยโปรแกรม Photoshop

ภาพปรับแต่งค่าน�้าหนักสีเดียวเพื่อใช้งานพิมพ์หนึ่งสี

ภำพที่ 2.15 ภำพจำกอินเทอร์เน็ต (Internet)

ที่มา: รุ่งนภา พิตรปรีชา, 2552. ปรับปรุงจาก www.kosanathai.com
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ภำพแผนภูมิ (Diagram) หมายถึง  ภาพที่น�าเสนอโครงสร้าง  ความสัมพันธ์  แนวคิด  หรือข้อมูลเชิง

สถิติ มักใช้เพื่อให้ผู้อ่านมองเห็นเรื่องราวที่ต้องการน�าเสนอเพิ่มจากข้อความตัวอักษร ดังภาพที่ 2.16

ภาพปรับแต่งค่าน�้าหนักสีเดียวเพื่อใช้งานพิมพ์หนึ่งสีภาพต้นฉบับ
ภำพที่ 2.16 ภำพจำกภำพแผนภูมิ (Diagram)

ที่มา: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pareto_Chart_Example.png

 กรำฟ (Graph) หมายถงึ ภาพกราฟิกทีแ่สดงข้อมลู (Information graphic) ส่วนใหญ่มกัเป็นการแสดง

ข้อมูลเชิงตัวเลข และความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ กราฟที่ใช้มีหลายรูปแบบ เช่น กราฟเส้น กราฟแท่ง กราฟ

วงกลม ดังภาพที่ 2.17

ภาพต้นฉบับ ภาพปรับแต่งค่าน�้าหนักสีเดียวเพื่อใช้งานพิมพ์หนึ่งสี

 

 

ภำพที่ 2.17 ภำพจำกกรำฟ (Graph)

ที่มา: http://ridceo.rid.go.th/buriram/graph_rainfall05.html 

  สัญลักษณ์ (Symbol) หมายถึง ภาพที่มีการออกแบบเพื่อให้ความหมายของสิ่งของ เรื่องราวต่าง ๆ  ซึ่ง

เป็นที่เข้าใจโดยสากล ซึ่งไม่ต้องใช้ข้อความอธิบาย เช่น สัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องหมายจราจร ดังภาพที่ 2.18

ภาพต้นฉบับ ภาพปรับแต่งค่าน�้าหนักสีเดียวเพื่อใช้งานพิมพ์หนึ่งสี

ภำพที่ 2.18 ภำพจำกสัญลักษณ์ (Symbol)

ที่มา: https://auto.mthai.com/news/tips/13954.html 
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ภำพจำก Power point หมายถึง ภาพที่มาจากโปรเเกรมในการน�าเสนอได้ในหลายรูปเเบบ ไม่ว่าจะ

เป็นน�าเสนอ เเบบเป็นอักษร ภาพ หรือเสียง ดังภาพที่ 2.19

ภาพต้นฉบับ ภาพปรับแต่งค่าน�้าหนักสีเดียวเพื่อใช้งานพิมพ์หนึ่งสี

ภำพที่ 2.19 ภำพจำก Power point
ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2558. ประกอบบรรยายบปรับปรุงจาก https://www.taringa.net/posts/info/9311880/Por-que-

1gb-son-1024-megas-por-que-no-solo-1000.html 

ภำพจำก PDF หมายถึง ภาพในรูปแบบไฟล์ชนิดหนึ่ง ใช้สหรับงานเอกสาร ไฟล์ที่ได้จะไม่ผิดเพี้ยน

จากต้นฉบับ ไม่ว่าเปิดที่คอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ตาม Pdf Creator ดังภาพที่ 2.20

ภำพที่ 2.20 ภำพจำก PDF

ที่มา: https://www.janusseminars.com/pages/about_features.html
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  3) ภาพพิมพ์ ภาพพิมพ์เป็นภาพที่ผ่านการพิมพ์มาแล้ว  เช่น ภาพในหนังสือ หรือภาพในเอกสารต่างๆ 

ซึ่งมีทั้งที่เป็นภาพลายเส้น  และภาพฮาล์ฟโทน  ภาพทั้งสองประเภทนี้สามารถน�ามาพิมพ์ซ�้าได้แต่ต้องระวัง

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้  การใช้ภาพพิมพ์เป็นภาพประกอบในงานออกแบบจะน�าภาพต้นฉบับไปกราดภาพด้วย

เครื่องกราดภาพ (Scanner) ให้เป็นไฟล์ดิจิทัล ภาพลายเส้นถ้าน�าไปกราดภาพในโหมด B/W จะได้เป็นภาพลาย

เส้นที่มีคุณภาพใกล้เคียงภาพเดิม  ยกเว้นภาพที่มีเส้นบางมากๆ  เส้นอาจขาดหายไปได้  ดังนั้นภาพลายเส้นที่มี

เส้นบางหรือมีรายละเอียดมากๆ  ควรจะน�าไปกราดภาพในโหมด  gray  scale  เพื่อแปลงให้เป็นภาพฮาล์ฟโทน 

เพื่อเก็บรายละเอียดของลายเส้นขนาดเล็ก 

  ส่วนภาพฮาล์ฟโทนเป็นภาพท่ีมีเม็ดสกรีนอยู่แล้ว  ถ้าน�าไปกราดภาพด้วยเครื่องกราดภาพควรกราด 

ในโหมด gray scale ในกรณีที่เป็นภาพสีเดียว ถ้าเป็นภาพสี่สีควรกราดให้อยู่โหมด RGB หรือ CMYK แต่ต้อง

ระวังปัญหาลายเสื่อ (Moire) จึงควรใช้ค�าสั่ง descreening ในโปรแกรมจัดการภาพ หรือใช้จ�านวนเส้นสกรีนที่ 

มากกว่าภาพพิมพ์ หรือย่อขนาดภาพพิมพ์ลง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว ดังภาพที่ 2.21

 

 

ภำพที่ 2.21 กำรใช้ค�ำสั่ง descreening ในโปรแกรม PhotoShop

ที่มา:  http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2008/06/A6750911/A6750911.html

2.7  สภำพแวดล้อมกำรด�ำเนินกำรในปัจจุบัน 

 หน่วยศิลปะ ฝ่ายจัดพิมพ์ ส�านักพิมพ์ ได้ให้ความส�าคัญต่อสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบในการปฏิบัติ

งานของส่วนต่างๆ โดยเฉพาะงานภาพประกอบพอสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้

2.7.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน

 1) วิเคราะห์ปัจจัยด้านโครงสร้างการบริหาร

จุดเด่น จุดด้อย

1.  หน่วยศิลปะได้จัดแบ่งโครงสร้างตามลักษณะงาน 

  และจัดสรรบุคลากรท่ีมีทักษะความสามารถใน 

  การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม                                                                   

2.  งานภาพประกอบมีข้ันตอนกระบวนการในการ 

  สร้างงานได้อย่างมีระบบโดยใช้ระบบสารสนเทศ

1.  ในการบริหารงานบางส่วนมีงานด่วนแทรกแผน 

  งานส่งผลงานที่อยู่ในแผนงานเกิดความล่าช้า

2.  บุคลากรในส่วนงานภาพประกอบมีภาระหน้าที่ 

  ทับซ้อนหลายบทบาทในเวลาเดียวกัน  ท�าให้ขาด 

  ความคล่องตัว ในการปฏิบัติงาน
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  2) วิเคราะห์ปัจจัยด้านวัฒนธรรมขององค์กร

 

จุดเด่น จุดด้อย

1.  ผู้บริหารมีความรับผิดชอบและมีศักยภาพใน 

     ด้านการบริหารจัดการต่อองค์กรอย่างเต็ม 

    ประสิทธิภาพ                                                  

2.  ผู้บริหารให้ความส�าคัญในการพัฒนาบุคลากร 

       โดยการจัดฝึกอบรม  สัมมนาสร้างเสริมทักษะ 

     ความรู้ในหน่วย

3.      บคุลากรมทีกัษะและประสบการณใ์นการปฏบิตั ิ

   หน้าที่อย่างต่อเนื่องเต็มประสิทธิภาพ

1.  ขาดความเด่นชัดในด้านการบริหารจัดการเนื่อง 

      จากยังไม่มีการเตรียมปรับเปลี่ยนโครงสร้างการ 

       บริหารงานในฐานะมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ

   

  3) วิเคราะห์ปัจจัยด้านทรัพยากร 

 

จุดเด่น จุดด้อย

1.  ในปัจจุบันบุคคลท่ีปฏิบัติงานภาพประกอบมี 

       ผลงานเป็นที่ยอมรับได้รับรางวัล  Talented- 

       People  ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

        อย่างต่อเนื่อง

2.   บุคลากรในส่วนงานภาพประกอบมี  5  อัตรา  

      ถือว่าน้อยต่องานภาพประกอบชุดวิชา  แต่ก็ 

        สามารถปฏิบัติงานให้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดีตาม 

     แผนที่ก�าหนด

1.  ขาดการพัฒนาโปรแกรมการใช้งาน บางครั้งท�าให้ 

    เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน

2. ขาดบุคลากรในการดูแล  บ�ารุงรักษาระบบเครื่อง 

  คอมพิวเตอร์แมคอินทอช (Computer Macintosh) 

  ตลอดจนการแก้ไขปัญหา เมื่อเกิดการขัดข้องทาง  

    เทคนิค
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2.7.2  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก

  1) วิเคราะห์ปัจจัยด้านงบประมาณ 

 

โอกำส ข้อจ�ำกัด

1.       หนว่ยศลิปะ งานภาพประกอบชดุวิชาเพ่ือสนบัสนนุ 

     ส่ือส่ิงพิมพ์และผลิตหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์ 

      (e-book)   เพื่อการจัดการเรียนการสอนตาม 

    วัตถุประสงค์ และสอดคล้ องตั วชี้ วั ดของ 

       ส�านักพิมพแ์ละเป็นการพัฒนางานและบุคลากร

1.    หน่วยศิลปะ  ได้ระบบติดตามงานเพื่อให้ทัน 

         ก�าหนดรอบของไตรมาสท่ีก�าหนดให้  100  ชุด 

     ต่อปีตามแผนของส�านักพิมพ์ ซึ่งท�าให้เพิ่มรอบ 

     การท�างาน

 2) วิเคราะห์ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 

 

โอกำส ข้อจ�ำกัด

1.  งานภาพประกอบได้น�าเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดย   

       การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส�าเร็จออกแบบ 

        และผลิตผลงานแทนการใช้วัสดุกระดาษ ซึ่งเป็น 

     วัสดุสิ้นเปลืองและล้าสมัยในยุคปัจจุบัน

2.    เทคโนโลยีด้านสิ่งพิมพ์มีความส�าคัญสอดคล้อง  

     กับวิสัยทัศน์และปณิธานของส�านักพิมพ์

1.  ในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยต้องใช้งบประมาณ 

    ในการจัดซื้อ  และติดตามเทคโนโลยีที่มีการปรับ 

        เปลี่ยนเพื่อใช้ให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไป

2.  เทคโนโลยีในการผลิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

    ในขณะที่ระบบราชการสามารถของบประมาณ 

        ได้เพียงปีละครั้งขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจ�าเป็น 

    ในการปฏิบัติงาน

  โดยสรุป  จากการท�างานท่ีมีพื้นฐานของการปฏิบัติการด้วยวิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์  ในรูปแบบ

ของ ดินสอ ปากกา และชุดเครื่องมือช่วยขึ้นรูปต่าง ๆ นั้น มีความก้าวหน้าไปสู่ชุดโปรแกรมส�าเร็จรูปที่รวบรวม

อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นแถบเครื่องมือ  ซึ่งการที่จะผสานความสามารถของผู้ปฏิบัติงานทั้งศาสตร์และศิลป์ในคู่มือ

ฉบับนี้จะกล่าวถึงโดยละเอียดในบทที่ 3 และ 4 ต่อไป 
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บทที่ 3

องค์ประกอบของระบบงำน

  ส�านักพิมพ์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   ได้น�าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการผลิตเอกสาร 

การสอนมาจัดการต้นฉบับเอกสารชุดวิชา เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2555 หน่วยศิลปะ ฝ่ายจัดพิมพ์ ส�านัก

พิมพ์  ได้ก�าหนดแนวทางการออกแบบเพื่อใช้กับงานภาพประกอบและปกเอกสารการสอนชุดวิชา   ซ่ึงงานภาพ

ประกอบนบัว่าเป็นภารกจิหลกัของหน่วยศลิปะ ภาพประกอบเป็นองค์ประกอบส�าคญัในเอกสารการสอนให้เกดิ

ประสทิธภิาพเพิม่ขึน้ เพิม่ความชดัเจน เข้าใจง่าย และภาพประกอบเป็นองค์ประกอบในการตกแต่งงานออกแบบ

ปกเอกสารการสอน  งานสิ่งพิมพ์หรือสื่อรูปแบบต่างๆ  ภาพประกอบสามารถแยกโดยประเภทของภาพ  การน�า

ภาพต้นฉบับไปใช้งานต้องค�านึงถึงคุณภาพของภาพ   ความเหมาะสมในการใช้งาน   และลิขสิทธิ์ของภาพ   ซ่ึงมี 

ค�ากล่าวที่ว่า  “ภาพหนึ่งภาพมีค่าเท่ากับถ้อยค�าหน่ึงพันค�า”   แสดงให้เห็นถึงความสามารถของภาพในการสื่อ

ความหมายได้เป็นอย่างด ี  ภาพเพยีงภาพเดยีวจะบอกรายละเอยีดของเร่ืองราวได้มากกว่าการบรรยายด้วยค�าพูด

การดภูาพจะเกดิความเข้าใจได้ทนัท ีภาพยงัถอืว่าเป็นภาษาสากล แม้แต่คนทีอ่่านหนงัสือไม่ออกกส็ามารถเข้าใจ

เรื่องราวจากภาพได้  การเน้นให้เห็นชัดเจนด้วยภาพก็สามารถท�าได้ดีโดยการใช้ภาพขนาดใหญ่หรือภาพท่ีมีสีสัน

สะดดุตาเข้าช่วย ภาพจงึมกัใช้ในการสือ่สารเรือ่งราวบนส่ิงพมิพ์ได้ดี   และหากพิจารณาในแง่ของศลิปะ   ความงาม

และรายละเอียดของภาพจะสร้างความน่าสนใจได้ดี

  องค์ประกอบที่ปรากฏบนสิ่งพิมพ์ชุดวิชาในที่นี้หมายถึง ปกและเนื้อหาของชุดวิชานั้น ๆ  มีอยู่สองส่วน 

ส่วนแรกเป็นตัวอักษร  และอีกส่วนหนึ่งเป็นภาพประกอบ  ตัวอักษรหรือตัวพิมพ์น�ามาใช้เพ่ือส่ือสารกับผู้ใช้ด้วย

การอ่าน  ผู้ใช้สามารถเข้าใจและรับรู้ข้อมูลต่างๆ  จากข้อความซึ่งอาจจะบรรยายและอธิบายความให้ละเอียดได้

มาก ภาพประกอบมีแบบทั้งภาพวาดและภาพถ่ายน�ามาใช้เพื่อสื่อสารข้อมูลได้เช่นเดียวกับตัวอักษร แต่สามารถ

ท�าให้เห็นสถานการณ์ได้เหมือนจริง และสร้างความเข้าใจตามประสบการณ์และสภาพแวดล้อม

3.1 ส่วนประกอบของภำพ

  ภาพ  (Image) ประกอบไปด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน 3 ส่วน คือ จุด เส้น และระนาบ (โสรชัย 2545: 56-96)

  1  จุด  (Point & Dot)  เป็นส่วนประกอบที่เล็กที่สุด เป็นพื้นที่เบื้องต้นของส่วนประกอบต่างๆ เมื่อน�า

จุดมาต่อเรียงกันก็จะเกิดเป็นเส้น 

  2  เส้น  (Line)  เป็นส่วนประกอบของจุดหลายๆ  จุดที่ร้อยเรียงกันอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นเส้น 

แต่ละเส้นจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป  เช่น 

ตารางที่ 3.1 ลักษณะของเส้น 

เส้นตรงแนวตั้ง หรือเส้นดิ่ง
ให้ความรู้สึกมั่นคง สูงสง่ามั่นคง แข็ง

แรง หนักแน่น

เส้นนอน
ให้ความรู้สึกทางความกว้าง สงบ ราบ

เรียบ นิ่ง ผ่อนคลาย
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เส้นเฉียง หรือ เส้นทะแยงมุม
ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว รวดเร็ว ไม่

มั่นคง

เส้นหยัก หรือ เส้นซิกแซก แบบ

ฟันปลา

ให้ความรู้สึก คลื่อนไหว อย่างเป็น 

จังหวะ มีระเบียบ ไม่ราบเรียบ น่ากลัว 

อันตราย ขัดแย้ง ความรุนแรง

เส้นโค้ง  
ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหวอย่างช้าๆ ลื่น

ไหล ต่อเนื่อง สุภาพ อ่อนโยน นุ่มนวล

เส้นประ 
ให้ความรู้สึกที่ไม่ต่อเนื่อง ขาด หาย ไม่

ชัดเจน ท�าให้เกิดความเครียด

   

  3. ระนาบ   (Plane) เป็นองค์ประกอบที่เกิดจากเส้นที่ขยายตัว หรือกลุ่มของจุดรวมกันเกิดความกว้าง

และความยาว ระนาบเป็นองค์ประกอบของภาพที่เป็น 2 มิติ  ระนาบมีอิทธิพลในภาพเป็นอย่างมาก เพราะมัก

จะครองพื้นที่โดยรวมของภาพเอาไว้

  เมือ่อยูใ่นภาพตวัระนาบทีเ่รามอียูม่กัจะมรีปูร่าง (Shape) ต่างกนัออกไปรปูร่างแต่ละชนดิกม็คีวามหมาย

และให้ความรูส้กึต่างๆ กนั ตวัอย่างระนาบรปูร่างต่างๆ ทีเ่รามกัพบเหน็ได้แก่  วงกลม สีเ่หลีย่ม  สามเหลีย่ม  หกเหลีย่ม  

และรูปทรงตามธรรมชาติ ของสิ่งต่าง ๆ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต เช่น  ใบไม้  สัตว์  เมฆ  ภูเขา  แม่น�้า  เป็นต้น

  4. รูปร่างและรูปทรง (Shape & Form) เป็นองค์ประกอบทางการออกแบบที่น�าเส้นมาประจบกันเป็น

รูปร่าง พบเห็นโดยทั่วไปในธรรมชาติและชีวิตประจ�าวัน โดยรูปร่างมีสองมิติ และใช้การก�าหนดขนาดเป็นพื้นที่ 

กว้าง x ยาว มีหน่วยเป็นตาราง หากน�ารูปร่างเพิ่มแสงเงาจะท�าให้มองเห็นเป็นสามมิติ เรียกว่า รูปทรง โดยรูป

ทรงมีมิติด้านความหนาหรือความลึกหรือความสูงเพ่ิมข้ึนอีกมิติหน่ึง  และใช้ก�าหนดขนาดเป็นปริมาตร  

กว้าง x ยาว x หนา/ลึก/สูง มีหน่วยเป็นลูกบาศก์ รูปร่างและรูปทรงสามารถแบ่งประเภทได้ ดังนี้

     4.1 รูปร่างหรือรูปทรงเสมือนจริงตามธรรมชาติ (Natural shape) เช่น รูปต้นไม้ ใบไม้ รูปคน สัตว์ 

สิ่งของ และธรรมชาติทั่วไป

ภำพที่ 3.1 ตัวอย่ำงรูปร่ำงหรือรูปทรงเสมือนจริงของสองมิติและสำมมิติ 

ที่มา: http://backgroundcheckall.com/tree-white-background-6/

ตารางที่ 3.1 ลักษณะของเส้น(ต่อ)
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     4.2 รูปร่างและรูปทรงเรขาคณิต (Geometric shape) เป็นรูปร่างหรือรูปทรงที่สร้างขึ้นโดยดัดแปลง

จากธรรมชาตใิห้เป็นรปูแบบง่าย ๆ  และเป็นสากลทีท่กุคนเข้าใจได้อย่างรวดเรว็โดยไม่ต้องอธบิายหรือแปลความ

หมาย เช่น รปูร่างสามเหลีย่ม และรปูทรงสามเหล่ียมของพีระมดิ รูปร่างส่ีเหล่ียม และรูปทรงส่ีเหล่ียมของลูกบาศก์ 

รูปร่างวงกลม และรูปทรงกลม รูปร่างวงรีและรูปทรงรี 

        ภำพที่ 3.2 ตัวอย่ำงรูปร่ำงและรูปทรงเรขำคณิตสองมิติและสำมมิติ

ที่มา: สุณี ภู่สีม่วง, 2558.

 4.3 รูปร่างและรูปทรงอิสระ (Free form) เป็นรูปร่างหรือรูปทรงอื่นนอกเหลือจากที่กล่าวข้างต้น คือ 

รูปร่างและรูปทรงเสมือนจริง และเรขาคณิต มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเกิดจากการสร้างขึ้น อาจเรียกว่า 

รูปร่างและรูปทรงอิสระ 

 ภำพที่ 3.3  รูปร่ำงและรูปทรงอิสระ

ที่มา : สมยล ก�าแหงฤทธิรงค,์ 2556.

        4.4  รูปร่างและรูปทรงนามธรรม  (Abstract  shape) นอกจากนี้  ยังมีรูปร่างและรูปทรงที่เกิดจาก

การน�ารูปร่างรูปทรงเสมือนจริง เรขาคณิต และทางอิสระ มาสร้างขึ้นใหม่ ได้เป็นรูปร่างและรูปทรงนามธรรม 

 

ภำพที่ 3.4 รูปร่ำงและรูปทรงนำมธรรม

ที่มา : สมยล ก�าแหงฤทธิรงค,์ 2556.

     4.5 พื้นที่ว่าง (Space) เป็นพื้นที่รอบจุด เส้น หรือวัตถุ พื้นที่ว่างมีทั้งรอบนอกและภายในของวัตถุ 

และระหว่างวัตถุ ดังนั้นควรใช้ประโยชน์พื้นที่ว่าง ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการออกแบบทางการพิมพ์ด้วย
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             ภำพที่ 3.5  กำรใช้พื้นที่ว่ำงโดยกำรวำงวงกลมในลักษณะต่ำง ๆ กันบนพื้นที่ว่ำง ให้ควำมรู้สึกห่ำงกัน  

 ใกล้กัน และซ้อนกันหรืออยู่ที่ควำมลึกต่ำงกัน

ที่มา: สุณี ภู่สีม่วง, 2558. 

     4.6 ลักษณะพื้นผิว (Texture) เป็นลักษณะเปลือกนอกของวัตถุที่มองเห็นหรือสัมผัสให้ความรู้สึกว่า

มีผิวสัมผัสต่าง ๆ  มีปรากฏอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ รวมทั้งที่สร้างขึ้นมา เช่น ลักษณะพื้นผิวขรุขระ ลักษณะพื้นผิว

อ่อนนุ่ม ลักษณะพื้นผิวแหลมคม

ภำพที่ 3.6 ตัวอย่ำงกำรใช้ลักษณะพื้นผิวขรุขระ

ที่มา: https://pxhere.com/th/photo/625545

     4.7 ลวดลาย (Pattern) คือ การน�าเอาจุด เส้น รูปร่างหรือรูปทรงมาประกอบรวมกันซ�้า ๆ  กันในแนว

เดียวกัน  หรือจัดเรียงแนวข้ึนลงเสมือนเป็นจังหวะดนตรี  (Rhythm)  หรือใช้องค์ประกอบเดียวและจัดวางซ�้า 

 ในแนวเดยีวกัน (Repetition) ปัจจบุนัลวดลายมใีห้เลือกใช้ในโปรแกรมวาดภาพหรือตกแต่ง ดังตัวอย่าง ลวดลาย

ในโปรแกรม PhotoShop หรือการสร้างลวดลายเองได้ทั้งในโปรแกรม PhotoShop และ InDesign

            

                                               

ภำพที่ 3.7 ตัวอย่ำงลวดลำย

ที่มา: http://www.free-stock-graphics.com/photoshop/30-seamless-patterns-for-adobe-photoshop/
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  ปัจจบุนังานภาพประกอบได้น�าเทคโนโลยรีะบบสารสนเทศเอกสารการสอนชดุวชิามาเพือ่บรหิาร บรกิาร 

ติดตามงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พอจะแยกองค์ประกอบการด�าเนินงานออกเป็น 3 ส่วน คือ  ด้านการบริหาร

งานภาพประกอบวางแผน ด้านการบรกิารงานภาพประกอบ และด้านวชิาการ งานภาพประกอบจดัเป็นงานก่อน

พิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการน�าเข้าข้อมูลเนื้อหาน�ามาจ�าแนกแบ่งเป็นประเภทของงาน เช่น ตรวจสอบต้นฉบับส�าเนา

ภาพประกอบเพื่อแยกประเภทของงาน ควรใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสมสแกนหรือตกแต่งภาพ สร้างส�าเนา

ต้นฉบับใหม่  (Draft/Copy)  แผนภูมิหรือตาราง  ภาพวาด  (ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือวาดด้วยมือ)  และการ

ด�าเนินการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานก่อนพิมพ์มีความถูกต้องและมีคุณภาพ  พร้อมท่ีจะน�าไปสู่กระบวน 

การพิมพ์ตามระบบการพิมพ์ 

3.2 กระบวนกำรผลิตงำนภำพประกอบชุดวิชำ

  1. งานน�าเข้าข้อมูล (Input) เพื่อน�าข้อมูลไปสู่การท�างานก่อนพิมพ์ เป็นการน�าเข้าข้อมูลเนื้อหาทั้งส่วน

ที่เป็นข้อความหรือตัวอักษรมาจัดเรียงเป็นตัวพิมพ์  และน�าภาพต้นฉบับมาด�าเนินการให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะ

ส�าหรับการจัดประกอบหน้าวางรูปแบบ โดยอาจเป็นการวาดภาพจากต้นฉบับแอนะล็อก หรือการถ่ายภาพด้วย

กล้องดิจิทัลได้เป็นไฟล์ภาพ  การท�างานอาศัยคอมพิวเตอร์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์ต่อพ่วงส�าหรับ

การน�าเข้าข้อมูลต่างๆ

  2.  งานประมวลผลข้อมูล  (Process)  เพื่อจัดท�าข้อมูลงานก่อนพิมพ์ให้ส�าเร็จ  เป็นการท�างานด้วย

คอมพวิเตอร์และโปรแกรมคอมพวิเตอร์ โดยท�าการก�าหนดรายละเอยีดหน้างานพิมพ์ เช่น ขนาดของภาพประกอบ 

ความละเอียด  (Resolution)  จากนั้นท�าการปรับค่าเป็นโหมด  สี  หรือ  ขาวด�า  (Grayscale)  รวมทั้งก�าหนด 

องค์ประกอบต่างๆ ที่ต้องการให้ครบถ้วน

  3. งานส่งออกข้อมูล (Output) เพื่อท�าการพิมพ์ เมื่องานในขั้นตอนส่งเข้า Server เพื่อการจัดประกอบ

หน้านั้น ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพเทียบต้นฉบับภาพ เช่น จ�านวนภาพของแต่ละหน่วย ตัวเลขก�ากับล�าดับที่

ของภาพ ตรวจค่าสีเมื่อปรับภาพมาเป็นงานสีเดียว

3.3 กำรบริหำรงำนภำพประกอบ 

  ส�าหรับการบริหารงานภาพประกอบของหน่วยศิลปะและหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้องในกระบวนการ

ผลติชดุวชิา การจดัการด้านบุคลากรและก�าหนดงานส�าเนาต้นฉบบัภาพ ให้สอดคล้องกับปรมิาณงานทีไ่ด้รบั รวม

ถึงการจัดระบบสารสนเทศติดตามควบคุมในการปฏิบัติงาน เช่น อุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงาน การติดต่อ

ประสานงานกับผู้ขอใช้บริการ  การจัดล�าดับการให้บริการอย่างเป็นระบบ  ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหา

และความยากง่ายของเนื้องานเพื่อสะดวกในการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานและการเลือกใช้

โปรแกรมต่างๆ ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้ค�าปรึกษา แนะน�าแก่ผู้ประสานงานหรือ

ผูข้อใช้บริการ ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบตังิาน รวมถงึการประเมนิผลและรายงานผลการปฏบิตังิาน เพ่ือเป็น

ข้อมลูในการศกึษาพฒันาระบบการบรหิารงาน วางแผนงานและปรับปรงุแก้ไขข้อบกพร่องในส่วนของกระบวนการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.4 กำรบริกำรงำนภำพประกอบ

              ในปัจจุบันส่วนงานหน่วยศิลปะ ฝ่ายจัดพิมพ์ ส�านักพิมพ์ ได้น�าระบบสารสนเทศเพื่อการผลิตเอกสาร

การสอนมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขอใช้บริการ  โดยการการส่งข้อมูลส�าเนาภาพประกอบชุดวิชา
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ผ่านระบบสารสนเทศและน�าคอมพวิเตอร์มาเป็นเคร่ืองมอืในการดาวน์โหลด (Download) ข้อมลูภาพเพ่ือด�าเนนิ

งานจ�าแนกงานภาพประกอบ สแกนหรือตกแต่งภาพ การร่างภาพ (Draft)  แผนภูมิหรือตาราง ภาพวาด (ด้วย

เครือ่งคอมพวิเตอร์หรอืวาดด้วยมอื) ซึง่มขีัน้ตอนกระบวนการปฏบิติังานท่ีแตกต่างกนัไปขึน้อยูก่บัโปรแกรมต่างๆ

ที่ใช้ในการออกแบบผลิตผลงาน แบ่งองค์ประกอบการบริการออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

  3.4.1 ผู้ให้บริการ หมายถึง ต�าแหน่งช่างศิลป์ นักวิชาการช่างศิลป์ และช่างออกแบบงานพิมพ์ ที่มีหน้า

ที่สร้างสรรค์งานภาพประกอบ ซึ่งสามารถแบ่งแยกตามลักษณะงานที่ให้บริการ ได้ดังนี้

  - การให้บริการงานภาพประกอบชุดวิชา

  - การให้บริการงานภาพประกอบสื่อสิ่งพิมพ์

  3.4.2  ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้มาติดต่อขอใช้บริการงานภาพประกอบ ได้แก่ หน่วยบรรณาธิการชุดวิชา 

จะเป็นผู้ประสานงานการผลิตชุดวิชา อาจารย์ประจ�าส�านักเทคโนโลยีและอาจารย์ประจ�าสาขา

  นอกเหนือจากการให้บริการงานภาพประกอบในรูปแบบต่างๆ  แล้ว  บุคลากรงานภาพประกอบได้

สนับสนุนด้านวิชาการโดยให้มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้  น�ามาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อ

ให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทันสมัย  และพร้อมให้ค�าปรึกษา  แนะน�าแก่ผู้ประสานงาน

หรือผู้ขอใช้บริการ  ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ  รวมถึงการให้ความร่วมมืองาน

บริการสังคมด้านวาดภาพประกอบ  

3.5 กำรด�ำเนินงำนภำพประกอบ 

  ปัจจุบันส�านักพิมพ์ใช้ระบบสารสนเทศบริการและติดตามงานเอกสารการสอนชุดวิชา  บรรณาธิการ 

ผู้ช่วยส่งใบก�ากับท�าภาพประกอบทางระบบสารสนเทศแนบไฟล์ แต่ละหน่วยชุดวิชา หน่วยศิลปะมีขั้นตอนการ

ใช้ระบบการรับงานและติดตามงานจากหน่วยบรรณาธิการ ดังนี้

    1. ก�าหนดผู้ดูแลระบบ Login as Admin (หัวหน้าหน่วยศิลปะ) 

    2. ก�าหนดเจ้าหน้าที่ศิลปะ วันรับเข้าและส่งออก 

    3. ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ 

    4. สรุปงานได้

  เพื่อให้สอดคล้องกับการท�างานเชิงรุกด้านการผลิตเอกสารการสอนชุดวิชา  เกิดเป็นมาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพพร้อมที่จะสรุปผลรายงานประจ�าเดือนส่งผู้บังคับบัญชา ติดตามความก้าวหน้าของแต่ละชุดวิชาได้                                                                     

ในส่วนเจ้าหน้าทีผู่ผ้ดิชอบดาวน์โหลดต้นฉบบัภาพผ่านระบบสารสนเทศ เทยีบกบัส�าเนาต้นฉบบั ปฏิบตัติามขัน้ตอน 

กระบวนงานภาพประกอบ พร้อมทั้งส่งงานเข้าระบบเมื่องานเสร็จเรียบร้อยรวมถึงตรวจคุณภาพงานด้วย  ตาม

แผนผังการด�าเนินงานภาพประกอบ ดังต่อไปนี้

 กระบวนกำรจัดท�ำภำพประกอบมี 6 ขั้นตอนดังนี้

 1. รับต้นฉบับงานภาพประกอบจากหน่วยบรรณาธิการ ฝ่ายวิชาการ

  2. ผู้รับผิดชอบลงบันทึกรับต้นฉบับไฟล์ภาพประกอบ จากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการผลิต 

    เอกสารการสอน

  3. ตรวจสอบต้นฉบับภาพ

  4. ท�าภาพประกอบ
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  5. ตรวจคุณภาพ

  6. ส่งเข้าระบบ SERVER

ตำรำงที่ 3.2 กระบวนกำรด�ำเนินงำนของต้นฉบับภำพประกอบชุดวิชำของหน่วยศิลปะ ส�ำนักพิมพ์

ล�ำ 

ดับ

ขั้นตอน 

กระบวนกำร
หน่วยบรรณำธิกำร หน่วยศิลปะ ผู้ปฏิบัติงำน หน่วยจัดหน้ำ

1 รับต้นฉบับงาน 
ภาพประกอบ 
จากฝ่ายวิชาการ

2 บันทึกรับต้นฉบับ
ไฟล์ภาพประกอบ 
จากระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารการ
ผลิตเอกสารการสอน

3 ตรวจสอบต้นฉบับ
ภาพ

แก้ไขส�าเนา 
ต้นฉบับภาพ 

และส่งผู้ปฏิบัติ

ตรวจพบว่ามีผิดพลาด 
ส่งกลับไปที่ 

บรรณาธิการผู้ช่วยน�า
ต้นฉบับแก้ไขให้ถูกต้อง

ผู้ปฏิบัติงานดาวน์โหลด 
ไฟล์เพื่อ

แยกประเภทของงาน

ตรวจสอบต้นฉบับภาพ 
แยกประเภทของงาน

 - สแกนหรือตกแต่งภาพ
 - draft
 - แผนภูมิหรือตาราง
 - ภาพวาด 
   (ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  
    หรือวาดด้วยมือ)

 ต้นฉบับภาพจากหนังสือ 
   - สแกนหรือตกแต่งภาพ
 ต้นฉบับภาพเป็นไฟล์
   - draft
   - ตกแต่ง
 ต้นฉบับภาพเป็นข้อมูล 
 เนื้อหาระบุรายละเอียด 
   - ภาพวาด   
     (ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  
     หรือวาดด้วยมือ)

 เตรียมอุปกรณ์เครื่องสแกนเนอร ์
 ตั้งค่าความละเอียด 300 dpi ปรับ 
 ภาพเป็นขาว – ด�า (Grayscale)

มอบหมายงาน 
ผู้ปฏิบัติงาน

ส่งไฟล์ชุดวิชาผ่าน

ระบบสารสนเทศ

หัวหน้า 
หน่วยศิลปะ 

รับส�าเนาต้นฉบับจาก 
น. บรรณาธิการ

หัวหน้า 
ระบุผู้ปฏิบัติงาน  

หน่วยที่ จ�านวนภาพ 
ผ่านระบบ 
สารสนเทศ

ชุดวิชาต้นฉบับ 
ร่าง 3
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ตำรำงที่ 3.2 กระบวนกำรด�ำเนินงำนของต้นฉบับภำพประกอบชุดวิชำของหน่วยศิลปะ ส�ำนักพิมพ์(ต่อ)

ล�ำ 

ดับ

ขั้นตอน 

กระบวนกำร
หน่วยบรรณำธิกำร หน่วยศิลปะ ผู้ปฏิบัติงำน หน่วยจัดหน้ำ

3 ตรวจสอบต้นฉบับ
ภาพ

4 ท�าภาพประกอบ

5 ตรวจคุณภาพ

 เตรียมอุปกรณ์เพร้อม 
 ปฏิบัติงาน

 - สแกน ภาพจากหนังสือใช้ 
   เครื่องสแกนเนอร์ ตั้งค่า
   ความละเอียด 300 dpiและ 
   ตกแต่งภาพให้คมชัดด้วย 
   โปรแกรม Photoshop
 - draft ใช้โปรแกรม  
   Illustrator ร่างตามต้นแบบ
 - แผนภูมิหรือตาราง ใช้ 
   โปรแกรม Illustrator
 - ภาพวาด (ด้วยเครื่อง 
   คอมพิวเตอร์หรือวาด 
   ด้วยมือ) สร้างงานโดยใช้ 
   โปรแกรม Illustrator 
   วาดภาพด้วยมือ (Drawings)
   การ์ตูน/ภาพวาด 
   (Drawingsหรือ 
   ใช้โปรแกรม Illustrator)

 - งานเสร็จสร้างกล่องใส่รหัส 
   ตามใบก�ากับงานภาพ 
   ประกอบก�าหนด ระบุชื่อ 
   ตามรหัสชุดวิชาซึ่งประกอบ 
   ไปด้วยเลข 5 หลัก หน่วยที่ 
   และโค้ตชื่อผู้รับผิดชอบ 
   เช่น 10512-6-S
         10512: รหัสชุดวิชา
                6: หน่วยที่
                S: ผู้รับผิดชอบ
 - ระบุชื่อภาพแต่ละภาพตรง 
    ตามบรรณาธิการผู้ช่วยให้    
    ตรงตามกระดาษส�าเนาภาพ

 - ตรวจสอบจ�านวน ล�าดับภาพ 
   ตรงตามกระดาษส�าเนา 
   ต้นฉบับภาพ
 - ตรวจค่าสี ไม่ติดค่า RGB,  
   CMYK - ระบุชื่อภาพแต่ละ 
   ภาพตรงตามบรรณาธิการ 
   ผู้ช่วยใหต้รงตามกระดาษ 
   ส�าเนาภาพ
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ตำรำงที่ 3.2 กระบวนกำรด�ำเนินงำนของต้นฉบับภำพประกอบชุดวิชำของหน่วยศิลปะ ส�ำนักพิมพ์(ต่อ)

ล�ำ 

ดับ

ขั้นตอน 

กระบวนกำร
หน่วยบรรณำธิกำร หน่วยศิลปะ ผู้ปฏิบัติงำน หน่วยจัดหน้ำ

5 ตรวจคุณภาพ   

6 ส่ง SERVER

หมำยเหตุ  สัญลักษณ์               =  จุดเร่มต้น สิ้นสุด

  =  สั่งการ มอบหมาย           

  =  ด�าเนินการ  

ขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนขอใช้บริกำรงำนภำพประกอบของภำยในหน่วยศิลปะ

ภำพแผนภูมิที่ 3.1 ขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนขอใช้บริกำรงำนภำพประกอบของภำยในหน่วยศิลปะ

 - ส่งไปยังหน่วยจัดหน้าอาร์ต- 
   เวิร์ก ระบุจ�านวนภาพ

 - ลงบันทึกออกจากระบบ 
   สารสนเทศ

 เข้าสู่ระบบ SERVER 
  - Serverprt01
    จัดเก็บต้นฉบับไฟล์ที่เสร็จ 
    แล้วไว้ใน HD รอการแก้ไข 
 - ส่งส�าเนาภาพและต้นฉบับส่ง 
   ห้องจัดหน้าชุดวิชาพร้อม 
   สมุดบันทึกรับงาน

 หน่วยจัดหน้า 
 ด�าเนินการ 
 ต่อไป

เขา้สูร่ะบบSERVER
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กระบวนกำรของต้นฉบับชุดวิชำเมื่อเข้ำสู่กำรด�ำเนินงำนของส�ำนักพิมพ์

หมำยเหตุ  สัญลักษณ์               =  จุดเริ่มต้น สิ้นสุด                    =  สั่งการ มอบหมาย           

  =  จุดเชื่อม                              =  ด�าเนินการ 

อาจารย์ประจ�า

ชุดวิชา

อ่านอาร์ตเวิร์ก 1

มีแก้ไขภาพหรือ 

เพิ่มเติ่มภาพ

ประกอบพร้อม

ปิดเล่มหน่วย 

ศิลปะ

ส่ง SERVER

ส�านักพิมพ์-ฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ (บก.น้อย)

ส่งส�าเนาพร้อมต้นฉบับไฟล์เพื่อท�าภาพประกอบ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

(บก.น้อย)

ออกใบออกแบบปก

หน่วยจัดหน้า

จัดท�าอาร์ตเวิร์กและ 

วางภาพประกอบ

ส่ง

อาร์ต

เวิร์ก 1

ส่งแก้ไข 1ส่งแก้ไข 1

ส่งแก้ไข 1

แก้ไขหรือเพิ่มเติม

หน่วยวางแผนฯ

รับอาร์ตเวิร์ก (สมบูรณ์)

ต้นฉบับสมบูรณ์ (ร่าง 3)

หน่วย 

ศิลปะ

หน่วยศิลปะ

ประสานงานเรื่อง

แนวคิดกับอาจารย์ 

เทคโนฯ

หน่วยศิลปะ

ออกแบบ

อาร์ตเวิร์ก

ส่งให้

อาจารย์

เทคโนฯ

ส่ง E-mail

หน่วยศิลปะ

ออกแบบ

อาร์ตเวิร์ก 

ส่งให้ผู้ช่วย

บรรณาธิการ

(บก.น้อย)

แก้ไข

ปิดงาน

ปิดงาน

ช่างศิลป์

ท�าภาพประกอบ

scan, draft, ตาราง, วาด

ตรวจคุณภาพ

 

ภำพแผนภูมิที่ 3.2 กระบวนกำรของต้นฉบับชุดวิชำเมื่อเข้ำสู่กำรด�ำเนินงำนของส�ำนักพิมพ์
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 โดยสรุป องค์ประกอบของงานระบบงานภาพประกอบแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  ส่วนภาพและอักษร 

ได้น�าระบบติดตามงานโดยใช้ระบบสารสนเทศจัดการน�าเข้าข้อมูลและส่งออกข้อมูลรวมถึงการจัดเก็บไฟล์งาน

ภาพประกอบ ตามแผนผังของกระบวนการ 6 ขั้นตอน ได้แสดงไว้ในหน้าที่ 33 - 35 ซึ่งได้แสดงความสัมพันธ์ที่

ชัดเจน ตั้งแต่ ขั้นตอนกระบวนการ หน่วยบรรณาธิการ หน่วยศิลปะ ผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยจัดหน้า นอกจาก

น้ันแผนผังของกระบวนการของต้นฉบับชุดวิชาเมื่อเข้าสู่การด�าเนินงานของส�านักพิมพ์ได้แสดงไว้ในหน้าท่ี  36 

เพื่อความเข้าใจในภาพรวมของงานดังกล่าวอันจะน�าไปสู่ความเข้าใจของการท�างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ 

ต่อไป



38คู่มือการปฏิบัติงานภาพประกอบชุดวิชามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นางสมยล กำาแหงฤทธิรงค์

บทที่ 4 

ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ

 ภาพประกอบมีความส�าคัญในการสื่อสารเนื้อหาเนื่องจากเพิ่มความชัดเจนในการสื่อสาร ท�าให้เข้าใจง่าย

ดึงดูดความสนใจ  งานภาพประกอบมีทั้งภาพวาดและภาพถ่ายต่างก็ใช้เพื่อสื่อความหมายเช่นเดียวกับตัวอักษร

เพ่ือใช้ถ่ายทอดเนื้อหา  ภาพประกอบมีลักษณะพิเศษคือให้รายละเอียดได้มากกว่า  สามารถท�าให้เห็นภาพได้

เหมือนจริง  และยังท�าให้เกิดความเข้าใจได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เวลาตีความหรือท�าความเข้าใจ  นอกจากนี้ภาพยัง

ถือว่าเป็นภาษาสากล  การใช้ภาพประกอบจึงมีความหมายและส�าคัญต่องานชุดวิชา  การน�าภาพประกอบไปใช้

งานต้องค�านึงถึงคุณภาพของภาพ  ความถูกต้องของภาพ  ความเหมาะสมในการใช้งาน  และลิขสิทธิ์ของภาพ

เป็นส�าคัญ (สุรสิทธิ์, 2546)

 ในการสร้างงานภาพประกอบชุดวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการผลิตเอกสารการสอนใช้ส่ง

ข้อมูลข่าวสารที่มีความรวดเร็วและถูกต้อง   ส�านักพิมพ์ได้น�าเทคโนโลยีมีการพัฒนาโปรแกรมสร้างภาพ 

อะโดบีอิลัสเทรเทอร์  (Adobe  Illustrator)  และโปรแกรมตกแต่งอะโดบี  โฟโตชอป (Adobe  Photoshop)  

ที่ทันสมัยโดยใช้อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ แมคอินทอช (Macintosh) ในการสร้างงานภาพประกอบต้องมกีาร

วางแผนก�าหนทิศทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นมาตรฐานของงานภาพประกอบชุดวิชา   มีขั้นตอนกระบวนการและ 

องค์ประกอบต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

4.1 หลักและวิธีการด�าเนินการภาพประกอบ

- หลักการสร้างภาพประกอบชุดวิชา

 งานภาพประกอบชุดวิชายึดต้นฉบับเป็นส�าคัญ ค�านึงถึงความถูกต้องและความเหมาะสมในการใช้งาน

รวมถึงคุณภาพของงาน ตรวจสอบต้นฉบับแยกประเภทของงาน สแกน (Scan) ภาพลายเส้น (วาดด้วยคอมพิวเตอร์

หรือวาดด้วยมือ) หรือตกแต่งภาพ ดราฟ (Draft) แผนภูมิหรือตาราง 

 1) ขนาดของภาพประกอบความกว้างความยาวจะต้องไม่เกินคอลัมน์ (Column) ของหน้า = 15 x 21 

เซนติเมตร

 2)  ความละเอียดของไฟล์ภาพต้นฉบับ  300  ppi  (Resolution)  ปรับความคมชัด  ขนาด  โหมดสี  
Brightness, Contrast ให้เหมาะสมกับงานพิมพ์

 3) นามสกุลไฟล์ JPEG, TIFF, AI
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4.2 ข้อควรค�านึงถึงในการใช้ภาพประกอบในการออกแบบทางการพิมพ์

- ความละเอียดของภาพ

 ภาพประกอบที่น�ามาใช้ในงานพิมพ์ปัจจุบันมาจากหลายแหล่งในการน�ามาประกอบชุดวิชา เช่น กล้อง

ถ่ายภาพดิจิทัล อินเทอร์เน็ต ไฟล์ภาพดิจิทัล หรือถ้าเป็นภาพถ่ายหรือภาพพิมพ์บนกระดาษ ก็ต้องน�ามากราดภาพ

ด้วยเครื่องกราดภาพ เพื่อน�ามาปรับแต่งภาพในโปรแกรมตกแต่งภาพ โดยภาพที่น�ามาใช้จะต้องมีความละเอียด

เพยีงพอเพือ่ให้ได้ภาพพมิพ์ทีค่มชดั ความละเอยีดของภาพในการพิมพ์ม ี2 ลักษณะ ได้แก่ ความละเอยีดของภาพ

ต้นฉบบัทีม่กีารก�าหนดเป็นพกิเซลต่อนิว้ (ppi) และความละเอยีดของภาพพมิพ์ท่ีมกีารก�าหนดเป็นจ�านวนเส้นสกรีน 

หรือเส้นต่อนิ้ว (lpi)

 ความละเอียดของไฟล์ที่เหมาะสมส�าหรับน�าไปประกอบในงานพิมพ์ควรมีความละเอียดประมาณ 300 

พิกเซลต่อนิ้ว (ppi) จะช่วยให้ได้คุณภาพของภาพประกอบที่คมชัด ดังนั้นความละเอียดของไฟล์จะต้องสัมพันธ์

กับขนาดภาพประกอบที่จะไปพิมพ์เป็นภาพพิมพ์ ดังนี้

ขนาดภาพ = ความละเอียดของไฟล์ภาพเป็นพิกเซล 

      300 พิกเซลต่อนิ้ว 
  
 ตัวอย่าง ความละเอียดของไฟล์ภาพ 1200 x 1800 พิกเซล ขนาดภาพประกอบที่น�าไปใช้เป็นภาพพิมพ์

ที่ให้คุณภาพดี 1200  = 4 นิ้ว 1800  = 6  ได้ขนาดภาพใช้จริง  4 x 6  นิ้ว
300 300

 

  

4.3 การเตรียมการก่อนการสร้างภาพประกอบด้วยคอมพิวเตอร์

 การเตรียมการก่อนลงมือปฏิบัติงานต้องมีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือและองค์

ประกอบต่าง ๆ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพได้ดังนี้

 4.3.1 ส่วนของฮาร์ดแวร์ จะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ มีส่วนประกอบต่างๆ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี ้

 - เครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh (Mac Pro) ส�าหรับงานออกแบบส่ิงพิมพ์ด้วยโปรแกรมด้านกราฟิก

 - หน่วยประมวลผลกลาง (Processor) เป็นแบบ Quad-Core Intel Xeon E5 หรือสูงกว่า ความเร็วไม่

ต�่ากว่า 3.7 GHz มีขนาด L3 Cache ไม่น้อยกว่า 10 MB หน่วยความจ�าหลัก (RAM) เป็นชนิด DDR3 ECC 

memory และมีความเร็วไม่ต�่ากว่า 1,866 MHz  ขนาดไม่น้อยกว่า 12 GB ระบบความจ�าส�ารองและเก็บบันทึก

ข้อมูลม ีHard Disk แบบ PCle-based flash Storage ขนาดความจใุนการเกบ็ข้อมลูไม่น้อยกว่า 1 TB ม ีAirport 

Time Capsule ส�าหรับการส�ารองข้อมูลมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2TB   

 - ระบบแสดงผล มีการ์ดแสดงผล (Graphics Cards) หน่วยความจ�าไม่น้อยกว่า 2 GB สนับสนุน 

การเชื่อมต่อจอภาพภายนอก โดยแสดงผลท่ีจอภาพภายนอกและจอแสดงผลได้พร้อมกัน ทั้งนี้จอแสดงผลเป็น

จอภาพสีแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว สามารถแสดงรายละเอียดได้ไม่น้อยกว่า 2,560 x 1,440 pixel 

 - ระบบรับข้อมูล มีแป้นพิมพ์ (Keyboard) ส�าหรับการใช้งานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และตัวเลข 
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 - ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมมีระบบปฏิบัติการ OSX Mavericks

 4.3.2 ส่วนของซอฟท์แวร์  ในส่วนงานภาพประกอบ หน่วยศิลปะ ได้น�าโปรแกรม  Photoshop CS6 

และโปรแกรม illustrator CS6 มาใช้ในการสร้างสรรค์งานภาพประกอบเพื่อจัดท�าชุดวิชา

ส่วนประกอบต่าง ๆ ของหน้าจอโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

 1) Adobe Photoshop CS6 เมื่อท�าการเปิดโปรแกรมแล้ว จะพบหน้าตาของโปรแกรม ดังรูป

ภาพที่ 4.1  ส่วนประกอบพื้นที่ท�างานโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
ที่มา: http://teacherjaray.blogspot.com/2014/05/blog-post.html

 เมนูของโปรแกรม Application menu หรือ Menu bar ประกอบด้วยหัวข้อหลัก 10 ข้อได้แก่

 

 
ภาพที่ 4.2  ส่วนประกอบApplication menu หรือ Menu bar โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ จับภาพหน้าจอการท�างานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

 1. File หมายถึง รวมค�าสั่งท่ีใช้จัดการกับไฟล์รูปภาพ เช่น สร้างไฟล์ใหม่, เปิด, ปิด, บันทึกไฟล์,  

น�าเข้าไฟล์, ส่งออกไฟล์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับไฟล์

 2. Edit หมายถึง รวมค�าสั่งที่ใช้ส�าหรับแก้ไขภาพ และปรับแต่งการท�างานของโปรแกรมเบื้องต้น เช่น 

ก๊อปปี้, วาง, ยกเลิกค�าสั่ง, แก้ไขเครื่องมือ และอื่น ๆ 

 3. Image หมายถึง รวมค�าสั่งที่ใช้ปรับแต่งภาพ เช่น สี, แสง, ขนาดของภาพ (image size), ขนาด

ของเอกสาร (canvas), โหมดสีของภาพ, หมุนภาพ และอื่น ๆ 

 4. Layer หมายถึง รวมค�าสั่งที่ใช้จัดการกับเลเยอร์ ทั้งการสร้างเลเยอร์, แปลงเลเยอร์ และการ

จัดการกับเลเยอร์ในด้านต่าง ๆ

 5. Type หมายถึง รวมค�าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์อักษรและการจัดข้อความ
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 6. Select  หมายถึง รวมค�าสั่งเกี่ยวกับการเลือกวัตถุหรือพื้นที่บนรูปภาพ (Selection) เพื่อน�าไปใช้

งานร่วมกับค�าสั่งอื่น ๆ เช่น เลือกเพื่อเปลี่ยนสี, ลบ หรือใช้เอฟเฟ็กต์ต่าง ๆ กับรูปภาพ 

 7. Filter หมายถึง รวมค�าสั่งการเล่น Effects ต่าง ๆ ส�าหรับรูปภาพและวัตถุ

 8. View หมายถึง รวมค�าสั่งเกี่ยวกับมุมมองของภาพและวัตถุในลักษณะต่าง ๆ เช่น การขยายภาพ

และย่อภาพให้ดูเล็ก 

 9. Window หมายถึง รวมค�าสั่งในการเลือกใช้อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่จ�าเป็นในการใช้สร้าง Effects 

ต่างๆ 

 10. Help หมายถึง รวมค�าสั่งเพื่อแนะน�าเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมและมีรายละเอียดของค�าอธิบาย

โปรแกรม

ทูลพาเนล (Tool Box) หรือกล่องเครื่องมือ 

 ประกอบไปด้วยเครื่องมือต่าง ๆ  ที่ใช้ในการวาด ตกแต่ง และแก้ไขภาพ เครื่องมือแบ่งเป็นกลุ่มมีจ�านวน

มาก ดังนั้นจึงมีการรวมเครื่องมือที่ท�าหน้าที่คล้าย ๆ กันไว้ในกลุ่มเดียวกัน

กลุ่มค�าสั่ง Selection เพื่อเลือกพื้นที่ในส่วนต่าง ๆ ของภาพ

กลุ่มค�าสั่ง Edit ส�าหรับการปรับแต่ง ระบายสี การลบบางส่วน

กลุ่มค�าสั่งเกี่ยวกับสร้างตัวอักษร วาดภาพ

กลุ่มค�าสั่ง View ย่อขยายภาพบนหน้าจอ

กลุ่มค�าสั่งเลือกสี Foreground หรือ Background 

กลุ่มค�าสั่ง Quick mask ค�าสั่งเกี่ยวกับการแสดงหน้าจอ

ภาพที่ 4.3  กล่องเครื่องมือ Tool Box โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ จับภาพหน้าจอการท�างานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

เครื่องมือที่ใช้ส�าหรับตกแต่งรูปภาพ มีดังนี้

 จะสังเกตเห็นว่าปุ่มบนแถบเครื่องมือบางปุ่มมีสัญลักษณ์  อยู่ด้านล่างขวา นั่นแสดงว่าปุ่มนั้นมี 

เครื่องมือที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันซ่อนอยู่ และเมื่อกดปุ่มนั้นค้างไว้ แถบกลุ่มเครื่องมือเดียวกันจะแสดงออกมาให้

เห็นเพื่อเลือกใช้งาน กลุ่มค�าสั่ง Selection เพื่อเลือกพื้นที่ในส่วนต่าง ๆ ของภาพ
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เครื่องมือกลุ่ม Marquee 

 

 

 

 

Rectangular Marquee Tool  ใช้สร้างเส้น Selection เป็น

รูปสี่เหลี่ยม (ถ้ากดคีย์ Shift ค้างไว้ เส้น Selection จะเป็นรูป

สี่เหลี่ยมจัตุรัส) 

Elliptical Marquee Tool  ใช้สร้างเส้น Selection เป็นรูป

วงรี (ถ้ากดคีย์ Shift ค้างไว้เส้น selection จะเป็นวงกลม 

Single Row Marquee Tool    ใช้สร้างเส้น Selection เป็น

เส้นตรงลักษณะแนวนอน 

Single column Marquee Tool  ใช้สร้างเส้น Selection 

เป็นเส้นตรงลักษณะแนวตั้ง

                          ภาพที่ 4.4 เครื่องมือกลุ่ม Marquee โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ จับภาพหน้าจอการท�างานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

  Move Tool  ใช้ส�าหรับเลื่อนส่วนต่าง ๆ ของภาพที่เลือก (Select) ไว้ 

                        ภาพที่ 4.5  เครื่องมือ Move Tool โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ จับภาพหน้าจอการท�างานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

เครื่องมือกลุ่ม Lasso 

 

Lasso Tool  ใช้สร้างเส้น Selection เป็นรูปทรงอิสระตาม

ต�าแหน่งการเลื่อนเมาส์ 

Polygonal Lasso Tool  ใช้สร้างเส้น Selection เป็นรูปทรง

อิสระหลายเหลี่ยมตามการคลิกเมาส ์

Magnetic Lasso Tool  ใช้สร้างเส้น Selection ตามแนว

ขอบนอกของภาพ

                         ภาพที่ 4.6 เครื่องมือกลุ่ม Lasso โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ จับภาพหน้าจอการท�างานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
 

 เครื่องมือกลุ่ม Magic Wand Tool 

 

 

Quick Selection Tool  เป็นการลบพื้นหลังที่มีสีตัดกันอย่าง

ชัดเจน 

Magic Wand Tool  เป็นเครื่องมือเลือกดโดยการเลือกเฉพาะสี

                         ภาพที่ 4.7 เครื่องมือกลุ่ม Magic Wand Tool โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ จับภาพหน้าจอการท�างานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6



43คู่มือการปฏิบัติงานภาพประกอบชุดวิชามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นางสมยล กำาแหงฤทธิรงค์

เครื่องมือกลุ่ม Crop Tool  

 

Crop Tool  เป็นการเลือกตัดเฉพาะส่วนที่ต้องการ 

Perspective Crop Tool  เป็นเครื่องมือที่ช่วยแก้ปัญหาภาพ

ที่มีความผิดเพี้ยน ซึ่งเกิดจากมุมมองของการถ่ายภาพ 

Slice Tool  เป็นการเลือกตัดเฉพาะส่วนเพื่อท�าหน้าเว็บ 

Slice Select Tool  เป็นการตัดภาพเป็นชิ้นเล็ก ๆ ไว้ส�าหรับท�างาน

ออกแบบเว็บ ทุกภาพที่ถูกตัดแบ่งจะสามารถเชื่อมโยงลิงก์ได้

                      ภาพที่ 4.8 เครื่องมือกลุ่ม Crop Tool โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ จับภาพหน้าจอการท�างานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

เครื่องมือกลุ่ม Eyedropper Tool

 

Eyedropper Tool ใช้เลือกสีจากส่วนต่าง ๆ ของภาพ 

Color Sampler Tool ใช้บอกค่าสีในต�าแหน่งที่ถูกเลือก โดย

แสดงใน Palette info 

Ruler Tool ใช้วัดระยะห่างของภาพ 

Note Tool ใช้พิมพ์เพื่อบอกรายละเอียดต่าง ๆ ของภาพ เพื่อ

เตือนความจ�า

                       ภาพที่ 4.9 เครื่องมือกลุ่ม Eyedropper Tool โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ จับภาพหน้าจอการท�างานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

เครื่องมือกลุ่ม Healing Brush Tool 

 

 

 

 

 

Spot Healing Brush Tool  ใช้ตกแต่งรอยต�าหนิของภาพให้

ดูกลมกลืนสวยงาม โดยสามารถกดเลือกต�าหนิแล้วให้โปรแกรม

ลบต�าหนิออกโดยอัตโนมัติ  

Healing Brush Tool  ใช้ตกแต่งรอยต�าหนิของภาพให้ดู

กลมกลืนสวยงาม โดยเลือกพื้นผิวที่เราต้องการจะช่วยเกลี่ย 

พื้นผิว แล้วค่อยกดเลือกต�าหนิที่ต้องการ 

Patch Tool  ใช้ตกแต่งรอยต�าหนิของภาพด้วยวิธีการ 

Selection 

Content-Aware Move Tool ใช้เคลื่อนย้ายวัตถุในรูปภาพ 

โดยพื้นหลังที่ถูกตัดออกจะถูกเติมด้วยรูปภาพให้แนบเนียนไป

กับพื้นหลังโดยรวม 

Red Eye Tool ใช้ลบตาแดง

                       ภาพที่ 4.10 เครื่องมือกลุ่ม Healing Brush Tool โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ จับภาพหน้าจอการท�างานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
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เครื่องมือกลุ่ม Brush Tool 

 

 

 

Brush Tool ใช้ระบายสีภาพเหมือนพู่กัน 

Pencil Tool ใช้เขียนเส้นในลักษณะต่างๆ เหมือนเส้นดินสอ 

Color Replacement Tool ใช้เปลี่ยนสีรูปภาพที่ต้องการ 

Mixer Brush Tool ใช้ผสมสีของรูปภาพให้เข้ากัน คล้ายกับ

ผสมสีน�้าบนกระดาษเปียก
                      ภาพที่ 4.11 เครื่องมือกลุ่ม Brush Tool โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ จับภาพหน้าจอการท�างานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

เครื่องมือกลุ่ม History Brush Tool 

 

 

History Brush Tool ใช้ระบายภาพในลักษณะย้อนกลับไปยัง

ภาพต้นฉบับ 

Art History Brush Tool ใช้ระบายภาพในลักษณะแบบ Art

                  ภาพที่ 4.12ก เครื่องมือกลุ่ม History Brush Tool โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ จับภาพหน้าจอการท�างานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

เครื่องมือกลุ่ม Eraser Tool  

 

 

Eraser Tool ใช้ลบภาพให้เป็นสีของ Background

Backgrond Eraser Tool ใช้ลบโดยการควบคุมสี โดยการเลือก

สีจาก Background และ Foreground

Magic Eraser Tool  ใช้ลบโดยการตั้งค่าต่าง ๆ ให้เหมาะสม

ได้

                       ภาพที่ 4.12ข เครื่องมือกลุ่ม Eraser Tool โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ จับภาพหน้าจอการท�างานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

เครื่องมือกลุ่ม Gradient Tool 

 

 

Gradient Tool ใช้เติมสีในลักษณะไล่ระดับสี 

Paint Bucket Tool ใช้เติมสีแบบเรียบ ๆ เป็นบริเวณกว้าง

หรือบริเวณส่วนที่เลือกไว้

                       ภาพที่ 4.12ค เครื่องมือกลุ่ม Gradient Tool โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ จับภาพหน้าจอการท�างานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

เครื่องมือกลุ่ม Blur Tool 

 

 

 

 

Blur Tool ใช้ระบายภาพให้เบลอหรือมัว 

Sharpen Tool ใช้ระบายภาพให้คมชัดขึ้น

Smudge Tool ใช้ละเลงสีหรือป้ายสี คล้ายกับการใช้นิ้วเกลี่ย

สีที่ยังไม่แห้ง

                         ภาพที่ 4.13 เครื่องมือกลุ่ม Blur Tool โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ จับภาพหน้าจอการท�างานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
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เครื่องมือกลุ่ม Douge Tool 

 

 

 

Douge Tool ใช้ปรับแต่งภาพให้สว่างขึ้น 

Burn Tool ใช้ปรับแต่งภาพให้มืดลง 

Sponge Tool ใช้ปรับแต่งสีให้สดใสขึ้นหรือซีดจางลง โดย

ปรับที่ Sponge mode เลือก Saturate หรือ Desaturate

                         ภาพที่ 4.14 เครื่องมือกลุ่ม Douge Tool โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ จับภาพหน้าจอการท�างานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

เครื่องมือกลุ่ม Pen Tool 

 

 

 

 

Pen Tool ใช้สร้างเส้น Path ในลักษณะเส้นตรงและเส้นโค้ง

Freeform Pen Tool  ใช้สร้างเส้น Path ได้อย่างอิสระ

Add Anchor Point Tool ใช้เพิ่มจุดในการปรับแต่งบนเส้น Path

Delete Anchor Point Tool ใช้ลบจุดบนเส้น Path

Convert Point Tool ใช้ปรับเส้น Path ให้เป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้ง

                          ภาพที่ 4.15 เครื่องมือกลุ่ม Pen Tool โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ จับภาพหน้าจอการท�างานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

เครื่องมือกลุ่ม Type Tool 

 

 

 

 

Horizontal Type Tool ใช้พิมพ์ตัวอักษรในลักษณะแนวนอน 

Vertical Type Tool  ใช้พิมพ์ตัวอักษรในลักษณะแนวตั้ง 

Horizontal Type Mask Tool  ใช้พิมพ์ตัวอักษรแบบ 

Selection ในลักษณะแนวนอน 

Vertical Type Mask Tool  ใช้พิมพ์ตัวอักษรแบบ 

Selection ในลักษณะแนวตั้ง

                        ภาพที่ 4.16 เครื่องมือกลุ่ม Type Tool โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ จับภาพหน้าจอการท�างานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

เครื่องมือกลุ่ม Path Selection Tool 

 

 

Path Selection Tool ใช้เลือกและเคลื่อนย้ายลายเส้นที่วาดไว ้

Direct Selection Tool ใช้ปรับแต่งและเคลื่อนย้ายต�าแหน่ง

ของจุดและลายเส้นที่วาด

                  ภาพที่ 4.17 เครื่องมือกลุ่ม  Path Selection Tool โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ จับภาพหน้าจอการท�างานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
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เครื่องมือกลุ่ม Rectangle Tool 

 

 

 

 

 

Rectangle Tool ใช้สร้างรูปสี่เหลี่ยม แบบ Vector 

Rounded Rectangle Tool ใช้สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมมน แบบ 

Vector 

Ellipse Tool  ใช้สร้างรูปวงกลม แบบ Vector 

Polygon Tool  ใช้สร้างรูปหลายเหลี่ยม แบบ Vector 

Line Tool  ใช้สร้างเส้นตรง แบบ Vector 

Custom Shape Tool  ใช้สร้างรูปทรงอิสระ แบบ Vector

                       ภาพที่ 4.18 เครื่องมือกลุ่ม Rectangle Tool โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ จับภาพหน้าจอการท�างานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

เครื่องมือกลุ่ม Hand Tool 

 

 

Hand Tool ใช้เลื่อนดูตามส่วนต่างๆ ของภาพ ในกรณีที่ภาพ

นั้นมีสัดส่วนขยายมากกว่า 1 เท่า 

Rotate View Tool ใช้หมุนกระดานภาพในองศาที่ต้องการ

                        ภาพที่ 4.19 เครื่องมือกลุ่ม Hand Tool โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ จับภาพหน้าจอการท�างานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

 

 Zoom  ใช้ในการย่อ ขยายส่วนต่าง ๆ ของภาพ

                       ภาพที่ 4.20ก เครื่องมือ Zoom Tool โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ จับภาพหน้าจอการท�างานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

 

Switch Color  ใช้สลับสี Foreground และ Background 

Foreground Color  แสดงเฉดสีที่ก�าลังท�างานกับพื้นด้านหน้า 

Background Color  แสดงเฉดสีที่ก�าลังท�างานกับพื้นด้านหลัง  

Default Color  ใช้ปรับสี Foreground และ Background ให้กลับเป็นสีขาว ด�า

                            ภาพที่ 4.20ข เครื่องมือกลุ่ม Color Tool โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ จับภาพหน้าจอการท�างานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

หน้าต่างพาเลท (Palettes) 

 พาเลทต่าง ๆ ในโปรแกรม Adobe Photoshop มีประโยชน์อย่างมาก เพราะจะท�าให้เราสามารถ

ปรับแต่งการใช้งานของเครื่องมือและสิ่งต่าง ๆ ได้โดยตรง การเรียกหน้าต่างพาเลท (Palettes) มาใช้งานท�าได้

ดังนี้ 
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Color  ใช้เลือกโทนสีต่าง ๆ มาใช้งาน 

Swatches  มีโทนสีหลัก ๆ ที่นิยมใช้ให้เลือกมากมาย  

Adjustment  เครื่องมือการปรับแต่งภาพ (properties panel) 

Styles  มีลวดลายให้เลือกใช้งานตามต้องการ 

Layers  เป็นส่วนที่ช่วยในการใช้เทคนิคซ้อนภาพ โดยการแบ่งส่วนต่างๆ 

Channels  แสดงการแยกสีของภาพตามโหมดสี 

Paths  ใช้ส�าหรับวาดภาพซึ่งสามารถสร้างเส้นโค้ง เส้นตรง และปรับเปลี่ยน

ได้อย่างอิสระ 

                  ภาพที่ 4.21 เครื่องมือกลุ่มหน้าต่างพาเลท (Palettes) โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ จับภาพหน้าจอการท�างานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

 2) โปรแกรม Adobe illustrator CS6 เมื่อท�าการเปิดโปรแกรมแล้ว จะปรากฏหน้าจอของ

โปรแกรม ดังรูป

   ภาพที่ 4.22  ส่วนประกอบพื้นที่ท�างานโปรแกรม Adobe illustrator CS6 
ที่มา: http://mastereak.com/images/attackment//illus13.pdf

 เมนูของโปรแกรม Menu bar ประกอบด้วย (หมายเลข 1-9)

                  ภาพที่ 4.23  ส่วนประกอบ Menu bar โปรแกรม  Adobe illustrator CS6  

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ จับภาพหน้าจอการท�างานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator CS6
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 1. File เป็นหมวดของค�าสั่งท่ีจัดการเก่ียวกับไฟล์และโปรแกรมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการเปิด-ปิดไฟล์ 

การบันทึกไฟล์ การน�าภาพเข้ามาใช้ (Place) ตลอดจนการออกจากโปรแกรม (Exit)

 2. Edit เป็นหมวดของค�าสั่งที่จัดการแก้ไข เช่น Undo Cut Copy Paste Select รวมทั้งการก�าหนด

คุณสมบัติต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการปรับแต่งภาพด้วย เช่น การสร้างรูปแบบ (Define Pattern) การก�าหนดค่าส ี

(Color Setting) เป็นต้น

 3. Object เป็นหมวดของค�าสั่งที่ใช้หมุนวัตถุ เรียงล�าดับชั้นวัตถุ แปลงคุณสมบัติวัตถุ

 4. Type เป็นหมวดของค�าสั่งที่ใช้จัดการตัวหนังสือ เช่น Fonts Paragraph เป็นต้น

 5. Select เป็นหมวดของค�าสั่งที่ใช้ในการเลือกวัตถุ สามารถเลือกด้วยคุณสมบัติได้ เช่น เลือกวัตถุที่มี 

Fill และ Stroke แบบเดียวกัน วัตถุที่อยู่บน Layer เดียวกัน เป็นต้น

 6. Effect เป็นหมวดของค�าสัง่ทีใ่ช้สร้างเทคนคิพเิศษให้กบัภาพคล้าย Filter แต่จะไม่มผีลกบัรปูร่างของ 

Path

 7. View เป็นหมวดของคาสัง่เกีย่วกบัการมองทกุส่ิงในงาน เช่น Zoom Show/Hide Ruler Bounding 

Box Outline Mode/Preview Mode เป็นต้น

 8. Window เป็นหมวดของค�าสัง่เกีย่วกบัการเปิด-ปิดหน้าต่างเครือ่งมอืต่างๆ เช่น Palette Tool Box เป็นต้น

 9. Help เป็นหมวดที่รวบรวมวิธีการใช้งานและค�าแนะน�าเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้โปรแกรม

ToolBok เครื่องมือสร้างงาน

Transform tool กลุ่มเครื่องมือใช้ปรับแต่งรูปทรง

ของวัตถุ ไม่ว่าจะเป็นหมุน เอียง บิด กลับด้าน ย่อ 

ขยาย นอกจากนี้ยังมีเอฟเฟคต่าง ๆ ด้วย

Selection tool กลุ่มเครื่องมือการเลือกวัตถุปรับแต่งแก้ไข

View tool กลุ่มเครื่องมือเน้นที่มุมมองเป็นหลัก

           Paint color tool กลุ่มเครื่องมือที่ใช้
Special tool เป็นเครื่องมือใหม่ที่จัดการ

เกี่ยวกับ Symbol และ graph

ภาพที่ 4.24 กล่องเครื่องมือ Tool Box โปรแกรม Adobe illustrator CS6

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ จับภาพหน้าจอการท�างานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator CS6
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ชุดอุปกรณ์ในการปรับแต่งแก้ไข Selection Tool 

 

Selection tool (ลูกศรสีด�า) ใช้เลือกวัตถุทั้งชิ้น แก้ไขวัตถุ 

Direct-selection tool (ลูกศรสขาว) ใช้แก้ไขโครงสร้างวัตถุ 

Magic Wand ใช้เลือกวัตถุที่เป็นสีเดียวกันทุกวัตถุในงาน 

Lasso Tool ใช้เลือกเฉพาะจุด anchor ตามที่ลากครอบ

                    ภาพที่ 4.25 เครื่องมือกลุ่ม Selection Tool โปรแกรม Adobe illustrator CS6

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ จับภาพหน้าจอการท�างานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator CS6

ชุดอุปกรณ์ในการวาด Transform tool  สร้าง Objects ไม่ว่าจะเป็นเส้นรูปทรงต่างๆ และตัวอักษร

 

Pen Tool ปากกา ถ้าใช้ได้คล่องก็จะสามารถวาดได้ทุกอย่าง 

Add Anchor Pen Tool  เพิ่มจุด 

Delete Anchor Pen Tool ลบจุดออก 

Convert Anchor Point เปลี่ยนจากเส้นตรงเป็นเส้นโค้ง 

และเส้นโค้งเป็นเส้นตรง

                    ภาพที่ 4.26 เครื่องมือกลุ่มวาด Pen Tool โปรแกรม Adobe illustrator CS6
ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ จับภาพหน้าจอการท�างานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator CS6

Type Tool  เลือกที่งานครั้งเดียว แล้วพิมพ์  

Area Type Tool  การพิมพ์ข้อความในรูปทรงที่ต้องการ 

Type on a Path Tool  การพิมพ์ข้อความบนเส้นขอบของวัตถ ุ

Vertical Type Tool พิมพ์ข้อความในแนวดิ่ง 

Vertical Area Type Tool พิมพ์ข้อความในรูปทรงที่ต้องการ

ในแนวดิ่ง 

Vertical Type on a Path Tool การพิมพ์ข้อความบนเส้น

ขอบของวัตถุในแนวดิ่ง

                          ภาพที่ 4.27 เครื่องมือกลุ่มอักษร Type Tool โปรแกรม Adobe illustrator CS6
ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ จับภาพหน้าจอการท�างานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator CS6

Rectangle Tool สร้างสี่เหลี่ยม  

Rounded Rectangle Tool สร้างสี่เหลี่ยมมุมมน 

Ellipse Tool สร้างวงรีหรือวงกลม 

Polygon Tool สร้างรูปหลายเหลี่ยม 

Star Tool สร้างรูปดาว 

Flare Tool สร้าง Flare

             ภาพที่ 4.28 เครื่องมือกลุ่มวาดรูปทรงเรขาคณิต Rectangle Tool โปรแกรม Adobe illustrator CS6
ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ จับภาพหน้าจอการท�างานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator CS6
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Line Segment Tool สร้างเส้นตรง 

Arc Tool สร้างเส้นโค้ง 

Spiral Tool สร้างเส้นโค้งวน 

Rectangular Grid Tool สร้างเส้นตารางสี่เหลี่ยม 

Polar Grid Tool สร้างเส้นตารางในวงกลม

                    ภาพที่ 4.29 เครื่องมือกลุ่มวาดเส้น Line Tool โปรแกรม Adobe illustrator CS6
ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ จับภาพหน้าจอการท�างานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator CS6

Pencil Tool วาดเส้นต่าง ๆ ตามอิสระ 

Smooth Tool ปรับเส้นที่วาดสวยงามขึ้น 

Path Eraser Tool ลบเส้นที่ไม่ต้องการออก

                       ภาพที่ 4.30 เครื่องมือกลุ่มดินสอวาดภาพ Pencil Tool โปรแกรม Adobe illustrator CS6
ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ จับภาพหน้าจอการท�างานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator CS6

Eraser Tool ลบเส้น Path 

Scissors Tool ตัดเส้นรอบรูปออกเป็นส่วนๆ 

Knife ตัดภาพออกเป็นส่วนๆ

              ภาพที่ 4.31 เครื่องมือกลุ่มยางลบและตัดเส้น Eraser Tool โปรแกรม Adobe illustrator CS6
ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ จับภาพหน้าจอการท�างานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator CS6

Scale Tool ย่อหรือขยายขนาดภาพและขอบภาพ 

Shear Tool บิดภาพให้เอียง 

Reshape Tool ใช้ดัดหรือเปลี่ยนแปลงรูปภาพควบคู่กับลูกศรสีขาว

               ภาพที่ 4.32 เครื่องมือกลุ่มย่อขยายบิดภาพ Scale Tool โปรแกรม Adobe illustrator CS6
ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ จับภาพหน้าจอการท�างานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator CS6

Rotate Tool หมุนภาพตามองศาที่ต้องการ 

Reflect Tool พลิกด้านของรูปภาพ

                ภาพที่ 4.33 เครื่องมือกลุ่มหมุนและพลิก Rotate Tool โปรแกรม Adobe illustrator CS6
ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ จับภาพหน้าจอการท�างานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator CS6
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Width Tool ใช้วาดรูป โดยขอบรูปภาพจะถูกปรับให้แหลมขึ้น 

Warp Tool ใช้ดัดเส้นให้งอหรือบิดเบี้ยว 

Twirl Tool ท�าให้ภาพบิดตามจุดที่ก�าหนด

Pucker Tool ดึงรูปให้เข้าสู่จุดศูนย์กลาง 

Bloat Tool แบรูปออกจากจุดศูนย์กลาง 

Scallop Tool ดึงรูปให้เข้าสู่จุดศูนย์กลางพร้อมสร้างรอยหยัก 

Crystallize Tool แบรูปออกจากจุดศูนย์กลางพร้อมสร้างรอยหยัก 

Wrinkle Tool สร้างคลื่นให้ตัวรูปภาพ

                 ภาพที่ 4.34 เครื่องมือกลุ่มวาดปรับเปลี่ยนรูปทรง Width Tool โปรแกรม Adobe illustrator CS6
ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ จับภาพหน้าจอการท�างานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator CS6

Shape Builder Tool ใช้รวมหรือตัดส่วนของรูปภาพตั้งแต่ 2 

รูปขึ้นไป 

Live Paint Bucket ใช้เทสีตามช่องของภาพที่ทับซ้อนกัน 

Live Paint Selection Tool ใช้เลือกช่องของภาพที่ต้องการใส่สี

              ภาพที่ 4.35 เครื่องมือกลุ่มตัดส่วนภาพ เทสี และเลือกช่องสี โปรแกรม Adobe illustrator CS6
ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ จับภาพหน้าจอการท�างานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator CS6

Perspective Grid Tool แสดงตาราง Perspective 

Perspective Selection Tool ใช้ดัดรูปภาพให้เข้ากับเส้น

ตาราง Perspective

          ภาพที่ 4.36 เครื่องมือกลุ่มแสดงตารางและมุมมอง Perspective Tool โปรแกรม Adobe illustrator CS6
ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ จับภาพหน้าจอการท�างานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator CS6

ชุดอุปกรณ์ในการปรับสีของรูปภาพ 

Eyedropper Tool ใช้ดูดสีของรูปภาพ 

Measure Tool ใช้วัดระยะต�าแหน่งของภาพ

           ภาพที่ 4.37 เครื่องมือกลุ่มดูดสีของภาพและวัดระยะต�าแหน่งภาพ โปรแกรม Adobe illustrator CS6
ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ จับภาพหน้าจอการท�างานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator CS6
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ชุดอุปกรณ์ในการจัดการเกี่ยวกับ Symbol และ Graph 

Symbol Sprayer Tool พ่นวัตถุ Symbol ที่เราเลือกใน

ลักษณะคล้ายการพ่นสเปรย์ 

Symbol Shifter Tool ย้ายต�าแหน่งหรือสลับล�าดับหน้า-หลัง

ของ Symbol 

Symbol Scruncher Tool ควบคุมการกระจายตัวหรือ

กระจุกตัวของ Symbol 

Symbol Sizer Tool ย่อหรือขยายขนาดของ Symbol 

Symbol Spinner Tool ปรับทิศทางของ Symbol ให้หันไป

ทางเดียวกัน 

Symbol Stainer Tool เปลี่ยนสีของ Symbol 

Symbol Screener Tool ปรับสีของ Symbol ให้จางลง 

Symbol Styler Tool ใส่ Graphic Style ให้กับ Symbol

                  ภาพที่ 4.38 เครื่องมือกลุ่ม Symbol และ Graph โปรแกรม Adobe illustrator CS6
ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ จับภาพหน้าจอการท�างานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator CS6

Column Graph Tool สร้างกราฟแท่ง 

Stacked Column Graph Tool สร้างกราฟแท่งแบบกลุ่ม 

Bar Graph Tool สร้างกราฟแท่งแนวนอน 

Stacked Bar Graph Tool สร้างกราฟแท่งแนวนอนแบบกลุ่ม 

Line Graph Tool สร้างกราฟเส้น 

Area Graph Tool สร้างกราฟพื้นที่ 

Scatter Graph Tool สร้างกราฟแบบจุด 

Pie Graph Tool สร้างกราฟวงกลม 

Radar Graph Tool สร้างกราฟแบบจุด-วงกลม

                      ภาพที่ 4.39 เครื่องมือกลุ่มสร้างรูปทรงต่างๆ โปรแกรม Adobe illustrator CS6
ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ จับภาพหน้าจอการท�างานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator CS6

ชุดอุปกรณ์ในการจัดการเกี่ยวกับมุมมองการใช้งาน

Slice Tool ตัดรูปภาพ 

Slice Selection Tool วัดระยะต�าแหน่งของภาพ

                       ภาพที่ 4.40 เครื่องมือกลุ่มตัดภาพเป็นชิ้นเล็ก โปรแกรม Adobe illustrator CS6
ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ จับภาพหน้าจอการท�างานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator CS6

Hand Tool เลื่อนดูบริเวณพื้นที่การท�างานบนหน้าจอ 

Print Tiling Tool ก�าหนด print size ของงาน

             ภาพที่ 4.41 เครื่องมือกลุ่มเลื่อนดูพื้นที่การท�างานบนหน้าจอ โปรแกรม Adobe illustrator CS6
ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ จับภาพหน้าจอการท�างานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator CS6
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Switch Color  ใช้สลับสีพื้นและสีเส้น 
Fill Color  สีพื้น 
Stroke Color  เส้นสีขอบ 
None  ไม่เติ่มสี 
Gradient  ไล่โทนสี 
Color  สี 
Default Color  ค่าสีเริ่มต้น

                   ภาพที่ 4.42 เครื่องมือกลุ่มก�าหนดสีพื้นและเส้น โปรแกรม Adobe illustrator CS6
ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ จับภาพหน้าจอการท�างานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator CS6

หน้าต่างพาเลท (Palettes) 

 พาเลทต่าง ๆ ในโปรแกรม Adobe Illustrator มีประโยชน์เช่นเดียวกันกับในโปรแกรม Adobe 

Photoshop เพราะจะท�าให้เราสามารถปรับแต่งการใช้งานของเครื่องมือและสิ่งต่าง ๆ ได้โดยตรงเช่นกัน 

การเรียกหน้าต่างพาเลท (Palettes) มาใช้งานท�าได้ดังนี้

 

Stroke ก�าหนดลักษณะขอบของรูปภาพ

Gradient ช่วยไล่สีของรูปภาพตามต้องการ 

Transparency ช่วยปรับความเข้ม-จางของภาพ 

Color  เลือกโทนสีต่าง ๆ มาใส่ในภาพ 

Color Guide ก�าหนดค่าชุดสี ซึ่งสีในแต่ละชุดสีจะมีค่าสีีเดียวกัน  

แต่น�้าหนักไล่จากเข้มไปอ่อน 

Layers  เป็นส่วนที่ช่วยในการใช้เทคนิคซ้อนภาพ โดยการแบ่งส่วนต่างๆ 

Pathfinder  ตัดรูปภาพ หรือท�าให้รูปภาพแยกออกจากกัน

 ภาพที่ 4.43 เครื่องมือกลุ่มหน้าต่างที่รวบรวมคุณสมบัติการท�างานของเครื่องมือ โปรแกรม Adobe illustrator CS6
ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ จับภาพหน้าจอการท�างานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator CS6

4.4 ขั้นตอนวิธีการสร้างงานภาพประกอบด้วยด้วยคอมพิวเตอร์

 หลังจากศึกษาท�าความเข้าใจในระบบการท�างานโดยรวม ในส่วนงานภาพประกอบได้น�าโปรแกรม 

Adobe Photoshop และ Adobe illustrator CS6 มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบสร้างภาพประกอบงานชุด

วิชาเป็นที่เข้าใจแล้ว ขั้นตอนต่อไปเข้าสู่กระบวนการสร้างงานภาพประกอบโดยใช้โปรแกรม มีขั้นตอนวิธีการ

ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

ขั้นตอนวิธีการสร้างงานภาพประกอบ มี 6 ขั้นตอน

 1. รับงาน รับส�าเนาต้นฉบับงานภาพประกอบจากบรรณาธิการผู้ช่วย ฝ่ายวิชาการ หน่วยศิลปะรับใบ

ก�ากับงานภาพประกอบชุดวิชา  จากบรรณาธิการผู้ช่วย ฝ่ายวิชาการ พร้อมส�าเนาต้นฉบับและลงชื่อรับงานใบ

ก�ากับงานภาพประกอบชุดวิชา ดังรูปที่ 4.44
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ภาพที่ 4.44 ใบก�ากับงานภาพประกอบชุดวิชา

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2554

 หัวหน้าหน่วยศิลปะ  ตรวจสอบใบก�ากับงานและส�าเนาภาพประกอบจัดวางตามพ้ืนท่ีระบุรหัสรับเข้า

งานต้นฉบับชุดวิชา ดังรูปที่ 4.45

                                         ภาพที่ 4.45 พื้นที่ระบุรหัสรับเข้างานต้นฉบับชุดวิชา 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2554 

 ตรวจพบว่ามีผิดพลาดผู้รับผิดชอบจะ1ประสานงานกับบรรณาธิการผู้ช่วยน�าต้นฉบับแก้ไขให้ถูกต้อง 

ต้นฉบับถูกต้อง พร้อมปฏิบัติงานขั้นตอนต่อไป

 2. บันทึกรับต้นฉบับไฟล์ภาพประกอบ จากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการผลิตเอกสารการสอน

การเปิดการใช้งานระบบ เปิด Internet Browser พิมพ์ http://printing.stou.ac.th/index.php ในช่อง 

Address bar ของเว็บบราวเซอร์ ดังภาพที่ 4.46
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1

     ภาพที่ 4.46 Address bar 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน

 ปรากฏหน้าต่าง Textbook Publishers Management Information Systems ให้เลือกเพื่อเข้า

ระบบ login ดังภาพที่ 4.47

1
คลิกระบบ

บรรณาธิการ

                              ภาพที่ 4.47 หน้าระบบสารสนเทศเพื่อการผลิตเอกสารการสอน 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน

 เลือกระบบบรรณาธิการปรากฏหน้าต่าง login ดังภาพที่ 4.48

1
หน้าต่าง login

     ภาพที่ 4.48 หน้าต่าง login 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน

  กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบของหน่วยศิลปะ เลือก login ดังภาพที่ 4.49

1
กรอกชื่อผู้ใช้และ

รหัสผ่าน

        ภาพที่ 4.49 กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน
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หน้าแรกของหน่วยศิลปะแบ่งหน้าของเมนูย่อยออกเป็น 6 เมนู ดังนี้

 - เมนูภาพประกอบ : แสดงการมอบหมายงานและส่งงาน

 - เมนูออกแบบปกชุดวิชา : แสดงการมอบหมายงานและส่งงาน 

 - เมนูท�าบปกชุดวิชา : แสดงการมอบหมายงานและส่งงาน

 - เมนูรายงานภาพประกอบ : แสดงงานเข้าและส่งออกและสามารถค้นหาจากรหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา 

หน่วย เพื่อตรวจสอบงาน 

 - เมนูรายงานออกแบบปกชุดวิชา : แสดงงานเข้าและส่งออกสามารถค้นหาจากรหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา 

หน่วยเพื่อตรวจสอบงาน 

 - เมนูรายงานท�าบปกชุดวิชา : แสดงงานเข้าและส่งออกสามารถค้นหาจากรหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชาหน่วย

เพื่อตรวจสอบงาน ดังภาพที่ 4.50

1 เมนู

              ภาพที่ 4.50 หน้าแรกแสดงเมนูภาพประกอบ 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน

 เมนูแรกท�าภาพประกอบ ดังภาพที่ 4.51

     ภาพที่ 4.51  เมนูหลักภาพประกอบ 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน

ขั้นตอนการท�างานเมนูภาพประกอบ

 เจ้าหน้าที่ Admin เข้าไปก�าหนดผู้ปฏิบัติงานท�าภาพประกอบ โดยเลือก Login Admin ดังภาพที่ 4.52
คลิก

     ภาพที่ 4.52  เมนูรองภาพประกอบ 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน
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 จะปรากฏหน้าต่าง Admin เพื่อก�าหนดสั่งงานภาพประกอบสถานะจะเปลี่ยนเป็น Login as User 
เลือกสั่งงานภาพประกอบจะปรากฏหน้าต่าง ดังภาพที่ 4.53

2 1

    ภาพที่ 4.53 หน้าต่างสั่งงานภาพประกอบ 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน

 เลือกสั่งท�าภาพประกอบไปที่ช่องจัดการ เลือกที่  ระบบจะแสดงหน้าสั่งงานภาพประกอบเพื่อ

ก�าหนดเจ้าหน้าที่ศิลปะงานภาพประกอบ   ระบุจ�านวนภาพ   จากนั้นเลือกบันทึกหน้าสั่งงานภาพประกอบ หน้า

นี้สามารถแก้ไขได้สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานหมายถึงเจ้าหน้าท่ีศิลปะได้   และแยกจ�านวนภาพได้จากนั้น

กดบันทึกเจ้าหน้าที่ศิลปะ ระบบจะตั้งหน้ายืนยันจะปรากฏหน้าต่างบันทึกข้อมูลเรียบร้อยเลือก OK ดังภาพที่ 4.54

2
1

3

4

5

6

 
   ภาพที่ 4.54 หน้าต่างบริหารจัดการงานภาพประกอบ 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน
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 3. ตรวจสอบต้นฉบับภาพประกอบชุดวิชา เมื่อสั่งงานภาพประกอบเสร็จแล้วออกจากระบบ Admin 

จะกลับมาหน้าแรกของหน่วยศิลปะจะแสดงผลการส่ังงานภาพประกอบตามล�าดับที่  ในช่องจัดการสามารถเลือก

แก้ไขข้อมูลได้จากสั่งงานภาพประกอบแล้วจะเปล่ียนสถานะเป็นแก้ไขได้  ตรวจสอบใบก�ากับงานความถูกต้อง 

จ�านวนภาพ บรรณาธิการคือใคร เพื่อสะดวกในการติดตามงาน   สามารถพิมพ์ได้เพื่อตรวจสอบกับใบก�ากับงาน

ภาพประกอบและส�าเนาต้นฉบับภาพประกอบของแต่ละหน่วยชุดวิชา ดังภาพที่ 4.55

3

4

15

2

จ�านวนภาพ

 

     ภาพที่ 4.55  การจัดการข้อมูลเจ้าหน้าที่และจ�านวนภาพ 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน

 เจ้าหน้าที่ศิลปะจะท�าการดาวน์โหลดไฟล์จากช่องดาวน์โหลด  เพื่อปฏิบัติงานตามขั้นตอน   โดยจะแยก

ประเภทของงาน เช่น วาดภาพ สแกน ตกแต่งภาพ  draft แผนภูมิหรือตาราง ภาพวาด (ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

หรือวาดด้วยมือ)  เป็นต้น  และตรวจสอบจ�านวนภาพถ้าไม่ถูกต้องประสานงานกับบรรณาธิการที่รับผิดชอบ

ประจ�าชุดวิชากลับไปแก้ไขให้ตรงตามส�าเนาภาพต้นฉบับชุดวิชา  ดังภาพที่ 4.56

1

 

           ภาพที่ 4.56 ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับชุดวิชาร่าง 3 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน

 4. ท�าภาพประกอบ เตรียมอุปกรณ์เปิดสวิตช์ เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยกดที่พาวเวอร์เปิดสวิตช์ไฟ 

เปิดเครื่องสแกนเนอร์สวิตซ์เปิดจะอยู่ด้านขวามือหลังเครื่อง คลิกโปรแกรมสแกน ScanWizardPro 7 

 จะปรากฏหน้าต่าง ดังภาพที่ 4.57
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พาวเวอร์คอมพิวเตอร์ สวิตช์เครื่องสแกนเนอร์สวิตช์ไฟ ไฟเครื่องสแกนเนอร์ท�างาน

      ภาพที่ 4.57 หน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าต่างโปรแกรมสแกนScanWizardPro 7 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 ถ่ายภาพและจับภาพหน้าจอการท�างาน

 ส�าเนาต้นฉบับภาพประกอบจากถ่ายเอกสาร ตั้งค่าความละเอียด 300 dpi เพื่องานพิมพ์แต่เพื่อ draft 

ตั้งค่าความละเอียด 150 dpi ปรับภาพเป็นขาว – ด�า (Grayscale) เพื่อ draft ภาพวาดให้คมชัดโดยยึดสัดส่วน

ต้นฉบับภาพประกอบ เริ่มจากเปิดฝาเครื่องสแกนคว�่าหน้ากระดาษที่มีภาพลงบนกระจก ปิดทับด้วยกระดาษสีด�า

เพื่อกันแสงสะท้อน ดังภาพที่ 4.58

ส�าเนาต้นฉบับภาพประกอบชุดวิชา ส�าเนาต้นฉบับภาพประกอบชุดวิชา ส�าเนาต้นฉบับภาพประกอบชุดวิชา

   ภาพที่ 4.58 สแกนส�าเนาต้นฉบับภาพประกอบจากถ่ายเอกสาร 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 ถ่ายภาพ
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 คลิก Overview เครื่องจะแสดงภาพต้นฉบับ คลิก Scan เครื่องจะท�าการอ่านจากนั้น สร้าง New Folder 

รหัส หน่วยที่ ชื่อเจ้าหน้าที่ศิลปะโดยใช้อักษรย่อเพื่อเก็บไฟล์งาน ตั้งชื่อและนามสกุลไฟล์ Save ดังภาพที่ 4.59

1
2

3

4

 

         ภาพที่ 4.59 สแกนส�าเนาต้นฉบับภาพประกอบจากถ่ายเอกสารตั้งชื่อและนามสกุลไฟล์ Save 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน

 

 เลือกที่ Icon  และเลือกที่  Adobe illustrator CS6 เพื่อเปิดการใช้งาน เลือก

ที่แถบ Menu bar เลือก File เลือก New จะปรากฏหน้าต่าง New ชื่อ Untitled-1 และก�าหนดค่าต่างๆ Size 

= A4 Width = 595.28 pt  Height = 841.89 pt เลือก Advanced Color Mode เป็น RGB และเลือก 

Raster Effects เป็น High (300 ppi) แล้วกด OK ดังภาพที่ 4.60
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   ภาพที่ 4.60 เปิดการใช้งานโปรแกรม Adobe illustrator CS6 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน

 น�าภาพที่สแกนมาวาง โดยใช้ค�าสั่ง  Edit  Copy กลับมาที่ Adobe illustrator CS6   

Menu bar  Edit  Paste ดังภาพที่ 4.61

          ภาพที่ 4.61 วางภาพบนพื้นที่ท�างาน 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน

 ไปที่หน้าต่าง Panel เลเยอร์ (Layers) เลือกให้เกิดรูปกุญแจ เป็นการ Lock เลเยอร์ต้นแบบ เปิดที่ 

Layers ที่ 2 ร่างภาพโดยใช้เครื่องมือ Pen Tool  เขียนเส้น X Y และ Z ตั้งค่าลูกศร  ไปที่หน้าต่าง 

Panel Stroke ก�าหนดหัวลูกศร Y Z และ X  ขนาดเส้น Weight = 1 pt หัวลูกศร Arrow 2 ด้านซ้ายและ

ขวา ขนาดหัวลูกศร Scale = 70 % ไปที่ Tool Box ใช้เครื่องมือ Elipse Tool  เขียนวงรีขนาดตาม

ต้นฉบับใช้เครื่องมือ Pen Tool  เขียนเส้นตามจุด   ,   ,    ใช้เครื่องมือ 
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Scissors Tool  ตัดจุด     คลิกปุ่ม Dashed Line ก�าหนดเส้นปะ dash = 4 pt และ  gap = 2 pt  

ผลลัพธ์ที่ได้ ดังภาพที่ 4.62

เส้นตัดจุด

  ภาพที่ 4.62 การดราฟภาพจากส�าเนาต้นฉบับด้วยโปรแกรม Adobe illustrator CS6 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน

 สร้างตัวอักษรประกอบภาพ Mathtype ตามต้นฉบับไปที่ Menu Bar  Type  Glyphs จะ

ปรากฏหน้าต่าง Glyphs ก�าหนดค่าอักษร Symbol ขนาดตังอักษร 12 pt  ปรากฏอักษร Symbol เปิด 

Layer 2 ไปที่ Tool Box ใช้เครื่องมือ Type Tool  คลิกหนึ่งครั้งบนพื้นที่ว่าง เลือกที่หน้าต่าง Glyphs คลิก

อักษรที่ต้องการแทบตามต้นฉบับภาพประกอบ  งานเสร็จสร้างกล่องใส่รหัสตามใบก�ากับงานภาพประกอบก�าหนด 

ระบุชื่อตามรหัสชุดวิชาซึ่งประกอบไปด้วยเลข  5  หลัก  หน่วยที่และโค้ดชื่อผู้รับผิดชอบ  เช่น  10512-6-S  
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10512: รหัสชุดวิชา, 6: หน่วยที่, T: ผู้รับผิดชอบ ระบุชื่อภาพแต่ละภาพตรงตามบรรณาธิการผู้ช่วยให้ตรงตาม

กระดาษส�าเนาภาพ ดังภาพที่ 4.63

เลือกหมายเลข 2 คลิกไปที่ตัวยก ผลลัพธ์ยกก�าลัง 2

      ภาพที่ 4.63 สร้างตัวอักษรประกอบภาพ Mathtype จากส�าเนาต้นฉบับด้วยโปรแกรม Adobe illustrator CS6

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน



64คู่มือการปฏิบัติงานภาพประกอบชุดวิชามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นางสมยล กำาแหงฤทธิรงค์

  ต้นฉบับชุดวิชาก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ศิลปะเขียนภาพแม่สอนหนังสือลูก  เริ่มจากสืบค้นภาพเพื่อเลือก

เป็นต้นแบบในการสร้างภาพประกอบ ใช้ค�า “แม่สอนลูก” ดังภาพ 4.64    

1

ภาพที่ 4.64 สืบค้น Google หาภาพต้นแบบ

       ที่มา: http://sahasachai.blogspot.com/2010/05/2.html 

 เลือกที่ Icon  และเลือกที่  Adobe illustrator CS6 เพื่อเปิดการใช้งาน เลือก

ที่แถบ Menu bar เลือก File เลือก New จะปรากฏหน้าต่าง New ชื่อ Untitled-1 และก�าหนดค่าต่างๆ Size 

= A4 Width = 595.28 pt  Height = 841.89 pt เลือก Advanced Color Mode เป็น RGB และเลือก Raster 

Effects เป็น High (300 ppi) แล้วกด OK ดังภาพที่ 4.65

2

                            

  

 

 

   

  ภาพที่ 4.65  เปิดไฟล์ New Document ในโปรแกรม Adobe illustrator CS6 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน

 ร่างภาพลายเส้นที่จะวาดด้วยเครื่องมือวาดภาพที่อยู่ในโปรแกรมวาด  วิธีนี้เหมาะส�าหรับผู้ปฏิบัติงานที่

ทกัษะในการใช้เครือ่งมอืวาดภาพเป็นอย่างด ี เมือ่ได้ลายเส้นของภาพจนเป็นทีพ่อใจแล้ว จงึปรบัแต่งองค์ประกอบ 

ใส่สสีนัในภาพต่อไป การ Draft ภาพจากต้นแบบ เป็นการวาดภาพตามภาพต้นแบบ ซ่ึงไม่ใช่การวาดภาพเหมอืน
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จริง จึงสามารถตัดทอนส่วนท่ีไม่ส�าคัญออกได้โดยยังคงความหมายของภาพได้ครบถ้วนไปที่  Menu  bar   

File  New ดังภาพที่ 4.66 

3

                                  

   ภาพที่ 4.66  พื้นที่ท�างานโปรแกรม Adobe illustrator CS6 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน

 น�าภาพชื่อ Image.jpg มาวาง โดยใช้ค�าสั่ง  Edit  Copy กลับมาที่ Adobe illustrator CS6   

Menu bar  Edit  Paste ดังภาพ (ควรจัดเตรียมภาพต้นฉบับที่มีขนาดใหญ่ เพื่อที่จะได้เห็นเส้นได้

ชัดเจน สามารถลดเวลาในการท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ) น�าภาพต้นแบบวางอยู่หน้าพื้นที่ท�างาน ดังภาพที่ 4.67

4
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5

  ภาพที่ 4.67  ภาพต้นแบบวางอยู่หน้าพื้นที่ท�างาน โปรแกรม Adobe illustrator CS6 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน

 

 เลือกให้เกิดรูปกุญแจ เป็นการ Lock เลเยอร์ต้นแบบ วางแผนร่างภาพโดยใช้เครื่องมือ Pen Tool  

เขียนจากด้านหลังมาด้านหน้าแบ่งชั้น เลเยอร์ (Layers) ร่างภาพแม่ถือปากกาที่ Layers ที่ 2 ดังภาพที่ 4.68

Lock เลเยอร์ 1 ต้นแบบ

เลเยอร์ 2 ร่างภาพแม่

6

           

           

                      

 

         ภาพที่ 4.68  การท�างาน Layer 2 ใช้เครื่องมือ Pen Tool พื้นที่ท�างาน โปรแกรม Adobe illustrator CS6 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน
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เพิ่มชั้น Layers ที่ 3 ร่างภาพลูกตามเลเยอร์ต้นแบบ โดยใช้เครื่องมือ Pen Tool   ดังภาพที่ 4.69

 

เลเยอร์ 3 ร่างภาพลูก

Lock เลเยอร์ 1 ต้นแบบ

เลเยอร์ 2 ร่างภาพแม่

7

 

ภาพที่ 4.69  การท�างาน Layer 3 ใช้เครื่องมือ Pen Tool พื้นที่ท�างาน โปรแกรม Adobe illustrator CS6

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน

 เพิ่มชั้น Layers ที่ 4 รางภาพหนังสือตามเลเยอร์ต้นแบบ โดยใช้เครื่องมือ Pen Tool   ดังภาพที่ 4.70

Lock เลเยอร์ 1 ต้นแบบ

เลเยอร์ 3 ร่างภาพลูก

เลเยอร์ 4 ร่างภาพหนังสือ

เลเยอร์ 2 ร่างภาพแม่

8

                      

                      

                   

                           

 

                        

                      

 

         ภาพที่ 4.70  การท�างาน Layer 4 ใช้เครื่องมือ Pen Tool พื้นที่ท�างาน โปรแกรม Adobe illustrator CS6 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน
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 เมื่อร่างภาพเสร็จใส่สี Fill ให้กับชิ้นส่วนต่างๆ ที่ร่างภาพไว้ โดยอาจเลือกสีตามสีที่ช่างศิลป์ก�าหนดเอง 

โดยการใช้อุปกรณ์ Eyedropper  ดูดสีจาก panel Color ใส่สีเริ่มจาก Layers ชั้นที่ 2 ดูดสีจาก panel 

Color ดังภาพที่ 4.71

      ดูดสี1

     ใส่สี Layer 22

10

9
 

        ภาพที่ 4.71  ใส่สี Layer 2 ใช้เครื่องมือ Eyedropper Tool พื้นที่ท�างานโปรแกรม Adobe illustrator CS6 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน

 ใช้อุปกรณ์ Eyedropper  ใส่สีเริ่มจาก Layers ชั้นที่ 3-4 ดูดสีจาก panel Color ดังภาพที่ 4.72

 ใส่สี Layer 3,41

1 ดูดสี

11

                                  

     ภาพที่ 4.72  ใส่สี Layer 2, 4 ใช้เครื่องมือ Eyedropper Tool พื้นที่ท�างานโปรแกรม Adobe illustrator CS6 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน

  เมื่อภาพเสร็จแล้วต้องมีการตรวจสอบไฟล์ค่าน�้าหนักสี เมื่อพิมพ์งานสีเดียว โดย Select ภาพ

ทั้งหมด ใช้ค�าสั่ง Menu Bar  Edit  Edit Colors  Convert to Grayscale จะปรากฏค่าน�้าหนัก

ภาพเป็นงานสีเดียว ดังภาพที่ 4.73
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12

13

     ภาพที่ 4.73  การตรวจสอบไฟล์ค่าน�้าหนักสีเมื่อพิมพ์งานสีเดียว พื้นที่ท�างานโปรแกรม Adobe illustrator CS6 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน

การสแกนภาพจากหนังสือ

 คลิกโปรแกรมสแกน ScanWizardPro 7  จะปรากฏหน้าต่าง ต้นฉบับภาพประกอบ

จากหนังสือที่ผ่านการพิมพ์แล้ว ตั้งค่าความละเอียด Resolution 300 ppi เพื่องานพิมพ์ปรับ Type โหมด RGB 

Colors คว�่าหน้าที่จะสแกนลงหน้ากระจก เริ่มจากเปิดฝาเครื่องสแกนคว�่าหน้ากระดาษที่มีภาพลงบนกระจก ปิด

ทับด้วยกระดาษสีด�าเพื่อกันแสงสะท้อนหรือใช้มือกดกระดาษหนังสือ ดังภาพที่ 4.74ก และ ข

หนังสือต้นฉบับภาพประกอบ คว�่าหน้าหนังสือต้นฉบับภาพประกอบวางบนกระจกเครื่องสแกน
ภาพที่ 4.74ก  การสแกนต้นฉบับภาพประกอบจากหนังสือ

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 ถ่ายภาพ
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หนังสือต้นฉบับ

ภาพประกอบ

ภาพที่ 4.74ข  การสแกนต้นฉบับภาพประกอบจากหนังสือ

ที่มา: Image scanner, 2010.

 ปรับ Type โหมด RGB Colors คลิก Overview เครื่องจะแสดงภาพต้นฉบับ คลิก Scan เครื่องจะ

ท�าการอ่านจากนั้น สร้าง New Folder ระหัส หน่วยที่ ชื่อเจ้าหน้าที่ศิลปะโดยใช้อักษรย่อเพื่อเก็บไฟล์งาน ตั้งชื่อ

และนามสกุลไฟล์ Save ดังภาพที่ 4.75 

5

4

6

1 2 3

ภาพที่ 4.75  การสแกนต้นฉบับภาพประกอบจากหนังสือตั้งชื่อและนามสกุลไฟล์ Save 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน

 เลือกที่ Icon  และเลือกที่  Adobe Photoshop CS6 เพื่อเปิดการใช้งาน เลือก

ที่แถบ Menu bar เลือก File เลือก New เมื่อปรากฏหน้าต่าง New ชื่อ Untitled-1 และก�าหนดค่าต่างๆ ได้ 

Width = 1897  Height = 2606  Resolution = 300) ปรับขนาด Width = 655 Height = 900 เลือก Mode  
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เป็น RGB Color บันทึก Save ระบุชื่อภาพ ใส่กล่องรหัสงาน ปรากฏหน้าต่าง TIFF Optionแล้วกด OK  

ดังภาพที่ 4.76

ภาพที่ 4.76  ปรับขนาดภาพตั้งชื่อและนามสกุลไฟล์ Save

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน

 สร้างภาพประกอบจากไฟล์ word เปิดไฟล์  ต้นฉบับชุดวิชาที่ดาวน์โหลดระบบสารสนเทศเอกสาร

การสอนชุดวิชา  ดังภาพที่ 4.77

1

       ภาพที่ 4.77  ไฟล์ word ต้นฉบับภาพประกอบชุดวิชา 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน
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เลือกภาพจาก ไฟล์ word จะปรากฏ จุดที่ภาพ คลิกขวา copy  ดังภาพที่ 4.78

2

ภาพที่ 4.78  บันทึกส�าเนาภาพต้นฉบับภาพประกอบชุดวิชาจากไฟล์ word

ที่มา: https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน

 เลือกที่ Icon   และเลือกที่  Adobe Photoshop CS6 เพื่อเปิดการใช้งาน 

เลือกที่แถบ Menu bar เลือก File เลือก New ปรากฏหน้าต่าง New ชื่อ Untitled-1 และก�าหนดค่าต่างๆ ได้

ก�าหนดค่า Width = 556  Height = 417  Resolution = 72 เลือก Mode  เป็น RGB Color และเลือก 

Contents เป็น White แล้วกด OK ดังภาพที่ 3.79

3

4

  

               

     

ภาพที่ 4.79  เปิดโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน



73คู่มือการปฏิบัติงานภาพประกอบชุดวิชามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นางสมยล กำาแหงฤทธิรงค์

 ปรากฏพื้นที่ในการท�างานเป็น Layer 1 ไปที่ Menu bar  Edit  Paste ปรากฏภาพต้นฉบับ

ชุดวิชาวางหน้างาน จากนั้นก�าหนดค่าความละเอียดของภาพเพื่อใช้กับงานพิมพ์ ไปที่ Menu bar  Image 

 Image Size ดังภาพที่ 4.80

6

5

7

   

 

 

ภาพที่ 4.80  พื้นที่ท�างานวางภาพส�าเนาจากต้นฉบับภาพประกอบบน โปรแกรม Adobe Photoshop CS6

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน

 ปรากฏหน้าต่าง Image Size  Document Size  ก�าหนดค่า Width = 5 Inches  Height = 

3.75 Inches  Resolution = 300 Pixels/Inch ค่า Pixel Dimensions จะเพิ่มขึ้น ดังภาพที่ 4.81

98

                     

      

 

    ภาพที่ 4.81 ก�าหนดค่า Resolutionใช้กับงานพิมพ์                                                                                          

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน
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 ก�าหนดค่าใช้กับงานพิมพ์แล้วปรับความคมชัดของภาพ ไปที่ Filter  Sharpen  Unsharp 

Mask ดังภาพที่ 4.82

 

           

10

   ภาพที่ 4.82  ปรับความคมชัดของภาพใช้กับงานพิมพ์ 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน

 จะปรากฏหน้าต่าง Unsharp Mask  เลือก Preview  ค่าเดิมที่ Amount = 1 % 

RadiusI = 0.3 Pixels  Threshold = 0 levels ก�าหนดค่าที่ Amount = 47 %   RadiusI = 6.1 

Pixels  Threshold = 0 levels ดังภาพที่ 4.83

11

12

     ภาพที่ 4.83  ปรับความคมชัดของภาพหน้าต่าง Unshrp Mask ใช้กับงานพิมพ์ 
ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน
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 เลือก New Folder  ใส่รหัสชุด : 97318  หน่วยที่ : 1  อักษรย่อของช่างศิลป์ : S (สมยล)  

ดังภาพที่ 4.84                        

13

            

 

ภาพที่ 4.84  หน้าต่าง Save As ระบุระหัสชุดวิชา หน่วยที่ ชื่อเจ้าหน้าที่ศิลปะ

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน

ตรวจคุณภาพ

 ตรวจสอบจ�านวน ล�าดับภาพตรงตามกระดาษส�าเนาต้นฉบับภาพ ตรวจค่าสี ไม่ติดค่า RGB, CMYK - ระบุ

ชื่อภาพแต่ละภาพตรงตามบรรณาธิการผู้ช่วยให้ตรงตามกระดาษส�าเนาภาพ ดังภาพที่ 4.85

จ�านวนภาพ

ล�าดับภาพ

ภาพ

แฟ้มงาน

ชื่อระหัส
หน่วยที่ เจ้าหน้าที่ศิลปะ

 

ส�าเนาต้นฉบับ

ล�าดับภาพต้นฉบับ

 

         ภาพที่ 4.85  ตรวจสอบจ�านวน ล�าดับภาพตรงตามกระดาษส�าเนาต้นฉบับภาพ

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน 
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 ลงบันทึกออกจากระบบสารสนเทศ ส่งจัดหน้าอาร์ตเวิร์กด้วยสมุดบันทึก ดังภาพที่ 4.86

ภาพที่ 4.86  ส่งจัดหน้าอาร์ตเวิร์ก

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 ถ่ายภาพ

การน�าส่งงานเข้าระบบเครือข่าย SERVER

 เข้าสู่ระบบ SERVER ดับเบิ้ลคลิกไอคอน Macintosh HD เลือกที่ Network เลือกที่ Serverprt 01 

เลือก Connect As ดังภาพที่ 4.87

1

2

4

3

5คลิก

ภาพที่ 4.87  เข้าสู่ระบบ SERVER 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน
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 ปรากฏหน้าต่าง ลงชื่อ(Name) stoupress ลงรหัส password เลือกที่ Connect ปรากฏหน้าต่าง 

Serverprt01 เลือก Share ดังภาพที่ 4.88

1

2

คลิก3

ภาพที่ 4.88  กรอกชื่อและรหัสผ่าน

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน

 ปรากฏแฟ้มเก็บฐานข้อมูลภาพประกอบ ให้เลือกเลือกที่แฟ้ม Illustration  แฟ้มเก็บฐานข้อมูล

ภาพประกอบแต่ละปี  เลือกที่กล่องภาพประกอบ QC2557  ผู้รับผิดชอบงานภาพประกอบ ดังภาพที่ 4.89

1

2

คลิก

คลิก

3
คลิก

ภาพที่ 4.89  เข้าแฟ้ม Folder เก็บฐานข้อมูลภาพประกอบ

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน
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 ปรากฏแฟ้มฐานรหัสชุดวิชามี 9 ล�าดับ  เลือกแฟ้มที่ 20000  แฟ้มรหัสชุดวิชา ลากแฟ้มงานที่

ตรวจคุณภาพแล้ววางลงตามรหัสชุดวิชา  22765  เลือกที่แฟ้ม Kai (ย้อนภาพที่ 4.46) ดังภาพที่ 4.90  

1 คลิก

2 คลิก

3 คลิก

ภาพที่ 4.90  เข้าแฟ้ม Folder เก็บฐานข้อมูลภาพประกอบตามระหัสชุดวิชา

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน
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4.5  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการผลิตเอกสารการสอน 

(Textbook Publishers Management Information Systems)

 1 การเปิดการใช้งานระบบ เปิด Internet Browser พิมพ์ http://printing.stou.ac.th/index.php 

ในช่อง Address bar ของเว็บบราวเซอร์ ดังภาพที่ 4.91

1

ภาพที่ 4.91 Address bar

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน

 2. ปรากฏหน้าต่าง Textbook Publishers Management Information Systems ให้เลือกเพื่อเข้า

ระบบ login ดังภาพที่ 4.92

1
คลิกระบบ

บรรณาธิการ

ภาพที่ 4.92 หน้าระบบสารสนเทศเพื่อการผลิตเอกสารการสอน

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน

 3 เลือกระบบบรรณาธิการปรากฏหน้าต่าง login ดังภาพที่ 4.93

1
หน้าต่าง login

ภาพที่ 4.93 หน้าต่าง login

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน
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 4.  กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบของหน่วยศิลปะ เลือก login ดังภาพที่ 4.94

1
กรอกชื่อผู้ใช้และ

รหัสผ่าน

ภาพที่ 4.94 กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน

 5. หน้าแรกของหน่วยศิลปะแบ่งหน้าของเมนูย่อยออกเป็น 6 เมนู ดังนี้

 5.1. เมนูภาพประกอบ : แสดงการมอบหมายงานและส่งงาน

 5.2  เมนูออกแบบปกชุดวิชา : แสดงการมอบหมายงานและส่งงาน 

 5.3  เมนูท�าบปกชุดวิชา : แสดงการมอบหมายงานและส่งงาน

 5.4  เมนูรายงานภาพประกอบ : แสดงงานเข้าและส่งออกและสามารถค้นหาจากรหัสชุดวิชา ชื่อ

ชุดวิชา หน่วย เพื่อตรวจสอบงาน 

 5.5  เมนูรายงานออกแบบปกชุดวิชา : แสดงงานเข้าและส่งออกสามารถค้นหาจากรหัสชุดวิชา ชื่อ

ชุดวิชา หน่วยเพื่อตรวจสอบงาน 

 5.6  เมนูรายงานท�าบปกชุดวิชา : แสดงงานเข้าและส่งออกสามารถค้นหาจากรหัสชุดวิชา ชื่อชุด

วิชาหน่วยเพื่อตรวจสอบงาน ดังภาพที่ 4.95

1 เมนู

ภาพที่ 4.95 หน้าแรกแสดงเมนูภาพประกอบ

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน

 6. เมนูแรกท�าภาพประกอบ ดังภาพที่ 4.96

ภาพที่ 4.96  เมนูภาพประกอบ

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน
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ขั้นตอนการท�างานเมนูภาพประกอบ

 1. เจ้าหน้าที่ Admin เข้าไปก�าหนดผู้ปฏิบัติงานท�าภาพประกอบ โดยเลือก Login as Admin ดังภาพที่ 4.97

คลิก

ภาพที่ 4.97  เมนูภาพประกอบ

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน

 2. จะปรากฏหน้าต่าง Admin เพื่อก�าหนดสั่งงานภาพประกอบสถานะจะเปลี่ยนเป็น Login as User 
เลือกสั่งงานภาพประกอบจะปรากฏหน้าต่าง ดังภาพที่ 4.98

2 1

ภาพที่ 4.98 หน้าต่างสั่งงานภาพประกอบ

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน

 3.  เลือกสั่งท�าภาพประกอบไปที่ช่องจัดการ เลือกที่  ระบบจะแสดงหน้าสั่งงานภาพประกอบ

เพื่อก�าหนดเจ้าหน้าที่ศิลปะงานภาพประกอบ   ระบุจ�านวนภาพ   จากนั้นเลือกบันทึกหน้าส่ังงานภาพประกอบ

หน้านี้สามารถแก้ไขได้เปล่ียนแปลงเจ้าหน้าที่ศิลปะ   และแยกจ�านวนภาพได้จากน้ันกดบันทึกเจ้าหน้าท่ีศิลปะ

ระบบตั้งหน้ายืนยันจะปรากฏหน้าต่างบันทึกข้อมูลเรียบร้อยเลือก OK ดังภาพที่ 4.99

2
1
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3

4

5

6

 
ภาพที่ 4.99 หน้าต่างบริหารจัดการงานภาพประกอบ

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน

 4.   เมื่อสั่งงานภาพประกอบเสร็จแล้วออกจากระบบ Admin จะกลับมาหน้าแรกของหน่วยศิลปะจะ

แสดงผลการสั่งงานภาพประกอบตามล�าดับที่  ในช่องจัดการสามารถเลือกแก้ไขข้อมูลได้จากสั่งงานภาพประกอบ 

แล้วจะเปลี่ยนสถานะเป็นแก้ไขได้ ตรวจสอบใบก�ากับงานความถูกต้อง จ�านวนภาพ บรรณาธิการคือใคร เพื่อ

สะดวกในการติดตามงาน   สามารถพิมพ์ได้เพ่ือตรวจสอบกับใบก�ากับงานภาพประกอบและส�าเนาต้นฉบับภาพ

ประกอบของแต่ละหน่วยชุดวิชา ดังภาพที่ 4.100

3

4

1

2

จ�านวนภาพ

ภาพที่ 4.100  การจัดการข้อมูลเจ้าหน้าที่และจ�านวนภาพ

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน

 5. เจ้าหน้าที่ศิลปะจะท�าการดาวน์โหลดไฟล์จากช่องดาวน์โหลด  เพื่อปฏิบัติงานตามขั้นตอน   โดย

จะแยกประเภทของงาน เช่น วาดภาพ สแกน ตกแต่งภาพ เป็นต้น และตรวจสอบจ�านวนภาพถ้าไม่ถูกต้อง

ประสานงานกับบรรณาธิการที่รับผิดชอบประจ�าชุดวิชากลับไปแก้ไขให้ตรงตามส�าเนาภาพต้นฉบับชุดวิชา   เมื่อ

งานเสร็จเจ้าหน้าที่ศิลปะตรวจสอบล�าดับภาพอีกคร้ังก่อนส่งงานได้โดยเลือกส่งจัดหน้า   เมื่อเลือกแล้วจะมี

กล่องแสดงขึ้นมาให้ใส่จ�านวนภาพประกอบจากนั้นกดปุ่มส่งงาน ดังภาพที่ 4.101
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2

คลิก

ระบุจ�านวนภาพ
3 4

การแสดงผล 

จะย้ายไปเมนู 

รายงานภาพประกอบ

1

ภาพที่ 4.101 หน้าต่างส่งงานหน่วยจัดหน้าชุดวิชา

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน

งานออกแบบปกชุดวิชา

 1. แบ่งการควบคุม 2 ขั้นตอนได้แก่ (1) ลงรับงาน และ (2) มอบหมายงานก�าหนดเจ้าหน้าที่หน่วย

ศิลปะ งานออกแบบปกชุดวิชาเพื่อใช้รับงานออกแบบจากใบก�ากับงานออกแบบจะก�าหนดหัวข้อดังต่อไปนี ้ภาค

การศึกษา, ชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก, รหัส

ชุดวิชา หน่วยที่ สาขาวิชา ประเภท(เอกสารการสอนหรือประมวลสาระชุดวิชา ISBN รายละเอียด (ปรับปรุงครั้ง

ที่ 1) ลงชื่อบรรณาธิการที่รับผิดชอบ(สั่งออกแบบปก) ดังภาพที่ 4.102

ภาพที่ 4.102 ใบก�ากับออกแบบปกชุดวิชา

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน

 2. หน้างานออกแบบปกชุดวิชาเพื่อใช้รับงานออกแบบจากใบก�ากับงานออกแบบจะก�าหนดหัวข้อต่างๆ 

ได้แก ่ ล�าดับที่ เวลารับงานและส่งออก รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา ประเภท (แนวการศึกษาหรือเอกสารการสอน)

หน่วยที่ ใบก�ากับงาน เจ้าหน้าที่ศิลปะ และจัดการ(เลือกส่งออกระบุจ�านวนภาพ) ดังภาพที่ 4.103
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1

    ภาพที่ 4.103 ระบบบริหารจัดการปกชุดวิชา 
ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน 

 

 3. เลือก Login as Admin ปรากฏหน้าต่างสั่งงานออกแบบปกชุดวิชา ก�าหนดเจ้าหน้าที่ศิลปะ  

ลงเวลา บันทึก  เลือกลงบันทึกรับงานในช่องจัดการ ดังภาพที่ 4.104

1

2

3

 

         ภาพที่ 4.104 หน้าต่างสั่งงานออกแบบปกชุดวิชา 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน

 4. เจ้าหน้าที่ศิลปะรับมอบหมายจากบันทึกรับแล้วท�าการออกแบบ เมื่อออกแบบเสร็จแล้วส่งงาน ลง

บันทึกภาพประกอบที่ใช้ออกแบบปก ดังภาพที่ 4.105

ภาพที่ 4.105 หน้าต่างส่งงานระบุจ�านวนภาพ

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน
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การท�าปกชุดวิชา

 1.  การรับงานปิดเล่มชุดวิชาได้มีการก�าหนดหัวข้อที่ส�าคัญไดแก่ ภาคการศึกษา ชื่อชุดวิชาภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ ระดับการศึกษา (ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก) รหัสชุดวิชา หน่วยที่ สาขาวิชาประเภท 

(เอกสารการสอนหรือประมวลสาระชุดวิชา) ISBN รายละเอียด (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ลงชื่อบรรณาธิการที่รับผิดชอบ 

(สั่งท�าปก)  ดังภาพที่ 4.106

   ภาพที่ 4.106 ใบสั่งท�าปกเอกสารการสอนชุดวิชาเพื่อปิดเล่ม 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน

 2. หน้างานออกแบบปกชุดวิชาเพื่อใช้รับงานออกแบบจากใบก�ากับงานออกแบบ ซึ่งข้อมูลที่ส�าคัญใน

การบริหารจัดการคือ ล�าดับที่ เวลารับงานและส่งออก รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา ประเภท (แนวการศึกษาหรือ

เอกสารการสอน) หน่วยที ่ใบก�ากบังาน เจ้าหน้าทีศ่ลิปะ และจดัการ (เลอืกส่งออกระบจุ�านวนภาพ) ดงัภาพที ่4.107

    ภาพที่ 4.107 หน้าต่างท�าปกชุดวิชา 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน
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 3. เลือก Login as Admin ปรากฏหน้าต่างสั่งงานท�าปกชุดวิชา ก�าหนดเจ้าหน้าที่ศิลปะ  บันทึก 

ลงเวลา  เลือกลงบันทึกรับงานในช่องจัดการ ดังภาพที่ 4.108

1

2
3

    ภาพที่ 4.108 หน้าต่างสั่งงานออกแบบปกชุดวิชา 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน

 4.  เมื่องานเสร็จแล้วส่งงานให้บรรณาธิการในช่องจัดการจะมีกล่องข้อความแสดงขึ้นมาให้ใส่รหัสสี 

แบ่งออกเป็น  3  รหัส  เพื่อก�าหนดค่าสีแพนโทน  (Pantone  Color)  โดยในปัจจุบันเอกสารการสอนชุดวิชา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ปรับรูปเล่มใหม่โดยก�าหนดให้เป็นงาน 4 สี ดังภาพท ี4.109

 

   ภาพที่ 4.109 หน้าต่างก�าหนดค่าสีที่ใช้พิมพ์ 1-3 สี (ปัจจุบันระบุ 4 สี) 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน

 5. รายงานภาพประกอบทัง้หมดของหน่วยศิลปะ สามารถค้นหาจากการระบวัุนท่ี เดือน ปี ได้ดังภาพท่ี 4.110 

ทั้งนี้การรายงานภาพประกอบมีขั้นตอนที่ส�าคัญ 3 ส่วน ได้แก่

 - หน่วยศิลปะ คือ รายงานภาพประกอบทั้งหมดของหน่วยศิลปะ

 - รายงานบุคคล คือ รายงานภาพประกอบบุคคล

 - รายงานสรุป คือ รายงานผลเฉพาะส่วนผู้รับผิดชอบ
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2 3

1

ภาพที่ 4.110 การค้นหาโดยค้นแบบช่วงวันที่

ท่ีมา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน                                                                                            
 6. รายงานภาพประกอบทั้งหมดของหน่วยศิลปะ สามารถค้นหาจากรหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา ประเภท

และหน่วยได้ ซึ่งเป็นการค้นหาจากรหัสชุดวิชา ดังภาพที่ 4.111

    ภาพที่ 4.111 ค้นหาจากรหัสชุดวิชา 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน

 7. รายงานภาพประกอบทั้งหมดของหน่วยศิลปะ สามารถพิมพ์ แก้ไขจ�านวนภาพหรือลบข้อมูลออกได้ 

ซึ่งอยู่ในช่องการจัดการ ดังภาพที่ 4.112

     ภาพที่ 4.112 พิมพ์รายงาน 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน
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 8. รายงานภาพประกอบรายบุคคล สามารถค้นหาเจ้าหน้าที่หน่วยศิลปะแบบระบุงานเป็นวันที่ได้  

ดังภาพที่ 4.113

    ภาพที่ 4.113 เลือกเจ้าหน้าที่หน่วยศิลปะ 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน

 9. รายงานสรปุ สามารถดูรายงานทัง้หมดหรอืเฉพาะบคุคลได้และแสดงผลในรปูแบบexcel ดงัภาพท่ี 4.114

1

2
3

4

5

     ภาพที่ 4.114 การพิมพ์ใบก�ากับงาน 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน
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 10. รายงานออกแบบปกชุดวิชาแยกออกเป็น 3 ส่วน รายงานออกแบบปกชุดวิชาทั้งหมดของหน่วย

ศิลปะ รายงานออกแบบปกชุดวิชารายบุคคล และรายงานสรุป รายงานออกแบบปกชุดวิชาของหน่วยศิลปะ 

สามารถพิมพ์ใบก�ากับงาน แก้ไข ลบ ระบุวัน เดือน ปี และออกรายงานเป็น excel ดังรูปที่ 4.115

1

2
3

4

5
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   ภาพที่ 4.115 หน้าต่างรายงานออกแบบปกชุดวิชา 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน

 11. รายงานท�าปกชุดวิชาแยกออกเป็น 3 ส่วน รายงานท�าปกชุดวิชาทั้งหมดของหน่วยศิลปะ รายงาน

ท�าปกปกชุดวิชารายบุคคล และรายงานสรุป รายงานท�าปกชุดวิชาของหน่วยศิลปะ สามารถพิมพ์ใบก�ากับงาน 

แก้ไข ลบ ระบุวัน เดือน ปี และออกรายงานเป็น excel ดังรูปที่ 4.116

2
1

3

4 5

6

    ภาพที่ 4.116 หน้าต่างรายงานท�าปกชุดวิชา 

ที่มา: สมยล ก�าแหงฤทธิรงค์, 2555 จับภาพหน้าจอการท�างาน

 โดยสรุป กลุ่มแถบเครื่องมือที่เป็นพื้นฐานและจ�าเป็นที่ต่องานภาพประกอบที่มีประสิทธิภาพถูกต้อง

อย่างเป็นระบบ ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ทบทวนเป็นล�าดับตามที่ได้แสดงไว้โดยละเอียด รวมถึงใช้อ้างอิงในการ

มอบหมายงานให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานใหม่ได้เป็นอย่างดี
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บทที่  5 

วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา

	 คู่มือฉบับนี้ได้ดำ�เนินก�รให้บรรลุต�มวัตถุประสงค์	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติง�นด้�นภ�พประกอบเอกส�รก�ร

สอนชุดวิช�	มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช	ได้ใช้เป็นแนวปฏิบัติที่มีคุณภ�พ	ได้แก่

	 1.	ก�รจัดก�รระบบง�นภ�พประกอบต�มม�ตรฐ�นก�รทำ�ง�นของเอกส�รก�รสอนชุดวิช�

	 2.	เกณฑ์ในก�รสร้�งภ�พประกอบที่ครอบคลุมทั้งหลักก�รพื้นฐ�นและเครื่องมือในระบบดิจิทัล

	 3.	ขั้นตอนก�รสร้�งภ�พประกอบโดยละเอียด	ตั้งแต่ก�รจัดทำ�ภ�พร่�งจนถึงภ�พประกอบที่สมบูรณ์

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	

5.1 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 จ�กก�รเปลี่ยนแปลงในท�งเทคโนโลยีสู่ปัจจุบัน	 รูปแบบของต้นฉบับส่งม�ในรูปเอกส�ร		Microsoft		Word 

ซึ่งประกอบด้วยเนื้อห�และภ�พประกอบอยู่ในไฟล์เดียวกัน		ดังนั้นสำ�นักพิมพ์ได้ปรับนโยบ�ยของสำ�นักพิมพ์	

ในปี		2554		จัดทำ�แผนประเด็นคว�มรู้โดยจัดโครงก�รก�รทำ�ง�นรูปแบบก�รพัฒน�บุคล�กรให้มีศักยภ�พของ

ก�รเตรียมต้นฉบับ		ได้กำ�หนดให้กองบรรณ�ธิก�รประจำ�ชุดวิช�ในสำ�นักพิมพ์เป็นผู้รับผิดชอบตรวจรับต้นฉบับ

ชุดวิช�			ก�รผลิตชุดวิช�ในปัจจุบันภ�พประกอบต้นฉบับชุดวิช�ส่วนใหญ่นำ�ม�จ�กอินเทอร์เน็ต		(internet) 

โดยแทรกในเอกส�ร		Microsoft 		Word		ซึ่ งภ�พที่ม�จ�กอินเทอร์ เน็ต	มีคว�มละเอียดของภ�พ		 

(Raster		image)		72		dpi		(Dot		per		Inch)		แต่ก�รใช้ภ�พท�งง�นพิมพ์คว�มละเอียดของภ�พ		300		dpi	 

กล่�วคือ	 ภ�พที่ปร�กฏหลังก�รพิมพ์จะไม่คมชัด	 	 จ�กสภ�พปัญห�ของต้นฉบับภ�พประกอบผู้จัดทำ�คู่มือใน

ฐ�นะท่ีทำ�ง�นด้�นออกแบบคอมพิวเตอร์กร�ฟิกได้เห็นคว�มสำ�คัญของก�รสร้�งภ�พประกอบชุดวิช�และแก้

ปัญห�โดยก�รใช้ถ่�ยสกรีนหน้�จอ			(Print	 Screen)		เพื่อแก้ปัญห�ชุดวิช�ที่ล่�ช้�เป็นปัญห�หนักของมห�วิทย�ลัย

ซึ่งส่งผลกระทบต่อนักศึกษ�โดยตรงมีผลต่อก�รสอบของนักศึกษ�	และอ�จจะส่งผลก�รลดจำ�นวนนักศึกษ�ลง

 หน่วยศิลปะ		สำ�นักพิมพ์		เป็นหน่วยง�นที่ผลิตเอกส�รก�รสอนชุดวิช�พร้อมภ�พประกอบรวมถึงออกแบบ

สื่อสิ่งพิมพ์หล�ยประเภทเพื่อให้บริก�รแก่หน่วยง�นต่�ง	ๆ	ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกมห�วิทย�ลัย	ตลอดจนโครงก�ร

และกิจกรรมสำ�คัญต่�ง	ๆ	อยู่ในแผนยุทธศ�สตร์ก�รจัดก�รคว�มรู้	สำ�นักพิมพ์	 	มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช

ด้�นบริก�รสังคม	 จ�กแผนยุทธศ�สตร์ก�รจัดก�รคว�มรู้	 พัฒน�บทบ�ทกรรมก�รเครือข่�ยเพื่อก�รเป็น	 KM	

Cross	 -	 Functional	Team  ฝ่�ยวิช�ก�รร่วมกับฝ่�ยจัดพิมพ์ร่วมประชุม	 เพื่อลดขั้นตอนส่งไฟล์ง�นและก�ร

จัดทำ�ภ�พประกอบชุดวิช�	 ได้มอบหม�ยให้ผู้เขียนคู่มือรับผิดชอบรับต้นฉบับก�รทำ�ภ�พประกอบชุดวิช�

จ�กบรรณ�ธิก�รผู้ช่วยและทำ�หน้�ที่มอบหม�ยง�นภ�พประกอบกับผู้ปฎิบัติง�น(ช่�งศิลป์)	 และส่งต่อให้ง�น 

จัดหน้�ชุดวิช�เพื่อจัดทำ�อ�ร์ตเวิร์ก	 เพร�ะต้องอ�ศัยทักษะคว�มชำ�น�ญในก�รผลิตและต้องอยู่ภ�ยใต้ขอบเขต

ของเนื้อห�และระยะเวล�ที่กำ�หนด	 ทั้งนี้ปัญห�	 อุปสรรค	 ตลอดจน	 ข้อเสนอแนะและแนวท�งแก้ไขปัญห�ใน

ก�รปฏิบัติง�นที่เกี่ยวข้องได้สรุปไว้ในต�ร�งหัวข้อถัดไป
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5.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านบุคลากร

  ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

1.	 หน่วยศิลปะมีบุคล�กรที่ทำ�หน้�ที่ภ�พประกอบ
มีจำ�นวนจำ�กัดพร้อมรับง�นอื่น	 ๆ	 ที่ท�งหน่วยง�น
ภ�ยในและภ�ยนอกขอคว�มอนุเคร�ะห์อยู่อย่�ง
ต่อเนื่อง		เช่น		กรรมก�รตรวจนับพัสดุ	วิทย�กรด้�น
บริก�รสังคม	 เป็นต้น	 เป็นเหตุให้ต้องหยุดภ�ระ
ง�นประจำ�ส่งผลง�นสร้�งภ�พประกอบข�ดคว�ม 
ต่อเนื่อง	ล่�ช้�กว่�ที่กำ�หนด

	 	1.	 ในกรณีมีง�นเร่งด่วนหรือมีภ�ระง�นสำ�คัญ	ๆ	
ควรจัดบุคล�กรจ�กส่วนง�นอ่ืนสลับสับเปล่ียนต�ม
คว�มเหม�ะสมภ�ยในหน่วยศิลปะม�ปฏิบัติง�น
เสริมเพื่อให้ปฏิบัติง�นได้สำ�เร็จต�มวัตถุประสงค์	
ทันเวล�ที่กำ�หนดไว้		โดยไม่ให้มีผลกระทบกับง�น
ประจำ�ของแต่ละส่วนง�นหรือให้มีผลกระทบน้อย
ที่สุด

2.	 บุคล�กรในส่วนง�นสร้�งภ�พประกอบมีทักษะ
ที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แตกต่�งกันทำ�ให้ก�รใช้
โปรแกรมต่�ง	ๆ	ได้ไม่เต็มประสิทธิภ�พเท่�ที่ควร

2.	จัดฝึกอบรมก�รใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
เกี่ยวข้องกับง�นสร้�งภ�พประกอบเพื่อลดช่องว่�ง
ระหว่�งบุคล�กรในหน่วยศิลปะ

3.	 บุคล�กรที่มีคว�มรู้ทักษะคว�มชำ�น�ญในก�รใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีจำ�นวนจำ�กัด		เมื่อเปรียบ
เทียบกับขอบข่�ยของง�นที่รับผิดชอบ

3.	 จัดช่วงเวล�ในก�รเปิดอบรมก�รใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรมต่�งๆอย่�งเหม�ะสม	 เพื่อพัฒน�บุคล�กร
ให้มีคว�มรู้และมีทักษะคว�มชำ�น�ญในก�รใช้ง�น
แต่ละโปรแกรมจนส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่ทดแทนกัน
ได้อย่�งเต็มประสิทธิภ�พ

4.	 ข�ดบุคล�กรในก�รดูแลระบบคอมพิวเตอร์และ

พัฒน�โปรแกรมในก�รใช้ง�นให้มีประสิทธิภ�พ	

และช่วยแก้ไขปัญห�ในระบบก�รใช้ง�นในกรณี 

เร่งด่วน

4.	จัดบุคล�กรที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รดูและ

ระบบคอมพิวเตอร์ตลอดจนพัฒน�โปรแกรมต่�งๆ

ในก�รใช้ง�นให้มีประสิทธิภ�พทันกับเทคโนโลยีใน

ยุคปัจจุบัน

5.		บุคล�กรยังคว�มรู้และทักษะด้�นนวัตกรรมใน
ก�รผลิตส่ือสิ่งพิมพ์ปรับเป็น		e-book		ส่งผลง�น 
ภ�พประกอบตอบรับสื่อก�รสอนอิเล็กทรอนิกส์
ง�นภ�พประกอบในอน�คตชุดวิช�จ�กง�น	 2	 มิติ
เป็นง�น	3	มิติหรือ	Animation	เป็นต้น

5.		จัดฝึกอบรมเสริมทักษะเฉพ�ะด้�นพื้นฐ�นใน
ก�รผลิต		Animation		โดยใช้โปรแกรมตกแต่ง	
อะโดบี		โฟโตชอป		(Adobe		Photoshop)		ทำ� 
ให้บุคล�กรมีขีดคว�มส�ม�รถในก�รปฏิบัติง�น
ได้ม�กข้ึน		ด้วยก�รเพ่ิมพูนทักษะก�รสร้�งง�น	 
3		D		Animation		ในระดับเบื้องต้นได้ปฏิบัติง�นเป็น
อย่�งดี

6. บุคล�กรพบปัญห�ต้นฉบับไม่สมบูรณ์จ�กต้นฉบับ
ข�ดคว�มคมชัดคว�มละเอียดของภ�พ	72	dpi	 
(Raster	image)	ไฟล์มีขน�ดเล็กม�ก

6.	ขย�ยภ�พจ�ก	Microsoft		Word	ขย�ยให้ใหญ่
แล้วถ่�ยสกรีนหน้�จอ	(Print	Screen)	โดยใช้หลัก
ก�รย่อขย�ยภ�พ
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5.3  แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยี

  ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

1.		ข�ดคว�มเป็นเอกภ�พในก�รพัฒน�ด้�น
เทคโนโลยีในกระบวนก�รผลิตง�นภ�พประกอบ
ชุดวิช�		ทำ�ให้มีข้อผิดพล�ดและเกิดคว�มล่�ช้�ใน
ก�รปฏิบัติง�น

1.		ควรมีก�รว�งแผนพัฒน�ด้�นเทคโนโลยีใน
กระบวนก�รผลิตง�นภ�พประกอบทั้งระบบให้
เป็นไปในทิศท�งเดียวกัน		เพ่ือให้สะดวกรวดเร็วมี
ประสิทธิภ�พในก�รปฏิบัติง�น

2.		อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่�งๆ 
ในก�รปฏิบัติง�นมีก�รปรับปรุงต่อรอบครุภัณฑ์	 
ทำ�ให้ต้องใช้เวล�ในก�รศึกษ�โปรแกรมที่เก่ียวข้อง
เป็นระยะ	ส่งผลขย�ยรอบเวล�ก�รทำ�ง�นเกิด
คว�มล่�ช้�ข�ดคว�มคล่องตัวในก�รปฏิบัติง�น

2.	 ควรมีก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติก�รเพื่อส่งเสริมดูแล
เครื่องคอมพิวเตอร์	 และส่วนอุปกรณ์สนับสนุนก�ร
ทำ�ง�น		ตลอดจนพัฒน�โปรแกรมก�รใช้ง�นอย่�ง
ต่อเนื่องทันกับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน

5.4  แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

  ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

1.		ภ�วะง�นภ�พประกอบเร่งด่วน		ทำ�ให้ข�ด
ประสิทธิภ�พในก�รสร้�งสรรค์ผลง�น

1.	 ควรมีก�รประชุมว�งแผนล่วงหน้�ในก�รปฏิบัติ
ง�นในช่วงเวล�เร่งด่วน	 และกระจ�ยง�นให้เหม�ะ
สมกับทักษะและคว�มส�ม�รถของผู้ปฏิบัติง�น

2.		ก�รขอใช้บริก�รง�นภ�พประกอบชุดวิช�		ผู้
ประส�นง�นได้ให้ข้อมูลเนื้อห�ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
ทำ�ให้เกิดคว�มล่�ช้�ในก�รปฏิบัติง�น		และเป็น
ผลกระทบกับระบบก�รปฏิบัติง�นอย่�งต่อเนื่อง

2.		ในก�รขอใช้บริก�รง�นภ�พประกอบ		ผู้ประส�น
ง�นหรือผู้ขอใช้บริก�รต้องรวบรวมข้อมูลเนื้อห�ให้
ครบถ้วนพร้อมอธิบ�ยร�ยละเอียดคว�มต้องก�ร
อย่�งชัดเจน		เพ่ือให้เกิดคว�มคล่องตัวในก�ร
ปฏิบัติง�น

3.		หลังจ�กง�นผลิตชุดวิช�		ข�ดก�รประชุมสรุป
ผลง�นในก�รผลิตชุดวิช�ในแต่ละง�น		เพื่อพัฒน�
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในครั้งถัดไป

3.		ต้องมีก�รประชุมเพื่อสรุปผลก�รปฏิบัติง�น
ของทุกฝ่�ยที่เกี่ยวข้องในกระบวนก�รผลิตชุดวิช�
อย่�งต่อเนื่อง		เพื่อปรับปรุงแก้ไขส่วนท่ีบกพร่องให้
มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น		ต�มหลักก�รของวงจร
ประกันคุณภ�พ	P-D-C-A	(Plan-Do-Check-Act)

 

 โดยสรุป	 แนวท�งแก้ไขปัญห�และอุปสรรคในก�รปฏิบัติง�นที่เกี่ยวข้องต�มที่ได้สรุปไว้ในบทนี้ 
ได้แก่	 ด้�นบุคล�กร	 [Peopleware]	 ด้�นก�รจัดก�รเทคโนโลยี	 [Hardware	 &	 Software]	 และด้�นอื่นๆ	 
ที่เกี่ยวข้อง	 เป็นแนวท�งในก�รพัฒน�คุณภ�พของง�นภ�พประกอบได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 และประสิทธิผล		
สมดังปณิธ�นที่มุ่งมั่นสร้�งสรรค์ผลง�นวิช�ก�รของมห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ชอย่�งยั่งยืนสืบต่อไป	
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4

กำาหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

”การพัฒนางานภาพประกอบชุดวิชาและต้นฉบับชุดวิชา”

วันที่  4 - 6   กรกฎาคม 2554    

ณ  ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

------------------------------------------------

 วันที่  4   กรกฎาคม 2554    

 08.00 –  08.30  น.   ลงทะเบียนและกล่าวเปิดงาน

 08.30 –  09.00  น.   ประธานกล่าวเปิดงาน 

 09.00 –  10.30  น.   บรรยายเรื่อง เทคโนโลยีการผลิตสิ่งพิมพ์ โดยอาจารย์ธีระ  ปิยะคุณากร

 10.30 –  10.45  น.   รับประทานอาหารว่าง

 10.45 – 12.00  น.    บรรยาย ต่อ

 12.00 – 13.00  น.    รับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 – 14.30  น.    บรรยาย ต่อ

 14.30 – 14.45  น.   รับประทานอาหารว่าง

 14.45 – 16.30  น.   บรรยาย ต่อ

    วันที่  5   กรกฎาคม 2554    

  08.30 –  09.00  น.   ลงทะเบียน

  09.00 –  10.30  น.   แบ่งกลุ่มตามกลุ่มการปฏิบัติงาน เพื่อระดมสมองเรื่อง ปัญหา อุปสรรค 

          จากการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข 

  10.30 –  10.45  น.   รับประทานอาหารว่าง

  10.45 – 12.00  น.    ระดมสมองต่อ

  12.00 – 13.00  น.    รับประทานอาหารกลางวัน 

  13.00 – 14.30  น.    ระดมสมองต่อ

  14.30 – 14.45  น.   รับประทานอาหารว่าง

  14.45 – 16.30  น.   สรุปผลการประชุมระดมสมอง

   วันที่  6   กรกฎาคม 2554    

  08.30 –  09.00  น.   ลงทะเบียน

  09.00 –  10.30  น.   แบ่งกลุ่มตามกลุ่มการปฏิบัติงาน เพื่อระดมสมองพัฒนาขั้นตอนการ 

          ทำางาน จัดทำามาตรฐานงานและคู่มือการทำางาน

  10.30 –  10.45  น.   รับประทานอาหารว่าง

  10.45 – 12.00  น.    สรุปผลการประชุมระดมสมอง  

  12.00 – 13.00  น.    รับประทานอาหารกลางวัน 

  13.00 – 14.30  น.    ตัวแทนกลุ่มนำาเสนอผลการระดมสมอง

  14.30 – 14.45  น.   รับประทานอาหารว่าง

  14.45 – 16.30  น.   ตัวแทนกลุ่มนำาเสนอผลการระดมสมอง ต่อ

*********************************
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     โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิาร

    สาํนกัพิมพ ์มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช

วนัท่ี 4-6 กรกฎาคม 2554 ณ หอ้งประชุม 217

 หอ้งประชุมศนูยฝึ์กอบรมเทคโนโลยกีารพิมพแ์หง่ชาติ

การพฒันางาน

และตน้ฉบบัชุดวิชา
ภาพประกอบชุดวิชา

	 	 	 	 ภาพผนวกที่	1	การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ที่มา: การจับภาพหน้าจอ http://www.stou.ac.th/Offices/
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ประวัติผู้จัดทำา

ประวัติส่วนตัว

 1)		ชื่อ-นามสกุล			นางสมยล		กำาแหงฤทธิรงค์

	 2)		เกิดวันที่		19		เดือน		เมษายน		พ.ศ.		2501

ประวัติการรับราชการ

 ตำาแหน่ง  นักวิชาการช่างศิลป์  ชำานาญการ 

 ปัจจุบันได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งทางบริหาร หัวหน้าหน่วยศิลปะ ฝ่ายจัดพิมพ์ สำานักพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

โทร. 0-2-504-7689  Email: somyol.kam@stou.ac.th, somyol@yahoo.com

 3)		วุฒิการศึกษา

ปีทีสำาเร็จ

การศึกษา

ระดับ

การศึกษา
วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา

2525 อาชีวศึกษา ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

วิจิตรศิลป์

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

วิทยาเขตเพาะช่าง

2529 ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

2547 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(เทคโนโลยีทางการศึกษา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 4)	ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญพิเศษด้านวิชาชีพในสายสนับสนุนวิชาการ

  งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และภาพประกอบมีความสำาคัญในการจัดทำาเอกสารการสอนชุดวิชา 

ทุกระดับการศึกษาด้วยการจัดระบบการสอนทางไกล ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป และยังเป็นการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  

 1.  งานเขียนภาพประกอบเอกสารการสอนชุดวิชามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 2.  งานออกแบบปกเอกสารการสอนชุดวิชามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 3.  งานออกแบบสิ่งพิมพ์พิเศษ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ หนังสือเลือกสรร เป็นต้น
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 4.  งานออกแบบเว็บไซต์ให้กับสำานักพิมพ์ (http://www.stou.ac.th/Offices/oup/)

 5.  วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นบรรณาธิการชุดวิชา สำานักวิชาการ 

 6.  วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดภาพ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ

 7.  วิทยากรบรรยาย “Illustration for Text Book” คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 8.  วิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการออกแบบสิ่งพิมพ์ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ

 9.  วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศิลปะเด็ก (Art for Kids) และออกแบบฉากเพื่อการเรียนรู้ 

 10. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ 120 บารมีพระปกเกล้าฯ ศิลปะลายไทย(หัวโขน)

 11. คณะกรรมการตัดสินการประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 12. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ 60 พรรษา เทพรัตนราช ปราชญ์ศึกษา 

 (รางวัลโล่พระราชทาน)

 13. คณะกรรมการตัดสินการประกวดพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี (รางวัลโล่พระราชทาน)

 14. วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ ประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระชนมายุ 84 

พรรษา (รางวัลโล่พระราชทาน)

 15. คณะกรรมการตัดสินการประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ (รางวัลโล่พระราชทาน)

  16. เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) องค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
 

 5)  เกียรติคุณที่ได้รับ

 5.1)  ปี พ.ศ. 2556 ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาจัดมอบรางวัลและใบเกียรติบัตร 

ในงาน KM DAY เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 บุคลากรสำานักพิมพ์ได้ถูกพิจรณาคัดเลือก Talented People 

ประจำาปี พ.ศ. 2556 ด้านการให้บริการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 	 			ภาพผนวกที่	2	การมอบรางวัลและใบเกียรติบัตร	ในงาน	KM	DAY	2556 

ที่มา: การจับภาพหน้าจอ http://www.stou.ac.th/Offices/oup/km%20web/IndexKM_stoupress.html



102คู่มือการปฏิบัติงานภาพประกอบชุดวิชามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นางสมยล กำาแหงฤทธิรงค์

 5.2)  ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือรวมภาพโครงการฝึกอบรมและประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  พร้อมภาพเขียนได้รับรางวัลโล่พระราชทาน  ในระดับ

นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  เน่ืองในโอกาสพระชนมพรรษา  60  พรรษา  รางวัลโล่

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวัง

ดุสิตวันที่ 2 ตุลาคม 2558 โดยสืบเนื่องจากปี พ.ศ. 2558 สำานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

จัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงเจริญพระชนมายุครบ 

60 พรรษา นับเป็นพระกรุณาธิคุณ ยังความปลื้มปิติยิ่งในฐานะข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการ

            ภาพผนวกที่	3	การเข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ 

ที่มา: สำานักพระราชวังและการจับภาพหน้าจอจาก https://www.youtube.com/watch?v=ilclrwlMHkw

 5.3)  ได้รับเชิญเป็นหนึ่งคณะกรรมการประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรม

ราชินีนาถ (รางวัลโล่พระราชทาน) ในโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม งบประมาณแผ่นดิน เพื่อเทิดพระ

เกียรติ เนื่องในโอกาสพระชนมายุ 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

 อาจารย์ลาวัณย์ อุปอินทร์  ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำาปี 2559

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง  ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำาปี 2552

 อาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม  ศิลปินผลงานเทิดพระเกียรติ

 อาจารย์นิเวศ แววสมณะ  ศิลปินคุณากร ประจำาปี 2557 

 โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทั่วประเทศ รวมถึงครู 

อาจารย์ เข้าร่วมการอบรมจำานวน 159 คน




