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คำนำ
คู่มื อ ปฏิ บั ติ ง านออกแบบชุ ด นิ ท รรศการในโอกาสพิ เ ศษ ด้ วยโปรแกรม Adobe
illustrator cc เล่ ม นี้ ได้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น คู่ มื อ ในการปฏิ บั ติ ง านส าหรั บ บุ ค ลากรที่
ป ฏิ บั ติ งาน ใน ห น่ วยศิ ลป ก รรม ศู น ย์ โ ส ตทั ศน ศึ กษา ส านั ก เท คโน โล ยี ก ารศึ กษ า
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการการออกแบบและผลิตงานด้าน
ศิลปกรรมที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอน
และให้ ก ารบริก ารออกแบบสื่ อ ประชาสัม พั น ธ์ ท างวิ ช าการ รวมถึ ง การสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจที่สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย
ผู้จัดทาคู่มือได้รวบรวมขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขอบเขต และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ภายในหน่วยศิลปกรรม เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานศิลปกรรม ได้รับทราบถึงกระบวนการและ
แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อความเข้าใจอันดีและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในหน่วย
ศิลปกรรม และยังสามารถช่วยชี้แนะให้กับหน่วยงานผู้สนใจขอใช้บริการออกแบบชุดนิทรรศการ
ในโอกาสพิเศษได้ทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยศิลปกรรมอีกด้วย
ท้ายที่ สุดนี้ผู้จัดทาคู่มือขอขอบพระคุณ ผู้ที่ให้คาปรึก ษา ชี้แนะแนวทางในการจัดท า
คู่มือ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเกิดประโยชน์ ต่อบุคลากรของหน่วยศิลปกรรม ศูนย์
โสตทั ศนศึ กษา ตลอดจนผู้ เกี่ ยวข้ องในการให้ บริ การและผู้ ขอใช้ บริ การงานศิ ล ปกรรมอื่ น ๆ ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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สำรบัญภำพ
หน้ำ
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ภาพที่ 2.17 เครื่องพิมพ์อิ้งเจ็ทพล็อตเตอร์ (Plotter) และชุดคอมพิวเตอร์ควบคุม
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ภาพที่ 3.10 แผนภูมิการดาเนินงานขอใช้บริการงานป้ายและนิทรรศการ
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ของบุคลากรภายนอกสานักเทคโนโลยีการศึกษา
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สำรบัญภำพ (ต่อ)
หน้ำ
ภาพที่ 3.11 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานออกแบบชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษ
ที่ผู้ขอใช้บริการเป็นบุคลากรภายในสานักเทคโนโลยีการศึกษา
ภาพที่ 3.12 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานออกแบบชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษ
ที่ผู้ขอใช้บริการเป็นบุคลากรภายนอกสานักเทคโนโลยีการศึกษา
บทที่ 4 ภาพที่ 4.1 ขนาดและรูปแบบตัวอักษร บนสีพื้นหลังที่ต่างกัน
ภาพที่ 4.2 ประกอบที่สแกนมาจากเอกสารห้องสมุด
ภาพที่ 4.3 ภาพประกอบที่วาดด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc
ภาพที่ 4.4 ส่วนประกอบหน้าต่างโปรแกรม Adobe Photoshop cc
ภาพที่ 4.5 ภาพแถบเมนูบาของโปรแกรม Adobe Photoshop cc
ภาพที่ 4.6 แถบออปชั่นบาของโปรแกรม Adobe Photoshop cc
ภาพที่ 4.7- 4.10 กลุ่มเครือ่ งมือของโปรแกรม Adobe Photoshop cc
ภาพที่ 4.11 พาแนลของโปรแกรม Adobe Photoshop cc
ภาพที่ 4.12 พื้นที่สาหรับออกแบบของโปรแกรม Adobe Photoshop cc
ภาพที่ 4.13 ส่วนประกอบหน้าต่างโปรแกรม Adobe illustrator cc
ภาพที่ 4.14 เมนูบาโปรแกรม Adobe illustrator cc
ภาพที่ 4.15 คอนโทรล์พาแนลโปรแกรม Adobe illustrator cc
ภาพที่ 4.16 กล่องเครือ่ งมือโปรแกรม Adobe illustrator cc
ภาพที่ 4.17 กรอบจัดเก็บพาแนลโปรแกรม Adobe illustrator cc
ภาพที่ 4.18 แบบขอใช้บริการงานป้ายและนิทรรศการภายนอกสานัก
ภาพที่ 4.19 บันทึกรายละเอียดลงในสมุดมอบหมายงาน
ภาพที่ 4.20 ไอคอนไดร์ฟต่าง ๆ ในระบบปฏิบัติการ Windows 10
ภาพที่ 4.21 การคัดลอกไฟล์ข้อมูล
ภาพที่ 4.22 การสร้างโฟลเดอร์ใหม่ บนไดร์ฟดี
ภาพที่ 4.23 นาเข้าไฟล์ข้อมูลมาเก็บไว้ในโฟลเดอร์
“นิทรรศการ 120 ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก”
ภาพที่ 4.24 ภาพร่างเลย์เอาท์
ภาพที่ 4.25 การปรับโหมดภาพ Duotone
ภาพที่ 4.26 ปรับโหมดสีภาพ Duotone เป็นภาพซีเปีย
ภาพที่ 4.27 เมนูปรับความคมชัดของภาพประกอบ
ภาพที่ 4.28 การปรับความคมชัดในหน้าต่าง Unsharp Mask
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ภาพที่ 4.29 การ Save งานในโปรแกรม Adobe Photoshop cc
ภาพที่ 4.30 การเปิดหน้างานใหม่ในโปรแกรม Adobe illustrator cc
ภาพที่ 4.31 หน้าต่าง New Document
ภาพที่ 4.32 สร้างออปเจ็คด้วยเครื่องมือ Pen Tool และกลับภาพด้วย Reflect Tool
ภาพที่ 4.33 การประกอบลายเพือ่ นาไปสร้าง Pattern
ภาพที่ 4.34 การนาลายมาสร้าง Pattern Seamless
ภาพที่ 4.35 การเปลียนสี Object
ภาพที่ 4.36 การทาลาย Pattern
ภาพที่ 4.37 การกาหนดค่าต่าง ๆ Pattern Options
ภาพที่ 4.38 ออกจากหน้าต่าง Pattern Options
ภาพที่ 4.39 ลาย Pattern ที่อยู่ในพาแนล Swatches
ภาพที่ 4.40 หน้าต่าง New Document
ภาพที่ 4.41 หน้าต่างเลเอ้าท์ “นิทรรศการ 120 ปี”
ภาพที่ 4.42 การสร้าง Background เครื่องมือ Rectangle Tool
ภาพที่ 4.43 การใส่สี Gradient ใน Tool Box และ Panel
ภาพที่ 4.44 การเปลี่ยนสี Gradient
ภาพที่ 4.45 การสร้างเลเยอร์ใหม่
ภาพที่ 4.46 การเลือกลาย Pattern
ภาพที่ 4.47 การลดความเข้มของสี Pattern
ภาพที่ 4.48 พื้นหลังทีเ่ สร็จสมบูรณ์
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บทที่ 1

บทนำ
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของการจัดทำคู่มือ
ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เพื่อเป็นการขยายและกระจายโอกาส ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชนให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้นโดยใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราชซึ่ง มี
ลักษณะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ดำเนินการสอนโดยใช้ระบบการสอนทางไกลแบบไม่มีชั้นเรียน โดย
ได้ รั บ พระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ จากพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ราชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานชื่ อ
"มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช " ตามพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เมื่อ
ครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น "กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา " และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้
พระราชลัญ จกรในรัช กาลที่ 7 ซึ่งเป็น รูปพระแสงสามศรนำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ซึ่งเป็น
สัญลั กษณ์ ของกรุงสุ โขทัยเป็ นตราประจำมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ .ศ . 2521 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หั ว ราชกาลที่ 9 ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญ ญั ติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัย จึงกำหนดให้วันที่ 5 กันยายน ของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจั ดเป็นองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนชาวไทย ในฐานะที่เป็ น มหาวิทยาลั ยในระบบเปิดที่ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งพัฒ นา
คุณภาพของประชาชนทั่วไปเพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพ และขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสำหรับ
ผู้สำเร็จมัธยมศึกษาเพื่อสนองความต้องการของบุคคลและสังคม ด้วยการจัดระบบการศึกษาทางไกลใช้สื่อการ
สอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่ อผสม และวิธีการอื่นที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วย
ตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) ให้ การศึ กษาและส่ งเสริม วิช าการและวิช าชีพ ชั้น สู งเพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ มี โอกาสเพิ่ ม พู น
วิทยฐานะตามความต้องการของบุคคลและสังคมทำการวิจัย ค้นคว้า
2) เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
3) ให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั งคมในรูป ของการเผยแพร่ ค วามรู้เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพของ
ประชาชนโดยทั่วไป
4) ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีงามเพื่อคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติไทย
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนปณิธานและวัตถุประสงค์หลักของมหาวิทยาลัย
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สำนักเทคโนโลยีการศึกษา คณะผู้บริหารนับตั้งแต่ เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลั ยสุโขทัยธรรมาธิราช
เมื่อ พ .ศ. 2521 ที่เห็ น ความสำคั ญ ของเทคโนโลยีต่อการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเปิด สำนัก
เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา จึ งได้ จั ด ตั้ งขึ้ น ในปี พ .ศ. 2522 รั บ ผิ ด ชอบผลิ ต สื่ อ การศึ ก ษาทางไกล และพั ฒ นา
เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในระบบทางไกลโดยสอดคล้องกับปณิ ธาน
ของมหาวิทยาลัย และหนึ่งในคณะกรรมการวางแผนจัดตั้งมหาวิทยาลัย คือ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ได้ดำรง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักคนแรกของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เริ่มผลิตสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเปิด
สอนนักศึกษารุ่นแรกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2523 ในปีนั้น สำนักเทคโนโลยีการศึกษา เริ่มผลิตสื่อศึกษา คือ
รายการวิทยุ กระจายเสี ยงและรายการวิทยุโทรทัศน์แม้ในขณะนั้นยังไม่มีอาคารที่ทำการและสตูดิโอผลิ ต
รายการเป็นของตนเอง เมื่อ พ.ศ. 2527 ได้ก้าวสู่ระบบการผลิตสื่อที่ทันสมัย นับเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีและ
สื่ อ สารการศึ ก ษาการตั้ ง ศู น ย์ ผ ลิ ต รายการวิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์ เ พื่ อ การศึ ก ษา EBPC : (Educational
Broadcasting Production Center) ในปี พ.ศ. 2539 ได้จัดการสอนเสริมแบบปฏิสัมพันธ์ ผ่านจอภาพใน
รายการวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมตามโครงการความร่วมมือกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและ
ความร่วมมือจากไทยคมนับตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมาได้พัฒนาระบบการผลิตสื่อมาสู่เทคโนโลยีดิจิทัล
รวมทั้งปรับโครงสร้างหน่วยงาน คือ ศูนย์ผลิตภาพยนต์ และภาพถ่ายเพื่อการศึกษาที่เดิมผลิตสื่อด้วยฟิล์ม
พัฒนามาผลิตด้วยระบบดิจิทัล เป็นมัลติมิเดีย และย้ายหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาสังกัด สำนัก
เทคโนโลยีการศึกษามีภารกิจในการผลิตสื่อ e-Learning สำนักเทคโนโลยีการศึกษาจะทำหน้าที่ผลิตและ
พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป
สำนักเทคโนโลยีการศึกษาตั้งขึ้นตาม พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักงานอธิการบดีและสำนัก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ .ศ . 2522 เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามปณิธานของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ยึดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของบุคคลและ
สังคม ด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งใช้สื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุ กระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ สื่อผสม และวิธีการอื่นที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ

1.2 ความสำคัญของการจัดทำคู่มือ
ด้วยกระแสของความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดนิ่ง หน่วยศิลปกรรมซึ่งเป็น
หน่วยงานหนึ่งในสังกัดศูนย์โสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ที่ จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
งานศิลปกรรมทุกประเภททั้งงานกราฟิกโทรทัศน์ งานป้ายและนิทรรศการ และงานผลิตสื่อสอนเสริม เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้ง ให้บริการวิชาการแก่ สาขาวิชา สำนัก
สถาบัน และหน่วยงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดย
ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยและให้บริการที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
นายพงศพล โพนะทา
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ปั จ จุ บั น นี้ จ ะสั งเกตเห็ น ได้ว่าทุกกิจกรรมทางวิช าการไม่ว่าจะเป็ นนิ ทรรศการทางการศึกษา
กิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ การโฆษณาประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงานที่นำเทคโนโลยีต่าง ๆ
มาใช้ในการผลิตสื่อศิลปกรรมต่าง ๆ ดังนั้น หน่วยศิลปกรรม จึงมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการผลิตงาน
ศิลปกรรมประกอบการผลิตสื่อชุดวิชาประกอบรายการกราฟิกโทรทัศน์ และสื่อสอนเสริม และให้บริการใน
การจัดทำป้ายประชุมสัมมนา ป้ายประชาสัมพันธ์แ ละให้บริการออกแบบโปสเตอร์ ชุดนิ ทรรศการ พร้อม
ให้ บ ริการในการติดตั้งและตกแต่งพื้ นที่ ในการจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อการประชาสั มพันธ์มหาวิทยาลั ย
กิจกรรมการเรียนการสอนสู่สาธารณชน รวมทั้งการผลิตงานศิลปกรรมอื่น ๆ ตามนโยบายมหาวิทยาลัยเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสร้างสั งคมแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย การสนับสนุนงานศิลปกรรมเพื่ อ
ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย รวมถึงสนับสนุนและให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
ในส่วนของการจัดทำชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษ เพื่ อเผยแพร่ประชาสัมพั นธ์กิจกรรมการ
เรียนการสอนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาขอใช้บริการในแต่ละปีมีการจัดทำเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นงาน
บริการงานศิลปกรรมส่วนกลางที่ให้บริการทุกสาขาวิชา สำนัก หน่วยงานต่าง ๆ ผู้ขอใช้บริการส่วนใหญ่มักไม่
ปฏิบัติตามเวลามาตรฐานที่เวียนแจ้ง ลักษณะงานจึงเป็น งานค่อนข้างเร่งด่วน ซึ่งในปัจจุบันหน่วยศิลปกรรม
ได้จัดทำชุดนิทรรศการที่สามารถจัดเก็บและเคลื่ อนย้ายไปติดตั้งในสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
อาคาร ชึ่งเป็นวัสดุสมัยใหม่ที่มีความสวยงาม น้ำนักเบา แข็งแรงทนทาน จัดเก็บและเคลื่อนย้ายใด้สะดวก
รวดเร็วโดยบุคลากรเพียงสองถึงสามคนเท่านั้น
หน่วยศิลปกรรม ศูนย์โสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้เล็งเห็น ปัญหาและความ
จำเป็นในการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมกราฟิกมาใช้ในการออกแบบงานชุดนิทรรศการมาใช้
ประกอบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยโดยนำมาช่วยในการปฏิบัติงานออกแบบให้
มีความสวยงามเหมาะสมรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเทคโนโลยีและวิวัฒ นาการการออกแบบที่
เปลี่ยนแปลงไปเพื่อสร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยในการจัดแสดงผลงานทางวิชาการตลอดจน
กิจกรรมและบริการทางวิชาการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยไปสู่สาธารณชน
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในหน่วยศิลปกรรมให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ผู้จัดทำเห็น
ความสำคัญจึงได้จัดทำคู่มือการออกแบบชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษ ของหน่วยศิลปกรรม ศูนย์โสตทัศน
ศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานที่สามารถเข้าใจและปฏิบัติได้ในมาตรฐานเดียวกัน ใน
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ได้ทราบและเข้าใจ เทคนิค หลั กการ ขั้นตอนและวิธีการ
ปฏิบัติงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน
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1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ
1) เพื่อให้บุคลากรของหน่วยศิลปกรรมมีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษ
2) เพื่อให้บุคลากรของหน่วยศิลปกรรมนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบชุดนิทรรศการ
ในโอกาสพิเศษ หรือนิทรรศการอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3) เพื่อให้บุคลากรของหน่วยศิลปกรรมทราบถึงขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานงาน การเคลื่อนย้าย การติดตั้ง และ
การจัดเก็บชุดนิทรรศการต่าง ๆ
4) เพื่ อใช้เป็ น คู่มือประกอบในการปฏิบัติงานออกแบบชุดนิทรรศการในโอกาสพิ เศษ ของหน่ว ย
ศิลปกรรมและผู้สนใจทั่วไป
5) เพื่อให้บุคลากรของหน่วยศิลปกรรมทราบถึงขั้นตอน วิธีติดตั้ง การเคลื่อนย้าย จัดเก็บ และการซ่อมบำรุง
6) เพื่อให้ผู้ขอใช้บ ริการได้รับทราบขั้นตอนและแนวทางในการปฏิ บัติ สำหรับการขอใช้บริการจัด
ทำงานออกแบบชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยศิลปกรรม ศูนย์โสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1.4 ขอบเขตของการศึกษา
1) บุคลากรประจำหน่วยศิลปกรรม ศูนย์โสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
2) ผู ้ข อใช้บ ริก ารและผู ้ที ่เกี ่ย วข้อ ง ของสำนัก เทคโนโลยีก ารศึก ษา ทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3) ขอบเขตของการออกแบบและการติดตั้งชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษ รวมถึงการจัดเก็บ ซ่อม
บำรุงและดูแลรักษา
4) การเลือกใช้โปรแกรมกราฟิกคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ

1.5 นิยามศัพท์
การออกแบบ หมายถึง การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือปรับปรุงดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้น และมี
รูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิม การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน ที่ผู้อื่นสามารถมองเห็น รับรู้
หรือสัมผัสได้ ซึ่งการออกแบบครอบคลุมถึงการออกแบบวัตถุ ระบบ หรือ ปฏิสัมพั นธ์ของมนุษย์ และยังรวม
ไปถึง การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) แบบที่ออกมาอาจเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จริง หรือแบบที่เป็นเพียง
นามธรรมก็ได้ เพื่อนำเสนอต่อกลุ่มเป้าหมายที่วางแผนไว้
ชุด หมายถึง วัสดุอุปกรณ์หลาย ๆ ชิ้นประกอบกันเป็นโครงสร้างทั้งหมดรวมเป็นหนึ่งชุด เช่น
ชิ้น งานที่ พิม พ์ข้อ มูล เนื้ อหาแล้ ว โครงสร้างบอร์ดอลู มิ เนี ยม แถบแม่เหล็ ก ขาตั้งบอร์ด โคมไฟส่ องสว่าง
รวมถึงกล่องจัดเก็บอุปกรณ์ทั้งหมด เป็นต้น
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นิทรรศการ หมายถึง การวางแผนการถ่ายทอดความรู้ โดยใช้การออกแบบเชิงศิลปะและการ
ตกแต่งเพื่อผลทางสุนทรียะทางความงามแล้วนำมาผสมผสานจัดวางเข้าด้วยกัน อย่างมีระบบ เพื่อให้ได้รั บ
ความรู้ ความเข้าใจ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
โอกาสพิเศษ หมายถึง งานนิทรรศการใช้ในโอกาสวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับมหาวิ ทยาลัย เช่น
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 120 ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันครบรอบวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นต้น
โปรแกรม Adobe illustrator cc หมายถึง โปรแกรมที่ใช้ในการวาดภาพซึ่งเป็น โปรแกรม
สำหรับนักออกแบบ เพื่อสร้างภาพกราฟิกในรูปแบบ เวกเตอร์ (Vector Graphic) โดยมีคุณลักษณะที่สำคัญ
ที่สุด นั่นก็คือคุณภาพของผลงานที่สร้างขึ้นมานั้น จะไม่มีปัญหาเรื่องความละเอียดในการแสดงภาพตามสื่อ
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะนำไปขยายหรือลดขนาดภาพมากแค่ไหนก็ตาม ภาพจะเสียความละเอียดนั่นเอง ดังนั้น หน่วย
ศิลปกรรม ศูนย์โสตทัศนศึกษา จึงใช้ออกแบบผลิตสื่อภาพประกอบลักษณะต่าง ๆ เช่น ภาพลายเส้น ภาพ
การ์ตูน ง่าย ๆ แบบ 2 มิติ ภาพประกอบแบบ Infographic, logo, Templete และออกแบบผลิตงานป้าย
โปสเตอร์นิทรรศการ เป็นต้น

1.6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำคู่มือ
1) ทำให้บุคลากรของหน่วยศิลปกรรมทราบถึงขั้นตอนและความรู้งานออกแบบชุดนิทรรศการใน
โอกาสพิเศษ
2) ทำให้บุคลากรของหน่วยศิลปกรรมใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษ
ให้เกิดเป็นมาตรฐานเดียวกัน
3) ทำให้เป็นประโยชน์ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษ
4) ทำให้ผู้ขอใช้บริการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
5) เพื่อเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่ต้องการจัดกิจกรรมทางวิชาการในโอกาสพิเศษอื่น ๆ
โดยสรุป ผู้จัดทำคู่ได้เล็งเห็นความสำคัญ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงอุปสรรคปัญหา ขอบเขต
และประโยนช์ที่ได้รับจากจัดทำคู่มือ ด้วยประสบการณ์การทำงานออกแบบผลิตและติดตั้งชุดนิทรรศการใน
โอกาสพิเศษ โดยผ่านการวางแผน ออกแบบ เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เริ่มจากต้นทางของการให้บริการทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน จนถึงปลายทางของการติดตั้ง จัดเก็บงาน พร้อมกับให้คำแนะนำแนวทางการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยด้านการใช้เครื่องมือหลักในโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ สำหรับงานออกแบบชุด
นิทรรศการในโอกาสพิเศษให้มมี ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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บทที่ 2

วิเคราะห์งานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ จัดระบบ ออกแบบ วิจัยและพัฒนา
สื่อด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดยผลิตสื่อการศึกษาตลอดจนการให้บริการสื่อประสมในรูปแบบ
ต่าง ๆ ในปั จ จุ บ ั น สื ่ อ การเรี ย นการสอนสามารถเข้ า ถึ ง ได้ โ ดยสะดวกด้ ว ยแอปพลิ เ คชั น ผ่ า น
สมาร์ ท โฟน แท็ บ เล็ ต โดยสามารถดาวน์ โ หลดผ่ า น Play Store และ App Store ค้ น หาคำว่ า
STOU Media แล้ ว ติ ด ตั้ ง ซึ่ ง จะติ ด ตามรายการสด สื่ อ การศึ ก ษาของ มสธ. เป็ น ต้ น ใช้ ในระบบ
การสอนทางไกลแก่นั กศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และเผยแพร่ความรู้ ข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่
ประชาชนทั่วไป ดังปณิ ธานที่ว่า สำนั กเทคโนโลยีการศึกษามุ่ งความเป็ น เลิศในการพั ฒ นาสื่อในระบบ
การศึ ก ษาทางไกล เพื่ อ ให้ ส ามารถถ่ า ยทอดเนื้ อ หาสาระและประสบการณ์ การเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

2.1 รูปแบบการบริหารและโครงสร้างของระบบงาน
สำนั กเทคโนโลยี การศึ กษาได้จัด แบ่ งโครงสร้างหน่ ว ยงานตามหน้ าที่ค วามรับ ผิ ดชอบ ออกเป็น 7
หน่วยงาน ดังนี้
1. สำนักงานเลขานุการ
2. ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา
3. ศูนย์โสตทัศนศึกษา
4. ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์
5. ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสาร
6. ศูนย์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
7. ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ดังแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน ต่อไปนี้
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โครงสร้างการบริหารงานของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
สำนักงานเลขานุการ
งานอำนวยการ
งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา
หน่วยจัดระบบสื่อการศึกษา
หน่วยวิจัยสื่อการศึกษา
ศูนย์โสตทัศนศึกษา
หน่วยบริการโสตทัศนูปกรณ์
หน่วยศิลปกรรม
หน่วยสำเนาสื่อการศึกษา
หน่วยถ่ายภาพ
ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

หน่วยบริหารการผลิต
หน่วยโทรทัศน์เพือ่ การศึกษา
หน่วยวิทยุเพื่อการศึกษา
หน่วยสนับสนุนการผลิต
ฝ่ายวิศวกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสาร
หน่วยวิศวกรรมวิทยุกระจายเสียง
หน่วยวิศวกรรมวิทยุโทรทัศน์
หน่วยควบคุมระบบการออกอากาศ
หน่วยวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
หน่วยซ่อมบำรุง
ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
หน่ายพัฒนาระบบและบริหารจัดการระบบ
หน่วยผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หน่วยเผยแพร่และสนับสนุนการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
กลุ่มงานวิจัย
กลุ่มงานพัฒนาสื่อการศึกษา
กลุ่มงานบริการและเผยแพร่

ภาพที่ 2.1 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา, 2562.
นายพงศพล โพนะทา
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สำนักงานเลขานุการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสำนัก
เทคโนโลยีการศึกษา เพื่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับงานสารบรรณธุรการ บุคลากร การเงิน การ
พัฒนาบุคลากร และควบคุมดูแล วัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากที่
ประชุม ผู้บริหารสำนัก ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา มีหน้าที่ในการวางแผนผลิตพัฒนาและควบคุม คุณภาพ
สื่อการศึกษาจัดระบบสื่อการศึกษา วิจัยและประเมินผลสื่อการศึกษาเก็บรวบรวมสื่อการศึกษา
ศูนย์โสตทัศนศึกษา มีหน้าที่ให้บริการติดตั้งและควบคุมระบบโสตทัศนูปกรณ์ ในกิจกรรมการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ออกแบบผลิตงานกราฟิกเพื่อประกอบรายการวิทยุโทรทัศน์ ทางสถานี STOU
Channel รายการวีดิทัศน์ ตลอดจนสื่อเสริมอื่น ๆ รวมทั้งให้บริการออกแบบจัดทำป้ายและนิทรรศการ งาน
สำเนาสื่อการศึกษา งานถ่ายภาพเพื่อประกอบการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ตลอดจน
กิจกรรมต่าง ๆ ของมหวิทยาลัย ซึ่งเป็นการให้บริการทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของนักศึกษาและประชาชน
ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ มีหน้าที่รับผิดชอบผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
ผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์ ผลิตรายการวีดิทัศน์ และประสานงานการผลิตสื่อการสอนทางไกลต่าง ๆ กับ
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนจัดตารางออกอากาศ ควบคุมตรวจสอบการออกอากาศ
รายการ ให้บริการบันทึกเสียง และบันทึกเทปโทรทัศน์ รวมทั้งการสนับสนุน การผลิตสื่อการสอนทางไกล
อาทิ การแต่งหน้า การแต่งกาย จัดฉากโทรทัศน์ จัดวัสดุอุปกรณ์
ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสาร ทำหน้าที่จัดระบบการปฏิบัติงานผลิตรายการวิ ทยุ
และโทรทัศน์ ทางด้านเทคนิค การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ งานพัฒ นา
บุคลากร และเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ สนับ สนุนการผลิตรายการการซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์ และจัดหาให้
เพียงพอสำหรับการให้บริการ
ศูนย์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่ในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ให้แก่นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
รวมทั้งบริการทางวิชาการโดยการเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึ กษา มีหน้าที่ในการจัดระบบ ออกแบบควบคุมการ
ผลิตและประเมินสื่อการศึกษากำหนดกรรมการด้านเทคโนโลยีการศึกษากลุ่มผลิตชุดวิชา กำหนดบุคลากรใน
การจัดระบบ ออกแบบและควบคุมการผลิตสื่อการศึกษาอื่น ส่ ง เสริมและสนับสนุนให้ มีการวิจัยทางด้าน
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และการ วิจัยประยุกต์ ส่งเสริมและพัฒนาสื่อให้ทัน
ต่อความต้องการของมหาวิทยาลัย บริการทางวิชาการและเผยแพร่เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาปฏิบัติ
ภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนัก ฯ และมหาวิทยาลัย
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2.2 จำนวนบุคลากรแบ่งตามลักษณะงานในหน่วยศิลปกรรม
ในปัจจุบันหน่วยศิลปกรรม ศูนย์โสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มีบุคลากรที่ ปฏิบัติงาน
และผลิตสื่องานกราฟิกเพื่อให้ บริการแก่ห น่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 9
อัตรา แบ่งโครงสร้างตามลักษณะงานออกเป็น 3 ส่วน คือ
2.2.1 งานกราฟิกวิทยุโทรทัศน์ มีจำนวนบุคลากร 6 อัตรา แบ่งตามตำแหน่งงาน ดังนี้
- ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
- ตำแหน่งนักออกแบบคอมพิวเตอร์ศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกแบบงานกราฟิกสำหรับรายการวิทยุโทรทัศน์ วีดิทัศน์ e–Learning,
Facebook Live, ออกแบบภาพประกอบชุดวิชา, กราฟิกประกอบการโทรทัศน์เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม
2.2.2 งานป้ายและนิทรรศการ มีจำนวนบุคลากร 2 อัตรา แบ่งตามตำแหน่งงาน ดังนี้
- ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งนักออกแบบคอมพิวเตอร์ศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
มีห น้ า ที่รับ ผิ ด ชอบการให้บ ริก ารงานศิล ปกรรมเกี่ย วกั บ ป้า ยและนิทรรศการ สิ่งพิมพ์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์การประชุม สัมมนา กิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
2.2.3 งานผลิตสื่อสอนเสริม มีจำนวนบุคลากร 1 อัตรา แบ่งตามตำแหน่งงาน ดังนี้
- ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกแบบและผลิตสื่อสอนเสริมประเภทต่าง ๆ เช่น ออกแบบปกซีดี ดีวีดี
งานออกแบบผลิต PowerPoint เป็นต้น
รวมจำนวนบุกคลากรของหน่วยศิลปกรรม 9 คน
ดังแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน ต่อไปนี้
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โครงสร้างการบริหารงานของหน่วยศิลปกรรม
หน่วยศิลปกรรม
นายพงศพล โพนะทา
นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ
)หัวหน้าหน่วย(

งานกราฟิกวิทยุโทรทัศน์
นางสาวฐิติวรดา อ่อนแก้ว

งานป้ายและนิทรรศการ
นายพงศพล โพนะทา

งานผลิตสื่อสอนเสริม
นางสาวฐิติวรดา อ่อนแก้ว

นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ

นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

)หัวหน้างาน(

)หัวหน้างาน(

)หัวหน้างาน(

นางสาวนพรัตน์ ศุภรัตนาภิรักษ์

นายธนินทร์ บุญมั่น

นายมาโนช แซ่ใช้

นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

นักออกแบบคอมพิวเตอร์ศิลป์

นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

นายอธิปชาติ เชิดชูเกียรติศักดิ์
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

นางสาวนันทิตา ช้างเยาว์
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

นางปาณิสรา อาซมี่
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

นางสุธินนั ท์ ฮกชุน
นักออกแบบคอมพิวเตอร์ศิลป์

ภาพที่ 2.2 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยศิลปกรรม
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา, 2562.
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2.3 หน้าที่และความรับผิดชอบตามตำแหน่งที่ได้รบั มอบหมาย
ในฐานะผู้จัดทำคู่มือซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยศิลปกรรมได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ควบคุม ดูแล
และบริหารจัดการงานกราฟิกวิทยุโทรทัศน์ งานป้ายและนิทรรศการ งานสื่อสอนเสริม ซึ่งมีหน้าที่ในการวางแผน
ควบคุมสั่งการ เร่งรัด ติดต่อประสานงาน เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน เพื่ออำนวย
ความสะดวกในงานด้ านกราฟิ ก วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ สิ่ งพิ ม พ์ แ ละงานศิ ล ปกรรมอื่ น ๆ ให้ กั บ หน่ ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัยทุกหน่วยงานที่มาขอใช้บริการ การประสานงานในการให้ข้อมูลผลิต การให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
การขอใช้ บ ริ ก ารของหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต งานศิ ล ปกรรมรู ป แบบต่ า ง ๆ ที ่ พ ั ฒ นาไปตาม
เทคโนโลยี ในยุคปัจจุบัน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
2.2.1 งานด้านการบริหาร
- จัดทำแผนงบประมาณครุภัณฑ์ประจำปีของหน่วยศิลปกรรม
- วางแผนกำหนดแนวทางการดำเนิน งาน แผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงานของ
หน่วยศิลปกรรม ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์และเป้าหมายความสำเร็จของสำนักเทคโนโลยี
การศึกษา
- วางแผนปฏิบัติ มอบหมายงาน ติดตาม กำกับดูแล สั่งการให้เป็นไปตามแผนงานของหน่วย
ศิลปกรรม ทั้งงานป้ายและนิทรรศการ งานกราฟิกโทรทัศน์และงานสื่อสอนเสริม ให้เป็นไปตามกำหนดและมี
ประสิ ท ธิภ าพ ตลอดจนประเมิ น ผลการปฏิ บั ติงานของบุ ค ลากรในหน่ ว ยศิ ล ปกรรม เพื่ อให้ ก ารผลิ ตงาน
ศิลปกรรมเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- ประชุม วางแผน ประสานงานและการควบคุมการติดตั้งชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษ แก่
สำนั กและสาขาวิชาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกในโครงการความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย
- ร่ว มดำเนิ น การจั ดทำแผนกลยุทธ์ของสำนั ก แผนปฏิ บั ติ ราชการประจำปี การประกั น
คุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการจัดการความรู้
- ให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหางานของหน่วยศิลปกรรม ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำ
แก้ไขปัญหาแก่หน่วยงานภายในและภายนอกสำนัก ฯ ที่ขอใช้บริการงานป้ายและนิทรรศการ งานกราฟิกวิทยุ
โทรทัศน์ และงานผลิตสื่อสอนเสริม
- วิเคราะห์และรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยศิลปกรรมต่อหัวหน้าศูนย์โสตทัศนศึกษา
2.2.2 งานด้านการปฏิบัติ
- งานออกแบบ (Design) ภาระหน้าที่ อีกอย่างหนึ่ งของผู้ จัดทำคู่มือ ที่ น อกเหนือจากงาน
บริห ารแล้ ว คือ งานออกแบบต่าง ๆ ควรคำนึ งถึงการวางแผนงานรูปแบบ โดยจั ดส่ วนประกอบของการ
ออกแบบให้มีความสัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอย วัสดุและการผลิตสื่อที่ต้องการนำเสนอ ซึ่งผู้ออกแบบจะต้อง
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการออกแบบ เพื่อให้ผลงานมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่
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กำหนดไว้ ซึ่งงานออกแบบเป็ น ภารกิ จ ของหน่ ว ยศิล ปกรรมที่ ต้อ งให้ บ ริก ารแก่ห น่ ว ยงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ใช้ ในกิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นการสอน การประชุ ม สั ม มนา การจั ด งานสถาปนา
มหาวิทยาลัย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งลักษณะ
งานออกแบบที่ห น่ วยศิล ปกรรม ออกแบบให้ กั บ หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ออกแบบตราสัญ ลัก ษณ์ (logo)
ออกแบบปกซีดี ดีว ีดี ออกแบบโปสเตอร์ต่าง ๆ ออกแบบบู ธนิท รรศการ ออกแบบป้ ายรับเสด็จ งานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร และออกแบบตกแต่งซุ้มแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มสธ. เป็นต้น
- งานป้ ายและนิ ทรรศการ โดยเฉพาะการออกแบบชุ ดนิทรรศการในโอกาสพิเศษ ซึ่งใน
ปั จ จุ บั น รู ป แบบการจั ด นิ ท รรศการได้ มีก ารพั ฒ นาและเปลี่ ยนแปลงไปอย่างสิ้ น เชิ ง ทั้ งนี้ เนื่ อ งจากความ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว หน่วยศิลปกรรม ศูนย์โสตทัศนศึกษา
สำนั ก เทคโนโลยีก ารศึ กษา ได้เห็ น ความสำคัญ ในส่ วนนี้ จึงได้มีการนำอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์มาเป็ น
เครื่องมือในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมากมาย โดยการออกแบบชิ้นงานด้วย
โปรแกรม Adobe illustrator cc เพื่อส่งไฟล์งานให้กับร้านรับพิมพ์ สิ่งพิมพ์ไวนิลหมึกน้ ำมันที่มีความคงทน
สวยงามกว่าพิมพ์บนกระดาษปอนด์ธรรมดา นอกจากนี้หน่วยศิลปกรรมยังให้คำแนะนำผู้ขอใช้บริการเกีย่ วกับ
วัสดุสิ่งพิมพ์อื่น เช่น งานพิมพ์บนไวนิลอิงค์เจ็ท )Inkjet Vinyl( ธงญี่ปุ่น งานพิมพ์สติกเกอร์ พี วี ซี )Sticker
PVC( และชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นวัสดุสมัยใหม่ที่มีโครงสร้างความแข็งแรงคงทนสวยงามและสามารถ
ติดตัง้ จัดเก็บ ได้สะดวกรวดเร็ว สามารถเคลื่อนย้ายนำกลับมาใช้ได้อีกในครั้งต่อ ๆ ไป
- งานประกอบและติดตั้ง หน่วยศิลปกรรมได้แบ่งย่อยการบริหารงานออกเป็น 3 ฝ่าย โดยความ
เห็นชอบของหัวหน้าศูนย์โสตทัศนศึกษา โดยให้มีฝ่ายงานป้ายและและนิทรรศการซึ่งมีหน้าที่ออกแบบงานป้าย
และนิ ท รรศการแล้ ว ยั งมี ห น้ าที่ ให้ บ ริ ก ารประกอบและติ ด ตั้ งงานในสถานที่ ต่ าง ๆ ตามบั น ทึ ก ขอความ
อนุเคราะห์จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น ติดตั้งป้ายการประชุมสัมมนาตามห้องประชุม ย่อย ห้อง
ประชุมใหญ่ ติดตั้งซุ้มแสดงความยินดีแก่บัณฑิต ติดตั้งป้ายรับเสด็จงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และ
ติดตั้งชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษ เป็นต้น

2.4 ภาระงานที่ได้รับมอบหมายในระยะ เวลา 3 ปี (ปี พ.ศ. 2560-2562)
ในฐานะหัวหน้างานป้ายและนิทรรศการและหัวหน้าหน่วยศิลปกรรมที่ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานที่
มีขอบเขต เนื้อหาของงานหลากหลาย มีขั้นตอนการทำงาน กำกับงานตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยศิลปกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์แล้วในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ยังมีภาระงานที่
ได้ปฏิบัติจนสำเร็จลุล่วงไปแล้วตามตาราง ดังนี้
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ตารางที่ 2.1 ปริมาณงานป้ายและนิทรรศการ ปี พ.ศ. 2560
ประเภทงาน
จำนวน )งาน/ชิ้น(
ป้ายห้อยคอ
- ชิ้น
ป้ายตั้งโต๊ะ/ป้ายชื่อวิทยากร
62 ชื้น
ป้ายชื่อหน้าห้อง
12 ชิ้น
ป้ายบอกทาง
6 ชิ้น
ป้ายสติกเกอร์
2 ชิ้น
ป้ายโฟม
3 ชิ้น
ป้ายกระดาษ
60 ชิ้น
ป้ายไวนิล
11 ชิ้น
ซุ้มถ่ายภาพ
2 งาน
ตกแต่งเวที
2 งาน
ออกแบบโปสเตอร์
51 ชิ้น
แบ็คดรอป/นิทรรศการ
4 งาน
งานติดตั้ง/ตกแต่งสถานที่
7 งาน
พิมพ์อย่างเดียว
32 ชิ้น
ตารางที่ 2.2 ปริมาณงานป้ายและนิทรรศการ ปี พ.ศ. 2561
ประเภทงาน
จำนวน )งาน/ชิ้น(
ป้ายห้อยคอ
- ชิ้น
ป้ายตั้งโต๊ะ/ป้ายชือ่ วิทยากร
221 ชื้น
ป้ายชื่อหน้าห้อง
11 ชิ้น
ป้ายบอกทาง
15 ชิ้น
ป้ายสติกเกอร์
- ชิ้น
ป้ายโฟม
5 ชิ้น
ป้ายกระดาษ
77 ชิ้น
ป้ายไวนิล
13 ชิ้น
ซุ้มถ่ายภาพ
7 งาน
ตกแต่งเวที
2 งาน
ออกแบบโปสเตอร์
70 ชิ้น
แบ็คดรอป/นิทรรศการ
12 งาน
งานติดตั้ง/ตกแต่งสถานที่
31 งาน
พิมพ์อย่างเดียว
72 ชิ้น

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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ตารางที่ 2.3 ปริมาณงานป้ายและนิทรรศการ ปี พ.ศ. 2562
ประเภทงาน
จำนวน )งาน/ชิ้น(
ป้ายห้อยคอ
244 ชิ้น
ป้ายตั้งโต๊ะ/ป้ายชื่อวิทยากร
196 ชื้น
ป้ายชื่อหน้าห้อง
25 ชิ้น
ป้ายบอกทาง
4 ชิ้น
ป้ายสติกเกอร์
4 ชิ้น
ป้ายโฟม
5 ชิ้น
ป้ายกระดาษ
75 ชิ้น
ป้ายไวนิล
5 ชิ้น
ซุ้มถ่ายภาพ
2 งาน
ตกแต่งเวที
2 งาน
ออกแบบโปสเตอร์
92 ชิ้น
แบ็คดรอป/นิทรรศการ
6 งาน
งานติดตั้ง/ตกแต่งสถานที่
15 งาน
พิมพ์อย่างเดียว
63 ชิ้น

หมายเหตุ

ภาพที่ 2.3 แผนภูมิตารางปริมาณงานป้ายและนิทรรศการ ปี 2560 ถึง ปี 2562
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา, 2562.
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2.5 ระยะเวลาในการดำเนินงาน
หน่วยศิลปกรรมได้กำหนดมาตรฐานของการออกแบบชุดนิทรรศการสำเร็จรูปจะใช้เวลาตั้งแต่รั บ
หนังสือบันทึกขอความอนุเคราะห์จากผู้ขอใช้บริการจนถึงผู้ปฏิบัติเริ่มวางแผนออกแบบผลิตชิ้น งานจนแล้ว
เสร็จพร้อมส่งมอบหรือพร้อมติดตั้ง รวมกระบวนการทำงานประมาณ 7-10 วันทำการ โดยกำหนดมาตรฐาน
ระดับความยากง่ายในกระบวนการผลิตชิ้นงาน ดังนี้
- งาน A หมายถึง มีขั้นตอนการผลิตที่ยากมาก
- งาน B หมายถึง มีขั้นตอนการผลิตที่ยากปานกลาง
- งาน C หมายถึง มีขั้นตอนการผลิตที่ยากน้อยที่สุด
ดังตารางมาตรฐานงานป้ายและนิทรรศการ
ตารางที่ 2.4 มาตรฐานงานป้ายและนิทรรศการโดยเฉลี่ยต่อคน
งานที่ปฏิบัติ
จำนวน/หน่วย
เวลา
ความ/ยาก/ง่าย
หมายเหตุ
1. ป้ายติดห้อยคอ
1
ชิ้น
1 ช.ม.
C
2. ป้ายติดหน้าห้อง
1
ชิ้น
1 ช.ม.
C
3. ป้ายตั้งโต๊ะ
1
ชิ้น
1.30 ช.ม.
C
4. ป้ายบอกทาง/สติ๊กเกอร์
1
ชิ้น
20 ช.ม.
B
ติดบนฟิวเจอร์บอร์ด
5. ป้ายประชุมใหญ่
พร้อมติดตั้ง
- ป้ายกระดาษ
1
ชิ้น
20 ช.ม.
A
- ป้ายโฟม
1
ชิ้น
20 ช.ม.
A
- มีโลโก้
1
ชิ้น
1 ช.ม.
B
6. ป้ายประชุมย่อย
- ป้ายกระดาษ
1
ชิ้น
20 ช.ม.
A
- มีโลโก้
1
ชิ้น
1 ช.ม.
B
7. ออกแบบป้ายคัทเอาท์/ไวนิล
1
ชิ้น
30 ช.ม.
A
ส่งไฟล์
8. ออกแบบโปสเตอร์ ขนาด A3 ขึน้ ไป
1
ชิ้น
25 ช.ม.
A
พิมพ์ดว้ ยกระดาษ
9. ออกแบบโปสเตอร์/ไวนิล
1
ชิ้น
30 ช.ม.
A
ส่งไฟล์
10. ออกแบบโลโก้
1
ชิ้น
35 ช.ม.
A
11. พิมพ์อย่างเดียว
1
ชิ้น
1 ช.ม.
B
ขึน้ อยู่กับขนาดภาพ
12. ออกแบบชุดนิทรรศการ/แบ็คดรอป
1
ชุด
35 ช.ม.
A
ส่งไฟล์/พร้อมติดตั้ง
13. ออกแบบซุ้มถ่ายภาพ/แบ็คดรอป
1
งาน
60 ช.ม.
A
พร้อมติดตั้ง/ตกแต่ง
14. ติดตั้ง+จัดเก็บ
1
ครั้ง
7 ช.ม.
A
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ในฐานะหัวหน้าหน่วยศิลปกรรมเห็นความสำคัญการจัดทำคู่มือเพื่อการควบคุมการออกแบบชุด
นิทรรศการในโอกาสพิเศษ ซึ่งประกอบไปด้วยขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย มีขั้นตอนการทำงาน กำกับ
งานตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานที่รับผิดชอบสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และรวบรวมองค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล
และให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของ
งานในด้านวิชาการศึกษา ตอบปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานในหน่วยศิลปกรรมต้องรับผิดชอบ
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดตามมาตรฐานงานภายในหน่วยศิลปกรรม
โดยประสานงานกับผู้ขอใช้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษ
ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในรูปแบบต่าง ๆ และนำเสนอรายงานความก้าวหน้าสรุปงานให้หัวหน้า
ศูนย์โสตทัศนศึกษาเพื่อรับทราบทุกขั้นตอน

2.6 งานในหน้าที่หน่วยศิลปกรรม (Job Description)
งานออกแบบชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษ ถือเป็นหน้าที่หลักของผู้จัดทำคู่มือในที่นี้ ซึ่งเป็นงานที่
ต้องใช้ในกิจกรรมวันสำคัญของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและยังให้บริการงานด้านศิลปกรรมอื่น ๆ แก่
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง เช่น งานป้าย งานออกแบบโปสเตอร์ งานประกอบและติดตั้ง
นิทรรศการ นอกจากนีใ้ ห้บริการตามโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นนอกมหาวิทยาลัย เช่น การประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย ออกแบบตกแต่งจัดซุ้มแสดงความยินดีแก่บัณฑิตสถาบันราชภัฏที่มาขอใช้พื้นที่จัด
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เป็นต้น ด้วยความหลากหลายของลักษณะงานศิลปกรรมแต่ละชนิด จึง แบ่ง
ประเภทงานป้ายและนิทรรศการ ดังนี้
2.6.1 ประเภทงานป้าย ผู้จัดทำคู่มืออยู่ในฐานะหั วหน้ าหน่ วยศิลปกรรมและยังรับผิดชอบเป็ น
หัวหน้าฝ่ายงานป้ายและนิทรรศการ ซึ่งมีหน้าที่บันทึก วิเคราะห์ กำกับ ดูแล มอบหมายและปฏิบัติงานป้าย
ชนิดต่าง ๆ ดังนี้
- ป้ายขนาดเล็ก เช่น ป้ายติดหน้าอก ป้ายห้อยคอ ป้ายติดหน้าห้อง ป้ายตั้งโต๊ะ ป้ายวิทยากร
ป้ายหน้าร้าน เป็นต้น
- ป้ ายติดตั้งภายใน (Indoor) เช่น ป้ายต้อนรับหน้าห้องประชุม ป้ายเวทีห้ องประชุมย่อย
ป้ายเวทีห้องประชุมใหญ่ ป้ายเวทีชั่วคราวใต้อาคาร เป็นต้น
- ป้ายติดตั้งภายนอก (Outdoor) เช่น ป้ายสติกเกอร์ ป้ายผ้าไวนิล หน้ามหาวิทยาลัย ป้าย
เวทีกลางแจ้ง ป้ายบอกทาง เป็นต้น
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2.6.2 ประเภทงานโปสเตอร์ นอกจากฝ่ายงานป้ายและนิทรรศการจะให้บริการงานป้ายชนิดต่าง ๆ
แล้ว ยังให้บริการออกแบบสิ่งพิมพ์อิงเจ็ท หมึกน้ำ ที่พิมพ์บนกระดาษปอนด์ด้วยเครื่องพล็อตเตอร์ (Plotter)
คือ โปสเตอร์ ขนาด A4, A3, A2, A1, หรือขนาดตามความต้องการของผู้ขอใช้บริการ แต่ไม่เกินหน้ากว้างของ
เครื่องทีพ่ มิ พ์ )ขนาด 42x90 นิ้ว(
2.6.3 ประเภทงานตกแต่ ง ซุ้ ม /ป้ า ยต้อ นรั บ ถือ เป็ น งานหลั ก ของผู้ จัดทำคู่ มือ ที่ มอบหมายให้
ออกแบบจัดทำ กำกับ ดูแล ประสานงานการติดตั้ง จัดเก็บ รวมถึงการทำแผนของบประมาณจัดซื้อ จัดจ้าง ก็
คือ งานพระราชพิธีพระราชปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใน
ทุก ๆ ปี เพื่อประดับตกแต่งพื้นที่ให้สวยงามและสมเกียรติวิทยฐานะให้แก่บัณฑิตและญาติบัณฑิตที่มาร่วมใน
งานพิธีอันสำคัญยิ่งได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก โดยได้รับการสนุบสนุนจากฝ่ายศิลปกรรมฉาก หน่วยสนับสนุนการ
ผลิต ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ ในกระบวนการวางแผนออกแบบประกอบ ติดตั้ง และจัดเก็บ
ตามจุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ
- ป้ายรับเสด็จ ติดตั้งหน้าอาคารอเนกนิทัศน์
- ซุม้ แสดงความยินแก่บัณฑิต ติดตั้งบริเวณเสาธง หน้าอาคารบริหาร 1
- ซุ้มแสดงความยินแก่บัณฑิต ติดตั้งบริเวณอุทยายการศึกษาพุม่ ข้าวบิณฑ์
- ป้ายยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ติตตั้งหน้าประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย

ภาพที่ 2.4 ป้ายต้อนรับและซุ้มแสดงความยินดีแก่บัณฑิต
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา, 2556.

2.6.4 ประเภทงานตกแต่งสถานที่และเวทีห้องประชุม ภาระหน้าที่สำคัญอีกอย่ างหนึ่งของผู้จัดทำ
คูม่ ือได้รับหมาย กำกับ ดูแล ควบคุม กระบวนการออกแบบจัดทำ ประกอบ ติดตั้ง คือ งานตกแต่งสถานที่ และ
เวที ห้ อ งประชุ ม ให้ ส วยงามเหมาะสมกั บ กิ จ กรรมของแต่ ล ะงาน เช่ น งานวั น สถาปนามหาวิท ยาลั ย งาน
ปฐมนิ เทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ งานพบกั น ฉั น น้ อ งพี่ งานตกแต่ งสถานที่ จั ด เลี้ ย งสั งสรรค์ ปี ใหม่ งานมุ ทิ ต าจิ ต ผู้
เกษียณอายุราชการ หรืองานตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรมอื่นตามที่ไห้รับมอบหมาย อาทิ
- เวทีห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์
- เวทีห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ
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- ห้องประชุมพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทศั น์
- ตกแต่งบูธนิทรรศการในโอกาสพิเศษ
- เวทีกลางแจ้ง ในกิจกรรมอื่นเพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ภาพที่ 2.5 ป้ายงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ อาคารอเนกนิทัศน์
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา, 2562.

2.6.5 ประเภทงานนิทรรศการ จากที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าหน่วยศิลปกรรม ศูนย์โสตทัศนศึกษา ได้
ให้ บริการออกแบบโปสเตอร์ และออกแบบป้ายพร้อมบริการติดตั้งแล้วยังมีให้ บริการออกแบบและติดตั้งชุด
นิทรรศการแก่หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ชุดนิทรรศการประชาสัมพัน ธ์เผยแพร่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้
ขอใช้บริการ คือ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และชุดนิทรรศการ 120 ปี ผ่านฟ้า ประ
ชาธิป ก ผู้ ขอใช้ บ ริ การ คือ สำนั กบรรณสารสนเทศ อีก ทั้ งชุ ดนิ ท รรศการดังกล่ าวยังถูก จัด แสดงอยู่ ที่ ห้ อ ง
นิทรรศการ ชั้น 2 ห้องพระปกเกล้า สำนักบรรณสารสนเทศ และชุดนิทรรศการเนื่องในโอกาสพิเศษอื่นตาม
ได้รับหมอบหมาย
จุดมุ่งหมายการจัดนิทรรศการ มีดังนี้
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสนใจให้แก่ผู้ชมได้อย่างมีสมาธิ บางครั้งผู้ชมอาจมีความคิด สับสนในใจ
หลายๆ สิ่งพร้อมกัน ในเวลาเดียวกัน แต่การจัดนิ ทรรศการนี้จะช่วยให้ผู้ชมเกิดสมาธิ นิทรรศการสามารถดึง
ความสนใจเฉพาะเรื่องได้เป็นอย่างดี
- สามารถที่จะจัดแสดงเค้าโครงเรื่อง อันเป็นพื้นฐานของความคิดได้ เพราะการจัดนิทรรศการ
ช่วยให้มองเห็นภาพและเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น
- รวบรวมความคิดที่เป็นนามธรรมนําไปสู่ความคิดที่เป็นรูปธรรม
- ส่งเสริมการแสดงออกและให้ความรู้ความเข้าใจ
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เทคนิคการจัดนิทรรศการ
- ความโดดเด่น เช่น ความโดดเด่นของสีสัน ภาพประกอบ ขนาดสัดส่วนต่าง ๆ ไม่เล็กหรือใหญ่
เกินไป
- ความไม่ช้ำซาก การจัดรูปควรรู้จักเน้นภาพที่ทําให้แปลกตา น่าสนใจ
- ความสมดุลในเชิงศิลปะ สี รูปทรง และการตัวอักษรเพื่อดึงดูดความสนใจ
- ความต่อเนื่อง อาจเป็นด้วยการใช้สี และแบบที่จะเน้นเนื้อเรื่องต้องการแสดง
- การเน้น การจัดนิทรรศการ จะต้องรู้จักใช้องค์ประกอบศิลปะเพื่อให้ผู้ชมเกิดความรู้ความเข้าใจ
หรือความคิดรวบยอด
- ความประสานกลมกลื น )Harmony( การจัดนิทรรศการนั้ นต้องจัดให้มีการต่อเนื่องกันและมี
ความ กลมกลืน พร้อมทั้งมีจุดเด่นในตัวของมันเอง
- ความเรี ย บง่า ย )Simplicity) เป็ น สิ่ ง สํ า คั ญ ในการจั ด นิ ท รรศการ เพราะด้ ว ยภาพหรื อ คํ า
บรรยายที่สื่อความหมายชัดเจนจะช่วยให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจได้รวดเร็วขึ้น
รูบแบบการจัดนิทรรศการของหน่วยศิลปกรรม จาก อดีต-ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ ระบบการเรียนการสอนทางไกลเป็นระบบ
การเรียนการสอนที่ไม่มีชั้นเรียน ผู้เรียนและผู้สอนอยู่ไกลกัน แต่สามารถมีกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันได้
โดยอาศัยสื่อประสม การสอนเสริม และกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันสำคัญของมหาวิทยาลัย
ระยะแรกที่ เปิดรับสมัครศึกษาใหม่ ได้มีการเผยแพร่ประชาสัม พันธ์ความเป็นมาและกิจกรรมการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในแบบสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ายคัทเอาท์ (Cut out)
สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ และการออกบูธนิทรรศการเคลื่อนที่ตามศูนย์สรรพสินค้าต่าง ๆ เพื่อให้
เข้าถึงแหล่งชุมชน และผู้ที่สนใจศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งในที่นี้ผู้จัดทำคู่มือขอกล่าวถึง
รูปแบบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้วยการจัดนิทรรศการ
จากอดีต-จนถึงปัจจุ บัน การจัดนิทรรศการถือเป็นภารกิจหลักของหน่วยศิลปกรรม ศูนย์โสตทัศนศึกษา ที่สอดคล้องกับพันธกิจของสำนักเทคโนโลยีการศึกษาและนโยบายมหาวิทยาลัย ซึ่งรูปแบบนิทรรศการ
เคลื่อนที่ก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุดสมัย ทั้งวัสดุอุปกรณ์ กระบวนการผลิตและเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก
ต่าง ๆ ล้วนต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อให้เ กิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
เป้าหมาย
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ภาพที่ 2.6 กระบวนการผลิตชุดนิทรรศการยุคอดีต
ที่มา : หน่วยถ่ายภาพ ศูนย์โสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา, 2528.

ภาพที่ 2.7 กระบวนการติดตั้งนิทรรศการยุคอดีตของหน่วยศิลปกรรม
ที่มา : หน่วยถ่ายภาพ ศูนย์โสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา, 2528.
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เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หน่วยศิลปกรรมได้จัดขอ
งบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ การออกแบบผลิตชุดนิทรรศ เช่น ชุดคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ปริ้น เตอร์ เครื่องพิมพ์อิงค์พล็อตเตอร์ (Plotter) หน้ากว้าง 42 นิ้ว เพื่อให้ได้ขนาดพิมพ์ที่ต้องการ

ภาพที่ 2.8 ชุดนิทรรศการเคลื่อนทีย่ ุคอดีตของหน่วยศิลปกรรม
ที่มา : หน่วยถ่ายภาพ ศูนย์โสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา, 2534.

ปัจจุบันรูปแบบและกระบวนการออกแบบชุดนิท รรศการได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็น
การใช้วัสดุที่แข็งแรงคงทน น้ำหนักเบา เทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัยสีสันสวยงามสดุดตา หน่วยศิลปกรรมได้
เล็งเห็นถึงวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงได้ทำแผนของบประมาณจัดซื้อซอฟต์แวร์และชุดคอมพิวเตอร์
มาช่วยในการออกแบบ โดยโปรแกรมที่หน่วยศิลปกรรมนำมาใช้ในการแบบงานกราฟิก เช่น โปรแกรม 3D Max
โปรแกรม PowerPoint โปรแกรม Adobe Photoshop โปรแกรม Adobe illustrator เป็นต้น
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ภาพที่ 2.9 ชุดนิทรรศการเคลื่อนทีย่ ุคปัจจุบัน
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา, 2555.

2.7 อุปกรณ์ชุดนิทรรศการ
1( ภาพเนื้อหานิทรรศการที่ถูกตัดแบ่งเป็นชิ้นและมีการติดแถบแม่เหล็กเพื่อยึดติดเข้ากับโครง
2( โครงอะลูมิเนียม ระบบสปริงยืดกาง พับเก็บแบบง่าย
3( แกนเหล็กค้ำยัน สำหรับดูดยึดภาพแต่ละแผ่นเข้ากับโครงอะลูมิเนียม และเสริมโครงสร้างให้
แข็งแรง ไม่บิดเบี้ยวหรือเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง
4( ไฟสปอร์ตไลท์ สำหรับส่องสว่างให้กับนิทรรศการ 2 ดวง
5( กระเป๋าล้อลากสำหรับจัดเก็บชุดนิทรรศการ
อุปกรณ์จัดนิทรรศการที่กล่าวมาทั้งหมด บางทีก็เรียกว่า แบ็คดรอป (Back drop) ลักษณะตั้งเป็น
ฉากพื้นหลังในการถ่ายภาพ มีให้เลือกหลายขนาดหลายราคาตามงบประมาณ และความเหมาะสมกับเนื้อหา
นิทรรศการ มีทั้งแบบหน้าตรงและแบบหน้าโค้ง ผลิตด้วยวัสดุอย่างดี คุณภาพงานพิมพ์บน สติ๊กเกอร์ PVC
พร้อมเคลือบน้ำยากันรอย มีความคมชัด สามารถกันน้ำ ทนแดดทนฝน ใช้งานได้นาน มีความแข็งแรง น้ำหนัก
เบา จัดเก็บและเคลื่อนย้ายสะดวก
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ข้อดี ในการใช้แบ็คดรอป )Backdrop) กับงานนิทรรศการ
- ราคาไม่แพง ประหยัดงบประงาณ
- โครงอลูมิเนียมน้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน
- พับเก็บง่าย มีกระเป๋าเคลื่อนย้ายสะดวก
- สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ โดยการเปลี่ยนภาพเนื้อหาใหม่แต่ใช้โครงชุดเดิม
- สามารถพิมพ์ภาพ ตัวอักษร ลวดลายได้คมชัด สีสันสดใส โดดเด่นสะดุดตา
- ใช้สำหรับเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ ชุดนิทรรศการ และใช้เป็นฉากถ่ายภาพได้
- แบ็คดรอป )Back drop) มีขนาดหลากหลายสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม

ภาพที่ 2.10 การแบ่งขนาดสัดส่วนของภาพไวนิล
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา, 2562.
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โครงและอุปกรณ์
ไฟสปอร์ตไลท์

กระเป๋าล้อลาก

โครงอะลูมิเนียม
ระบบสปริง ยืดกางและพับเก็บง่าย

ภาพที่ 2.11 โครงและอุปกรณ์ชุดนิทรรศการ
ที่มา : https://www.seekerprint.com/pop-up.php )วันที่สืบค้น 4 เมษายน 2562(

2.8 ขั้นตอนการประกอบติดตั้งอุปกรณ์ชดุ นิทรรศการ
ในการติดตั้งชุดนิทรรศการแต่ละครั้งนั้น หัวหน้าหน่วยศิลปกรรมจะต้องมอบหมาย สั่งการ จัดทีม
ผู้ปฏิบัติงานให้เพียงพอกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ รวมถึงจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการติดตั้ง
โดยก่อนการติดตั้งจะมีขั้นตอน ดังนี้
1( ตรอจสอบและจัดเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดให้พร้อมสำหรับการติดตัง้
2( นำถุงโครงอะลูมิเนียมออกจากกล่อง ดึง-ยืดขึ้นจนสุด ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
3( นำถุงแกนเหล็กออกจากกล่อง ติดเข้ากับเสริมโครงในแนวตั้ง จนครบทุกช่อง
4( ติดตั้งแผ่นงานพิมพ์ ที่มีแถบแม่เหล็กด้านหลัง เข้ากับโครงอะลูมิเนียม โดยคล้องน็อตที่ด้านบน
ของโครงอะลูมิเนียม ทีละแผ่น จนครบ
5( ติดตั้งโคมไฟ ทั้ง 2 ชุด ที่ด้านบนของโครงอะลูมิเนียม
6( จัดแต่งตรวจดูให้แน่ว่ารอยต่อของภาพติดแนบสนิทกันทุกแผ่น
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ภาพที่ 2.12 แสดงวิธีการติดตั้งชุดนิทรรศการ
ที่มา : https://northernart.co.th/product/pop-up-back-drop-dp-prc/ )วันที่สืบค้น 4 เมษายน 2562(

ภาพที่ 2.13 การติดตั้งชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ศูนย์การเรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา, 2556
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ภาพที่ 2.14 การนำแบ็คดรอป (Back drop) มาปรับใช้กับงานตกแต่งเวที
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา, 2562.

2.9 การจัดเก็บและดูแลรักษา
หลังจากสิ้น สุด วัน เวลา การจัดแสดงแล้ว ชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษทั้งหมดก็จะถูกจัดเก็บและ
ดูแลหรือซ่อมบำรุงอย่างเป็นระบบ ดังนี้
1( ถอดโคมไฟส่องสว่างที่ติดบนนิทรรศการออกให้หมดทุกดวง
2( แกะแผ่นภาพเนื้อหาออกทีละแผ่น 1,2,3,4,5,6 และวางเรียงตามลำดับ ด้วยความระมัดระวัง
3( ถอดแกนเหล็กเสริมโครงออกทุกอันจนครบจำนวน แล้วเก็บเข้าถุงผ้า
4( ดันโครงอะลูมิเนียมให้หดลง แล้วเก็บเข้าถุงผ้า
5( ม้วนแผ่นภาพเนื้อหาลงกล่อง ตามด้วยถุงผ้าโครงอะลูมิเนียม ถุงผ้าแกนเหล็กเสริมโครง และ
โคมไฟส่องสว่างตามลำดับ
ในกรณีที่ชุดนิทรรศเกิดการชำชุดรุดเสียหายจะต้องนำมาซ่อมแซมให้เรียบร้อยเพื่อความพร้อมใน
การใช้งานในโอกาสครั้งต่อไป
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ภาพที่ 2.15 แสดงวิธีการจัดเก็บชุดนิทรรศการ
ที่มา : https://northernart.co.th/product/pop-up-back-drop-dp-prc/ )วันที่สืบค้น 4 เมษายน 2562(

2.10 เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน
ในส่วนของงานออกแบบชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษมีเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
2.10.1 อุปกรณ์สำหรับการออกแบบ
- ชุดคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 4 ชุด
- อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 5 ตัว
- เครื่องพิมพ์อิ้งเจ็ทพล็อตเตอร์ (Plotter) หน้ากว้าง 42 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องเลเซอร์ปริ๊นเตอร์ A3 จำนวน 1 ตัว
- เครื่องตัดสติกเกอร์ หน้ากว้าง 25 นิ้ว จำนวน 1 ตัว
- เครื่องกราดภาพ )Scanner) จำนวน 1 เครื่อง
- เครือ่ งฉายภาพทึบแสง จำนวน 1 เครื่อง
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ภาพที่ 2.16 ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิกและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา, 2562.

ภาพที่ 2.17 เครื่องพิมพ์องิ เจ็ทพล็อตเตอร์ (Plotter) และชุดคอมพิวเตอร์ควบคุม
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา, 2562.
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2.10.2 อุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง
- บันได สำหรับติดตั้งจุดที่สูงเกินเอื้อมถึง
- มีดคัตเตอร์ พร้อมใบมีด
- แผ่นยางรองตัด ขนาด 60x90 เซนติเมตร
- ตลับเมตร ฟุตเหล็ก ขนาด 36 นิ้ว
- ตะปู ค้อนตอกตะปู
- คีม ไขควง
- เทปกาว ชนิดต่าง ๆ
- ลวด เส้นเอ็น สายรัด ฯลฯ

2.11 สภาพปัจจุบัน สภาพแวดล้อมในการดำเนินการ
หน่ วยศิล ปกรรม ศูน ย์ โสตทั ศนศึกษา ได้ให้ ความสำคัญ ต่อสภาพแวดล้ อมที่มีผ ลกระทบในการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะฝ่ายงานป้ายแลนิทรรศการ พอสรุปผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้
2.11.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
1( วิเคราะห์ปัจจัยด้านโครงสร้างการบริหาร
จุดเด่น
1. หน่วยศิลปกรรมได้จัดแบ่งโครงสร้าง
ตามลักษณะงานและได้จัดสรรบุคลากร
ที่มีทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสม
2. งานป้ายและนิทรรศการมีขั้นตอน
กระบวนการในการปฏิบัติงานผ่านต้น
สังกัดอย่างชัดเจนและเป็นระบบ

จุดด้อย
1. ในการบริหารงานบางส่วนมีขนั้ ตอน
มากเกินไป ทำให้เกิดความล่าช้าเพิม่ รอบ
เวลาทำงานมากขึ้น
2. งานป้ายและนิทรรศการมีภาระหน้าที่
ทับซ้อนหลายบทบาทในเวลาเดียวกัน
ทำให้ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

2( วิเคราะห์ปัจจัยด้านวัฒนธรรมขององค์กร
จุดเด่น
1. ผู้บริหารมีความรับผิดชอบและมีศักยภาพ
ในด้านการบริหารจัดการต่อองค์กร
อย่างเต็มประสิทธิภาพ

จุดด้อย
1. ขาดความเด่นชัดในด้านการบริหารจัดการ
เนื่องจากยังไม่มีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการบริหารงานในฐานะ
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
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จุดเด่น
2. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการพัฒนา
บุคลากร โดยการจัดฝึกอบรม สัมมนา
สร้างเสริมทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน
ให้ทันกับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน
3. บุคลากรมีทักษะและประสบการณ์
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
เต็มประสิทธิภาพ
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จุดด้อย
2. ขาดความต่อเนื่องในส่งเสริมบุคลากรให้
เรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการ
เทคโนโลยีใหม่ในระบบการศึกษาทางไกล
3. ในบางครั้งก็ขาดแรงกระตุ้น ไม่มีความ
กระตือลือล้นในการปฏิบัติงาน

3( วิเคราะห์ปัจจัยด้านทรัพยากร
จุดเด่น
1.บุคลากรงานป้ายและนิทรรศการมีจำนวน
จำกัดและมีอายุมากขึ้น แต่ก็สามารถ
ปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
2.ปัจจุบันงานป้ายและนิทรรศการได้ใช้
คอมพิวเตอร์และวัสดุสมัยใหม่ช่วยในการ
ผลิตชิ้นงานเป็นหลัก

จุดด้อย
1.งานป้ายและนิทรรศการ ขาดบุคลากร
ทดแทนกัน เพราะบุคลากร ลาป่วย ลา
พักผ่อน จึงเกิดปัญหาการทำงานในบางงาน
เช่น งานที่มีการติดตั้งนอกสถานที่ เป็นต้น
2.ขาดบุคลากรที่สามารถดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์องิ เจ็ทตัวใหญ่
เช่น เครื่องพิมพ์เสียในขณะมีงานเร่งด่วน
แต่ต้องมาเสียเวลากับการแจ้งซ่อมผ่าน
หน่วยงานอื่น

2.11.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
1( วิเคราะห์ปัจจัยด้านงบประมาณ
โอกาส
ข้อจำกัด
1. ฝ่งานป้ายและนิทรรศการสามารถผลิตสื่อ
1. หน่วยศิลปกรรมได้พยายามจัดสรร
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
งบประมาณตามความจำเป็นของการผลิต
ตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
งานป้ายและนิทรรศการอย่างจำกัด และ
ปณิธานของมหาวิทยาลัย
พิจารณาตามความเหมาะสมของงาน
แต่ละประเภท
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โอกาส
ข้อจำกัด
2. ปัจจุบันหน่ายศิลปกรรมได้ทำซุ้มป้ายและชุด 2. ไม่มีห้องจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ที่เพียงพอกับ
นิทรรศการที่สามารถนำกลับมาหมุนเวียนมา
ชิ้นงานที่มขี นาดใหญ่ และมีปริมาณมาก
ใช้ใหม่ได้อีกในครั้งต่อไป และได้จัดขอ
ขึน้ ทุกปี
งบประมาณจัดจ้างในโอกาสที่มีกิจกรรมวัน
สำคัญของมหาวิทยาลัย
2( วิเคราะห์ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
โอกาส
1. ส่วนงานป้ายและนิทรรศการได้นำ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยการใช้การพิมพ์
ป้ายกระดาษหรือส่งไฟล์งานไปพิมพ์
ในกรณีที่พิมพ์ไวนิลแทนการเขียนป้าย
ด้วยการใช้โฟมซึ่งเป็นวัสดุสิ้นเปลือง
และล้าสมัย
2. เทคโนโลยีมีความสำคัญสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และปณิธานของ
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

ข้อจำกัด
1.ในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ต้องใช้
งบประมาณในการจัดซื้อค่อนข้างสูง
และต้องคำนึงถึง ผลตอบแทนที่ได้รับ
ให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไป

2. เทคโนโลยีในการผลิตเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ในขณะที่ระบบราชการ สามารถขอ
งบประมาณได้เพียงปีละครั้งขึน้ อยู่กับเหตุผล
และความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

โดยสรุป ในการทำงานออกแบบชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษต้องคำนึงถึงความสมดุลในเชิงศิลปะ
แจกแจงประเภทของงาน ประกอบด้วยวางแผนปฏิบัติงาน เตรียมวัสดุอุปกรณ์รวมถึงชุดโปรแกรมสำเร็จรูปและ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 3

องค์ประกอบของระบบงาน
งานป้ ายและนิ ทรรศการเป็ นหน่วยงานย่อยของหน่ว ยศิล ปกรรม ศูนย์โสตทัศนศึกษาสำนั ก
เทคโนโลยีการศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในงานสนับ สนุนสื่อศิลปกรรมด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ
การผลิตสิ่งพิมพ์อิงค์เจ็ทและสื่อเสริมกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การออกแบบบูธนิทรรศการในกิจกรรมพิเศษ
ของมหาวิทยาลัย การออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์กลางแจ้ง ตกแต่งเวที ป้ายประชุมสัมมนา และการตกแต่ง
ซุ้มต้อนรับ ซุ้มแสดงความยินดี เป็นต้น
ด้วยวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว งานป้ายและนิทรรศการจึงนำเอา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เป็ น เครื่องมือในการผลิ ต งานออกแบบทำให้ มีความสะดวกรวดเร็ว ช่ว ยประหยัด
งบประมาณในการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น โฟม ผ้าดิบ ฟิวเจอร์บอร์ด กระดาษ สี พู่กัน เทปกาวชนิดต่าง ๆ
อีกทั้งช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานทำให้ ช่วยลดรอบเวลาในการออกแบบ ซึ่งในกระบวนการปฏิบัติงานได้
พัฒนาตามแนวทางให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ซึ่งพอจะแยกการดำเนินงานออกเป็น 3 ด้าน คือ
ด้านการบริหารงานป้ายและนิทรรศการ ด้านการบริการงานป้ายและนิทรรศการ และด้านวิชาการ

3.1 ด้านการบริหารงานป้ายและนิทรรศการ
สำหรับ การบริ ห ารงานป้ ายและนิทรรศการของสำนักเทคโนโลยีการศึกษาและหน่ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งในกระบวนการออกแบบและจั ด ทำป้ ายและนิ ท รรศการต่ าง ๆ การจั ด การด้ านบุ ค ลากรและ
งบประมาณ ให้เพียงพอกับปริมาณงานที่ได้รับ รวมถึงการจัดระบบการสนับสนุนในการปฏิบัติงาน เช่น หน่วย
ยานพาหนะ อาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงานกับผู้ขอใช้บริการ การ
จัดลำดับการให้บริการอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาและความยากง่ายของเนื้องานเพื่อ
สะดวกในการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานและการเลือกใช้วัสดุต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิ ท ธิภ าพ รวมถึง ให้ ค ำปรึก ษา แนะนำแก่ ผู้ ป ระสานงานหรือ ผู้ ขอใช้บ ริการ บุ ค ลากรทั้ งภายในและ
ภายนอกสำนัก ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อ
เป็นข้อมูลในการศึกษาพัฒ นาระบบการบริหารงานและปรับปรุงแก้ ไขข้อบกพร่องในส่วนของกระบวนการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.2 ด้านการให้บริการงานป้ายและนิทรรศการ
ในปัจจุบันส่วนงานป้ายและนิทรรศการได้พัฒนารูปแบบการให้บริการด้วยรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์
สมัยใหม่ โดยเฉพาะการออกแบบชุดนิทรรศการรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขอใช้บริการ
โดยการนำระบบพิมพ์อิงค์เจ็ทคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือในการออกแบบผลิตทั้งงานป้ายและงานสิ่งพิมพ์
นายพงศพล โพนะทา
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อื่น ๆ ซึ่งมีขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรูปแบบที่ต้องการนำเสนอ โดยรูปแบบ
การให้บริการ พอจะสรุปแบ่งองค์ประกอบการบริการออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
3.2.1 ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร หมายถึ ง ผู้ มี ต ำแหน่ ง นายช่ า งศิ ล ป์ นั ก วิ ช าการช่ า งศิ ล ป์ นั ก ออกแบบ
คอมพิวเตอร์ศิลป์ ที่ มีหน้าที่ออกแบบผลิต งานป้ายและนิทรรศการ หน่วยศิลปกรรม ศูนย์โสตทัศนศึกษา
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งสามารถแบ่งแยกตามลักษณะงานที่ให้บริการ ได้ ดังนี้
- การให้บริการงานป้ายและนิทรรศการที่พิมพ์ บนดาษอิงค์เจ็ทหมึกน้ำหรือผลิตและออกแบบ
ภายในฝ่ายป้ายและนิทรรศการ เช่น ป้าย โปสเตอร์ ป้ายสติกเกอร์ ป้ายตั้งโต๊ะ เป็นต้น
- การให้บริการงานป้ายและนิทรรศการที่ต้องส่งพิมพ์กับโรงพิมพ์นอกมหาวิทยาลัย เช่น ป้ายคัต
เอาต์ ป้ ายไวนิ ล โปสเตอร์ ไวนิ ล หรือป้ ายประชาสั ม พัน ธ์ที่ติ ดตั้งกลางแจ้ง ซึ่งบุ คลากรของฝ่ ายป้ ายและ
นิทรรศการต้องออกแบบให้เสร็จ แล้วส่งไฟล์งานทางอีเมล์ หรือบันทึกลงบนแผ่น CD, DVD, แฟรชไดร์ฟ แล้ว
ติดต่อประสานงาน เพื่อส่งไปพิมพ์ รวมไปถึงการแก้ไขและการติดตั้งจนเสร็จสมบูรณ์
3.2.2 ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้มาติดต่อขอใช้บริการงานป้ายและนิทรรศการ เช่น ผู้ประสานงาน
อาจารย์ ข้าราชการ พนั กงาน ตัวแทนจากสำนักฯ สาขาวิชาฯ หรือผู้มาติดต่อขอใช้บริการจากหน่วยงาน
ภายนอกสำนัก

3.3 ด้านวิชาการ
นอกเหนือจากการให้บริการงานป้ายและนิทรรศการตามลักษณะงานในรูปแบบต่าง ๆ แล้ว ส่วน
งานป้ายและนิทรรศการได้สนับสนุนให้มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ นำมาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทันสมัย และพร้อมให้คำปรึกษา แนะนำแก่
ผู้ประสานงานหรือผู้ขอใช้บริการ ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

3.4 กระบวนการออกแบบชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษ
กระบวนการนำเข้าและส่งออกข้อมูลในขั้นตอนการผลิตงานออกแบบชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษ
สามารถแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน
3.4.1 งานนำเข้าข้อมูล (Input) ผู้ขอใช้บริการหรือผู้ประสานงานจะต้องนำข้อมูลพร้อมบันทึกขอ
ใช้บริการผ่านขั้นตอนการขอใช้บริการของสำนักเทคโนโลยี ไปสู่การมอบหมายให้ปฏิบัติก่อนออกแบบ เพื่อ
วิ เคราะห์ เนื้ อ หา วางแผน กำหนดรู ป แบบ ขนาด สั ด ส่ ว น วิ เคราะห์ พื้ น ที่ ติ ด ตั้ ง ตลอดจนการเลื อ ก
ภาพประกอบ โดยอาจจะเป็นภาพต้นแบบที่การวาดภาพด้วยมือ (freehand) วาดด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
เช่น โปรแกรม Adobe illustrator, Adobe Photoshop หรือการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัลได้ เป็นไฟล์ภาพ
ต้นแบบ มาออกแบบจัดวางให้สอดคล้องกับเนื้อหา กำหนดสีสันที่เหมาะสำหรับการจัด องค์ประกอบ พร้อม
การใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับการนำเข้าข้อมูลทั้งหมด
นายพงศพล โพนะทา
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3.4.2 งานประมวลผลข้อมูล (Process) เพื่อนำไปสู่การออกแบบจัดทำข้อมูลงานก่อนส่งไฟล์ไป
พิมพ์ ฝ่ายป้ายและนิทรรศการได้รับการจัดสรรอุปกรณ์การทำงานด้วยคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โดยทำการกำหนดรายละเอียดรูปแบบเนื้อหา เช่น ขนาดของชุดนิทรรศการ ขนาดตัวอักษร ความละเอียดของ
ภาพประกอบ (Resolution) จากนั้น ทำการปรับค่าเป็นโหมด สี หรือ ขาวดำ (Grayscale) รวมทั้งกำหนด
องค์ประกอบต่าง ๆ ทีต่ ้องการให้ครบถ้วน
3.4.3 งานส่งออกข้อมูล (Output) เพื่อนำส่งไฟล์งานไปพิมพ์หรือส่งมอบงานที่เสร็จสมบู รณ์ ผู้
ประสานงานหรือผู้ขอใช้บริการจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเนื้อหา ภาพประกอบ สีสัน รูปแบบ
ขนาดสัดส่วนตามที่วางแผนไว้ รวมถึงการขนย้ายอุปกรณ์ การมอบหมายบุคลากรมาช่วยติดตั้ง จัดเก็บ อย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

3.5 หลักการออกแบบองค์ประกอบ
ในงานออกแบบมีความความสำคัญของการออกแบบถ้าการออกแบบสามารถแก้ไขปัญหาของงานได้
การออกแบบจึงมีความสำคัญ และคุณค่าต่อการตัดสินใจ ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ และทัศนคติ กล่าวคือ
มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของการทำงาน เช่น
- การวางแผนการการทำงาน งานออกแบบจะช่วยให้การทำงานเป็นไปตาม ขั้นตอน อย่าง
เหมาะสม และยังช่วยลดรอบเวลาในการออกแบบ ดังนั้น อาจถือว่าการออกแบบ คือ การวางแผนการทำงาน
ที่ดี
- การนำเสนอผลงาน ผลงานออกแบบจะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกันอย่างชัดเจน ดังนั้น
ความสำคัญในด้านนี้ คือ เป็นสื่อความหมายเพื่อความเข้าใจระหว่างกัน
- สามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับงาน งานบางประเภท อาจมีรายละเอียดมากมาย ซับซ้อน
ผลงานออกแบบ จะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้อง และผู้พบเห็นมีความเข้ าใจที่ชัดเจนขึ้น หรืออาจกล่าวได้ว่า ผลงาน
ออกแบบ คือ ตัวแทนความคิดของผู้ออกแบบได้ทั้งหมด
- แบบ จะมีความสำคัญมาก ถ้าผู้ออกแบบกับผู้สร้างงานหรือผู้ผลิต เป็นคนละคนกัน เช่น สถาปนิก
กับช่างก่อสร้าง นักออกแบบกับผู้ผลิตในโรงงาน หรือถ้าจะเปรียบไปแล้ว นักออกแบบก็เหมือนกับคนเขียนบท
ละครนั่นเอง
การออกแบบมีหลักการพื้นฐาน โดยอาศัยส่วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์ คือ จุด เส้น รูปร่าง
รูปทรง น้ำหนัก สี และพื้นผิว นำมาจัดวางเพื่อให้เกิดความสวยงาม โดยมีหลักการ ดังนี้
3.5.1 ความเป็นเอกภาพ (Unity) ในทางศิลปะ เอกภาพ คือ การรวมกันของส่วนประกอบย่อย
ต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ส่วนประกอบขั้นมูลฐานของศิลปะ เช่น รูปร่าง รูปทรง มาจัดเข้าด้วยกันให้แต่ละหน่วย ให้มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน มีความประสานกลมเกลียวอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดเป็นผลรวมที่ไม่อาจ
แบ่งแยกได้ เอกภาพนับได้ว่ามีความสำคัญต่อกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะทุกแขนง ในการออกแบบ
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ผู้ออกแบบจะต้องคำนึงถึงงานทั้งหมดให้อยู่ในงานเดียวกัน เป็นกลุ่มก้อน หรือมีความสัมพันธ์กันทั้งหมดของ
งานนั้น ๆ

ภาพที่ 3.1 การจัดองค์ประกอบแบบเอกภาพ
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา, 2562.

3.5.2 ความสมดุล (Balancing) ความสมดุลหรือดุลยภาพ หมายถึง ความเท่ากันเสมอกัน มี
น้ำหนัก หรือความกลมกลืนพอเหมาะพอดี โดยหลักทั่วไปของงานศิลปะ จะดูความสมดุลซ้าย-ขวา บน-ล่าง
ให้เท่ากัน ก่อเกิดความพอดีในสิ่งนั้น ๆ หลักความสมดุลมีอยู่ 3 ประการ
- ความสมดุ ล ในลั ก ษณะเท่ า กั น (Symmetry Balancing) คื อ มี ลั ก ษณะที่ เป็ น การจั ด
องค์ประกอบแบบ ซ้าย-ขวา บน-ล่างเท่ากัน ความสมดุลในลักษณะนี้ดูและเข้าใจง่าย

ภาพที่ 3.2 การองค์ประกอบแบบสมดุล ซ้าย-ขวา
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา, 2556.
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- ความสมดุล ในลั กษณะไม่เท่า กัน (Non-symmetry Balancing) คือ มีลั กษณะสมดุลกันใน
ตัวเองไม่จำเป็นจะต้องเท่ากัน แต่ดูในด้านความรู้สึกแล้วเกิดความสมดุลกันในตัว ลักษณะการสมดุลแบบนี้
ผู้ออกแบบจะต้องมีการประลองดูให้แน่ใจในความรู้สึกของผู้พบเห็นด้วย ซึ่งเป็นความสมดุลที่เกิดในลักษณะที่
แตกต่างกันได้ เช่น ใช้ความสมดุลด้วยผิว (Texture) ด้วยแสง-เงา (Light Shadow) หรือด้วยสี (Color)

ภาพที่ 3.3 การองค์ประกอบแบบความสมดุลไม่เท่ากัน
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา, 2556.

- จุดศูนย์ถ่วง (Gravity Balance) การออกแบบใด ๆ ที่เป็นวัตถุสิ่งของและจะต้องใช้การทรงตัว
จำเป็ น ที่ผู้ ออกแบบจะต้องคำนึ งถึงจุดศูนย์ถ่วง ได้แก่ การไม่โยกเอียง หรือให้ ความรู้สึ กไม่มั่นคงแข็งแรง
ดังนั้นสิ่งใดที่ต้องการจุศูนย์ถ่วงแล้ว ผู้ออกแบบจะต้องระมัดระวังในสิ่งนี้ให้มาก ตัวอย่างเช่น เก้าอี้จะต้องตั้ง
ตรง ยึดมั่นทั้งสี่ขาเท่า ๆ กันการทรงตัวของคน ถ้ายืน 2 ขา ก็จะต้องมีน้ำหนักลงที่เท้าทั้ง 2 ข้างเท่า ๆ กัน ถ้า
ยื น เอี ย งหรื อ พิ ง ฝาน้ ำ หนั ก ตั ว ก็ จ ะลงเท้ า ข้ า งหนึ่ ง และส่ ว นหนึ่ ง จะลงที่ ห ลั ง พิ ง ฝา รูป ปั้ น คนในท่ าวิ่ ง
จุดศูนย์ถ่วงจะอยู่ที่ใด ผู้ออกแบบจะต้องรู้และวางรูปได้ถกู ต้อง เรื่องของจุดศูนย์ถ่วงจึงหมายถึงการทรงตัวของ
วัตถุสิ่งของนั่นเอง
3.5.3 ความสั ม พั น ธ์ ท างศิ ล ปะ (Relativity of Arts) ในเรื่ อ งของศิ ล ปะนั้ น เป็ น สิ่ ง ที่ จ ะต้ อ ง
พิจารณากันหลายขั้นตอนเพราะเป็นเรื่องความรู้สึกที่สัมพันธ์กัน อันได้แก่
- การเน้นหรือจุดสนใจ (Emphasis or Centre of Interest) งานด้านศิลปะผู้ออกแบบจะต้องมี
จุดเน้นให้เกิดสิ่งที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็น โดยมีข้อบอกกล่าวเล่าเรื่องด้วยภาพ หรือเน้นตัวอักษร ซึ่งเป็นแสดง
ความรู้ สึ ก ร่ ว มที่ เกิ ด ขึ้น เองจากตั ว ของศิ ล ปกรรมนั้ น ๆ ความรู้สึ ก นี้ ผู้ อ อกแบบจะต้ อ งพยายามให้ เกิ ด ขึ้ น
เหมือนกัน
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ภาพที่ 3.4 การเน้นจุดเด่นด้วยเรื่องราว
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา, 2557.

- ความเปรียบต่าง (Contrast) เป็นความรู้สึ กที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยให้ มีการเคลื่อนไหวไม่ซ้ำซาก
เกินไป หรือเกิดความเบื่อหน่ายจำเจในการตกแต่ง ก็เช่นกัน ปัจจุบันผู้ออกแบบมักจะหาทางให้เกิดความรู้สึก
ขัดกันต่างกัน เช่น รูปทรงเหมือนกันแต่ใส่สีที่แตกต่าง หรือสร้างความต่างด้วยเส้นที่ขัดแย้งกัน เป็นต้น เช่นนี้ผู้
พบเห็นจะเกิดความรู้สึกแตกต่างกัน ทำให้เกิดความรู้สึก ไม่ซ้ำซาก รสชาติแตกต่างออกไป

ภาพที่ 3.5 การเน้นจุดเด่นด้วยสีที่แตกต่าง
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา, 2562.
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3.5.4 จุ ด เด่ น (Dominance) หมายถึ ง ส่ ว นสำคั ญ ที่ ป รากฏชั ด สะดุ ด ตาที่ สุ ด ในงานศิ ล ปะ
จุดเด่นจะช่วยสร้างความน่าสนใจในผลงานให้ภาพเขียนมีความสวยงาม มีชีวิ ตชีวายิ่งขึ้น จุดเด่นเกิดจากการ
จัดวางที่เหมาะสมและรู้จักการเน้นภาพ (Emphasis) ที่ดี จุดเด่น มี 2 แบบ คือ
- จุดเด่นหลัก เป็นภาพที่มีความสำคัญมากที่สุดในเรื่องที่แสดงออกถึงเรื่องราวที่ชัดเจน เด่นชัด
ที่สุดในภาพ
- จุดเด่นรอง เป็นภาพประกอบของจุดเด่นหลัก ทำหน้าทีส่ นับสนุนจุดเด่นหลัก ให้ภาพมีความ
สวยงามยิ่งขึ้น

ภาพที่ 3.6 จุดเด่นหลัก จุดเด่นรอง
ทีม่ า : นายพงศพล โพนะทา, 2559.

3.5.5 จังหวะ (Rhythm) โดยทั่วไปสิ่งที่สัมพันธ์กันในสิ่งนั้น ๆ ย่อมมีจังหวะ ระยะหรือความถี่ห่าง
ในตัวมันเองก็ดีหรือสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์อยู่ก็ดี จะเป็นเส้น สี แสง-เงา หรือช่วงจังหวะของการตกกระทบของ
แสง ลวดลาย การจัดวางที่มีความสัมพันธ์กันในที่นั้นเป็นความรู้ สึกของผู้พบเห็นหรือผู้ออกแบบจะรู้สึกใน
ความงามนั่นเอง

ภาพที่ 3.7 จังหวะ เส้น สี รูปทรงและแสง เงา
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา, 2559.
นายพงศพล โพนะทา
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3.5.6 ความกลมกลืน (Harmonies) ความกลมกลืนในที่นี้ หมายถึงพิจารณาในส่วนรวมทั้งหมด
แม้จะมีบางอย่างที่แตกต่างกันการใช้สีที่ตัดกันหรือการใช้พื้นผิว ใช้เส้นที่ขัดกันความรู้สึกส่ว นน้อยนี้ไม่ทำให้
ส่วนรวมเสียก็ถือว่าเกิดความกลมกลืนกันในส่วนรวม ความกลมกลืนในส่วนรวมนี้ถ้าจะแยกก็ได้แก่ความเน้น
ไปในส่วนมูลฐานทางศิลปะอันได้แก่ เส้น สี แสง-เงา ขนาด รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว เป็นต้น

ภาพที่ 3.8 ความกลมกลืนทั้งสีและรูปทรง
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา, 2561.

3.6 การเลือกโหมด (Color Mode) ในการออกแบบ
ในการทำงานออกแบบชุด นิ ทรรศการแต่ละครั้ง ผู้ ออกแบบจะต้องคำนึงถึงการใช้เทคโนโลยีที่
เทียบเท่ากับบริษัท ห้างร้าน ธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่รับจ้างพิมพ์งานในระอิงค์เจ็ท ดังนั้น งานป้ายและนิทรรศการจึง
จำเป็น อย่างยิ่งในการใช้โปรแกรม Adobe illustrator, Adobe Photoshop ที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ ๆ รวมถึง
การเลือกโหมดสีในการส่งไฟล์สำหรับพิมพ์ ซึ่งบางบริษัทก็ระบุให้ผู้ออกแบบใช้โหมด RGB Color Mode หรือ
CMYK Color Mode ก็ได้ แต่ถ้าใช้ RGB Color Mode เมื่องานเสร็จสิ้นก่อนส่งให้โรงพิมพ์ให้แปลง File งาน
เป็น CMYK Color Mode และให้ตรวจดูคุณภาพของภาพและสีสัน ผิดเพี้ยนไปหรือไม่
ประโยชน์ ของการทำงานในระบบ RGB คือ ขนาดของ File งานใน ระบบ RGB มีขนาดเล็กกว่า
File งานในระบบ CMYK ด้ ว ยขนาด File ที่ เล็ ก กว่ าจะทำให้ ก ารทำงานและการประมวนผลของเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ไวขึ้น และอาณาบริเวณของสี ในระบบ RGB กว้างกว่าในระบบ CMYK หากทำงานในระบบ
CMYK จะทำให้สูญเสียค่าของสีหากนำไปใช้งานอื่น ๆ เช่น นำไปใช้ใน Web Site นอกจากนี้ Filter หลาย ๆ
ชุดทำงานได้เฉพาะในระบบ RGB เท่านั้น หากต้องการตรวจสอบภาพในระบบ CMYK ในระหว่างทำงาน ก็
สามารถทำได้โดยใช้ค ำสั่ง CMYK Preview หรือ กด (Ctrl+Y) หรือตรวจจากคำสั่ง ‘Gamut Warning’ สิ่ง
นายพงศพล โพนะทา
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หนึ่งที่พึงระวังอย่างยิ่ง คือ ให้หลีกเลี่ยงการแปลงกลับไปมาระหว่าง ระบบ RGB กับ CMYK หลาย ๆ ครั้ง นั่น
จะทำให้รายละเอียดของภาพสูญเสียไป สีสันของภาพจะผิดเพีย้ นไป

3.7 การเลือกระบบพิมพ์อิงค์เจ็ท (Inkjet) กับงานนิทรรศการ
ประเภทงานพิมพ์ Inkjet
Inkjet Printer คือ เครื่องพิมพ์พ่นหมึกที่สามารถพิมพ์ตัวอักษรที่มีรูปแบบและขนาดที่แตกต่างกัน
มาก ๆ รวมไปถึงพิมพ์งานกราฟิกที่ให้ผลลัพธ์คมชัด เทคโนโลยีที่เครื่องพิมพ์พ่นหมึกใช้ในการพิมพ์ ก็คือ การ
พ่นหมึกหยดเล็ก ๆ ไปที่กระดาษหยดหมึกจะมีขนาดเล็กมากแต่ละจุดจะอยู่ในตำแหน่งที่เมื่อประกอบกันแล้ว
เป็นตัวอักษรหรือรูปภาพตามต้องการ งานพิมพ์อิงค์เจ็ทเหมาะสำหรับการสั่งพิมพ์ขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาด
ใหญ่ ไม่จ ำกั ด สามารถใช้ ได้ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร นิ ย มใช้ ในงานทำป้ ายประชาสั มพั น ธ์ งานตก
แต่งหน้าร้าน นิทรรศการงานเปิดตัวป้ายสินค้าขนาดใหญ่ (Billboard) ตามทางด่วน เป็นต้น
ประเภทของงานพิมพ์อิงค์เจ็ทแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) งานพิมพ์แบบอินดอร์ (Indoor Printing)
2) งานพิมพ์แบบเอ้าท์ดอร์ (Outdoor Printing)
3.7.1 งานพิมพ์แบบอินดอร์ (Indoor Printing)
งานพิมพ์ที่ใช้สําหรับงานภายในอาคารไม่ควรให้โดนแดดหรือลม งานพิมพ์ชนิดนี้เป็นงานพิมพ์ที่มีค่า
ความละเอียดและความคมชัดสูงเป็นพิเศษ เพราะเป็นงานพิมพ์ช่วงระยะการมองเห็นที่ใกล้ นอกจากนี้งาน
พิมพ์ประเภทนี้จำเป็นต้องใช้วัสดุที่มีการเคลือบน้ำยาด้านหน้าผิววัสดุเพื่อให้ หมึกยึดเกาะสีได้ดี หลังจากพิมพ์
จะต้องเคลือบฟิล์มป้ องกันด้านหน้างานพิมพ์เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนและเพิ่มอายุการใช้งาน แบ่งออกเป็น
เคลือบด้าน และ เคลือบเงา โดยวัสดุที่จะใช้พิมพ์งานอิงค์เจ็ทภายในมีให้เลือกหลากหลาย ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับงานที่
จะใช้ คือ
- PP Paper
- PP Photo Paper
- PVC Sticker
- Sticker
3.7.2 งานพิมพ์แบบเอ้าท์ดอร์ (Outdoor Printing)
งานพิมพ์สำหรับงานภายนอกอาคาร งานพิมพ์ชนิดนี้จะมีความละเอียดและความคมชัดน้อยกว่า
งานพิมพ์อิงค์เจ็ทอินดอร์ (Inkjet Indoor) เนื่องจากเป็นงานพิมพ์ช่วงระยะการมองเห็นที่ไกล แต่มีข้อดีคือ มี
ความคงทนต่อสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนจนถึง 2 ปีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ใน
การพิมพ์และคุณภาพของหมึกพิมพ์ โดยวัสดุที่จะใช้พิ มพ์งานอิงค์เจ็ทภายนอกมีให้เลือกหลากหลายทั้งนี้
ขึน้ อยู่กับงานที่จะใช้ คือ
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- Vinyl
- ผ้า Canvas
- Fabric
- Sticker
- Backlit Film
- Backlit Sticker
3.7.3 ข้อดีของงานพิมพ์ Inkjet
งานพิมพ์อิงเจ็ทสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานอุตสาหกรรมและงานตก
แตงบ้ าน คอนโด ที่พั กอาศัย เช่น งานไม้ งานกระจก ประดับตกแต่ง ผนั ง ประตู หน้าต่ าง เฟอร์นิเจอร์
ตกแต่งห้องนอน และสร้างสรรค์อื่น ๆ อย่างไร้ขีดจำกัด ซึง่ พอจะสรุปข้อดีได้ ดังนี้
- งานพิมพ์ Inkjet มีความละเอียดและคมชัดสูงสุดถึง 1440 dpi ทำให้ภาพและสีคมชัด
- สามารถพิมพ์งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
- วัสดุที่เลือกใช้เกรดพรีเมี่ยม ทำให้คุณภาพของงานคมชัดสม่ำเสมอ
- ทนต่อทุกสภาพอากาศทั้งงาน Indoor และ Outdoor
- หมึกพิมพ์ ไม่มีกลิ่นเหม็น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- รองรับงานได้หลากหลายรูปแบบ ไม่มีข้อจำกัดในงานพิมพ์
- สามารถควบคุมงบประมาณได้ หรือใช้ในการลงทุนต่ำสำหรับการสั่งงานพิมพ์ ต่อครั้ง
- สิ่งพิมพ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางในทุกระดับของสังคม
- สามารถผลิตเพื่อใช้ให้เหมาะกับกลุ่มเป้า หมายเฉพาะด้านได้ เช่น งาน Wrap รถยนต์/รถ
สาธารณะ ขนส่งมวลชน เป็นต้น
- นำไปต่อยอดสร้างสรรค์อื่นๆ อย่างไร้ขีดจำกัด

3.8 การดำเนินงานชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษ
ในส่วนของขั้นตอนการดำเนินงานออกแบบชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน
ต่าง ๆ ตั้งแต่การรับแบบขอใช้บริการจากผู้ขอใช้บริการหรือผู้ประสานงาน จากนั้นจะเป็นการมอบหมายงาน
ตามลำดับชั้น จนถึงตัวผู้ป ฏิบั ติงานจนกระทั่งถึงการตรวจสอบ ก่อนการส่งมอบงาน และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนผังการดำเนินงานป้ายและนิทรรศการ ดังต่อไปนี้

นายพงศพล โพนะทา

คู่มือปฏิบัติงานออกแบบชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษ ด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc

| 42

ขั้นตอนการดำเนินงานขอใช้บริการงานป้ายและนิทรรศการ
ของบุคลากรภายในสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
ผู้ประสานงานหรือผู้ขอใช้บริการ
ภายในสำนัก
หัวหน้าศูนย์โสตทัศนศึกษา

หัวหน้าหน่วยศิลปกรรม

หัวหน้างานป้ายและนิทรรศการ

ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติงาน

ภาพที่ 3.9 แผนภูมิการดำเนินงานขอใช้บริการงานป้ายและนิทรรศการของบุคลากรภายในสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา, 2561.

ผู้ประสานงานหรือผู้ขอใช้บริการ กรอกแบบขอใช้บริการพร้อมแนบเนื้อหารายละเอียดต่าง ๆ
ที่ต้องการนำเสนออย่างครบถ้วนรวมถึงข้อมูลรายละเอียดพร้อมกำหนดวันที่ต้องการ ส่งมอบให้หัวหน้าหน่วย
ศิลปกรรม
หัวหน้าหน่ วยศิลปกรรม บันทึกข้อมูลการขอใช้บริการลงในสมุดรับงานของหน่วยศิ ลปกรรม
ตามลำดับก่อนหลัง และกำหนดรหัสหมายเลขการขอใช้บริการลงในแบบขอใช้บริการ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ติดต่อประสานงานอย่างเป็นระบบ ดังตัวอย่าง เช่น แบบขอใช้บริการ รหัส 20-001 รหัส 20-002, รหัส 20003,... รหัส 20-125
ตัวเลข 20
หมายถึง ปี 2020
ตัวเลข 001
หมายถึง ลำดับที่ของแบบขอใช้บริการ โดยเรียงตามลำดับตามหมายเลข
จนสิ้ น สุ ด ของปี นั้ น ๆ เมื่ อ ลงบั น ทึ ก แบบขอใช้ บ ริ ก ารเรีย บร้ อ ยแล้ ว ส่ งมอบต่ อ ให้ หั ว หน้ างานป้ า ยและ
นิทรรศการ
หั ว หน้ า งานป้ า ยและนิ ท รรศการ รั บ แบบขอใช้ บ ริ ก ารพร้ อ มข้ อ มู ล เนื้ อ หาทั้ ง หมดและ
ประสานงานกับผู้ขอใช้บริการ อธิบายให้ทราบถึงขั้นตอนกระบวนการออกแบบพร้อมกับวิเคราะห์ลักษณะงาน
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ตามข้อมูลเนื้อหาที่ได้รับ โดยกำหนดขนาด รูปแบบ และวัสดุที่เหมาะสมในแต่ละงาน และมอบหมายงานให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานตามความสามารถ พร้อมกำหนดระยะเวลาส่งมอบงานตามความเหมาะสมของปริ มาณเนื้อหาที่
ได้รับ และบันทึกลงในสมุดมอบหมายงานเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย โดยการออกแบบและผลิตงานโดยใช้ทักษะความ
ชำนาญในการออกแบบงานป้ายและนิทรรศการด้วยรูปแบบและวัสดุ ตามที่กำหนด และตรวจสอบความ
ถูกต้องเบื้ องต้น ส่ งมอบงานที่แล้วเสร็จให้ กับผู้ขอใช้บริการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ งหนึ่ง หากมี
ข้อผิดพลาด ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการปรับปรุงแก้ไข พร้อมส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์ให้กับผู้ประสานงานหรือผู้
ขอใช้บริการและผู้ขอใช้บริการจะต้องกรอกแบบประเมินผลงานปฏิบัติงานแล้วส่งแบบประเมินกลับมาที่ศูนย์
โสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
ขั้นตอนสุดท้าย ผู้ปฏิบัติงานลงบันทึกวันเวลาและปริมาณงานที่แล้วเสร็จลงในสมุดปฏิบัติงานเพื่อเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ขั้นตอนการดำเนินงานขอใช้บริการงานป้ายและนิทรรศการ
ของบุคลากรภายนอกสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
ผู้ประสานงานหรือผู้ขอใช้บริการ
ภายนอกสำนัก
ผู้อำนวยการ
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
หัวหน้าศูนย์โสตทัศนศึกษา
หัวหน้าหน่วยศิลปกรรม
หัวหน้างานป้ายและนิทรรศการ

ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติงาน

ภาพที่ 3.10 แผนภูมิการดำเนินงานขอใช้บริการงานป้ายและนิทรรศการของบุคลากร
ภายนอกสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา, 2561.
นายพงศพล โพนะทา
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ผู้ประสานงานหรือผู้ขอใช้บริการ ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์พร้อมแนบเนื้อหารายละเอียด
ต่าง ๆ ที่ต้องการนำเสนออย่างครบถ้วนรวมถึงจำนวนชิ้นงานที่ต้องการและกำหนดวันที่ต้องการ ส่งมอบให้
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา รับหนังสือขอความอนุเคราะห์พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ
เพื่อพิจารณามอบหมายให้หัวหน้าศูนย์โสตทัศนศึกษา ดำเนินการ
หัวหน้าศูนย์โสตทัศนศึกษา รับหนังสือขอความอนุเคราะห์พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ บันทึกข้อมูล
เป็นหลักฐาน และมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยศิลปกรรม ดำเนินการ
หัวหน้าหน่วยศิลปกรรม บันทึกข้อมูลการขอใช้บริการลงในสมุดรับงานของหน่วยศิลปกรรม
ตามลำดับก่อนหลัง และกำหนดรหัสหมายเลขการขอใช้บริการลงในแบบขอใช้บริการ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ติดต่อประสานงานอย่างเป็นระบบ ดังตัวอย่าง เช่น แบบขอใช้บริการ รหัส 20-001 รหัส 20-002, รหัส 20003,... รหัส 20-125
ตัวเลข 20
หมายถึง ปี 2020
ตั ว เลข 001 หมายถึ ง ลำดั บ ที่ ข องแบบขอใช้ บ ริก าร โดยเรี ย งตามลำดั บ ตามหมายเลข
จนสิ้ น สุ ด ของปี นั้ น ๆ เมื่ อ ลงบั น ทึ ก แบบขอใช้ บ ริ ก ารเรี ย บร้อ ยแล้ ว ส่ งมอบต่ อ ให้ หั ว หน้ างานป้ ายและ
นิทรรศการ
หัวหน้างานบริการงานป้ายและนิทรรศการ รับแบบขอใช้บริการพร้อมข้อมูลเนื้อหาทั้งหมดและ
ประสานงานกับผู้ขอใช้บริการ อธิบายให้ทราบถึงขั้นตอนกระบวนการออกแบบพร้อมกับวิเคราะห์ลักษณะงาน
ตามข้อมูลเนื้อหาที่ได้รับ โดยกำหนดขนาด รูปแบบ และวัสดุ ที่เหมาะสมในแต่ละงาน และมอบหมายงาน
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามความสามารถและทักษะในการใช้โปรแกรมนั้น ๆ พร้อมกำหนดระยะเวลาส่งมอบงาน
ตามความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหาที่ได้รับ และบันทึกลงในสมุดมอบหมายงานเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา
ปรับปรุงระบบงานให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย โดยการออกแบบและผลิตงานโดยใช้ทักษะความ
ชำนาญในการออกแบบงานป้ ายและนิ ทรรศการจากโปรแกรมต่าง ๆ ตามที่กำหนด และตรวจสอบความ
ถูกต้องเบื้องต้น ส่งมอบงานที่แ ล้วเสร็จให้กับผู้ขอใช้บริการเพื่ อตรวจสอบความถูกต้ องอีกครั้งหนึ่ง หากมี
ข้อผิดพลาด ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการปรับปรุงแก้ไข พร้อมส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์ให้กับผู้ประสานงานหรือผู้
ขอใช้บริการและผู้ขอใช้บริการจะต้องกรอกแบบประเมินผลงานปฏิบั ติงานแล้วส่งแบบประเมินกลับมาที่ศูนย์
โสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
ขั้นตอนสุดท้าย ผู้ปฏิบัติงานลงบันทึกวันเวลาและปริมาณงานที่แล้วเสร็จลงในสมุดปฏิบัติงาน
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานออกแบบชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษที่ผู้ขอใช้บริการเป็นบุคลากร
ภายในสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

หมายเหตุ : สัญลักษณ์

= จุดเริม่ ต้น สิ้นสุด

= สั่งการ มอบหมาย

= ดำเนินการ

ภาพที่ 3.11 แผนภูมิขนั้ ตอนการปฏิบัติงานออกแบบชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษที่ผู้ขอใช้บริการเป็นบุคลากร
ภายในสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา, 2562.
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1. แจ้งขอใช้บริการ
- ผู้ขอใช้บริการเขียนรายละเอียดในแบบขอใช้บริการงานชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษ
- รวบรวมข้อมูล เนื้ อหาและอธิบายรายละเอียดความต้องการที่จะนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ
อย่างครบถ้วน
- ส่งแบบขอใช้บริการให้หัวหน้าหน่วยศิลปกรรม ดำเนินการ
2. บันทึกข้อมูล
- หัวหน้าหน่วยศิลปกรรมบันทึกข้อมูลการขอใช้บริการลงในสมุดรับงานของ หน่วยศิลปกรรม
ตามลำดับก่อนหลัง โดยกำหนดรหัสหมายเลขการขอใช้บริการลงในแบบขอใช้บริการ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ติดต่อประสานงานอย่างเป็นระบบ
3. มอบหมาย
- หัวหน้าหน่วยศิลปกรรม มอบหมายให้หัวหน้างานป้ายและนิทรรศการดำเนินการพร้อมแบบขอ
ใช้บริการและรายละเอียดข้อมูล เนื้อหา ทั้งหมด
4. บันทึกข้อมูล
- หัวหน้างานป้ายและนิทรรศการบันทึกข้อมูลการขอใช้บริการลงในสมุดรับงานของส่วนงาน
ออกแบบชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงระบบงานให้มีประสิท ธิภาพมาก
ยิ่งขึน้
- หั วหน้ างานป้ ายและนิ ทรรศการประสานงานกับผู้ ขอใช้บริการ อธิบ ายให้ ทราบถึ งขั้น ตอน
กระบวนการออกแบบพร้อมกับวิเคราะห์ลักษณะงานตามข้อมูลเนื้อหาที่ได้รับ
5. มอบหมาย
- หัวหน้างานป้ายและนิทรรศการพิจารณามอบหมายงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามความสามารถ
และทักษะในการใช้วัสดุ รูปแบบ อย่างเหมาะสมในแต่ละงาน
- กำหนดระยะเวลาส่งมอบงานตามความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหาทีไ่ ด้รับ
6. วางแผนออกแบบ
- ผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้รับ
- วางแผนออกแบบ รูป แบบการจัดนิทรรศการ ร่วมกับผู้ประสานงานหรือผู้ขอใช้บริการตาม
ข้อมูล เนื้อหาที่ได้รับ
- กำหนดขนาด วัสดุ รูปแบบการนำเสนอให้เหมาะสมกับลักษณะพื้นที่จัดแสดง
7. ออกแบบงาน
- ผู้ ป ฏิ บั ติงานดำเนิ น การออกแบบผลิ ตชิ้นงาน โดยใช้ทักษะความรู้ ความสามารถในการใช้
อุปกรณ์หรือโปรแกรมการออกแบบที่เหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหาที่นำเสนอ เช่น
- ใช้โปรแกรม Adobe illustrator วาดภาพ และพิมพ์ตวั อักษรที่มีเนื้อหาต่อเนื่อง ชัดเจน
นายพงศพล โพนะทา
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- ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในปรับแต่งสี ตัดต่อภาพประกอบ
8. ตรวจสอบเบื้องต้น
- ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น
9. บันทึก วัน เวลา และปริมาณงานที่แล้วเสร็จ
- ผู้ปฏิบัติงานบันทึกวันเวลาและปริมาณงานที่แล้วเสร็จลงในสมุดปฏิบัติงานเพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
10. ตรวจสอบความถูกต้อง
- ผู้ขอใช้บริการตรวจสอบความถูกต้องจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือจากปริ้นปรุ๊ฟอีกครั้งหนึ่ง
11. เห็นชอบ
- หลังจากตรวจความถูกต้องแล้ว ผู้ขอใช้บริการเห็นชอบในผลงาน พร้อมดำเนินการในขั้นตอน
ต่อไป
12. ปรับปรุงแก้ไข
- ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการปรับปรุงแก้ไข หากมีข้อผิดพลาด หรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
13. รับมอบไฟล์งานที่เสร็จสมบูรณ์
- ผู้ขอใช้บริการรับมอบไฟล์งานที่เสร็จสมบูรณ์ โดยบันทึกลงแผ่นซีดี หรือ ดีวีดี แฟลชไดรฟ์ หรือ
ส่งผ่าน e-mail, Dropbox, Google Drive, Mega, OneDrive, iCloud เป็นต้น
- ผู้ขอใช้บริการดำเนินการส่งไฟล์งานให้กับผู้รับจ้างพิมพ์งานจนแล้วเสร็จสมบูรณ์
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานออกแบบชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษที่ผขู้ อใช้บริการเป็นบุคลากร
ภายนอกสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

หมายเหตุ : สัญลักษณ์

= จุดเริม่ ต้น สิ้นสุด

= สั่งการ มอบหมาย

= ดำเนินการ

ภาพที่ 3.12 แผนภูมิขนั้ ตอนการปฏิบัติงานออกแบบชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษที่ผู้ขอใช้บริการเป็นบุคลากร
ภายนอกสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา, 2562.
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1. แจ้งขอใช้บริการ
- ผู้ขอใช้บริการทำหนั งสือขอใช้บริการงานออกแบบชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษ พร้อมข้อมูล
เนื้อหาและอธิบายรายละเอียดความต้องการที่จะนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
- ส่งหนังสือขอใช้บริการให้ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา พิจารณาสั่งการ
2. พิจารณาสั่งการ
- ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มอบหมายให้หัวหน้าศูนย์โสตทัศนศึกษาดำเนินการ
- หัวหน้าศูนย์โสตทัศนศึกษา มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยศิลปกรรม ดำเนินการ
3. บันทึกข้อมูล
- หัวหน้าหน่วยศิลปกรรมบันทึกข้อมูลการขอใช้บริการลงในสมุดรับงานของหน่ วยศิลปกรรม
ตามลำดับก่อนหลัง โดยกำหนดรหัสหมายเลขการขอใช้บริก ารลงในแบบขอใช้บริการ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ติดต่อประสานงานอย่างเป็นระบบ
4. มอบหมาย
- หัวหน้าหน่วยศิลปกรรม มอบหมายให้หัวหน้างานป้ายและนิทรรศการ ดำเนินการพร้อมแบบ
ขอใช้บริการและรายละเอียดข้อมูล เนื้อหา ทั้งหมด
5. บันทึกข้อมูล
- หัวหน้างานป้ายและนิทรรศการ บันทึกข้อมูลการขอใช้บริการลงในสมุดรับงานของส่วนงาน
ออกแบบชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
- หั วหน้ างานป้ ายและนิ ทรรศการประสานงานกั บ ผู้ ขอใช้บริการ อธิบ ายให้ ท ราบถึงขั้น ตอน
กระบวนการออกแบบพร้อมกับวิเคราะห์ลักษณะงานตามข้อมูลเนื้อหาที่ได้รับ
6. มอบหมาย
- หัวหน้างานป้ายและนิทรรศการ พิจารณามอบหมายงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามความสามารถ
และทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์ อย่างเหมาะสมในแต่ละงาน
- กำหนดระยะเวลาส่งมอบงานตามความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหาที่ได้รับ
7. วางแผนออกแบบ
- ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลที่ได้รับ
- ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการเช็คความพร้อมของวัสดุอปุ กรณ์หรือโปรแกรมการออกแบบที่เหมาะสม
กับลักษณะของเนื้อหาที่นำเสนอ
8. ออกแบบงาน
- ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการออกแบบผลิตชิ้นงาน โดยใช้ทักษะความรู้ ความสามารถใน
การใช้อุปกรณ์หรือโปรแกรมการออกแบบที่เหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหาที่นำเสนอ เช่น
นายพงศพล โพนะทา
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- ใช้โปรแกรม Adobe illustrator วาดภาพ และพิมพ์ตัวอักษรที่มีเนื้อหาต่อเนื่อง ชัดเจน
- ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในปรับแต่งสี ตัดต่อภาพประกอบ
9. ตรวจสอบเบื้องต้น
- ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น
10. บันทึก วัน เวลา และปริมาณงานทีแ่ ล้วเสร็จ
- ผู้ปฏิบัติงานบันทึกวันเวลาและปริมาณงานที่แล้วเสร็จลงในสมุดปฏิบัติงานเพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
11. ตรวจสอบความถูกต้อง
- ผู้ขอใช้บริการตรวจสอบความถูกต้องจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือจากปริ้นปรุ๊ฟอีกครั้งหนึ่ง
12. เห็นชอบ
- หลังจากตรวจความถูกต้องแล้ว ผู้ขอใช้บริการเห็นชอบในผลงาน พร้อมดำเนินการ
ในขั้นตอนต่อไป
13. ปรับปรุงแก้ไข
- ผู้ ป ฏิ บั ติ งานดำเนิ น การปรับ ปรุงแก้ ไข หากมี ข้ อ ผิ ด พลาด หรือ ปรับ ปรุงเปลี่ ย นแปลงให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
14. รับมอบไฟล์งานที่เสร็จสมบูรณ์
- ผู้ขอใช้บริการรับมอบไฟล์งานที่เสร็จสมบูรณ์ โดยบันทึกลงแผ่นซีดี หรือ ดีวีดี แฟลชไดรฟ์ หรือ
ส่งผ่าน e-mail, Dropbox, Google Drive, Mega, OneDrive, iCloud เป็นต้น
- ผู้ขอใช้บริการดำเนินการส่งไฟล์งานให้กับผู้รับจ้างพิมพ์งานจนแล้วเสร็จสมบูรณ์
โดยสรุป องค์ป ระกอบสำหรับ งานออกแบบชุดนิทรรศการในโอกาสพิ เศษนั้น แสดงขั้นตอนการ
ทำงานรวมถึง กระบวนการขอใช้บ ริการทั้งภายในและภายนอกสำนัก ของหน่วยศิล ปกรรม งานป้ายและ
นิทรรศการ ยังกล่าวถึงการออกแบบและจัดองค์ประกอบต่าง ๆ ความสำคัญของการเลือกระบบพิมพ์อิงค์เจ็ท
(Inkjet) และใช้วัสดุทางงานพิมพ์ให้เหมาะสม
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บทที่ 4

ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
งานป้ายและนิทรรศการ เป็ น หน่ วยงานย่อยของหน่วยศิลปกรรม สังกัดศูนย์โสตทัศนศึกษา สำนัก
เทคโนโลยี การศึกษา มีหน้ าที่ ผ ลิ ตงานศิลปกรรมป้ ายและนิทรรศการ เพื่ อให้ บ ริการแก่ห น่ว ยงานต่าง ๆ
ภายใน และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย จากปริมาณงานในแต่ละปีของงานป้ายและนิทรรศการ มี
ปริมาณงานที่ให้บริการออกแบบผลิตงานในรูปแบบต่าง ๆ อย่างหลากหลายรูปแบบ โดยอาศัยเทคโนโลยี
สมั ย ใหม่ ม าเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการสร้ างสรรค์ ผ ลงานอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ พี ซี
ระบบปฏิบัติการ Windows 10 ที่รองรับโปรแกรมออกแบบกราฟิกเวอร์ชั่ นใหม่ ๆ ที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป
คือ โปรแกรม Adobe illustrator cc, Adobe Photoshop cc มาใช้ในการออกแบบชุดนิทรรศการใน
โอกาสพิเศษ เพื่อเผยแพร่ในกิจกรรมโอกาสพิเศษต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีขั้นตอนและองค์ประกอบ
การออกแบบ สรุปได้ดังนี้

4.1 หลักและวิธีการออกแบบชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษ
เมื่อผู้ขอใช้บริการหรือผู้ประสานงานได้ส่ง มอบข้อมูลเนื้อหา ภาพประกอบทั้งหมด ผ่านขั้นตอน
การขอใช้บริการ จนมาถึงผู้ปฏิบัติที่ได้รับมอบหมายให้ออกแบบชุดนิทรรศการ เพื่อนำไฟล์ต้นฉบับไปจ้าง
บริษัทหรือร้านรับพิมพ์นั้น ผู้จัดทำคู่มือจะขอแยกข้อมูลเนื้อหา ออกเป็น 2 ประเภท คือ
4.1.1 ข้อมูลเนื้อหาประเภทไฟล์ข้อความ (Text file) เช่น ไฟล์เวิ ล์ด (Word file) เพาเวอร์
พ้ อ ย (Power Point file) หรื อ ผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารพิ ม พ์ เนื้ อ หาลงบนโปรแกรม Adobe illustrator ได้ จ ะ
สามารถลดรอบการทำงานออกแบบของผู้ ป ฏิ บั ติ แ ละนำข้ อ ความมาใช้ ในกระบวนการออกแบบกั บ
โปรแกรม Adobe illustrator cc ได้เลย
4.1.2 ข้อมูลเนื้อหาประเภทไฟล์ภาพ หรือภาพต้นฉบับที่เป็นภาพถ่าย ภาพจากหนังสือหรือ
ภาพจากสิ่ งพิ มพ์ อื่น ที่ ยั งไม่ ส แกนเป็ น ไฟล์ ดิ จิทั ล งานป้ ายและนิ ท รรศการก็มี เครื่ องสแกนเนอร์ ข นาด
21x29.7 เซนติเมตร ไว้ให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการ เพื่อแปลงเป็นไฟล์ดิจิทัล เข้าสู้กระบวนการออกแบบ
ต่อไป ในการกระบวนการออกแบบชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษ ซึ่งข้อมูลเนื้อหาและภาพประกอบที่ มี
จำนวนมากพอสมควร โดยเฉพาะภาพประกอบที่เป็นภาพเก่าในอดีตที่ไม่มีความคมชัด และมีขนาดภาพ
เล็กเกินไปจึงไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ในงานพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่ เพราะจะทำให้ งานพิมพ์ ขาดความคมชัด
ส่งผลให้ไม่น่าสนใจเท่าทีค่ วร ดังนั้น ก่อนลงมือออกแบบผู้ปฏิบัติงานควรเตรียมการวางแผนวิเคราะห์ข้อมูล
เนื้อหา รวบรวมตรวจสอบความสมบูรณ์ของภาพประกอบให้พร้อมเสียก่อน

4.2 ข้อคำนึงในการออกแบบชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษ
สิ่งที่ส่งผลกระทบผลโดยตรงในการออกแบบชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นขนาด
รูปแบบ ภาพประกอบ ขนาดตัวอักษร สภาพแวดล้อมของห้องจัดแสดง เช่น ขนาดพื้นที่ ไฟส่องสว่างใน
ห้ อง การเว้น ช่ องทางเดิ น จำนวนผู้ ช ม เป็ น ต้น ทั้ งหมดที่ กล่ าวมาล้ ว นส่ งผลต่ อการมองเห็ น ของผู้ ช ม
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นิ ท รรศการ ดั ง นั้ น สิ่ ง ที่ ค วรคำนึ ง ในการออกแบบชุ ด นิ ท รรศการ แยกออกเป็ น กลุ่ ม เนื้ อ หาที่ เป็ น
“ตัวอักษร” กับกลุ่ม “ภาพประกอบ” ดังนี้
4.2.1 ตัวอักษร (Font) ข้อมูล เนื้อหา คำบรรยายที่เป็นตัวอักษรมีความสำคัญอย่างยิ่งในการ
สื่อสาร และส่ งผลโดยตรงต่อผู้อ่าน ดังนั้น ผู้การออกแบบชุดนิทรรศการ ควรคำนึง หลักการออกแบบ
องค์ประกอบ เช่น การกำหนดขนาดของตัวอักษร สีตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร เว้นวรรค และพื้นที่ว่าง
รวมถึงการใส่สีพื้น หลังและลวดลายต่าง ๆ ในงานออกแบบ ก็ส่งผลต่อการมองเห็น เช่นกัน ในปัจจุบันมี
รูป แบบตัว อั กษรที่ ดู แปลกใหม่ ทั น สมั ย ให้ เลื อ กใช้ในการออกแบบมากมายหลายแบบ ขึ้น อยู่ที่ ค วาม
เหมาะสมของเนื้อหา ความสวยงาม อ่านง่าย ชัดเจน ดังนั้น องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการมองเห็น เช่น
- ขนาด (Size) ไม่ควรเล็กเกินไปหรือมีขนาดใหญ่จนเกินความจำเป็น อีกทั้งจำนวนข้อความ
ที่มากเกินไปก็ส่งผลต่อขนาดตัวอักษรเช่นกัน
- รูปแบบ (Style) ขึ้นอยู่กับรูปแบบเนื้อหา ความเหมาะสม เช่น นิทรรศการต้องการสื่อสาร
กับ เด็ ก รู ป แบบฟ้ อ นต์ ตัว อั กษรก็ควรจะออกแนวการ์ตูน หรือ นิท รรศการทางวิช าการก็ ควรใช้ ฟ้ อนต์
ตัวอักษรมีหัว เรียบง่ายเป็นทางการ
- สี (Color) ก็ มี ผ ลต่ อ การมองเห็ น และความสวยงามของงานเช่ น กั น เช่ น หั ว ข้ อ ใหญ่
(Heading) ทำให้ตัวหนาหรือใส่สีให้แตกต่างจากตัวพื้น หรือการดัดตัวอักษรให้ดูแปลกตา ส่วนหัวข้อย่อยก็
ใช้ตัวบาง เป็นต้น
- สีพื้นหลัง (Background) การใส่สีพื้นหลังจะส่งผลต่อรูปแบบตัวอักษรโดยตรง เช่น ถ้า
พื้นหลังสีเข้ม ตัวอักษรก็ควรเป็นสีอ่อน หรือเจาะขาวไปเลย
- การเว้ น ระยะ (Spacing) ไม่ ว่ า จะเป็ น ระยะห่ างระหว่ า งตั ว อั ก ษร ระยะห่ างระหว่ า ง
บรรทัด ก็ส่งผลต่อการมองและความสวยงามของงานออกแบบทั้งสิ้น

ภาพที่ 4.1 ขนาดและรูปแบบตัวอักษร บนสีพื้นหลังที่ต่างกัน
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา, 2562.
นายพงศพล โพนะทา
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4.2.2 ภาพประกอบ (Illustration) ภาพประกอบมีความสำคัญในการสื่อสารเนื้อหาเนื่องจาก
เพิ่ ม ความชั ด เจนในการสื่ อ สาร ทำให้ เข้ าใจง่าย ดึ งดู ด ความสนใจได้ ดี ภาพประกอบที่ จ ะนำมาใช้ ใน
ระบบงานพิมพ์อิงค์เจ็ท ปัจจุบันมักจะได้มาจากหลายแหล่งข้อมูล เช่น กล้องถ่ายภาพดิจิทัล อินเทอร์เน็ต
ไฟล์ภาพดิจิทัล หรือภาพถ่ายจากกล้องฟิมล์ โดยเฉพาะภาพเก่าในอดีตมักจะนำมาจากหนังสือ ตำรา หรือ
เอกสารจากห้ อ งสมุ ด ดั งนั้ น ผู้ จั ด ทำคู่ มื อ ต้ อ งนำมาสแกนด้ ว ยเครื่อ งกราดภาพ (Scanner) เพื่ อ นำมา
ปรั บ แต่ งภาพในโปรแกรมตกแต่ งภาพ โดยภาพที่ น ำมาใช้ จ ะต้ อ งมี ค วามละเอี ย ดเพี ย งพอเพื่ อ ให้ ได้
มาตราฐานของระบบงานพิมพ์อิงค์เจ็ทที่มีคุณภาพสวยงามน่าสนใจ ซึ่งความละเอียดของไฟล์ที่เหมาะสม
สำหรับนำไปประกอบในงานพิมพ์ ในระบบอิงค์เจ็ทควรมีความละเอียดประมาณ 300 พิกเซลต่อนิ้ ว (ppi)
หรือมีขนาดที่ไม่เล็กจนเกินไป ซึ่งภาพประกอบสามารถแยกออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
- ภาพถ่าย (Photo) ไม่ว่าจะถ่ายด้วยกล้ องมือถือ (Smartphone Camera) กล้องพกพา
ขนาดเล็ก (Digital Compact Camera) กล้อง Mirrorless กล้อง DSLR (Digital Single Lens Reflex)
ทั้งหมดที่กล่าวมา ล้วนแล้วแต่ได้ภาพที่เป็นไฟล์ดิจิทัล พร้อมนำเข้าสู่กระบวนการออกแบบได้ทันที

ภาพที่ 4.2 ประกอบที่สแกนมาจากเอกสารห้องสมุด
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา, 2556.

- ภาพวาด (The Drawing) คือ ภาพวาดด้วยมือเปล่า (Freehand) วาดบนกระดาษหรือ
บนวัส ดุ อื่น แล้ ว นำมาสแกนด้ว ยด้ ว ยเครื่องกราดภาพ (Scanner) เพื่ อ ให้ ได้ ภ าพที่เป็น ไฟล์ ดิ จิทั ล ส่ ว น
ภาพวาดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นวาดด้วยโปรแกรม illustrator cc, Photoshop cc หรือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ไฟล์ที่ได้ก็พร้อมใช้งานได้ทนั ที

นายพงศพล โพนะทา
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ภาพที่ 4.3 ภาพประกอบที่วาดด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc
ทีม่ า : นายพงศพล โพนะทา, 2556.

4.3 การเตรียมการออกแบบชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษ ด้วยคอมพิวเตอร์
ก่อนลงมือปฏิบัติงานต้องตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือและองค์ประกอบต่าง ๆ ให้
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัตงิ าน พอสรุปได้ดังนี้
4.3.1 ส่วนของฮาร์ดแวร์ จะต้องมีเครือ่ งคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้
- หน่วยประมวลผล (CPU) ควรเลือกใช้แบบที่มีความเร็วตั้งแต่ 3.60 GHz ไม่จำกัดว่าจะเป็น
AMD หรื อ Intel แต่ ถ้าสามารถเลื อ กความเร็ว ได้ มากกว่า 3.60 GHz ก็ เป็ น การดี เพราะจะทำให้ ก าร
ประมวลผลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
- ระบบปฏิบัติการ (OS) Windows 7 หรือ Windows 10 ซึ่งในปัจจุบัน ส่วนงานป้ายและ
นิทรรศการได้ใช้ระบบปฏิบัติการ Window 8.1 ในการสร้างสรรค์ผลงาน
- หน่วยความจำ(RAM) 16 GB หรือมากกว่า เพราะจะทำให้การประมวลผลได้รวดเร็วมากขึ้น
- พื้นที่ว่างบน Hard Disk สำหรับการติดตั้งโปรแกรม ควรมีไม่น้อยกว่า 1TB
- จอ Monitor (IPS, HDMI) 75Hz ขนาด 23.8 นิ้ว ความละเอียด 1920 x 1080
- เมาส์จะเป็นแบบลูกกลิ้งหรือไม่มีก็ได้ แต่ถ้าเป็นแบบลูกกลิ้งจะช่วยให้การใช้คำสั่งต่าง ๆ ใน
โปรแกรมได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ส่วนคียบ์ อร์ดใช้ได้แบบทั่ว ๆ ไปไม่มีข้อกำหนด
- อุปกรณ์เสริม จำพวกอุปกรณ์ดิจิตอลต่าง ๆ เช่น กล้องดิจิตอล เครื่อง Scanner ใช้สำหรับ
เก็บภาพเป็นข้อมูลในการทำงาน ตลอดจน CD, DVD, External Hard Disk, Flash Drive ใช้สำหรับเก็บ
บันทึกข้อมูลผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ เป็นการประหยัดพื้นที่บน Hard Disk ให้สามารถเก็บข้อมูลอื่ น ๆ ได้
อีกและสิ่งที่จำเป็นอีกอย่างก็ คือ อุปกรณ์ป้องกันไฟตกไฟเกินเพื่อลดความเสี่ยงในการทำงาน
4.3.2 ส่วนของซอฟต์แ วร์ ก่อนลงมือปฏิบัติงานต้องตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์
เครื่องมือและองค์ประกอบต่าง ๆ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ขาด
ไม่ ได้ คื อ คอมพิ ว เตอร์ ส ำหรั บ งานออกแบบและโปรแกรมที่ ใช้ ส ำหรับ ตกแต่งภาพถ่ ายและสร้างภาพ
นายพงศพล โพนะทา
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กราฟฟิ ก ได้ อย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ ซึ่งโปรแกรมที่ก ำลั ง กำลั งเป็ น ที่ นิย มสู งมากในขณะนี้ คือ โปรแกรม
Adobe Photoshop cc กั บ Adobe illustrator cc ซึ่ งงานป้ า ยและนิ ท รรศการ หน่ ว ยศิ ล ปกรรม ได้
นำมาใช้ในการออกแบบงานศิลปกรรมทุกประเภท มีขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม ดังนี้
1) โปรแกรม Adobe Photoshop cc
ความสามารถพื้นฐานของ Adobe Photoshop cc มีคุณสมบัติตกแต่งหรือแก้ไขรูปภาพ ตัดต่อ
ภาพบางส่ ว น หรือ ที่ เรี ย กว่า Crop ภาพ เปลี่ ยนแปลงสี ข องภาพ จากสี ห นึ่ งเป็ นอี กสี ห นึ่งได้ สามารถ
ลากเส้นแบบอิสระหรือใส่รูปภาพ สี่เหลี่ยม วงกลม หรือสร้างภาพได้ ตามจินตนาการไม่รู้จบ มีการแบ่งชั้น
ของภาพเป็น Layer สามารถเคลื่อนย้ายภาพได้เป็นอิสระ การทำ Cloning ภาพ หรือการทำภาพซ้ำใน
รูปภาพเดียวกัน เพิ่มเติมข้อความ ใส่ Effect ของข้อความได้ Brush หรือแปรงทาสี ที่สามารถเลือกรูปแบบ
สำเร็จรูปในการสร้างภาพได้และอื่นๆ อีกมากมาย มีโหมดการตกแต่งภาพในโปรแกรม Photoshop cc
โดยใช้ Camera Raw เข้ า ช่ ว ย สามารถสร้า งภาพนิ่ งรู ป แบบ 3 มิ ติ ด้ ว ยการแยก Layer 3D ออกมา
ต่างหาก ทำงานร่วมกับ Adobe Bridge cc ในการจัดการรูปภาพให้เป็นระเบียบ สามารถนำภาพกลับมา
แก้ไขได้อย่างง่ายดายและสามารถที่จะ Export ภาพไปใช้ในส่วนของเว็บไซต์ได้โดยค่าสียังคงเดิม
เริ่มต้นใช้งาน Photoshop cc
วิธีการเข้าสู่โปรแกรม Photoshop cc ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน
ที่เรียกใช้งานโปรแกรมได้สะดวกและรวดเร็ว

บนหน้าจอเดสทอป ซึ่งเป็นวิธี

ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Adobe Photoshop cc
แบ่งย่อยตามลักษณะการใช้งานออกเป็น 5 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้
2. Option Bar
ควบคุมเครื่องมือที่ใช้งาน
Tools Control Menu

1. Menu Bar แถบควบคุม
โปรแกรม
4. Panel Menu
เมนูของพื้นที่ทำงาน

3. Tool Bar กล่องเครื่องมือ

5. Windows Design
หน้าต่างสำหรับออกแบบ

ภาพที่ 4.4 ส่วนประกอบหน้าต่างโปรแกรม Adobe Photoshop cc
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop cc

นายพงศพล โพนะทา
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ส่วนที่ 1 Menu Bar แถบควบคุมโปรแกรม

ภาพที่ 4.5 ภาพแถบเมนูบาของโปรแกรม Adobe Photoshop cc
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop cc

File หมายถึง รวมคำสั่งที่ใช้จัดการกับไฟล์รูปภาพ เช่น สร้างไฟล์ใหม่, เปิด-ปิด, บันทึก
ไฟล์, นำเข้าไฟล์, ส่งออกไฟล์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับไฟล์
Edit หมายถึง รวมคำสั่งที่ใช้สำหรับแก้ไขภาพ และปรับแต่งการทำงานของโปรแกรมเบื้องต้น
เช่น ก๊อปปี้, วาง, ยกเลิกคำสั่ง, แก้ไขเครื่องมือ และอื่น ๆ
Image หมายถึง รวมคำสั่งที่ใช้ปรับแต่งภาพ เช่น สี, แสง, ขนาดของภาพ (Image Size), ขนาด
ของเอกสาร (Canvas), โหมดสีของภาพ, หมุนภาพ และอื่น ๆ
Layer หมายถึง รวมคำสั่งที่ใช้จัดการกับเลเยอร์ ทั้งการสร้างเลเยอร์, แปลงเลเยอร์ และการ
จัดการกับเลเยอร์ในด้านต่าง ๆ
select หมายถึง รวมคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกวัตถุหรือพื้นที่บนรูปภาพ (Selection) เพื่อนำไปใช้
งานร่วมกับคำสั่งอื่น ๆ เช่น เลือกเพื่อเปลี่ยนสี, ลบ หรือใช้เอฟเฟ็กต์ต่าง ๆ กับรูปภาพ
Filter หมายถึง การเล่น Effects ต่าง ๆ สำหรับรูปภาพและวัตถุ
3D หมายถึง การทำรูปภาพและวัตถุ ให้เป็น 3 มิติ
View หมายถึง มุมมองของภาพและวัตถุในลักษณะต่าง ๆ เช่น การขยายภาพและย่อภาพ
Window หมายถึง การเลือกใช้อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่จำเป็นในการใช้สร้าง Effects ต่าง ๆ
Help เป็นคำสั่งเพื่อแนะนำเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ฯ และจะมีลายละเอียดของโปรแกรม
ส่วนที่ 2 Option Bar ควบคุมเครื่องมือที่ใช้งาน Tools Control Menu
ภาพที่ 4.6 แถบออปชั่นบาของโปรแกรม Adobe Photoshop cc
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop cc

Option Bar (ออปชั่ น บาร์ ) เป็ น ส่ ว นที่ ใช้ ป รับ แต่ งค่ า การทำงานของเครื่ อ งมื อ ต่ า ง ๆ โดย
รายละเอีย ดในออปชั่ น บาร์จ ะเปลี่ ย นไปตามเครื่อ งมื อที่ เลื อ กจากทู ล บ็ อ กซ์ในขณะนั้น เช่น เมื่ อ เลื อ ก
เครื่องมือ Brush (พู่กัน) บนออปชั่นบาร์จะปรากฏออปชั่นที่ใช้ในการกำหนดขนาด และลักษณะหัวแปรง
โหมดในการระบายความโปร่งใสของสี และอัตราการไหลของสี เป็นต้น
ส่วนที่ 3 Tool Bar แถบเครื่องมือ
Tool Panel (ทู ล พาเนล) หรื อ กล่ อ งเครื่อ งมื อ จะประกอบไปด้ว ยเครื่อ งมื อต่ าง ๆ ที่ ใช้ ใน
การวาด ตกแต่ง และแก้ไขภาพ เครื่องมือเหล่านี้มีจำนวนมาก ดังนั้น จึงมีการรวมเครื่องมือที่ทำหน้าที่
นายพงศพล โพนะทา
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คล้าย ๆ กันไว้ในปุม่ เดียวกัน โดยจะมีลักษณะรูปสามเหลี่ยมอยู่บริเวณมุมด้านล่างดังภาพที่ 2 เพื่อบอกให้รู้
ว่าในปุ่มนี้ยังมีเครื่องมืออื่นอยู่ด้วย
เครื่องมือแต่ละชิ้นมีคุณสมบัติ ดังนี้
Move Tool ใช้เคลื่อนย้ายภาพไปยังตำแหน่งใหม่
Artboard Tool กำหนดขนาดพืน้ ทีท่ ำงาน
Rectangular Marquee Tool เลือกพื้นที่แบบรูปทรงสีเ่ หลี่ยม
Elliptical Marquee Too เลือกพื้นที่แบบรูปทรงวงกลม วงรี
Lasso Tool เลือกพื้นที่แบบอิสระ
Polygonal Lasso Tool เลือกพื้นที่แบบมุมเหลี่ยม
Quick Selection Tool เลือกพื้นทีต่ ามพืน้ ที่ทลี่ ากเมาส์ผ่าน
Magic Wand Tool เลือกพื้นที่โดยยึดตามสีที่มีค่าใกล้เคียงกัน
ภาพที่ 4.7 กลุ่มเครื่องมือของโปรแกรม Adobe Photoshop cc
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop cc
Crop Tool ใช้ตัดภาพโดยเลือกเฉพาะบริเวณทีต่ ้องการใช้งาน
Eyedropper Tool ใช้เลือกสีจากภาพไปใช้งาน
Color Sampler Tool ใช้ดดู สีไว้สำหรับเปรียบเทียบค่า
Pencil Tool ใช้สร้างเส้นหรือลวดลาย แต่จะได้เส้นที่หยาบกว่า
Color Replacement Tool ใช้เปลี่ยนสีภาพเป็นสีใหม่
Mixer Brush Tool ใช้เกลี่ยสีของภาพให้กลายเป็นภาพวาด
Clone Stamp Tool ใช้คัดลอกวัตถุจากจุดหนึ่งไปแปะทับอีกจุดหนึง่
Pattern Stamp Tool ใช้ตกแต่งภาพพื้นผิวที่คลิกแทนที่ลงไปบนภาพ
History Brush Tool ใช้ย้อนกลับการทำงานคำสั่งที่ผดิ พลาด
Art History Brush Tool ใช้เปลี่ยนเป็นภาพวาดแบบง่าย ๆ
เมื่อลากเมาส์ไปบนภาพ
Eraser Tool ใช้ลบพื้นที่ที่ไม่ต้องการและแทนที่ด้วยสีพื้นหลัง
Background Eraser Tool ใช้ลบภาพพื้นหลังออก
ด้วยการคลิกเลือกสีที่จะลบและจะได้พื้นหลังแบบโปร่งใส
Magic Eraser Tool ใช้ลบสีพนื้ หลังภาพอย่างรวดเร็วและ
จะได้พื้นหลังแบบโปร่งใส
ภาพที่ 4.8 กลุ่มเครื่องมือของโปรแกรม Adobe Photoshop cc
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop cc

นายพงศพล โพนะทา
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Gradient Tool ใช้ลากเมาส์ไปบนภาพเพื่อไล่เฉดสี
Paint Bucket Tool ใช้เพื่อเติมสีหรือลวดลายลงไปบนภาพ
Blur Tool ใช้ระบายภาพให้เบลอในจุดที่ลากเมาส์
Smudge Tool ใช้เกลี่ยสีให้กลมกลืนในจุดที่ลากเมาส์
Sponge Tool ใช้ลดและเพิ่มความอิ่มตัวของสี โดยการลากเมาส์ผา่ น
Horizontal Type Tool ใช้สร้างข้อความแบบเวคเตอร์ในแนวนอน
Vertical Type Tool ใช้สร้างข้อความแบบเวคเตอร์ในแนวตั้ง
Pen Tool ใช้สร้างเส้นพาธรอบภาพโดยการลากเมาส์กำหนดทิศทาง
Freeform Pen Tool ใช้สร้างเส้นพาธแบบอิสระ
Add Anchor Point Tool ใช้เพิ่มจุดแองเคอร์เพือ่ ปรับแต่งเส้นพาธ
Delete Anchor Point Tool ใช้ลบจุดแองเคอร์ที่มากเกินไป
Convert Point Tool ใช้ปรับแต่งมุมของเส้นพาธ
Path Selection Tool ใช้ย้ายตำแหน่งหรือปรับขนาดเส้นพาธ
Direct Selection Tool ใช้คลิกไปบนจุดแองเคอร์เพื่อปรับแต่ง
รูปทรงเส้นพาธ
Rectangle Tool ใช้สร้างรูปทรงสี่เหลี่ยม
Rounded Rectangle Tool ใช้สร้างรูปทรงสีเ่ หลี่ยมมุมโค้งมน
Ellipse Tool ใช้สร้างรูปทรงวงกลม วงรี
Polygon Tool ใช้สร้างรูปทรงหลายเหลี่ยม รูปดาว
Line Tool ใช้สร้างรูปทรงเส้นตรง
Custom Shape Tool ใช้สร้างรูปทรงสำเร็จรูป
ภาพที่ 4.9 กลุ่มเครื่องมือของโปรแกรม Adobe Photoshop cc
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop cc

นายพงศพล โพนะทา
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Hand Tool ใช้เลื่อนดูส่วนต่าง ๆ ของภาพ
Rotate View Tool ใช้หมุนภาพไปในทิศทางต่าง ๆ
Zoom Tool ใช้ขยายดูส่วนที่ต้องการของภาพ
Frame Tool ใช้สร้างกรอบภาพโดยการลากภาพจากข้างนอกเข้ามาได้เลย
Foreground/Background ใช้กำหนดสีพื้นหน้าและสีพื้นหลัง

Edit in Standard Mode/Edit in Quick Mask Mode ใช้แสดงหรือ
แก้ไขภาพในโหมดปกติและแสดงการทำงานคล้ายการสร้างหน้ากาก
เพือ่ ปิดบังพืน้ ที่ส่วนที่ไม่ต้องการเลือกเอาไว้ โดยการคลิกเมาส์สลับโหมดกัน
Standard Screen Mode ใช้แสดงหน้าจอแบบมาตรฐานปกติ
Full Screen Mode with Menu Bar ใช้แสดงแบบเต็มหน้าจอโดย
ไม่มีแถบ ชื่อเรื่องของโปรแกรม
Full Screen Mode ใช้แสดงแบบเต็มหน้าจอโดยไม่มีแถบ
ชื่อเรื่องและแถบเมนูคำสั่ง
ภาพที่ 4.10 กลุ่มเครื่องมือของโปรแกรม Adobe Photoshop cc
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop cc

ส่วนที่ 4 Panel Menu เมนูของพื้นที่ทำงาน
Panel (พาเนล) เป็นวินโดว์ย่อย ๆ ที่ใช้เลือกรายละเอียดหรือคำสั่งควบคุมการทำงานต่าง ๆ ของ
โปรแกรม Adobe Photoshop cc มี พ าเนลอยู่ เป็ น จำนวนมาก เช่ น พาเนล Color ใช้ ส ำหรั บ เลื อ กสี
พาเนล Layers ใช้สำหรับจัดการกับเลเยอร์ และพาเนล Info ใช้แสดงค่าสีตรงตำแหน่งที่ชี้เมาส์ รวมถึง
ขนาดตำแหน่งของพื้นที่ที่เลือกไว้

ภาพที่ 4.11 พาแนลของโปรแกรม Adobe Photoshop cc
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop cc
นายพงศพล โพนะทา
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ส่วนที่ 5 Windows Design หน้าต่างสำหรับการทำงานออกแบบ ตกแต่งภาพ เป็นพื้นที่ว่างสำหรับ
แสดงงานที่กำลังทำอยู่

ภาพที่ 4.12 พื้นที่สำหรับออกแบบของโปรแกรม Adobe Photoshop cc
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop cc

2) โปรแกรม Adobe illustrator cc
ความสามารถของโปรแกรม Adobe illustrator cc คือ โปรแกรมที่ใช้ในการวาดภาพ โดยจะสร้าง
ภาพที่มีลักษณะเป็นลายเส้น หรือที่เรียกว่า “Vector Graphic” จัดเป็นโปรแกรมระดับมืออาชีพที่ใช้กัน
อย่างแพร่หลายในระดับ มาตรฐานสากล สามารถสร้างงานออกแบบต่าง ๆ ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น
งานจัดหน้า (Art Work) ออกแบบภาพประกอบงานสิ่งพิมพ์ ออกแบบโลโก้ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เว็บไซต์
และภาพ 3 มิติ ซึ่งจะแตกต่างจากโปรแกรม Adobe Photoshop ที่เน้นในเรื่องของการแต่งภาพ แต่ก็มี
เครื่องมือหลาย ๆ ตัวที่ใช้งานคลายกัน
เริ่มใช้งานโปรแกรรม Adobe illustrator cc บนระบบปฏิบัติการ Windows 10 ดังนี้
เลื่อนเมาส์ไปที่ปุ่ม Start
มุมด้านล่างซ้ายสุดของจอคอมพิวเตอร์คลิกเมาส์
หนึ่งครั้งจะปรากฏโปรแกรมต่าง ๆ มากมายบนแถบเมนู เลื่อนเมาส์มาที่โปรแกรม illustrator cc
คลิกเมาส์หนึ่งครั้ง เพื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมา จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรมพร้อมแถบ
เครื่องมือและพาแนลต่าง ๆ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์
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ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม Adobe illustrator cc
1. แถบเมนู
คำสั่ง

2. คอนโทรลพาแนล (Control Panel)

3. กล่องเครื่องมือ (Tool Box)

5. พื้นที่ทำงาน (Artboard)

4. กรอบจัดเก็บพาแนล
(Dock Panel)

6. พื้นที่ภายนอก (Scratch area)
ใช้วางพักวัตถุที่ยังไม่ได้ใช้งานในขณะนั้น

ภาพที่ 4.13 ส่วนประกอบหน้าต่างโปรแกรม Adobe illustrator cc
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc

ส่วนที่ 1 แถบคําสั่ง (Menu Bar)

ภาพที่ 4.14 เมนูบาร์โปรแกรม Adobe illustrator cc
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc

ชุดคำสั่งสำหรับการจัดการไฟล์โดยแบ่งคำสั่งออกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน
ดังตารางต่อไปนี้
ชุดคำสั่ง
รูปแบบการทำงาน
File
เป็นหมวดของคําสั่งที่จัดการเกี่ยวกับไฟล์และโปรแกรมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการ เปิด-ปิดไฟล์
การบันทึกไฟล์ การนําภาพเข้ามาใช้ (Place) ตลอดจนการออกจากโปรแกรม (Exit)
Edit เป็นหมวดของคําสั่งที่จัดการแก้ไข เช่น Undo Cut Copy Paste Select รวมทั้งการกําหนด
คุณสมบัติ ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการปรับแต่งภาพด้วย เช่น การสร้างรูปแบบ (Define Pattern) การ
กําหนดค่าสี (Color Setting) เป็นต้น
นายพงศพล โพนะทา
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ชุดคำสั่ง
รูปแบบการทำงาน
Type เป็นหมวดของคําสั่งที่ใช้จัดการตัวหนังสือ เช่น Font Paragraph เป็นต้น
Select เป็นหมวดของคําสั่งที่ใช้ในการเลือกวัตถุ สามารถเลือกด้วยคุณสมบัติได้ เช่น เลือกวัตถุที่มี Fill
และ Stroke แบบเดียวกัน วัตถุที่อยู่บน Layer เดียวกัน เป็นต้น
Filter เป็นหมวดของคําสั่งที่ใช้สร้างเทคนิคพิเศษให้กับภาพ โดยจะมีผลต่อรูปร่างของ Path
Effect เป็นหมวดของคําสั่งที่ใช้สร้างเทคนิคพิเศษให้กับภาพคล้าย Filter แต่จะไม่มีผลกับรูปร่างของ
Path
View เป็นหมวดของคําสั่งเกี่ยวกับการมองทุกสิ่งในงาน เช่น Zoom Show/Hide Ruler Bounding
Box Outline Mode/Preview Mode เป็นต้น
Window เป็นหมวดของคําสั่งเกี่ยวกับการ เปิด-ปิด หน้าต่างเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Palette Tool Box เป็น
ต้น
Help เป็นหมวดที่รวบรวมวิธีการใช้งานและคําแนะนําเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้โปรแกรม
ส่วนที่ 2 คอนโทรล์พาเนล (Control Panel)
ภาพที่ 4.15 คอนโทรลพาแนลโปรแกรม Adobe illustrator cc
ทีม่ า : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc

เป็นแถบตัวเลือกสําหรับกําหนดค่าต่าง ๆ ของวัตถุ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถ
กําหนดค่าสี ขนาด ตําแหน่ง และคุณสมบัติต่าง ๆ ของวัตถุที่เลือกได้ง่ายขึ้น
ส่วนที่ 3 กล่องเครื่องมือ (Tool Box)
เป็นชุดเครื่ องมือที่ใช้ในการสร้างส่วนประกอบต่าง ๆ ของชิ้นงานลงบน Artboards เช่น การวาด
รูปทรง วาดเส้น ข้อความการกำหนดสีและปรับแต่งรูปทรงของวัตถุ เป็นต้น ซึ่งในชุดเครื่องมือจะแบ่งกลุ่ม
เครื่องมือตามลักษณะการใช้งาน ดังนี้
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1. กลุ่มเครื่องมือที่ใช้เลือก

วัตถุ

2. กลุ่มเครื่องมือใช้วาดภาพและพิมพ์ตัวอักษร

3. กลุ่มเครื่องมือพิเศษในการปรับแต่งวัตถุ

4. กลุ่มเครื่องมือในการใส่สีกระจายวัตถุ
5. กลุ่มเครื่องมือในการสร้างวัตถุพิเศษ
6. กลุ่มเครื่องมือในการมองชิ้นงานในรูปแบบ
ต่าง ๆ
7. กลุ่มเครื่องมือในการเลือกพืน้ สีและเส้น
ขอบของวัตถุๆ
8. เครื่องมือเพิ่มเติมในการวาดภาพของวัตถุ
9. เครื่องมือในการแสดงหน้าจอ
ภาพที่ 4.16 กล่องเครื่องมือโปรแกรม Adobe illustrator cc
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc

นายพงศพล โพนะทา
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1) กลุ่มเครื่องมือที่ใช้เลือกวัตถุ (Selection tool) เครื่องมือกลุ่มนี้ว่าด้วยเรื่องการเลือกวัตถุ
ชุดคำสั่ง
รูปแบบการทำงาน
Selection Tool
(ลูกศรสีดำ) ใช้เลือกและเคลื่อนย้ายวัตถุ
Direct Selection Tool (ลูกศรสีขาว) ใช้เลือกและดัดแปลงเฉพาะจุดแองเคอร์ในวัตถุ
Group Selection Tool (ลูกศรสีขาวมีเครื่องหมายบวก) ใช้เลือกและเคลื่อนย้ายวัตถุเฉพาะชิ้นใดชิ้นหนึ่ง
Magic Wand Tool
ใช้เลือกวัตถุที่มีสีเดียวกัน
Lasso Tool
ใช้เลือกในส่วนที่ต้องการโดยการคลิกเมาส์แล้วลาก
2) กลุ่มเครื่องมือใช้วาดภาพและพิมพ์ตัวอักษร เครื่องมือกลุ่มนี้ว่าด้วยการสร้าง Objects ไม่
ว่าจะเป็นเส้น รูปทรงต่างๆ และตัวอักษร
ชุดคำสั่ง
Pen Tool

Type Tool
Line Segment
Tool
Basic Shape tool
Paint Brush Tool
Pencil Tool
Blob Brush Tool
Eraser Tool
Scissors Tool
Knife Tool

รูปแบบการทำงาน
ใช้ในสร้างเส้น Path อย่างแม่นยำ โดยการใช้แขน มีผลทำให้ Object มีจุดน้อย-น้อย
มาก ส่วนเครื่องมือย่อยจะเอาไว้ใช้ปรับแต่ง Curved ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจุด ลบจุด
หักแขนของแกนเส้นสัมผัส (กดคีย์ Alt)
ใช้พิมพ์ตัวอักษร ข้อความต่าง ๆ และมีเครื่องมือย่อยให้เลือกใช้พิมพ์ตวั อักษรหลาย
รูปแบบ
ใช้ลากเส้นตรง และมีเครื่องมือย่อย เช่น ไว้ทำขดก้นหอย ทำ Grid ของตารางหมาก
รุก Grid แบบใยแมงมุม
ใช้วาดรูปทรงพื้นฐาน รูปหลายเหลี่ยม และวงกลม Shape รูปดาว แต่ที่เด่นที่สุด คือ
flare Tool ใช้สร้างเอฟเฟค lens-flare (กดคีย์ Alt หรือ Shift และ Alt+Shift)
แปรงที่เอาไว้สร้างเส้น Path โดยการ เมาส์ลากอย่างอิสระ สามารถใช้ Brush แบบ
พิเศษ (กดคีย์ Alt)
จะคล้าย ๆ Paintbrush Tool แต่จะมีเครื่องมือย่อยให้เรียกใช้ในการแก้ไขเส้น ซึ่ง
จะช่วยในการปรับแต่งแก้ไข และทำให้งานดูดี เร็วขึ้น (กดคีย์ Alt)
แปรงที่เอาไว้สร้างเส้น Path โดยการ เมาส์ลากอย่างอิสระ สามารถใช้ Brush แบบ
พิเศษ (กดคีย์ Alt)
ใช้สำหรับลบและเปลี่ยนแปลงรูปทรงของวัตถุ
เครื่องมือกรรไกรใช้สำหรับตัดแยกเส้น Path
ใบมีดฟันเลื่อยใช้สำหรับตัดแยกวัตถุ

3) กลุ่มเครื่องมือพิเศษในการปรับแต่งวัตถุ (Transform Tool) เครื่องมือกลุ่มที่ใช้ในการ
ปรับแต่งรูปทรงของวัตถุ หมุน เอียง บิด กลับด้าน ย่อ ขยาย
นายพงศพล โพนะทา
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ชุดคำสั่ง
Rotate Tool
Reflect Tool
Scale Tool
The Warp Tool
Twirl Tool
Pucker Tool
Bloat Tool
Scallop Tool
Crystallize Tool
Wrinkle Tool
Free transform
Tool
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รูปแบบการทำงาน
ใช้ในการหมุนวัตถุ โดยการกำหนดจุดหมุนก่อนแล้วจึงทำการหมุน ซึ่งสามารถ
กำหนดได้ว่าต้องการหมุนกี่องศา (กดคีย์ Alt)
ใช้ในการกลับด้านของวัตถุ (กดคีย์ Alt)
ปลับย่อขยายวัตถุ (กดคีย์ Alt และ Shift) Shear Tool ใช้เอียงวัตถุ (กดคีย์ Alt)
Reshape Tool ใช้เพิ่มจุด และดึงยืดวัตถุ
ใช้โน้มวัตถุให้บิดเบี้ยว (กดคีย์ Alt หรือ Shift และ Alt+Shift)
ทำให้วัตถุบิดตามจุดที่กำหนด (กดคีย์ Alt หรือShift และ Alt+Shift)
ดึงดูดจุดให้เข้าสู่จุดศูนย์กลาง (กดคีย์ Altหรือ Shift และ Alt+Shift)
ทำให้วัตถุแบออก (กดคีย์ Alt หรือ Shift และ Alt+Shift)
ดึงวัตถุให้เข้าศูนย์กลางพร้อมกับสร้างรอยหยัก (กดคีย์ Alt หรือ Shift และ Alt+Shift)

ขยายวัตถุให้ออกจากศูนย์กลางพร้อมกับสร้างรอยหยัก (กดคีย์ Alt หรือ Shift และ
Alt+Shift)
สร้างคลื่นให้วัตถุ (กดคีย์ Alt หรือShift และ Alt+Shift)
ย่อ ขยาย หมุน เอียง วัตถุ โดยอิสระ

4) กลุ่มเครื่องมือในการใส่สีกระจายวัตถุ (Paint color tool) เป็นกลุ่มเครื่องมือที่ใช้จัดการ
เรื่องของสี และการไล่ระดับวัตถุ
ชุดคำสั่ง
รูปแบบการทำงาน
Mesh Tool
เป็นเครื่องมือสีที่สร้าง Point และมีแกนในการควบคุม (กดคีย์ Alt และ Shift)
Gradient Tool เครื่องมือไล่ระดับสี ซึ่งมีการไล่ระดับอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ Linear และ Radial ใช้
การลากจากจุดเริ่มต้น และสิ้นสุดทีจ่ ุดปล่อยเมาส์ ในการควบคุมการไล่ระดับของสี
(กดคีย์ Shift)
Eyedropper Tool หลอดดูดสี ใช้ Copy สีของวัตถุ สามารถกำหนดได้ด้วยว่าจะ Copy ลักษณะอย่างไร
อะไรบ้าง (กดคีย์ Alt และ Alt+Shift)
Measure Tool เครื่องมือวัดขนาด (กดคีย์ Shift)
Blend Tool
เครือ่ งมือไล่ระดับการเปลี่ยนรูปร่างและสี สามารถควบคุมการไล่ระดับได้ 3 ชนิด
Live Paint Bucket ใช้เทสีลงในวัตถุ
Live Paint
ใช้กำหนดสีให้กับพื้นที่ของ Path Object ที่ได้เลือก
Selection Tool
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5) กลุ่มเครื่องมือในการสร้างวัตถุพิเศษ (Special tool) เป็นเครื่องมือใหม่ที่จัดการ
เกีย่ วกับ Symbol และ Graph
ชุดคำสั่ง
รูปแบบการทำงาน
Symbol Tool ใช้จัดการเกี่ยวกับ Symbol ซึ่งมีเครื่องมือย่อยมากมาย เครื่องมือแต่ละชิ้นมีไอคอนที่
ง่ายต่อการเข้าใจ (กดคีย์ Alt)
Graph Tool
ใช้สร้าง Graph ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งง่ายต่อการเข้าใจ (กดคีย์ Alt หรือ Shift และ
Alt+Shift)
6) กลุ่มเครื่องมือในการมองชิ้นงานในรูปแบบต่าง ๆ (View tool) กลุ่มเครื่องมือกลุ่มนี้จะเน้น
ที่มุมมองเป็นหลัก
ชุดคำสั่ง
รูปแบบการทำงาน
Artboard Tool ใช้กำหนดขนาดขอบเขตในการพิมพ์ชิ้นงาน (Print size)
Slice Tool
ใช้เกีย่ วกับการตัดแบ่งรูปเป็นส่วน ๆ สำหรับงานสร้างเว็บไซต์
Scissors Tool ใช้คลิกบริเวณเส้น ของวัตถุเพื่อกำหนดจุดตัด 2 จุดเพื่อแยกวัตถุออกจากกัน
(กดคีย์ Alt)
Knife Tool
ใช้ลากผ่านวัตถุเพื่อแยกวัตถุออกจากกันเป็น 2 ส่วน โดยจะทำการ Close Paths ให้
โดยอัตโนมัติ (กดคีย์ Alt)
Hand Tool
ใช้เลื่อนดูบริเวณพื้นที่การทำงานบนหน้าจอ (กดคีย์ Spacebar)
Zoom Tool
ใช้ย่อและขยายพื้นที่การทำงาน (กดคีย์ Ctrl+Spacebar และ Ctrl+Alt+Spacebar)
7) กลุ่มเครื่องมือในการเลือกพื้นสีและเส้นของวัตถุ
Fill and Stroke ใช้กำหนดสีพื้นของวัตถุและสีของเส้นวัตถุและไล่ระดับสีของชิ้นงาน
8) เครื่องมือเพิ่มเติมในการวาดภาพ ในกำหนดพื้นที่ทำงานเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง
Draw Normal วาดบนพื้นที่ปกติ
Draw Behind วาดบนพื้นที่ด้านหลัง
Draw Inside วาดเฉพาะพื้นที่ด้านในของวัตถุ
9) เครื่องมือในการแสดงหน้าจอ (Change Screen Mode) สามารถกดปุ่มเพื่อการแสดง
หน้าจอย่อยในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
Narmal Screen Mode โหมดหน้าจอปกติ
Full Screen Mode With Manu Bar โหมดเต็มหน้าจอพร้อมแสดงแถบเมนู
Full Screen Mode โหมดเต็มหน้าจอ
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ส่วนที่ 4 กรอบจัดเก็บพาแนล (Dock Panel)
เป็นหน้าต่างย่อยที่รวบรวมคุณสมบัติการทํางานของเครื่องมือต่าง ๆ
ให้เลือกปรับแต่งการใช้งานได้ง่าย ๆ ไม่ต้องเปิดหาแถบคําสั่ง ซึ่งพาเนล
จะถูกจัดเก็บไว้ในกรอบจัดเก็บพาเนลด้านขวาของหน้าจอเหมือนจานสีที่ใช้
ผสมสีไว้ใช้เอง โดยระบุค่าสีหรือสุ่มเลือกที่แถบสีด้านล่างก็ได้ เพื่อให้ได้สี
ใหม่ ไม่จำกัดอยู่แต่สีที่ผสมไว้ให้ใน Swatch
Brushes พาเนลการทำงานเกี่ยวกับแปรงและมีหัวแปรงสำเร็จรูป
ให้เลือกใช้ Symbols วัตถุสำเร็จรูป
Stroke ใช้กำหนดคุณสมบัติต่างๆ เช่น ขนาดของเส้น
รูปแบบของรอยต่อหรือปลายเส้น
Gradient ใช้กำหนดค่าการไล่โทนสีให้กับวัตถุ
Transparency ใช้กำหนดค่าความโปร่งแสงของวัตถุ
Layers ใช้จัดการวัตถุที่ซ้อนกันเป็นชั้น
Swatch Palette เหมือนกล่องเก็บสีที่ผสมสำเร็จรูปไว้ใช้ได้ทันที่
ทำให้ไม่ต้องผสมใหม่ทุกครั้งที่จะใส่สี
Pathfinder Palette ใช้สร้างวัตถุใหม่ จากการรวมรูปร่าง
ของวัตถุเดิมเข้าด้วยกัน ช่วยในการสร้างวัตถุโดยไม่จำเป็นต้อง
เริ่มวาดเองใหม่ทั้งหมดใช้ร่วมกันให้เกิดเป็นรูปร่างใหม่ได้
สะดวกและรวดเร็ว
ภาพที่ 4.17 กรอบจัดเก็บพาแนลโปรแกรม Adobe illustrator cc
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc

Gradient Palette ใช้กำหนดค่าการไล่โทนสี ให้วัตถุ ทั้งการกำหนดรูปแบบการไล่สี ระหว่าง
แบบเส้นตรงหรือรัศมีและปรับแต่งโทนโดยใช้แทบ Gradient Bar ด้านล่างทำให้รูปมีมิติและความลึกมาก
ขึ้น
Align Palette ใช้ควบคุมการจั ดเรียงวัตถุ ไม่ว่าจะเป็นการจัดแนวของวัตถุให้ตรงกันในแนว
ต่าง ๆ การจัดระยะห่างระหว่างวัตถุ โดยคลิกเลือกวัตถุก่อน แล้วเลือกวิธีการจัดเรียงที่ต้องการ ช่วยให้ งาน
มีระเบียบเรียบร้อยสวยงาม
Appearance ใช้กำหนดการลงสีและเส้นขอบของวัตถุ
Graphic Style สไตล์อตัโนมัติที่โปรแกรมเตรียมไว้ให้หรือสร้างวัตถุขึ้นมาแล้วตกแต่ง จากนั้น
นำมาเก็บไว้เป็นกราฟิกสำเร็จรูปได้
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ส่วนที่ 5 พื้นที่ทำงาน (Artboard)
Artboards คือ พื้นที่ในการทำงานสามารถสร้างได้มากกว่า 1 พื้นที่ในไฟล์เดียวกัน และ
สามารถกำหนดขนาดพื้นที่ทำงานได้ตามต้องการในเมนู Artboards Tool ในกล่องเครื่องมือหรือไปที่
Document Setup แถบเมนูบนคอนโทรลพาเนล (Control Panel)
ส่วนที่ 6 พื้นที่ภายนอก (Scratch Area) คือ พื้นที่สีเทารอบนอก Artboards ทั้งหมด ซึ่ง
สามารถใช้วางพักวัตถุที่ยังไม่ได้ใช้งานในขณะนั้น หรือการสร้างชิ้นงานรอประกอบเข้ากับชิ้นส่วนอื่น ๆ
เพื่อความสะดวกในการทำงานบนพื้นที่ Artboards

4.4 ขั้นตอนวิธดี ำเนินงานออกแบบชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษ
4.4.1 รั บ บั น ทึ ก ขอใช้ บ ริ ก าร ผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารกรอกแบบขอใช้ บ ริ ก ารพร้ อ มแนบเนื้ อ หา
รายละเอียดอย่างครบถ้วนรวมถึงส่งมอบให้หัวหน้าหน่วยศิลปกรรม ดังภาพ

ภาพที่ 4.18 แบบขอใช้บริการงานป้ายและนิทรรศการ
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา, 2556.

หัวหน้างานป้ายและนิทรรศการ รับแบบขอใช้บริการพร้อมข้อมูลเนื้อหา ภาพประกอบทั้งหมด
และประสานงานกับผู้ขอใช้บริการ อธิบ ายให้ทราบถึงขั้นตอนกระบวนการออกแบบพร้อมกับ วิเคราะห์
ลักษณะงานตามข้อมูลเนื้อหาที่ได้รับ โดยกำหนดขนาด วัสดุอปกรณ์ที่ต้ องใช้ในงานให้เหมาะสมในแต่ละ
งาน และมอบหมายงานให้ แก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานตามความสามารถและทั ก ษะของแต่ ล ะคน พร้อมกำหนด
ระยะเวลาส่งมอบงานตามความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหาที่ได้รับ และบันทึกลงในสมุดมอบหมายงาน
เพือ่ เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังภาพ
นายพงศพล โพนะทา

คูม่ ือปฏิบัติงานออกแบบชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษ ด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc

| 69

ภาพที่ 4.19 บันทึกรายละเอียดลงในสมุดมอบหมายงาน
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา, 2556.

ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายในฐานะที่ผู้เขียนคู่มือทำหน้าที่ออกแบบงานป้าย
และนิทรรศการตามที่กำหนด ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น หากมีข้อผิดพลาด จะดำเนินการปรับปรุง
แก้ไข ก่อนส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์ พร้อมบันทึกวันเวลาและปริมาณงานที่แล้วเสร็จลงในสมุดปฏิบัติงาน
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การนำข้อมูลเนื้อหาและภาพประกอบ โดยลงมือปฏิบัติด้วยการคัดลอกเข้าข้อมูลทั้งหมดไปไว้
บนเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบปฏิบัติการ Windows 10
ด้วยขั้นตอน ดังนี้
1) โอนถ่ายข้อมูลเนื้อหาและภาพประกอบผ่านช่อง USB
2) เปิ ด ไอคอน This PC
บนเดสทอป แล้ว ดับ เบิ้ล คลิ ก ปรากฏโฟลเดอร์และมี ไอคอน
มากมาย เลื่อนเมาส์ไปดับเบิล้ คลิกทีไ่ อคอนแฟลซไดร์ฟ ดังภาพ

ภาพที่ 4.20 ไอคอนไดร์ฟต่าง ๆ ในระบบปฏิบัติการ Windows 10
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอไอคอนไดร์ฟต่าง ๆ ในระบบปฏิบัติการ Windows 10
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3) เมื่อเปิดหน้าต่างแฟลซไดร์ฟขึ้นมา มองหาไฟล์ข้อมูลและภาพประกอบใช้เมาส์ลากคอบทั้ง
หมดแล้วคลิกขวา Copy ดังภาพ

Copy ไฟล์ภาพประกอบ
และข้อมูลที่เป็นไฟล์ Word

ภาพที่ 4.21 การคัดลอกไฟล์ข้อมูล
ทีม่ า : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอคัดลอกไฟล์ข้อมูลในระบบปฏิบัติการ Windows 10

New

4) เปิดหน้าต่างไดร์ฟ D ดับเบิล้ คลิก สร้างโฟล์เดอร์ใหม่โดยใช้เมาส์คลิกขาวบนพื้นทีว่ ่าง
Folder ดังภาพ

ภาพที่ 4.22 การสร้างโฟลเดอร์ใหม่ บนไดร์ฟ D
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอสร้างโฟลเดอร์ใหม่ ในระบบปฏิบัติการ Windows 10

5) ตั้งชื่อโฟลเดอร์ “นิทรรศการ 120 ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก” เปิดโฟลเดอร์ดับเบิ้ลคลิก
คลิกขวา แล้ว Paste เนื้อหาและภาพประกอบทั้งหมดก็ถูกคัดลอกมาอยู่ในคอมพิวเตอร์เรียบร้อย ดังภาพ
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ภาพที่ 4.23 นำเข้าไฟล์ข้อมูลมาเก็บไว้ในโฟลเดอร์ “นิทรรศการ 120 ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก”
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอนำเข้าไฟล์ข้อมูลมาเก็บไว้ในไดร์ฟดี ในระบบปฏิบัติการ Windows 10

6) ผู้ออกแบบวิเคราะห์ข้อมูล และตรวจเช็คภาพประกอบ เพื่ อประเมินคุณภาพของแต่ละไฟล์
เช่น ดูขนาดภาพ ความคมชัด และความสมบูรณ์ของภาพทั้งหมด เป็นต้น
4.4.2 ภาพประกอบ ผู้จัดทำคู่มือใด้รับมอบหมายให้ทำงานออกแบบนิทรรศการ 120 ปี ผ่านฟ้า
ประชาธิปก ผู้ขอใช้บริการ คือ สำนั กบรรณสารสนเทศ ซึ่งผู้ประสานงานได้รวบรวมข้อมูล เนื้อหาและ
ภาพประกอบทั้งหมดส่งมาถึงพร้อมลงมือปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาและตรวจเช็คภาพประกอบ
จึ ง เริ่ ม ดำเนิ น ร่ า งภาพเลย์ เอาท์ รู ป แบบแนวคิ ด เพื่ อ นำเสนอให้ ผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารเห็ น ภาพรวมรู ป แบบ
นิทรรศการแต่ละชุด ดังภาพ

ภาพที่ 4.24 ภาพร่างเลย์เอาท์
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา , 2559
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ผู้จัดทำคู่มือได้แบ่งภาพประกอบที่ใช้ในงานออกแบบนิทรรศการในโอกาสพิเศษออกเป็น 2 ส่วน
ส่ว นแรกเป็ น ภาพถ่ายใช้ โปรแกรม Adobe Photoshop cc ส่ว นที่ส องภาพวาดด้วยโปรแกรม Adobe
illustrator cc ซึ่งภาพถ่ายต้น ฉบั บ ส่ ว นใหญ่ จะเป็ นไฟล์ ภ าพ ขาว-ดำ ที่ มีขนาดเล็ กและคุ ณ ภาพความ
ละเอียดต่ำ บางภาพก็อยู่ในโหมด Grayscale บางภาพอยู่ในโหมด RGB ในการออกแบบจึงจำเป็นต้องปรับ
สี และเพิ่มความคมชัดด้วยเทคนิคบางอย่าง เพื่อให้ภาพอยู่ในโหมดสีเดียวกัน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ภาพถ่ายปรับโหมดภาพ โดยทำภาพ ขาว-ดำ (Grayscale) ให้เป็นภาพสีซีเปีย
(Sepia Color) ไปที่ เมนู File
Open (Ctrl+O) แล้วเลือกภาพที่ต้องการทำเป็นภาพซีเปีย
1) เปิดภาพถ่ายขึ้นมาแล้วไปที่ เมนู Image
Mode จะเห็นเมนูย่อยของโหมดภาพ
ทั้งหมด เลื่อนเมาส์เลือกไปที่ Duotone เพื่อกำหนดสีเพียง 2 สี ดังภาพ

ภาพที่ 4.25 การปรับโหมดภาพ Duotone
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop cc

2) จะปรากฏกรอบหน้าต่าง Duotone Options ขึ้นมา แถบ Type ให้เลือกเป็น Duotone
ตรงสีช่อง Ink 1 : Black ให้ใช้เมาส์คลิกเข้าไปจะปรากฏหน้าจอให้เลือกสีดำ จากนั้นใช้เมาส์คลิกตรงสีช่อง
Ink 2 : Yellow เลือกเป็นสีเหลืองเข้ม เมื่อกำหนดค่าสี Duotone จนพอใจแล้ว คลิกปุ่ม Ok ก็จะได้ภาพสี
ซีเปีย ปรับโหมดภาพให้อยู่ในโหมดภาพ 4 สี RGB โดยเลื่อนเมาส์ไปที่ เมนู Image
Mode แล้ว
เลือกไปที่ RGB Color ดังภาพ
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ภาพที่ 4.26 ปรับโหมดสีภาพ Duotone เป็นภาพซีเปีย
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop cc

ปรับความคมชัดของภาพ เทคนิคนี้จะช่วยทำให้กับภาพต้นฉบับมีความคมชัดขึ้นได้ในระดับ
หนึ่ง โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ไปที่ เมนู Filter
Sharpen
Unsharp Mask… ดังภาพ

ภาพที่ 4.27 เมนูปรับความคมชัดของภาพประกอบ
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop cc

2) จะปรากฏหน้าต่าง Unsharp Mask ให้เลือกปรับความละเอียด ดังนี้
- ใส่คา่ ด้วยตัวเลขในช่อง Amount : 41 % หรือใช้เมาส์เลื่อนแถบสไลด์ด้านล่าง
- ใส่ค่าด้วยตัวเลขในช่อง Radius : 1.9 Pixels หรือใช้เมาส์เลื่อนแถบสไลด์ด้านล่าง
- ใส่ค่าด้วยตัวเลขในช่อง Threshold : 0 Levels (ไม่ต้องปรับ)
นายพงศพล โพนะทา
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ข้อควรคำนึง การปรับความคมชัดของภาพเป็นการแก้ไขปัญหาภาพต้นฉบับที่ไม่มีคุณภาพได้ใน
ระดับหนึ่งเท่านั้น เมื่อปรับค่าต่าง ๆ จนพอใจแล้ว คลิก OK ดังภาพ

ปรับความคมชัด
ของภาพ

ภาพที่ 4.28 การปรับความคมชัดในหน้าต่าง Unsharp Mask
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop cc

เมื่อปรับโหมดสี ปรับความคมชัด ตรวจดูความสมบูรณ์ของภาพเรียบร้อยแล้ว ไปที่
เมนู File
Save (Ctrl+S) ตั้งชื่อไฟล์ภาพในช่อง File Name และคลิกเมาส์ในช่อง Save As type :
เป็น JPEG (*JPG; *JPEG; *JPE) คลิก Save ดังภาพ

ตัง้ ชื่อไฟล์ภาพ
คลิก Save

ภาพที่ 4.29 การ Save งานในโปรแกรม Adobe Photoshop cc
ทีม่ า : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop cc

ส่ ว นที่ 2 ภาพวาดด้ ว ยโปรแกรม Adobe illustrator cc หลั ง จากได้ ก ล่ า วนำวิ ธี ก ารใช้
เครื่อ งมื อ ต่าง ๆ ของโปรแกรม Adobe illustrator cc ในเบื้ อ งต้ น แล้ ว ขั้น ตอนต่ อไปนี้ คือ การสร้าง
ภาพประกอบ หรือออกแบบลวดลาย เพื่อเก็บไปใช้ในการทำงานชุดนิทรรศการ ดังนี้
1) เลื่อนเมาส์ไปที่เมนู File

New (Ctrl+N) เพื่อสร้างงานใหม่ ดังภาพ
นายพงศพล โพนะทา

คูม่ ือปฏิบัติงานออกแบบชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษ ด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc

| 75

ภาพที่ 4.30 การเปิดหน้างานใหม่ในโปรแกรม Adobe illustrator cc
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc

2) จะปรากฏหน้าต่าง New Document ให้กำหนดรายละเอียด ดังต่อไปนี้
Name : สำหรับตั้งชื่อชิ้นงาน จะตั้งชื่อตอนนี้เลยก็ได้หรือตั้งชื่อตอน Save งานที่หลังก็ได้
Profile : มีอยู่ด้วยกันหลายแบบ ในที่นี้เลือก (Custom) สำหรับงานพิมพ์อิงค์เจ็ท
Number of Artboards : สำหรับเลือกจำนวน Artboard ที่ต้องการใช้งาน ถ้าเลือกมากกว่า
หนึ่ง จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นคือในส่วนของ Grid, Arrange and Layout ให้กำหนดเพิ่ม
Spacing : ช่องว่างแต่ละ Artboard
Column : จำนวนคอลัมน์ที่ต้องการแสดง
Size : คือ การกำหนดขนาดพื้นทีก่ ารทำงาน ในที่นี้เลือกขนาด A4
Width : กว้าง 29.7 cm Units : หน่วยเป็น เซนติเมตร
Height : สูง 21 cm
Orientation : เป็นแนวนอน
Bleed : การกำหนดขนาดขอบรอบนอกของพื้นที่ทำงาน (ตัดตก)
Advance : ใช้สำหรับกำหนดโหมดสี ความละเอียด โหมดการแสดงตัวอย่าง
Color Mode : จะเป็น RGB
Raster Effect : เลือก High (300 ppi) ความละเอียดของไฟล์งาน
Preview Mode : เลือก Default ส่วน Align New Objects to Pixel Grid ไม่ต้องเลือก
3) เมือ่ กำหนดขนาดและรายละเอียดต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม OK ดังภาพ
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ตั้งชื่อ
เลือกไม่เกิน1

เลือก Custom

A4
กำหนดขนาด

พื้นที่รอบนอกไม่ใช้งาน
(ตัดตก)

กำหนดโหมดสี
และค่าความละเอียด

ภาพที่ 4.31 หน้าต่าง New Document
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc

4) จะปรากฏหน้าต่างของโปรแกรม Adobe illustrator cc เลือกเครื่องมือ Pen Tool
เลือก Stroke ไม่ใส่สีพื้น
- ลากเส้นเพื่อสร้าง Object เพียงครึ่งส่วน
- เสร็จแล้วดับเบิล้ คลิกที่เครื่องมือ Reflect Tool
ในกล่องเครื่องมือ จะปรากฏ
หน้าต่าง Reflect แล้วคลิกที่ Vertical เพื่อกลับด้าน Object จากซ้ายไปขวา เสร็จแล้วคลิก Copy

ภาพที่ 4.32 สร้างออปเจ็คด้วยเครื่องมือ Pen Tool และกลับภาพด้วยคำสั่ง Reflect Tool
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc

นายพงศพล โพนะทา
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- ลาก Object ทั้งสองมาชนกันให้สนิท
- เปลี่ยนสีพื้นเป็นสีดำ ไม่เอาเส้นขอบ
- วางองค์ประกอบ Object โดยใส่วงกลม 2 ข้าง เพื่อเพิ่มลวดลาย ดังภาพ
สร้างวงกลมตกแต่งพื้นที่ว่าง

ภาพที่ 4.33 การประกอบลายเพื่อนำไปสร้าง Pattern
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc

5) สร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 100 x 100 pt เพื่อเป็นเส้นไก้ด์ไลด์ เลือกลายทีส่ ร้างไว้แล้วมา
วางให้ชิดเส้นขอบทั้งสี่ด้าน

ภาพที่ 4.34 การนำลายมาสร้าง Pattern Seamless
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc

6) เมื่อประกอบลายครบทั้งสี่ด้าน ก็ลบสี่เหลี่ยมจัตุรัสทิ้งไป
7) ทำการ Group Object ทั้งหมด แล้วเปลี่ยนสี เป็นสีทอง โดยกำหนดค่าในพาเลท ดังนี้
R 194, G 152, B 107 หรือ # c2986b

นายพงศพล โพนะทา

คูม่ ือปฏิบัติงานออกแบบชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษ ด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc

| 78

ภาพที่ 4.35 การเปลียนสี Object
ทีม่ า: พงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc

การสร้างลาย Pattern Seamless
Pattern Seamless คื อ การสร้ างลวดลายต่ อ เนื่ อ งแบบไร้รอยต่ อ ซึ่ งเป็ น ที่ นิ ย มมาก ๆ ในการ
ทำลายติดผนังที่คนทำงานออกแบบกราฟิก ส่วนใหญ่จะนำใช้เพื่อย่นระยะเวลาในการทำงาน นอกจากนี้
Pattern Seamless ยังช่วยให้งานน่าสนใจ และยังสร้างอารมณ์ ต่าง ๆ ให้กับภาพได้เป็นอย่างดี มีขั้นตอน
ดังนี้
1) หลังจากสร้างลายกราฟิกที่ต้องการแล้ว คลิกเลือกลายที่รวมกรู๊ปไว้แล้ว จากเลื่อนเมาส์
ไปที่เมนู Object
Pattern
Make ดังภาพ

ภาพที่ 4.36 การทำลาย Pattern
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc

นายพงศพล โพนะทา
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2) จะปรากฎหน้ าต่ าง Pattern Options ขึ้ น มา หน้ าต่ างนี้ เป็ น เครื่ อ งมื อ การสร้าง Pattern
สามารถตั้งชื่อ Pattern ได้ในช่อง Name และเลือกการจัดเรี ยง Pattern แบบต่างๆ ได้จากคำสั่ ง Tile
type ช่อง Wild และ Height เป็นการกำหนดระยะห่างทั้ งแนวตั้งและแนวนอนของ Pattern นอกจากนี้
โปรแกรมจะสร้างตัวอย่าง Pattern เพื่อให้สะดวกต่อการกำหนดค่าและระยะห่างต่าง ๆ ดังภาพ

ภาพที่ 4.37 การกำหนดค่าต่าง ๆ Pattern Options
ทีม่ า : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc

4) เมื่อกำหนดค่า Pattern จนเป็นที่พอใจแล้ว ให้ กด Save a Copy หรือ Done ที่มุมซ้ายบน
ของหน้าต่าง Artwork

ภาพที่ 4.38 ออกจากหน้าต่าง Pattern Options
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc

4. จากนั้น Pattern ทีส่ ร้างก็จะมาอยู่ในเครื่องมือ Swatches ซึง่ สามารถเรียกใช้งาน Pattern
นี้ได้ทันที

นายพงศพล โพนะทา
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ภาพที่ 4.39 ลาย Pattern ที่อยู่ในพาแนล Swatches
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc

4.5 การจัดวางเลย์เอาท์ชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษ
หลังจากที่ทำความรู้จักกับโปรแกรมกราฟิกที่ช่วยในการวาดภาพ และตกแต่งภาพให้อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ที่สุดพร้อมนำมาประกอบในงานแล้ว ในขั้นตอนต่อไปนี้ คือ การออกแบบ จัดวาง Art Work
ให้กับงานชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษ ด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc ดังนี้
1) เลื่อนเมาส์ไปที่เมนู File
New (Ctrl+N) เพือ่ สร้างงานใหม่ ดังภาพ

ตั้งชือ่
เลือกไม่เกิน 1
434x230 cm
แนวนอน

เลือก Custom

พื้นที่รอบนอก
ไม่ใช้งาน
(ตัดตก)

กำหนดโหมดสี
และค่าความละเอียด

ภาพที่ 4.40 หน้าต่าง New Document
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc
นายพงศพล โพนะทา
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2) เมือ่ เปิดหน้าต่างงานใหม่ขึ้นมาแล้ว จะปรากฏหน้ากระดาษสีขาว (Artboard) พร้อมด้วย
Layer 1 อัตโนมัติ ให้ดบั เบิ้ลคลิก Layer 1 แล้วพิมพ์เปลี่ยนชื่อเป็น Background
ดับเบิ้ลคลิก Layer 1
แล้วพิมพ์เปลีย่ นชื่อ

ภาพที่ 4.41 หน้าต่างเลย์เอาท์ “นิทรรศการ 120 ปี”
ที่มา: พงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc

3) สร้างพื้นหลัง Background ด้วยเครื่องมือ Rectangle Tool
- เครื่องมือ Rectangle Tool
- เลื่อนเมาส์ไปทีม่ ุมบนด้านซ้ายสุดของหน้ากระดาษ คลิกเมาส์ค้างไว้แล้วลากทแยงมุมลง
มามุมขวาสุดของหน้ากระดาษ แล้วปล่อยเมาส์ ก็จะได้ออปเจ็คสี่เหลี่ยมพอดีกับหน้ากระดาษ ดังภาพ

ภาพที่ 4.42 การสร้าง Background เครื่องมือ Rectangle Tool
ทีม่ า : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc

นายพงศพล โพนะทา
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4) เปลี่ยนสี Gradient ให้กบั Background
- คลิกเมาส์ปุ่ม Gradient ทีก่ ล่องเครื่องมือหรือพาแนลขวามือของหน้าจอ ค่าพื้นฐานของ
Gradient จะเป็นสี ขาว-ดำ เสมอ

ใส่สี Gradient

ภาพที่ 4.43 การใส่สี Gradient ใน Tool Box และ Panel
ทีม่ า : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc

- ดับเบิ้ลคลิกที่ Gradient Slider
- เลือกโหมดสีเป็น RGB
- สไลด์หรือพิมพ์ตัวเลขได้ตามต้องการ ดังภาพ
ดับเบิ้ลคลิก

เลือกโหมดสี
เป็น RGB

เลื่อนสไลด์
หรือพิมพ์ตัวเลข

ภาพที่ 4.44 การเปลี่ยนสี Gradient
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc

นายพงศพล โพนะทา

คูม่ ือปฏิบัติงานออกแบบชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษ ด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc
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5) การสร้างลาย Pattern ให้กับพื้น Background
- สร้างเลเยอร์ใหม่โดยคลิกทีป่ ุ่ม Create New Layer ในพาแนล Layer ดังภาพ
ดับเบิ้ลคลิก
ตั้งชื่อเลเยอร์

ภาพที่ 4.45 การสร้างเลเยอร์ใหม่
ทีม่ า : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc

- ดับเบิล้ คลิกที่ Layer 2 เป็นเปลี่ยนชื่อเป็น “Pattern”
- เลื่อกเครื่องมือ Rectangle Tool
- ลากเมาส์สร้างสี่เหลี่ยมให้เท่ากับ Layer Background
- คลิกเลื่อกสี Pattern ในพาแนล Swatches ดังภาพ

ภาพที่ 4.46 การเลือกลาย Pattern
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc

- ลดความเข้มของลาย Pattern
- คลิกเมาส์เลือก Transparency

Multiply

Opacity : 30%

นายพงศพล โพนะทา
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ภาพที่ 4.47 การลดความเข้มของสี Pattern
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc

ภาพที่ 4.48 พื้นหลังที่เสร็จสมบูรณ์
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc

6) การนำภาพประกอบมาจัดเลย์เอาท์ ก่อนอื่นไปที่เมนู View
Rulers
Hide
Rulers (Ctrl+R) เพื่อเรียกใช้ไม้บรรทัด
- ไปที่พาแนล Layer คลิกทีป่ ุ่ม Create New Layer เพื่อสร้างเลเยอร์ใหม่ แล้ว
ดับเบิ้ลคลิกเปลี่ยนชื่อ Layer 3 เป็น “Pics 1”
- ไปที่เมนู File
Place…(Shift+Ctrl+P)
- โปรแกรมจะเปิดหน้าต่างไดร์ฟ ให้เลือกหาโฟลเดอร์เก็บภาพประกอบ
- คลิกเลือกภาพ แล้วคลิกปุ่ม Place ดังภาพ

นายพงศพล โพนะทา

คูม่ ือปฏิบัติงานออกแบบชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษ ด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc
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เลือกภาพประกอบ
แล้วคลิก Place

ภาพที่ 4.49 การนำเข้าภาพประกอบ
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc

- คลิกหนึ่งครั้งเพื่อวางภาพไว้บนเลเยอร์ “Pics 1”
- ลากเส้น Guide จากแถบ Rulers เพื่อกำหนดขนาดและตำแหน่งทีว่ าง
ภาพประกอบ
- ย่อ–ขยาย ภาพโดยใช้มือซ้ายกดปุ่ม Shift บนแป้นคีย์บอร์ดเพื่อควบคุดสัดส่วน
ภาพไม่ให้ผิดเพี้ยน มือขวาใช้เมาส์คลิกที่มมุ ภาพแล้ว ดึง เข้า-ออก เพื่อให้ได้ขนาดที่ต้องการ

ภาพที่ 4.50 การวางเลย์เอาท์ภาพประกอบ
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc
นายพงศพล โพนะทา
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7) การทำ Clipping Mask เพื่อตัดส่วนที่ไม่ต้องของภาพออก ดังนี้
- เลือกเครื่องมือ Ellipse Tool
- คลิกที่มุมบนซ้ายของภาพ แล้วลากลงมามุมลางด้านขวา เพื่อสร้างวงรีที่
จากนัน้ ปล่อยเมาส์ ก็จะได้วงรีที่ไม่มีสีและไม่มเี ส้นขอบ อยู่บนภาพ
- ใช้หัวลูกศรดำ คลิกวงรี มือซ้ายกดปุ่ม Shift บนแป้นคีย์บอร์ดค้างไว้
แล้วคลิกเมาส์ที่ภาพ
- ไปที่เมนู Object
Clipping Mask
Make (Ctrl+7) ดังภาพ
พื้นที่ที่ถูกบังไม่ให้เห็น

ภาพที่ 4.51 การทำ Clipping Mask
ทีม่ า : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc

8) การนำลายภาพประกอบที่สร้างจากโปรแกรม Adobe illustrator cc มาตกแต่งงาน
- ไปทีพ่ าแนล Layer คลิกทีป่ ุ่ม Create New Layer เพื่อสร้างเลเยอร์ใหม่ แล้วดับเบิ้ล
คลิกเปลี่ยนชื่อ Layer 4 เป็น “Pics 2”
- เปิดไฟล์ภาพลายที่สร้างเตรียมไว้แล้ว ซึ่งเป็นการเปิดหน้าต่างงานอีกไฟล์ซ้อนขึ้นมา
คลิกเลือกลายที่ต้องการไปที่เมนู Edit
Copy (Ctrl+C)

โปรแกรม illustrator
เปิดใช้งานพร้อมกันหลายงาน
ภาพที่ 4.52 โปรแกรม Adobe illustrator cc เปิดใช้งานพร้อมกัน
ทีม่ า : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc

นายพงศพล โพนะทา
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- กลับมาทีห่ น้าต่างงานทีก่ ำลังทำอยู่ ไปที่เมนู Edit
Paste (Ctrl+V)
- Object ที่ Copy ไว้ก็จะมาอยู่ที่ Layer “Pics 2”
- ลากลายมาวางไว้บนภาพที่ทำ Clipping Mask ดังภาพ

ภาพที่ 4.53 การนำลายมาตกแต่ง
ที่มา: พงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc

9) การดัดแปลงตัวอักษร (Font) เพื่อสร้างความน่าสนให้กับงาน
- ไปที่พาแนล Layer คลิกทีป่ ุ่ม Create New Layer เพื่อสร้างเลเยอร์ใหม่ แล้ว
ดับเบิล้ คลิกเปลี่ยนชื่อ Layer 5 เป็น “Text ”
- ใช้เครื่องมือ Type Tool คลิกลงบนตำแหน่งที่ตอ้ งการพิมพ์
- ไปที่คอนโทรล์พาแนล (Control Panel) เลือกตัวอักษร
TH Charmonman
รูปแบบตัวหนา
ขนาด 100 pt
ฟอนท์ตวั อักษร

รูปแบบฟอนท์

ขนาดฟอนท์

ภาพที่ 4.54 พาแนลกำหนดรูปแบบตัวอักษร
ที่มา: พงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc

- ไปที่เมนู Type

Create Outlines (Shif+Ctrl+O) เพื่อแปลงฟอนท์ให้เป็น

ออปเจ็คธรรมดา
นายพงศพล โพนะทา
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ภาพที่ 4.55 การแปลงฟอนท์ให้เป็นออปเจ็คธรรมดา
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc

- ใช้ Direct Selection Tool หัวลูกศรขาว
เปลี่ยนสีตัวอักษรด้วยการไล่สี Gradient

คลิกที่จุดแองเคอร์ เพื่อดัดตัวอักษรแล้ว

ภาพที่ 4.56 วิธดี ัดตัวอักษรและใส่สี Gradient
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc

10) การนำเนื้อหาข้อความจากไฟล์ Word เข้ามาในโปรแกม Adobe illustrator cc
- ดับเบิ้ล
เพื่อเปิดไฟล์เนื้อหาจากโปรแกรม Microsoft Office Word
- Ctrl+A
Ctrl+C เพื่อคัดลอกข้อความทั้งหมด
- กลับมาทีโ่ ปรแกม Adobe illustrator cc
- เลือกเครื่องมือ Type Tool
คลิกแล้วลากตรงตำแหน่งที่กำหนดเส้นไกด์
- Edit
Paste ข้อความทั้งหมดทีค่ ัดลอกมาจากจากโปรแกรม Microsoft
Office Word ก็มาอยู่ทโี่ ปรแกม Adobe illustrator cc เรียบร้อย ดังภาพ

ภาพที่ 4.57 การนำเข้าข้อความมาวางในตำแหน่งที่กำหนดไว้
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc
นายพงศพล โพนะทา
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- ไปที่คอนโทรล์พาแนล (Control Panel) เลือกตัวอักษร
TH Charmonman
รูปแบบปกติ
ขนาด(ตามความเหมาะสม)
- จัดคอลัมน์ (Column Arrangement) ให้พอดีกับเส้นไกด์ หรือปรับให้เหมาะสม
กับองค์ประกอบของงาน
- ตรวจดูความถูกต้องของเนื้อหาข้อความ เช่น การสะกดคำ ถูก - ผิด เว้นวรรคตอน
- ไปที่เมนู Type
Create Outlines (Shif+Ctrl+O) เพื่อแปลงฟอนท์ให้เป็น
ออปเจ็คธรรมดา
- เมื่อทำการแปลงฟอนท์แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนฟอนท์หรือพิมพ์ แก้ไขคำผิด ได้
ดังนั้น ควรทำ Create Outlines ในขั้นตอนก่อนส่งโรงพิมพ์เท่านั้น
- ตรวจดูความถูกต้องเรียบร้อยของเลย์เอาท์ แล้วไปทีเ่ มนู File
Save
(Ctrl+S)
- ส่งปรุ๊ฟให้ผู้ขอใช้บริการหรือผู้ประสานงาน ตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อน
ส่งพิมพ์
- ถ้าไม่มีข้อแก้ไข ผู้ออกแบบก็จะบันทึกงานลงแผ่น CD, DVD, File Drive เพื่อส่ง
ร้านรับพิมพ์ต่อไป
- ไฟล์งานและภาพประกอบทั้งหมดควรอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกัน
- การส่ ง ไฟล์ งานไปพิ ม พ์ ผู้ อ อกแบบต้ อ งประสานงานกั บ ร้านรั บ พิ ม พ์ เพื่ อ ให้ แน่ ใ จว่ า
โปรแกรม Adobe illustrator cc ที่ใช้ออกแบบตรงกับกับเวอร์ชั่นที่ทางร้านใช้อยูห่ รือไม่
- เพื่อป้ องกัน ปั ญ หาทางร้านเปิ ดไฟล์ไม่ ได้ ก็ ควร Save ให้เป็น เวอร์ชั่ นที่ต่ำลงมา เช่น
CS6, CS5, CS4, ก็ได้ โดยขั้นตอน ดังนี้
- ไปที่เมนู File
Save As….(Shift+Ctrl+S) กด Save โปรแกรมจะถามว่าให้เซฟ
ทับหรือไม่ กด Yes จะปรากฏหน้าต่างเพื่อเลือกเวอร์ชั่นของโปรแกรม คลิกช่อง Version : แล้วเลื่อนเมาส์
เลือก illustrator cs6 ดังภาพ

ภาพที่ 4.58 การเซฟไฟล์งานให้เป็นเวอร์ชั่น illustrator cs6
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc
นายพงศพล โพนะทา
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ภาพที่ 4.59 การจัดวางเลย์เอาท์ที่สมบูรณ์
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา จับภาพหน้าจอการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc

4.6 การติดตั้งชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษ
หลังจากพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วชุดนิทรรศการทั้งหมดก็ถูกส่งมาที่สถานที่ติดตั้ง ในขั้นตอนนี้หัวหน้า
หน่วยศิลปกรรมก็จะมอบหมาย สั่งการ จัดทีมติดตั้งอย่างน้อย 2–3 คน เพื่อให้งานติดตั้งมีประสิทธิภาพ
แล้วเสร็จตามวัน เวลา ที่กำหนด ดังนี้
1) เตรียมอุปกรณ์สำหรับใช้ในการติดตั้งงาน เช่น บันได คัทเตอร์ ตลับเมตร ฟุตเหล็ก แผ่น
ยางรองตัด เทปกาว คีม ไขควง ลวด เส้นเอ็น ฯลฯ
2) รับมอบชุดนิทรรศการจากบริษัทรับพิมพ์
3) ตรวจสอบความเรียบร้อยของชุดนิทรรศการ ว่ามีชุดรุดเสียหายในระหว่างจัดส่งหรือไม่
4) ยกชุดนิทรรศการออกจากกล่องทั้งหมดแล้วตรวจดูภาพพิมพ์ไวนิล เช่น ตรวจคำ ถูก - ผิด
เว้นวรรค ตรวจดูสีว่าตรงตามต้นฉบับหรือไม่ รวมทั้งตรวจดูรอย ตัด–ต่อ ของภาพและวัสดุอุปกรณ์ว่าครบ
ทุกชิ้นหรือไม่
5) ผู้ประสานงานชี้จุดติดตั้งกับหัวหน้าหน่วยศิปลกรรมหรื อผู้ควบคุมงานอีกครั้งหนึ่ง เพื่ อ
ความถูกต้องในการสั่งการ
6) วางแผนการติดตั้ง ตรวจดูสถานที่ ทางเดิน การเว้นระยะห่างของแต่ละบูธ ทิศทางของ
แสงสว่าง ปลั๊กไฟฟ้าสำหรับต่อพ่วงเข้ากับโคมไฟส่องสว่างให้กับชุดนิทรรศการ
7) ลงมือติดตั้งจนแล้วเสร็จ หัวหน้าหน่วยศิปลกรรม ตรวจดูความเรียบร้อย ส่งมอบงาน
นายพงศพล โพนะทา
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8) ผู้ ข อใช้บ ริ ก ารหรื อผู้ ป ระสานงาน ตรวจดู ค วามเรียบร้อ ย กรอกแบบประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยศิลปกรรม แล้วส่งกลับมาที่ศูนย์โสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
ขั้นตอนการติดตั้งชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษ
ผู้ประสานงานหรือผู้ขอใช้บริการ
รับมอบชุดนิทรรศการจากบริษัท
ทีร่ ับพิมพ์
ผู้ปฏิบัตเิ ตรียมอุปกรณ์
สำหรับใช้ในการติดตั้งงาน
ผู้ปฏิบัตริ ับชุดนิทรรศการ
จากผู้ขอใช้บริการ
ผู้ปฏิบัตติ รวจดูความ
ถูกต้อง/เรียบร้อย
ผู้ปฏิบัตลิ งมือติดตั้งจนแล้ว
เสร็จสมบูรณ์
ตรวจดูความถูกต้อง/เรียบร้อย
ส่งมอบนิทรรศการทีต่ ิดตั้งเสร็จสมบูรณ์

ผู้ขอใช้บริการรับมอบชุดนิทรรศการ
ทีเ่ สร็จสมบูรณ์
ผู้ขอใช้บริการตรวจดูความถูกต้อง/เรียบร้อย
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ภาพที่ 4.60 แผนภูมิการติดตั้งชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษ
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา, 2562.

นายพงศพล โพนะทา
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ภาพที่ 4.61 โครงและโคมไฟชุดนิทรรศการ
ทีม่ า : นายพงศพล โพนะทา, 2556.

ภาพที่ 4.62 ชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษ “120 ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก” ที่ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา, 2556.

นายพงศพล โพนะทา
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ภาพที่ 4.63 วันเปิดนิทรรศการ “120 ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก”
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา, 2556.

ภาพที่ 4.64 การจัดเก็บชุดนิทรรศการหลังการใช้งาน
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา, 2562.

โดยสรุป การออกแบบชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษ ได้กล่าวถึงกลุ่มแถบเครื่องมือของโปรแกรม
ที่เป็นพื้นฐานอย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจ เทคนิค หลักการ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ งานรวมถึงขั้นตอนการ
ติดตั้ง จัดเก็บ และการซ่อมบำรุงรักษางาน ทั้งหมด คือ กระบวนการผลิตและสร้างงานอย่างเป็นระบบให้
ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ และให้เกิดประสิทธิภาพ

นายพงศพล โพนะทา
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บทที่ 5

วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
5.1 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน
จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเข้าสู่ยุคปัจจุบัน มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น
หน่วยศิลปกรรม สังกัดศูนย์โสตทัศนศึกษา สานักเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งทาหน้าที่รองรั บงานบริการสื่อ
การเรี ย นการสอนและงานบริ ก ารด้ า นวิ ช าการพร้ อ มสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพราะฉนั้นหน่วยศิลปกรรมในส่วนงานป้ายและนิทรรศการเป็นงานเพื่อช่วยส่งการเสริมและ
สนับ สนุนการดาเนินกิ จกรรม ของมหาวิท ยาลัยทั้ งสาขาวิชา สานัก สถาบัน และหน่ว ยงานต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับ วิสัยทั ศน์ของมหาวิทยาลัย โดยนาเทคโนโลยีที่ทั นสมั ยมาพัฒ นางานออกแบบในรูป แบบ
ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมชุมชนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในการอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย ในปัจจุบันผลงานของผูจ้ ัดทาคู่มือชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษ ได้นาไปติดตั้งที่ห้องพระปกเกล้า
สานักบรรณสารสนเทศ ฉนั้นผลการดาเนินงานมักจะเกิดปัญหาและอุปสรรคซึ่งพอจะแยกปัญหาออกเป็น
ข้อ ดังตารางต่อไปนี้

5.2 ปัญหาด้านบุคลากร
ปัญหาและอุปสรรค
1. บุคลากรในส่วนงานป้ายและนิทรรศการมี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมกราฟิก
คอมพิวเตอร์แตกต่างกันทาให้การใช้โปรแกรม
ต่าง ๆ ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร
2. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะ
ความชานาญในการใช้โปรแกรมออกแบบใหม่ ๆ
เพื่อให้สามารถสลับสับหน้าที่ในความรับผิดชอบ
เป็นไปได้ยากเนื่องจากบุคลากรมีจานวนจากัด
เมื่อเปรียบ-เทียบกับขอบข่ายของงานที่มีความ
หลากหลาย
3. ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอในช่วงที่
มหาวิทยาลัยมีกจิ กรรมที่สาคัญ ๆ เช่น
งานพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร,
งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย เป็นต้น เพราะใน

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
1. จัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตงานสิง่ พิมพ์ให้
บุคลากรของงานป้ายและนิทรรศการเพือ่ ให้การ
ใช้งานโปรแกรมใหม่ ๆ ได้เต็มมีประสิทธิภาพ
2. จัดช่วงเวลาในการเปิดอบรมการใช้โปรแกรม
ออกแบบใหม่ ๆ อย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้และทักษะความชานาญใน
การใช้งานแต่ละโปรแกรมจนสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ทดแทนกันได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
3. งานเร่งด่วนหรือมีภาระงานสาคัญ ๆ ควรจัด
บุคลากรจากส่วนงานอื่นสลับสับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสมภายในหน่วยศิลปกรรมมาปฏิบัตงิ าน
เสริมเพื่อให้ปฏิบัติงานได้สาเร็จตามวัตถุประสงค์
นายพงศพล โพนะทา
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ปัญหาและอุปสรรค
วันเวลาดังกล่าวจะมีหน่วยงานต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัย ต่างก็มาขอใช้บริการงานป้ายและ
นิทรรศการเป็นจานวนมาก
4. ขาดบุคลากรในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์
และพัฒนาโปรแกรมในการใช้งานให้มี
ประสิทธิภาพ และช่วยแก้ไขปัญหาในระบบการ
ใช้งานในกรณีเร่งด่วน
5. ปัญ หาผู้ขอใช้บริการ ต้องการนาเสนอเนื้อหา
รายละเอี ยดมากเกินไป เนื่อ งจากเกรงว่าจะสื่อ
ข้อความไปยังผู้อ่านหรือผู้ชมไม่หมดทาให้เนื้อหา
นิทรรศการแน่นเต็มพื้นที่
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ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
ทันเวลาทีก่ าหนดไว้โดยไม่ให้มผี ลกระทบกับงาน
ประจาของแต่ละส่วนงานหรือให้มผี ลกระทบน้อย
ที่สุด
4.จัดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดูแล
ระบบคอมพิวเตอร์ตลอดจนพัฒนาโปรแกรมต่างๆ
ในการใช้งานให้มปี ระสิทธิภาพทันกับเทคโนโลยีใน
ยุคปัจจุบัน
5. ชี้แ จงและให้ คาแนะน าเพื่ อ ปรับ ข้ อ ความให้
น้อยลง หรือ ใส่ QR Code หรือ Link ไปยังหน้ า
เว็บไซต์นิทรรศการ

5.3 ปัญหาด้านเทคโนโลยี
ปัญหาและอุปสรรค
1. อุปกรณ์และเครือ่ งมือตลอดจนโปรแกรมต่าง
ๆ ในการปฏิบัตงิ านขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทาให้ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
2. อุปกรณ์สารองไฟไม่เพียงพอเนื่องจากเกิด
กระแสไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้ง ทาให้การ
ปฏิบัติงานต้องหยุดชะงัก ล่าช้ากว่าที่กาหนด

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
1. ควรมีการดูแลอุปกรณ์เครื่องมือตลอดจนพัฒนา
โปรแกรมการใช้งานอย่างต่อเนื่องเพือ่ ให้ไฟล์งานไม่มี
ปัญหาเวลาส่งไปพิมพ์โรงพิมพ์ด้านนอก
2. เพิ่มอุปกรณ์สารองไฟให้เพียงพอกับความต้องการ
เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัตงิ านและป้องกัน
อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีอายุการใช้งานที่
ยาวนานมากขึ้น
3. ปัญหาเกี่ยวกับวัสดุและอุปกรณ์การ
3. บันทึกโอนย้ายข้อมูลลงแผ่น CD, DVD หรือสแกน
ปฏิบัติงานเสื่อมสภาพหรือมีไวรัสคอมพิวเตอร์ ไวรัส Flash Drive, External Hard Disk ทุกครั้งก่อน
เช่น แผ่น CD, DVD, Flash Drive, External โอนย้ายข้อมูล หรือโอนย้ายไฟล์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
Hard Disk ไม่สามารถเปิดหรือบันทึกโอนย้าย บริการฝากไฟล์ เช่น Dropbox, Google Drive,
ข้อมูลได้
Mega, OneDrive, iCloud เป็นต้น
4. ปัญหาคุณภาพงานพิมพ์ไม่ได้มาตรฐาน
4. ไม่ควรเปลี่ยนโรงพิมพ์บ่อย ๆ เกินไปควรพิมพ์กบั
เนือ่ งจากการส่งไฟล์งานไปพิมพ์กับร้านรับพิมพ์ ร้านรับพิมพ์หรือโรงพิมพ์ประจาและคุณภาพได้
หรือโรงพิมพ์ด้านนอกบางครั้งคุณภาพไม่ดี สี
มาตรฐาน ช่วยลดต้นทุนให้หน่วยงาน
เพี้ยนไม่ตรงตามต้นแบบงาน
นายพงศพล โพนะทา
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5.4 ปัญหาด้านอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปัญหาและอุปสรรค
1. การขอใช้บริการโดยการให้ข้อมูลเนือ้ หาไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ทาให้เกิดความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน
2. ปัญหางานเร่งด่วนที่เกิดจากขาดการวางแผน
หรือเป็นงานนอกแผนของผู้ขอใช้บริการ ทาให้
วัสดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอสาหรับให้บริการ
3. ปัญหาความล่าช้าหนังสือขอความอนุเคราะห์
จากผู้ขอใช้บริการ หรือผูป้ ระสานงาน
4. ปัญหาเกี่ยวกับภาพประกอบที่ใช้ไม่มีความ
คมชัดพอหรือภาพที่ดาวห์โหลดภาพจาก
อินเทอร์เน็ต รวมทั้งสื่อความหมายไม่ชัดเจน
5. ปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ตัวอักษรที่ใช้ หรือ
ตัวอักษรไม่ทันสมัย
6. ปัญหาเกี่ยวกับขนาดของพื้นที่ ติดตั้งและแสง
ส่องสว่าง เช่น ขนาดพื้ นที่ เล็ ก และพาดานต่ า
เกินไป หรือไฟฟ้าส่องสว่างไม่พอ
7. การประเมินผลงานอาจไม่ได้สะท้อนผลงาน
จริง เนื่อ งจากผู้ ป ฏิบั ติไม่ ได้รับ ผลสะท้ อนกลั บ
อย่างเปิดเผยในแต่ละชิ้นงาน

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
1. ผู้ขอใช้ บ ริก ารควรรวบรวมข้อมูลเนื้อหาให้ครบถ้วนพร้อมอธิบายรายละเอียดยกตัวอย่างชัดเจน
2. ให้คาแนะนา/เสนอแนะ ให้กบั ผู้ขอใช้บริการเพื่อ
การวางแผนจัดสรรงบประมาณสารอง สาหรับงานด้าน
ศิลปกรรมในแต่ละปี
3. ลดขั้นตอนการเดินทางหนังสือขอความอนุเคราะห์
หรือให้ผมู้ ีอานาจสั่งการโดยตรงกับผูป้ ฏิบัติ
4. เลือกใช้ภาพประกอบทีเ่ หมาะสมกับข้อความและ
เนื้อหาของนิทรรศการ ไม่ควรดาวห์โหลดภาพจาก
เว็บไซต์ เพราะภาพความละเอียดต่าเกินไป
5. มหาวิทยาลัยควรซือ้ ลิขสิทธิ์ตัวอักษรรูปแบบใหม่ ๆ
ทันสมัย
6. ผู้ขอใช้บริการหรือประสานงานต้องแจ้งขนาดพื้นที่
ของห้องจัดแสดงให้ชัดเจน หรือบอกจุดที่จะติดตั้งให้
แน่นอน
7. แจ้งให้หัวหน้าศูนย์ ฯ รับทราบ นาแบบประเมินผล
งานแนบไปกับชิ้นงานทุกครั้ง และประสานงานให้ผู้ขอ
ใช้บริการทาการประเมินผลและส่งกลับ เพื่อให้ทราบ
ผลการปฏิบัติงานแต่ละชิ้น

โดยสรุป แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานออกแบบชุดนิทรรศการในโอกาส
พิเศษ คานึงถึง การให้บริการการออกแบบที่ส่งผลทางด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี และด้านอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของงานออกแบบชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

นายพงศพล โพนะทา
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1. แบบขอใช้บริการงานป้ายและนิทรรศการ
การขอความอนุ เคราะห์ จั ดทางานป้ายและนิทรรศการ นอกจากการเตรียมเนื้อหา ข้อมูล หรือ
ภาพประกอบแล้ว ผู้ขอใช้บริการหรือผู้ประสานงานจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ลงในแบบขอใช้บริการ
เพือ่ สะดวกในการติดต่อประสานงาน ซึ่งหน่วยศิลปกรรมเป็นหน่วยงานที่ให้บริการงานศิลปกรรมในรูปแบบ
ต่าง ๆ มากมายหลายรูปแบบ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่การให้บริการในแต่ล ะงานจะต้องมีแบบขอใช้บริการ
สาหรับผู้มาติดต่อใช้บริการงานนั้น ๆ อย่างชัดเจน

ภาพผนวกที่ 1 แบบขอใช้บริการงานป้ายและนิทรรศการ
ที่มา : หน่วยศิลปกรรม, 2560.

นายพงศพล โพนะทา
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2. มาตรฐานงานหน่วยศิลปกรรม ศูนย์โสตทัศนศึกษา สานักเทคโนโลยีการศึกษา
2.1 มาตรฐานงานกราฟิกโทรทัศน์

ภาพผนวกที่ 2 มาตรฐานงานกราฟิกโทรทัศน์
ที่มา : หน่วยศิลปกรรม, 2560.

นายพงศพล โพนะทา

คู่มือปฏิบัติงานออกแบบชุดนิทรรศการในโอกาสพิเศษ ด้วยโปรแกรม Adobe illustrator cc

| 102

2.2 มาตรฐานงานป้ายและนิทรรศการ

ภาพผนวกที่ 3 มาตรฐานงานป้ายและนิทรรศการ
ที่มา : หน่วยศิลปกรรม, 2560.

นายพงศพล โพนะทา
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2.3 มาตรฐานงานสื่อสอนเสริม

ภาพผนวกที่ 4 มาตรฐานงานสื่อสอนเสริม
ที่มา : หน่วยศิลปกรรม, 2560.

2.4 มาตรฐานงานตาแหน่งชานาญการพิเศษ (เพิ่มเติม)

ภาพผนวกที่ 5 มาตรฐานงานตาแหน่งชานาญการพิเศษ
ที่มา : หน่วยศิลปกรรม, 2560.

นายพงศพล โพนะทา
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3. บันทึกขอเวียนแจ้งการให้บริการงานป้ายและนิทรรศการ

ภาพผนวกที่ 6 บันทึกขอเวียนแจ้งการให้บริการงานป้ายและนิทรรศการ
ทีม่ า : ศูนย์โสตทัศนศึกษา, 2546.

นายพงศพล โพนะทา
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4. บันทึกขอความอนุเคราะห์ออกแบบนิทรรศการ

ภาพผนวกที่ 7 บันทึกขอความอนุเคราะห์ออกแบบนิทรรศการ
ทีม่ า : หน่วยศิลปกรรม, 2560.

นายพงศพล โพนะทา
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5. แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยศิลปกรรม
ศูนย์โสตทัศนศึกษา สานักเทคโนโลยีการศึกษา

ภาพผนวกที่ 8 แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยศิลปกรรม
ที่มา : หน่วยศิลปกรรม, 2560.

นายพงศพล โพนะทา
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6. ตัวอย่างแฟ้มบันทึกภาระงานหน่วยศิลปกรรม

ภาพผนวกที่ 9 แฟ้มบันทึกงานเข้าหน่วยศิลปกรรม
ที่มา : หน่วยศิลปกรรม, 2562.

นายพงศพล โพนะทา
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ประวัติผู้จดั ทาคู่มอื

นายพงศพล โพนะทา
ตาแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ ชานาญการ
เกิดวันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2513 อายุ 50 ปี

1. ประวัติการศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ปริญญตรี (ศศ.บ.ศิลปกรรม)

ปีที่สาเร็จการศึกษา
สถาบันการศึกษา
2531
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
2534
โรงเรียนศิลปะพระนคร
2538
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

2. ประวัติการรับราชการ
- บรรจุเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2538 ในตาแหน่งนายช่างศิลป์ 2
- ปัจจุบันดารงตาแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ ชานาญการ อัตราเงินเดือน 40,400 บาท
- หัวหน้างานป้ายและนิทรรศการ (ปี พ.ศ. 2554) จนถึงปัจจุบัน
- หัวหน้าหน่วยศิลปกรรม (ปี พ.ศ. 2560) จนถึงปัจจุบัน
รวมเวลารับราชการ 25 ปี

นายพงศพล โพนะทา
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3. ประวัติการอบรมสัมมนา
- ปี พ.ศ. 2546 อบรมสัมมนา หัวข้อ “ระบบการจัดการสี” จัดโดย ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยี
การพิมพ์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปี พ.ศ. 2558 อบรมสัมมนา หัวข้อ “โครงการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร (สายสนับสนุน)”
จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปี พ.ศ. 2560 อบรมสั ม มนา หั ว ข้อ “โครงการพั ฒ นานั ก บริ ห าร มสธ. (Executives
Development program)” ประจาปีงบประมาณ 2560 จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช
- ปี พ.ศ. 2560 อบรมสัมมนา หัวข้อ “ถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่นที่ 8” จัดโดย
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
- ปี พ.ศ. 2562 อบรมสัมมนา หัวข้อ “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรการ
เขียนหนังสือราชการ” จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4. เกียรติคุณที่ได้รับ
- ปี พ.ศ. 2560 เป็นกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพ “ตามรอยพระบาทในหลวงราช
กาลที่ 9 พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” เนื่องในโอกาสวัสถาปนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ
39 ปี จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย นามหวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปี พ.ศ. 2556 รางวัล รองชนะเลิ ศ อันดับ 2 การประกวดภาพวาดเพื่อเฉลิ มพระเกียรติ
พระบาทสมเด็ จ ปกเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว หั ง ข้ อ “120 ปี บารมี พ ระปกเกล้ า ” จั ด โดย ส านั ก พิ ม พ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปี พ.ศ. 2558 รางวัน ชมเชย การประกวดวาดภาพ “พระบรมสาทิ ส ลั ก ษณ์ สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” จัดโดย สานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นายพงศพล โพนะทา
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ภาพผนวกที่ 9 โล่รางวัลการประกวดวาดภาพ“120 ปี บารมีพระปกเกล้า”
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา, 2561.

- ปี พ.ศ. 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ “ครุ
ศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่นที่ 8” โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม

ภาพผนวกที่ 10 เกียรติบัตร “ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศลปินแห่งชาติ รุ่นที่ 8”
ทีม่ า : นายพงศพล โพนะทา, 2562.
นายพงศพล โพนะทา
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- ปี 2551 รางวัลชนะเลิศการประภาพเขียนตราไปรษณียากร ชุดของเล่นสังกะสี “รูปสัตว์ไข
ลาน” ในงานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย
- ปี 2559 รางวัลชนะเลิศการประภาพเขียนตราไปรษณียากร ชุดหนังตะลุง “รูปพระอิศวร”
ในงานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย
- รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอีกหลายรางวัล ฯลฯ

ภาพผนวกที่ 11 ประกาศนียบัตรรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพเขียนตราไปรษณียากร
ที่มา : นายพงศพล โพนะทา, 2562.

นายพงศพล โพนะทา

