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คำานำา

เนือ่งจากส�านักพมิพ์เป็นหน่วยงานท่ีมหีน้าทีใ่นการผลติสือ่สิง่พิมพ์ให้กบัมหาวทิยาลยั โดยเฉพาะการผลติ

เอกสารการสอนชุดวิชาซึ่งเป็นสื่อหลัก

และปัจจบุนัโลกได้ก้าวสู่ยคุดจิติอล เทคโนโลยกีารสือ่สารได้พฒันาขึน้อย่างต่อเนือ่ง สือ่ดจิติอลได้เข้ามา 

มีบทบาทส�าคัญมากในชีวิตประจ�าวันของทุกคน ท�าให้การใช้งานสื่อสิ่งพิมพ์เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่หนังสือ

นิตยสารพิมพ์บนกระดาษเป็นรูปเล่ม ปัจจุบันสามารถอ่านหนังสือได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา แท็บเล็ต 

 (Tablet) โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ซึ่งสื่อดิจิตอลจะมีลูกเล่นที่ช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับตัวสื่อเพิ่มขึ้น ทั้งการ

ใส่ภาพน่ิง ภาพเคลือ่นไหว เสยีง รวมถงึสร้างปฏสิมัพนัธ์อืน่ๆ เป็นประโยชน์กบัทัง้ผูใ้ช้งานปกตทิัว่ไป และผูใ้ช้งาน

ที่เป็นผู้พิการ

ส�านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งมีหน้าที่ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จึงต้องมีการเตรียมปรับตัวและ

พัฒนาระบบการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิตอล เพื่อรองรับการใช้งานที่ครอบคลุมทั้งสองระบบ จึงจัดโครงการฝึกอบรม 

เชิงปฏบิตักิาร “การผลติหนังสอือเิลก็ทรอนกิส์” ขึน้เพือ่ให้ความรูแ้ละฝึกทักษะเกีย่วกบัการผลติสือ่ส่ิงพมิพ์ระบบ

ดิจิตอล แก่บุคลากรของส�านักพิมพ์

             

 

  นางนิตยา พิริยวรรธนะ
หัวหน้าหน่วยจัดหน้าชุดวิชา
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คู่มือการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ปัจจุบันโลกได้ก้าวสู่ยุคดิจิตอล เทคโนโลยีการส่ือสารได้พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่ือดิจิตอลได้เข้ามามี 

บทบาทส�าคัญมากในชีวิตประจ�าวันของทุกคน ท�าให้การใช้งานสื่อสิ่งพิมพ์เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่หนังสือ

นติยสารพมิพ์บนกระดาษเป็นรปูเล่ม ปัจจบุนัสามารถอ่านหนงัสือได้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา แทบ็เล็ต (Tab-

let) โทรศพัท์มอืถอื เป็นต้น ซึง่สือ่ดจิติอลจะมลีกูเล่นทีช่่วยสร้างความน่าสนใจให้กบัตัวส่ือเพ่ิมขึน้ ทัง้การใส่ภาพ

นิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง รวมถึงสร้างปฏิสัมพันธ์อื่นๆ เป็นประโยชน์กับทั้งผู้ใช้งานปกติทั่วไป และผู้ใช้งานที่เป็น

ผู้พิการ

ส�านักพิมพ์ ได้รับนโยบายจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็น

ทางเลือกให้นักศึกษาจึงต้องมีการพัฒนาบุคลากรและระบบการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิตอล เพื่อรองรับการการผลิต

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ขึ้นโดยได้จัดท�าคู่มือการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน แก่

บุคลากรของส�านักพิมพ์

ประโยชน์ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หนังสอือเิลก็ทรอนกิส์นัน้มปีระโยชน์ต่อผูอ่้าน โดยมรีายละเอยีดโดยสรุป ดงัต่อไปนี ้(เสาวลกัษณ์  ญาณ

สมบัติ, 2545)

1. ช่วยให้ผู้เรียนสามารถย้อนกลับเพื่อทบทวนบทเรียนหากไม่เข้าใจ และสามารถเลือกเรียนได้ตามเวลา

และสถานที่ที่ตนเองสะดวก

2. การตอบสนองที่รวดเร็วของคอมพิวเตอร์ที่ให้ทั้งสีสัน ภาพ และเสียง ท�า ให้เกิดความตื่นเต้นและไม่

เบื่อหน่าย

3. ช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีประสิทธิภาพในแง่ที่ลดเวลาลดค่าใช้จ่าย สนอง

ความต้องการและความสามารถของบุคคล มีประสิทธิผลในแง่ที่ท�า ให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมาย

4.  ผูเ้รียนสามารถเลอืกเรยีนหัวข้อท่ีสนใจข้อใดก่อนกไ็ด้ และสามารถย้อนกลบัไปกลบัมาในเอกสาร หรอื

กลับมาเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นใหม่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

5. สามารถแสดงทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงได้พร้อมกัน หรือจะเลือกให้แสดงเพียง

อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

6. การจัดเก็บข้อมูลจะสามารถจัดเก็บไฟล์แยกระหว่างตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง โดย

ใช้เท็กซ์ไฟล์เป็นศูนย์รวม แล้วเรียกมาใช้ร่วมกันได้โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากสื่อต่างๆ ที่อยู่คนละที่เข้าด้วยกัน

7. สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ท�าให้สามารถปรับปรุงบทเรียน

ให้ทันสมัยกับเหตุการณ์ได้เป็นอย่างดี

8. ผู้เรียนสามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องที่ก�า ลังศึกษา จากแฟ้มเอกสารอื่นๆ ที่เชื่อมโยงอยู่

ได้อย่างไม่จ�ากัดจากทั่วโลก

9. เสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้มีเหตุผล มีความคิดและทัศนะที่เป็น Logical เพราะการโต้ตอบกับเครื่อง

คอมพิวเตอร์ ผู้เรียนจะต้องท�า อย่างมีขั้นตอน มีระเบียบ และมีเหตุผลพอสมควรเป็นการฝึกลักษณะนิสัยที่ดีให้

กับผู้เรียน
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10.  ผู้เรียนสามารถบูรณาการการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ เข้าด้วยกันได้อย่างเกี่ยวเนื่องและมีความ

หมาย

11. อาจารย์มีเวลาติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ละคนได้มากขึ้น

12. อาจารย์มีเวลาศึกษาต�ารา และพัฒนาความสามารถของตนเองได้มากขึ้น

13. ช่วยพัฒนาทางวิชาการ 

โครงสร้างทั่วไปของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
1. หน้าปก (Front Cover) หมายถงึ ปกด้านหน้าของหนงัสอืซึง่จะอยูส่่วนแรก เป็นตวับ่งบอกว่าหนงัสอื

เล่มนี้ชื่ออะไร ใครเป็นผู้แต่ง

2. ค�าน�า (Introduction) หมายถึง ค�าบอกกล่าวของผู้เขียนเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล

และเรื่องราวต่างๆ ของหนังสือเล่มนั้น

3. สารบัญ (Contents) หมายถึง ตัวบ่งบอกหัวเรื่องส�าคัญที่อยู่ภายในเล่มว่าประกอบด้วยอะไรบ้างอยู่

ที่หน้าใดของหนังสือ สามารถเชื่อมโยงไปสู่หน้าต่างๆ ภายในเล่มได้

4. สาระของหนงัสอืแต่ละหน้า (Pages Contents) หมายถึง ส่วนประกอบส�าคญัในแต่ละหน้า ทีป่รากฏ

ภายในเล่ม ประกอบด้วย

- หน้าหนังสือ (Page Number)

- ข้อความ (Texts)

- ภาพประกอบ (Graphics) .jpg, .gif, .bmp, .png, .tiff

- เสียง (Sounds) .mp3, .wav, .midi

- ภาพเคลื่อนไหว (Video Clips, flash) .mpeg, .wav, .avi

- จุดเชื่อมโยง (Links)

5. อ้างอิง (Reference) หมายถึง แหล่งข้อมูลที่ใช้น�ามา อ้างอิง อาจเป็นเอกสาร ต�ารา หรือ เว็บไซต์

ก็ได้

6. ดัชนี (Index) หมายถึง การระบุค�าส�าคัญหรือค�าหลักต่างๆ ที่อยู่ภายในเล่ม โดยเรียงล�าดับตัวอักษร

ให้สะดวกต่อการค้นหา พร้อมระบุเลขหน้าและจุดเชื่อมโยง

7. ปกหลัง (Back Cover) หมายถึง ปกด้านหลังของหนังสือซึ่งจะอยู่ส่วนท้ายเล่ม
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การเตรียมไฟล์ ebook stou ในส่วน Indesign
การเตรียมไฟล์ เพื่อทำาหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์ที่จะทำาการ Uplord ลงบน www.ebookstou.org 

ไฟล์ชุดวิชา

1. เปิดไฟล์งานที่ต้องการจากโปรแกรม Adobe Indesing   

- ลบช่ือผู้ท�าออกในส่วน Master (จากหน้าMaster)
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2. คลิกเลือกที่ File  เลือกที่ Export...   (หรือ command + E)

 - เติมท้ายชื่อชุดวิชาด้วย  e (เช่น 22758-4-e) e ใช้เป็นค�าย่อหมายถึง e-book

 - ก�าหนดช่อง format ➪  เป็น Adobe PDF (Interactive) 

1

1

 

3

4
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3. คลิก Save 

 - เลือกก�าหนดค่าในหน้าต่างที่ปรากฏดังนี้  

Page : All

 Page

 View After Exporting

 Embed Page Thumbnails

View :  Default

Layout:  Default

Page  Tranistions : Include All

Compression  :  JPEG (Lossy)

  :  Medium

  :  72-96

 - คลิก OK 

1
2

3
4

7

5
6

8

9

10

- เสร็จขั้นตอนการแปลงไฟล์ pdf
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ในส่วนหน้าสารบัญ

1. นำาส่วนหน้า แยกออกเป็นแต่ละหน่วยของชุดวิชา

 - หน้าปกส่วนหน้า แก้ไขให้เป็นหน่ึงหน่วย  

 - หน้าลิขสิทธ์ แก้ไขให้ตรงหน่วยท่ีใช้
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 - หน้าสารบัญ เลือกสารบัญของหน่วยที่ใช้ (อย่าลืมแก้ไขเลขที่หน้ารายละเอียดชุดวิชาและวิธีการศึกษา)

ให้ตรง

 - หน้ารายละเอียดชุดวิชาและหน้าวิธีการศึกษา น�ามาใส่ต่อสารบัญตามปกติ

2. แปลงส่วนหน้าให้เป็นไฟล์ PDFแบบ Interactive ในขั้นตอนเดียวกับไฟล์เนื้อหาชุดวิชา
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การเตรียมไฟล์ PDF สำาหรับ Upload ลงใน 

 www.ebookstou.org โปรแกรม Acrobat 

1. เปิดไฟล์งาน PDF ที่เตรียมไว้จาก indesing ในโปรแกรม Acrobat

-  เปิดเครื่องมือแสดงหน้า คลิกที่ Page Thumbnails   เพ่ือแสดงหน้าเป็น

หน้าคู่
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2. นำาไฟล์ PDF ของปกหน่วย หน้าปกสารบัญ หน้าคำานำา หน้าสารบัญ หน้ารายละเอียดชุดวิชาและหน้าวิธี

การศึกษา ของหน่วยที่เตรียมไว้มาใส่ไว้ก่อนหน้าหน่วยนั้น 

 - เปิดไฟล์ทุกไฟล์ PDF ที่เตรียมไว้

 - ปก ลากชื่อไฟล์มาใส่ 

 - คลิกคลุมพื้นท่ีส่วนหน้า ลากเมาท์ใส่ในหน้าชุดวิชาท่ีเตรียมไว้

1

2

3

4
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ปกหน้า

ส่วนหน้า
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3.  ปรับเปลี่ยนสีภาพในไฟล์  ต้องแปลงค่าสีจากเดิมให้เป็นค่าสี RGB 

-   เปิดเครื่องมือ Tools ให้แสดง Print Production 

- โดยเลือกที่ Tools ➪ Print Production เลือกที่ Convert colors

1

2

3
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- ก�าหนดที่ช่อง Conversion Profile: เลือกที่ sRGB IEC61966-2.1 

- Profile โดยเลือก Embed 

- จากน้ันคลิก OK

1

2

4
3

 - เพิ่มหน้าว่างหลังปกหน้า และก่อนหน้าปกหน่วย

1

2

3
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หน้าว่าง

หน้าว่าง

**ปกหลังให้เป็นหน้าคู่เสมอ

หน้าลงด้วยคู่เสมอ
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4. ตั้งเลขที่หน้ากระดาษใหม่ในส่วนหน้า

-  คลิกเลือกหน้ากระดาษในส่วนปกและส่วนหน้าทั้งหมด 

- คลิกขวาที่เมาท์ เลือก Number Pages เลือก Start Page Numbering เลือกช่อง Style เป็น 

None

- คลิก OK

1

2
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3

4
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5. ทำาลิงค์ จากหน้าสารบัญไปเนื้อของหน่วย

 -  เลือก Tools ➪ Content ➪ Link

1

2

- น�าลูกศรไปตีกรอบในข้อความที่จะท�าลิงค ์
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หน้า Crate Link  ปรากฎขึ้น

- ก�าหนดในช่อง Link Type เป็น Invisible Rectangle

- ก�าหนดในส่วนของ Link Action เป็น Go to a page view แล้วกด Next

1

2

2

หน้าต่าง Create Go To View ปรากฎขึ้น

- ไป Page Thumbnails  ด้านซ้ายมือเลือกหน้าที่ต้องการจะลิงค์

- คลิกที่หน้าที่ต้องการลิงค์ (หรือเลือกหน้าจากTool bar ด้านบน)

- คลิก Set Link 

(การทดสอบลิงค์ถูกต้องหรือไม่ให้ Seva แล้วปิดเปิดใหม่ และทดลองการใช้งานเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง)
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6. การ Save ไฟล์ PDF  ในข้ันตอนสุดท้ายก่อนส่งขึ้น Upload

 - ให้คลิกที่ File ➪ Save AS ➪ Optimized PDF... 

1

2

3

- ในช่องที่ Setting เป็นค่า Mobile จะอยู่ท่ี 96 ppi 

- จากน้ันคลิก OK ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

1

2
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หน้าต่าง Save Optimized As ปรากฏขึ้น
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การตรวจสอบไฟล์ PDF (Preflight)

เป็นการตรวจเช็คไฟล์ PDF ส�าหรับน�าขึ้นเป็น e-book ของ มสธ.

- เปิดไฟล์งานในโปรแกรม Acrobat 

- เลือกท่ี Print Production ➪ Preflight ➪ e-book Stou Preflight_X (ในส่วนน้ีออกแบบมา

เพื่อตรวจสอบไฟล์ PDF  ส�าหรับน�าขึ้นเป็น e-book ของ มสธ. โดยเฉพาะ จะต้องท�าการน�าเข้าในโปรแกรม โดยเลือก

ที่ Options ➪ Import Preflight Profile...) 

- จากน้ันเลือกที่ Analyze โปรแกรมก็จะท�าการตรวจสอบ

12

3

(โปรแกรมจะท�าการตรวจสอบไฟล์ว่าสมบูรณ์ พร้อมที่จะท�าการอัพโหลดหรือไม่ ถ้าไม่มีปัญหาใดๆ 

โปรแกรมก็จะแสดงว่าไฟล์นั้นถูกต้องสมบูรณ์

แต่ถ้าไฟล์ไม่สมบูรณ์ ก็จะมีการแสดงออกมาว่าไฟล์น้ันมีปัญหาที่จุดใด

เมื่อท�าการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีปัญหาใด ๆ ไฟล์ PDF ก็พร้อมส�าหรับท�าการอัฟโหลดลง

ใน e-book stou ต่อไป)
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ประโยชน์ของคู่มือ

1. บุคลากรเข้าใจหลักการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น

2. บุคลากรสามารถเตรียมไฟล์ต้นฉบับเพื่อการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้

3. บคุลากรใช้เป็นแนวทางในการจัดท�าเอกสารการสอนชุดวชิาของมหาวทิยาลยัเป็นหนงัสืออเิลก็ทรอนกิส์

ได้ขึ้น web เพื่อเผยแพร่ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และบุคลทั่วไปได้

เอกสารอ้างอิง
http://beachza1.blogspot.com/p/blog-page_4078.html (เสาวลักษณ์  ญาณสมบัติ, 2545)


