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ส่ือดิจิทลัท่ีมีคณุภาพ 

 สื่อดจิทิลั (Digital Media) นับเป็นสื่อทีม่บีทบาทในชวีติประจ างานของทุกกจิกรรม  
การท างานในส านกังาน หน่วยงาน องคก์ร สถาบนัการศกึษา การออกแบบพฒันาเวบ็ไซต ์ 
การพฒันาฐานขอ้มลู คลงัความรู ้หอ้งสมุดดจิทิลั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกบัสื่อดจิทิัลรปูแบบต่างๆ 
หลากหลายฟอรแ์มต โดยเฉพาะการกา้วเขา้สู่ยคุเวบ็ 2.0 (Web 2.0) ทีเ่ปิดโอกาสใหทุ้กคน 
มสี่วนรว่มในการสรา้งสรรคผ์ลงานในรปูแบบสื่อดจิทิลั เพื่อใหก้ารแลกเปลีย่นขอ้มลู สารสนเทศ และ
ความรูเ้ป็นไปอยา่งสะดวก รวดเรว็ ผสานกบักระแสการจดัการความรูท้ีมุ่ง่เน้นใหม้กีารจดัเกบ็
ความรูเ้พื่อการเขา้ถงึและใชง้านทีย่ ัง่ยนื ยิง่ส่งผลใหส้ื่อดจิทิลัมบีทบาทสงูขึน้ตามล าดบั  

 สื่อดจิทิลัในปัจจุบนั จงึเกีย่วขอ้งกบับุคคลจ านวนมากทีม่ารว่มกนัท างานผ่านเวลาและ
สถานทีท่ีแ่ตกต่างกนั ซึง่สื่อดจิทิลัจ านวนมากอาจจะเกดิปัญหาจากการใชง้าน จากการสรา้งสรรค ์
เช่น การทีไ่มส่ามารถเปิดแฟ้มเอกสารดจิทิลัเพราะความแตกต่างของรุ่น (Version) ของโปรแกรมที่
ใชส้รา้ง/เปิดแฟ้มเอกสาร การจดัหน้าเอกสารทีผ่ดิเพีย้นจากตน้ฉบบั การแสดงผลภาษาไทย 
ทีผ่ดิพลาดทัง้ประเดน็จากแบบอกัษร (Font) และการเขา้รหสัภาษาไทย (Thai Encoding) รวมถงึ
ปัญหาจากการละเมดิลขิสทิธิ ์การก าหนดแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัสื่อดจิทิลัเพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพ จงึมี
ความจ าเป็น และหน่วยงานตอ้งก าหนดเป็นแนวปฏบิตัริะดบัองคก์รรว่มกนั  

นอกจากนี้กเ็ป็นมติทิีด่มีากส าหรบัประเทศไทยทีห่น่วยงานส าคญัหลายหน่วยงานต่างให้
ความส าคญักบัสื่อดจิทิลัทีม่คีุณภาพ และ/หรอืก าหนดแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัสื่อดจิทิลัออกมา อยา่งเช่น 
ส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีไดป้ระกาศค าอธบิายการพมิพห์นงัสอืราชการดว้ยโปรแกรมการพมิพ์ 
ในเครือ่งคอมพวิเตอร ์ดงัประกาศ  
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รปูแสดงประกาศส านักนายกรฐัมนตรีเก่ียวกบัการพิมพด้์วยโปรแกรมการพิมพค์อมพิวเตอร ์
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ประกาศขา้งต้นมรีายประเดน็ทีช่่วยใหก้ารสรา้งเอกสารเป็นไปอย่างมรีะบบระเบยีบมากขึน้  
แต่กม็ปีระเดน็จากประกาศดงักล่าวทีย่ ิง่ส่งใหก้ารใชง้านเอกสารในอนาคตอาจจะต้องพจิารณา 
ระมดัระวงัเป็นพเิศษ เช่น การใชฟ้อนตไ์ทยสารบรรณเป็นตน้ เพราะเป็นฟอนตท์ีไ่มไ่ดม้ากบั
ระบบปฏบิตักิาร และไมม่ใีนคอมพวิเตอรส์่วนมาก รวมทัง้อาจจะมผีลต่อการเรยีกใชง้านในอนาคต 

 ฝ่ายบรกิารความรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีส านักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีห่งชาต ิโดยงานพฒันาและบรกิารสื่อสาระดจิทิลั จงึไดศ้กึษาประเดน็ต่างๆ เกี่ยวกบั 
สื่อดจิทิลั พรอ้มทัง้ทดสอบ ปฏบิตัจิรงิ จนไดเ้ป็นค าแนะน าเพื่อเป็นแนวทางใหก้บัผูส้นใจ 
ทุกภาคส่วนทีต่อ้งการสรา้งสรรคส์ื่อดจิทิลัทีม่คีุณภาพอยา่งแทจ้รงิ โดยมปีระเดน็ส าคญัทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการสรา้งสรรคส์ื่อดจิทิลัทีม่คีุณภาพ ดงันี้ 

1. การบรหิารจดัการโฟลเดอรแ์ละแฟ้มเอกสารดจิทิลั 
2. การสรา้งเอกสารงานพมิพท์ีม่คีุณภาพ 
3. การสรา้งสื่อน าเสนอทีม่คีุณภาพ 
4. การจดัการเอกสาร PDF 
5. การเตรยีมภาพดจิทิลั 
6. การสรา้งเอกสารเวบ็ 
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การบริหารจดัการโฟดเดอรแ์ละแฟ้มเอกสารดิจิทลั 

 สื่อดจิทิลัจะถูกจดัเกบ็ในรปูแบบของแฟ้มเอกสารดจิทิลั (File) ในอุปกรณ์จดัเกบ็รปูแบบ
ต่างๆ ทัง้ฮารด์ดสิก ์อุปกรณ์จดัเกบ็แบบพกพา ดงันัน้การจดัวางโครงสรา้งการจดัเกบ็ทีด่ยีอ่มท าให้
การเขา้ถงึและใชง้านแฟ้มเอกสารดจิทิลัเป็นไปอย่างสะดวก รวดเรว็ โครงสรา้งการจดัเกบ็แฟ้ม
เอกสารดจิทิลัเกีย่วขอ้งกบัโฟลเดอร ์(Folder) และชื่อแฟ้มเอกสาร (File name) โดยมหีลกัปฏบิตั ิ
ดงันี้ 

 

รปูแสดงการจดัเกบ็เอกสาร 

 

การจดัการโฟลเดอร ์

 การสรา้งโฟลเดอรก่์อนทีจ่ะสรา้งสื่อใดๆ เป็นขัน้ตอนส าคญัทีค่วรปฏบิตั ิโดยเฉพาะ 
สื่อดจิทิลัทีม่กีารท างานเกี่ยวขอ้งกนัหลายๆ แฟ้มเช่น การสรา้งเอกสารเวบ็ การสรา้งบทเรยีน 
เชงิโตต้อบ อนัจะช่วยป้องกนัปัญหาจากจดุเชื่อม (Link) ทีผ่ดิพลาด นอกจากนี้การก าหนดชื่อให้
โฟลเดอรก์เ็ป็นประเดน็ส าคญัเช่นกนั ซึง่มแีนวปฏบิตัดิงันี้ 

 ชื่อโฟลเดอรค์วรใชค้ าภาษาองักฤษทีก่ระชบั สัน้ และสื่อความหมาย โดยเฉพาะชื่อ
โฟลเดอรใ์นการพฒันาเวบ็ไซตอ์นัจะมสี่วนช่วยให ้Search Engine มาจดัเกบ็ไปท า
รายการสบืคน้ไดง้่าย 

o หลกีเลีย่งการใชภ้าษาไทย  
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 ค าภาษาองักฤษทีใ่ชค้วรเป็นตวัพมิพเ์ลก็ (a – z) และ/หรอืผสมตวัเลข (0 – 9) ทัง้นี้การ
ใชต้วัเลขหากมคี่าประจ าหลกัตัง้แต่หลกัสบิขึน้ไป ใหน้ าตวัเลขเดีย่วดว้ย 0 เช่น 01, 02, 
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 

 กรณทีีม่คี าหลายค าประกอบกนั ใหใ้ชเ้ครือ่งหมาย Hyphen – เชื่อมระหว่างค า  

o หลกีเลีย่งการใชเ้ครือ่งหมาย Space (ช่องว่าง) และเครือ่งหมาย Underscore _  
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การตัง้ช่ือแฟ้มเอกสาร 

 ชื่อแฟ้มเอกสารควรใชค้ าภาษาองักฤษทีก่ระชบั สัน้ และสื่อความหมาย 

o หลกีเลีย่งการใชภ้าษาไทย  

 ค าภาษาองักฤษทีใ่ชค้วรเป็นตวัพมิพเ์ลก็ (a – z) และ/หรอืผสมตวัเลข (0 – 9) ทัง้นี้การ
ใชต้วัเลขหากมคี่าประจ าหลกัตัง้แต่หลกัสบิขึน้ไป ใหน้ าตวัเลขเดีย่วดว้ย 0 เช่ยน 01, 
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 

 กรณทีีม่คี าหลายค าประกอบกนั ใหใ้ชเ้ครือ่งหมาย Hyphen – เชื่อมระหว่างค า  

o หลกีเลีย่งการใชเ้ครือ่งหมาย Space (ช่องว่าง) และเครือ่งหมาย Underscore _  

 ใชส้่วนประกอบต่อไปนี้ผสมในชื่อแฟ้มเอกสาร 

o รุน่ของเอกสาร (Version number) เช่นเอกสารรุน่ที ่1 สามารถก าหนดดว้ยรหสั 
v1 หรอื vers1 

o วนัทีส่รา้งเอกสาร (Date of creation) เช่น เอกสารถูกสรา้งวนัที ่24 มนีาคม 
2552 ใหก้ าหนดเป็น 20120324 

o ชื่อผูส้รา้งเอกสาร (Name of creator) เช่น เอกสารถูกสรา้งดว้ย Rupert B. 
Smith สามารถก าหนดเป็น RBSmith หรอื RBS 

o ค าอธบิายเกีย่วดบัเอกสาร (Description of content) เช่น เอกสารเกีย่วขอ้งกบั 
Media kit สามารถก าหนดเป็น medkit หรอื mk 

o วนัทีเ่ผยแพรเ่อกสาร (Publication date) เช่น เอกสารถูกเผยแพรว่นัที ่24 
ธนัวาคม 2003 สามารถก าหนดเป็น pub-20031224 

o เลขทีโ่ครงการ (Project number) เช่น เอกสารจากโครงการรหสั 739 สามารถ
ก าหนดเป็น PH739 

 ตวัอยา่ง สวทช. ไดก้ าหนดใหใ้ชว้นัท่ารา้งหรอืเผยแพรเ่อกสารกบัหน้าชื่อแฟ้มเอกสารใน
รปูแบบ yyyymmdd โดยผสมรว่มกบัรุ่นของเอกสาร เช่น เอกสารทีส่รา้งวนัที ่7 มถุินายน 
2554 ใหก้ าหนดชื่อเป็น 20110607-degital-media.doc 

o กรณทีีม่กีารแกไ้ขเอกสารดงักล่าวในวนัเดยีวกนั ใหเ้ตมิรุน่ของการแก้ไข
ต่อทา้ย เช่น 20110607-digital-media-1.doc 
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o กรณทีีม่กีารแกไ้ขเอกสารดงักล่าวในวนัถดัๆไป ใหต้ัง้ชื่อเอกสารใหม ่โดยการ
เปลีย่นวนัที ่เช่น 20110615-digital-media-.dov 

 



คู่มอืการเตรยีมสือ่ดจิทิลัทีม่คีุณภาพ 

 

8 

การสร้างเอกสารงานพิมพท่ี์มีคณุภาพ 

 เอกสารงานพมิพท์ีส่รา้งดว้ยซอฟตแ์วรป์ระมวลผลค า เช่น Microsoft Word, 
OpenOffice.org Writer รวมถงึซอฟตแ์วรจ์ดัการงานพมิพ ์(DTP: Desktop Publishing) นบัเป็น 
สื่อดจิทิลัแต่ก าเนิด (Born Digital Media) ซึง่มคีุณภาพในตวัสงูมาก หากมกีารสรา้ง จดัเกบ็ บรหิาร
จดัการทีม่คีุณภาพตัง้แต่ขัน้ตอนแรก ยอ่มท าใหก้ารแลกเปลีย่นขอ้มลู การเชื่อมโยงขอ้มลู และ 
การใชง้านต่อในรปูแบบต่างๆ เช่น การแปลงเป็นเอกสาร PDF การน าเขา้ระบบหอ้งสมดุดจิทิลัยอ่ม
ท าใหล้ดขัน้ตอนต่างๆ ได ้ 

 ขอ้ก าหนดการสรา้งเอกสารงานพมิพท์ีม่คีุณภาพ ทีห่น่วยงานควรใหค้วามส าคญัไดแ้ก่ 

1. การก าหนดฟอนต์มาตรฐานทัง้ชุดภาษาไทย และภาษาองักฤษ และ/หรอืการใช ้
ชุดภาษาแบบผสมทัง้ไทยและองักฤษ รวมถงึภาษาอื่นๆ  

 การสรา้งเอกสารงานพมิพผ์่านระบบปฏบิตักิารทีต่ ่ากว่า Windows ME แนะน า
ใหเ้ลอืกใชฟ้อนตต์ระกูล UPC เช่น AngsanaUPC 

 การสรา้งเอกสารงานพมิพผ์่านระบบปฏบิตักิารทีส่งูกว่า Windows ME แนะน า
ใหเ้ลอืกใชฟ้อนตต์ระกูล NEW เช่น AngsanaNEW หรอืฟอนตม์าตรฐาน
ราชการไทย 

 การสรา้งเอกสารงานพมิพผ์่านระบบปฏบิตักิารอื่นๆ นอกเหนือระบบปฏบิตักิาร  
Windows แนะน าใหเ้ลอืกใชฟ้อนตม์าตรฐานราชการไทย 

 ทัง้นี้หน่วยงานอาจจะเลอืกฟอนตอ์ื่นๆ นอกเหนือจากทีแ่นะน าได ้แต่ควร
ก าหนดเป็นแนวปฏบิตัริว่มกนัในภาพรวมขององคก์ร  

 การเลอืกฟอนตใ์ดๆ ทีไ่มไ่ดม้าพรอ้มกบัระบบปฏบิตักิาร ควรฝังฟอนต์ 
(Embed) ดงักล่าวไปกบัเอกสารก่อนเผยแพร ่ 

2. การพมิพเ์อกสารตอ้งใชค้วามสามารถการพมิพด์ว้ยสไตล ์(Style) โดยก าหนดสไตล์
พืน้ฐานเป็น Heading 1, Heading 2, Heading 3, Normal, Body เป็นตน้ 

 การก าหนดสไตลใ์หเ้อกสาร ควรพจิารณาใหเ้หมาะสมกบัประเภทของเอกสาร 

3. หน่วยงานควรออกแบบแมแ่บบเอกสาร (Document Template) ใหเ้หมาะสมกบัการ
ท างาน และประกาศใชง้านในภาพรวมขององคก์ร 

4. การพมิพเ์อกสาร ควรแนะน าเทคนิคการพมิพท์ีเ่หมาะสม เช่น 
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 ไมต่อ้งกดปุ่ ม Enter เมือ่พมิพจ์บบรรทดั เพราะโปรแกรมสามารถตดัค าไดเ้อง  

 หากตอ้งการตดัค าใดๆ ก่อนจบบรรทดั ใหใ้ชปุ้่ ม Shift พรอ้มกบัปุ่ ม Enter 

 การขึน้หน้าใหมก่่อนจบหน้าปกต ิใหใ้ชปุ้่ ม Ctrl พรอ้มกบัปุ่ ม Enter 

 การใส่ช่องว่าง ควรเคาะเพยีง 1 ช่องว่าง 

 การใชส้ญัลกัษณ์พเิศษ ควรใหค้วามส าคญัเป็นพเิศษ เช่น 2 ไมเ่ท่ากบั 5  
ควรใชส้ญัลกัษณ์พเิศษ ดงันี้ 2 ≠ 5 

 ใหค้วามส าคญักบัเครือ่งหมายวรรคตอนทีเ่หมาะสมกบัการพมิพด์ว้ยซอฟตแ์วร์
ประมวลผลค า เช่น เครือ่งหมายไมย้มก ใหพ้มิพต์ดิกบัค า ดงันี้ ต่างๆ ไมใ่ช่ 
ต่าง ๆ 

5. ใหค้วามส าคญักบัการเขยีนค าทบัศพัทท์ีถู่กตอ้งตามราชบณัฑติยสถาน เช่น Internet 
ค าทีถู่กตอ้งคอื อนิเทอรเ์น็ต ไมใ่ช่ อนิเตอรเ์น็ต หรอื อนิเตอรเ์น็ท  

6. แฟ้มเอกสารงานพมิพด์จิทิลัทุกแฟ้ม ควรก าหนดขอ้มลูบรรณานุกรมใหเ้หมาะสมก่อน
จดัเกบ็และ/หรอืเผยแพร ่ 

7. กรณทีีม่กีารว่าจา้งใหห้น่วยงานภายนอก จดัท าตน้ฉบบัเอกสาร จะตอ้งก าหนดให้ 
ผูร้บัจา้งส่งมอบแฟ้มเอกสารดจิทิลัตน้ฉบบั แฟ้มเอกสาร PDF แฟ้มเอกสารขอ้ความ 
Text แฟ้มแบบอกัษรทีไ่มล่ะเมดิลขิสทิธิ ์แฟ้มภาพทีใ่ชป้ระกอบการจดัท าทีไ่มล่ะเมดิ
ลขิสทิธิใ์หห้น่วยงานทุกครัง้  
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การสร้างส่ือน าเสนอท่ีมีคณุภาพ 

 สื่อน าเสนอทีส่รา้งดว้ย Microsoft Powerpoint หรอื OpenOffice.org Impress ตลอดทัง้การ
สรา้งจาก Online Services เช่น Google Presentation เป็นสื่อดติทิลัแต่ก าเนิดทีใ่หข้อ้มลูเชงิสรุปที่
น่าสนใจใหค้วามส าคญักบัเนื้อหาการออกแบบการจดัวาง และภาพตลอดทัง้องคป์ระกอบต่างๆ ที่
โดดเด่นมากกว่าเอกสารงานพมิพแ์นวปฏอบตัทิีค่วรก าหนดเพื่อสนบัสนุนการสรา้งสื่อน าเสนอทีม่ ี
คุณภาพ ไดแ้ก่ 

1. การก าหนดฟอนต์มาตรฐานทัง้ชุดภาษาไทย และภาษาองักฤษ และ/หรอืการใชชุ้ดภาษา
แบบผสมทัง้ไทยและองักฤษ รวมถงึภาษาอื่นๆ 

 การเลอืกฟอนตใ์ดๆ ทีไ่มไ่ดม้าพรอ้มกบัระบบปฏบิตักิาร ควรฝังฟอนต ์(Embed) 
ดงักล่าวไปกบัเอกสารก่อนเผนแพร่ 

2. เลอืกรปูแบบสไลดใ์หต้รงกบัเนื้อหาทีน่ าเสนอ เช่น สไลดแ์รกควรเลอืกเป็น Title Slide 

3. ใหค้วามส าคญักบัประเดน็หลกั หรอืหวัขอ้มากกว่ารายละเอยีด หรอืการพมิพใ์นลกัษณะ
พารากราฟ 

 รายละเอยีดทีเ่ป็นขอ้ความ ควรปรบัใหเ้ป็นผงัภาพ (Diagram /Illustration) ทีส่ื่อ
ความหมายไดถู้กตอ้ง 

 ขอ้ความในแต่ละสไลดไ์มค่วนเกนิ 8 บรรทดั 

 ขนาดตวัอกัษร สตีวัอกัษรควรเด่นชดั 

4. หน่วยงานควรออกแบบแมแ่บบเอกสารสไลด ์(Slide Template) ใหเ้หมาะสมกบัการท างาน 
และประกาศใชง้านในภาพรวมขององคก์ร 

5. การพมิพเ์อกสาร ควรแนะน าเทคนิคการพมิพท์ีเ่หมาะสม เช่น 

 ไมต่อ้งการปุ่ ม Enter เมือ่พมิพจ์บบรรทดั เพราะโปรแกรมสามารถตดัค าไดเ้อง 

 หากตอ้งการตดัค าใดๆ ก่อนจบบรรทดั ใหใ้ชปุ้่ ม Shift พรอ้มกบัปุ่ ม Enter 

 การใส่ช่อว่างควรเคาะเพยีง 1 ช่องวาง 

 การใชส้ญัลกัษณ์พเิศษ ควรใหค้วามส าคญัเป็นพเิศษ เช่น 2 ไมเ่ท่ากบั 5 ควรใช่
สญัลกัษณ์พเิศษ ดงันี้ 2 ≠ 5 
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 ใหค้วามส าคญักบัเครือ่งหมายวรรคตอนทีเ่หมาะสมกบัการพมิพด์ว้ยซอฟตแ์วร์
ประมวลค า เช่น เครือ่งหมายไมย้มก ใหพ้มิพต์ดิกบัค าดงันี้ ต่างๆ ไมใ่ช่ ต่าง ๆ 

6. จดัวางผงัภาพ รปูแบบใหเ้หมาะสม 

 ควรลดความละเอยีดของภาพลงก่อนน าเขา้ หรอืใชค้วามสามารถบบีอดัภาพของ
โปรแกรมเพื่อลดขนาดแฟ้มเอกสารวไลดท์ีโ่ตเกนิไป 

7. ใหค้วามส าคญักบัการเขยีนค าทบัศพัทท์ีถู่กตอ้งตามราชบณัฑติยสถาน เช่น Internet ค าที่
ถูกตอ้งคอื อนิเทอรเ์น็ต ไมใ่ช่ อนิเตอรเ์น็ต หรอื อนิเตอรเ์น็ท  

8. แฟ้มเอกสารงานพมิพด์จิทิลัทุกแฟ้ม ควรก าหนดขอ้มลูบรรณานุกรมใหเ้หมาะสมก่อน
จดัเกบ็และ/หรอืเผยแพร ่ 

9. กรณทีีม่กีารว่าจา้งใหห้น่วยงานภายนอก จดัท าตน้ฉบบัเอกสาร จะตอ้งก าหนดให้ 
ผูร้บัจา้งส่งมอบแฟ้มเอกสารดจิทิลัตน้ฉบบั แฟ้มเอกสาร PDF แฟ้มเอกสารขอ้ความ Text 
แฟ้มแบบอกัษรทีไ่มล่ะเมดิลขิสทิธิ ์แฟ้มภาพทีใ่ชป้ระกอบการจดัท าทีไ่มล่ะเมดิลขิสทิธิใ์ห้
หน่วยงานทุกครัง้  
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การจดัเอกสาร PDF 

 เอกสาร PDF (Portable Document Fomat) เป็นฟอรแ์มตเอกสารดจิทิลั รปูแบบหนึ่งที่
พฒันาเพื่อเน้นการคงสภาพของเอกสารใหส้ามารถเรยีกชมไดส้ะดวก โดยไม่มปัีญหาการจดั
หน้ากระดาษ การจดัพากราฟ จงึถูกน าไปประยกุตใ์ชใ้นหลากหลายทัง้การส่งเอกสารเพื่อ
แลกเปลีย่น การเกบ็เป็นคลงัเอกสาร การใช้น าเสนอผ่านสื่อ e-Learning นอกจากความสามารถการ
คงความเป็นเอกสารตน้ฉบบัไดอ้ยา่งสมบรูณ์แลว้เอกสาร PDF ยงัสามารถก าหนดระบบรกัษาความ
ปลอดภยัของขอ้มลูไดห้ลายระดบัตัง้แต่การเปิดเรยีกด ูการคดัลอก จนถงึการสัง่พมิพ ์หน่วยงาน
ต่างๆ จงึใหค้วามส าคญักบัการจดัเกบ็เอกสาร PDF เป็นอยา่งมาก โดยมวีธิดี าเนินการหลกั 2 วธิี
ไดแ้ก่  

1. การสแกนเอกสารตน้ฉบบั ซึง่มกัจะเป็นตวัเล่ม หรอืกระดาษ ใหเ้ป็นเอกสารดจิทิลัรปูแบบ 
PDF 

2. การแปลง (Convert) หรอืส่งออก (Export) เอกสารตน้ฉบบัทีอ่ยุใ่นรปูของแฟ้มดจิทิลั 
เช่น .doc, .xls, .ppt, odt ใหเ้ป็นเอกสารดจิทิลัรปูแบบ PDF 

 เอกสาร PDF ทีไ่ดม้าดว้ยวธิดี าเนินการขา้งตน้ หลายๆ แฟ้มเอการอาจจะสามารถน าไปใช้
งานต่อยอดได ้และกม็จี านวนไม่น้อยทีไ่มส่ามรถใชง้านต่อยอดไดด้งัเช่น 

1. การสแกนเอกสารตน้ฉบบัดว้ยความละเอยีดต ่า ท าใหเ้อกสาร PDF ทีไ่ดไ้มส่ามารถผ่าน
กระบวนการ OCR ได ้

2. การสแกนเอกสารตน้ฉบบัโดยไมใ่ส่ใจประเดน็ความเอยีงของเอกสารตน้ฉบบั ท าใหไ้ด้
เอกสาร PDF ทีไ่มส่วยงาม อ่านยาก 

3. การแปลงหรอืส่งออกเอกสารตน้ฉบบัทีม่กีารใชฟ้อนตท์ีห่ลากหลายและหรอืฟอนตท์ี่
ตอ้งการการตดิตัง้เพิม่เตมิ ท าใหเ้อกสาร PDF มปัีญหาเกีย่วกบัการแสดงผลฟอนต์ 

4. การเสยีเวลาจดัท า Bookmark ของเอกสาร PDF 

 ดงันัน้เพื่อใหก้ระบวนการบรหิารจดัการเอกสาร PDF ของหน่วยงาน เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง
และเหมาะสม ขอน าเสนอประเดน็ควรทราบและปรบัใชง้าน ดงันี้ 

 เอกสาร PDF ท่ีได้ด้วยกระบวนการสแกน 

 การสแกน เป็นกระบวนการสรา้งเอกสาร PDF ทีไ่ดร้บัความนิยมมานานและยงัคงมกีาร
ปฏบิตัอิยูอ่ย่างต่อเนื่อง อยา่งไรกด็กีารสแกนเอกสาร ควรมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 

1. เลอืกอุปกรณ์สแกนทีเ่หมาะสมกบัสภาพเอกสาร 
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2. ก าหนดความละเอยีด (Resolution) หรอืคุณภาพ (Quality) ของอุปกรณ์สแกน ใหอ้ยูใ่น
ระดบัสงู เช่น 300 dpi ขึน้ไป 

3. วางกระดาษ หรอืตน้ฉบบัเอกสารใหต้รง หรอืตามสภาพจรงิของกระดาษ 

4. ด าเนินการสแกน ตามขัน้ตอน 
โดยขัน้ตอนการสแกน มกีระบวนการยอ่ยทีต่อ้งพจิารณษ ดงันี้ 
 

เมือ่สแกนเอกสารแลว้ กจ็ะเขา้สู่กระบวนการตดัขอบ (Crop) การปรบัแนวกระดาษ รวมทัง้
กระบวนการปรบัแต่งเอกสาร ซึง่มรีายละเอยีดยอ่ยดงันี้  
 

เมือ่จบขัน้ตอนกจ็ะไดเ้อกสาร PDF ทีม่คีุณภาพสงูและคุณภาพทีพ่รอ้มเผยแพร ่อยา่งไรกด็ี
ในการจา้งบุคคลหรอืหน่วยงานภายนอกด าเนินการสแกน ควรก าหนดรายละเอยีดต่างๆใน 
TOR ว่าจา้งใหช้ดัเจน 

 เอกสาร PDF  จากการแปลงหรือการส่งออก 

 เอกสาร PDF จ านวนมากในปัจจบุนั มกัจะไดม้าดว้ยกระบวนการแปลง (Convert) หรอืการ
ส่งออก (Export) โดยผ่านซอฟตแ์วรห์รอืค าสัง่เฉพาะ เช่น การแปลงเอกสารทีส่รา้งดว้ย MS Office 
เป็นเอกสาร PDF ผ่านโปรแกรม Acrobat Processional Pro หรอืการส่งออกเอกสารทีส่รา้งดว้ย 
OPenOffice.org/LibreOffice เป็น PDF ดว้ยค าสัง่ Export เป็นตน้ 

 ทัง้นี้เอกสาร PDF ทีด่ าเนินการดว้ยการแปลงหรอืส่งออก ควรมแีรวปฏบิตัดิงันี้ 
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1. เอกสารตน้ฉบบั ควรสรา้งดว้ยความสามารถ Style เพื่อใหร้ะบบแปลงเนื้อหา้ Heading 1, 
Heading 2,… เป็น Bookmark ใหอ้ตัโนมตั ิ

2. เอกสารตน้ฉบบั ควรระบุขอ้มลูเอกสาร (Document Properties หรอื Metadata) ให้
เหมาะสม เพื่อใหไ้ดเ้อกสาร PDF ทีม่ ีMetadata จากตน้แหล่ง 

3. เอกสาร PDF ควรมขีอ้มลูบรรณานุกรมเพื่อประกอบการสบืคน้และการใหข้อ้มลูต่อระบบ
เชื่อมโยงต่าง  

4. ก าหนดรปูแบบการแปลงหรอืส่งออกเอกสาร PDF ใหเ้หมาะสม ดงันี้ 

 เอกสาร PDF รปูแบบปกต ิเพื่อการใชง้านทัว่ไป 

 เอกสาร PDF รปูแบบ Smallest File เพื่อเผนแพรผ่่านอนิเทอรเ์น็ต 

 เอกสาร PDF รปูแบบ /a (PDF/A) เพื่อการจดัเกบ็เป็น Archives 

5. ก าหนดเงือ่นไขการใชเ้อกสาร PDF ใหเ้หมาะสมก่อนเผยแพร ่เช่น สทิธิใ์นการตดัลอก
ขอ้ความ การสัง่พมิพ ์

6. หากเอกสารตน้ฉบบั เช่น เอกสารงานพมิพ ์สื่อน าเสนอ มกีารใชฟ้อนตพ์เิศษ (ทีไ่มล่ะเมดิ
ลขิสทัธิ)์ ควรฟังฟอนตด์งักล่าวมากบัเอกสาร PDF ดว้ยทุกครัง้ 

 เอกสาร PDF จากกระบวนการว่าจ้าง 

 หน่วยงานหลายหน่วยงาน มกีระบวนการว่าจา้งผลติเอกสารสิง่พมิพ ์โดยจดัท าตน้ฉบบั
เอกสารจากหน่วยงาน ส่งใหผู้ว้่าจา้งด าเนินการจดัรปูแบบเอกสาร พรอ้มจดัพมิพต์วัเล่ม และส่งมอบ
เป็น “เอกสารตวัเล่ม” โดยลมืประเดน็เอกสาร PDF ส่งผลใหล้ายๆ ครัง้ตอ้งน าเอกสารตวัเล่มมา
สแกน และไดเ้อกสาร PDF ทีน่ าไปต่อยอดไดย้าก เอกสารอ่านยาก และเสยีเวลา (อาจจะตอ้งเสยี
งบประมาณว่าจา้งสแกน) ดงันัน้หน่วยงานควรใส่ใจในประเดน็การว่าจา้ง โดยระบุในสญัญาการ
ว่าจา้งใหช้ดัเจนว่า จะตอ้งส่งมอบ 

1. เอกสารตวัเล่ม 

2. เอกสารดจิทิลัฉบบัเหมอืนตวัเล่มรปูแบบ PDF ทีฝั่งฟอนตแ์บบความละเอยีดส.ู 
(300dpi) และแบบปกต ิ(72 – 150dpi) 

3. แฟ้มเอกสารตน้ฉบบัในฟอรแ์มต Text File … เพื่อความสะดวกในการน าเนื้อหา
เผยแพรผ่่านเวป็ไซต ์หรอืปรบัแต่งในครัง้ถดัไป 
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4. แฟ้มภาพดจิทิลัทีป่ระกอบการจดัท าเอกสารสิง่พมิพ ์และไมล่ะเมดิประเดน็ทรพัยส์นิ
ทางปัญญา 

5. แฟ้มแบบอกัษร (Font) ทีใ่ชจ้ดัหน้าเอกสาร และไมล่ะเมดิประเดน็ทรพัยส์นิทาง
ปัญญา 

ตวัอย่างข้อก าหนดการว่าจ้างการสแกนเอกสาร 

1. ผูร้บัจา้งตอ้งสแกนเอกสารตามทีผู่ว้่าจา้งก าหนดและจดัเตรยีมไวใ้ห้ 

2. ผูร้บัจา้งตอ้งสแกนเอกสารไดท้ัง้ทีเ่ป็นแผ่น หรอืเป็นเล่มเอกสาร 

3. ผูร้บัจา้งตอ้งสแกนเอกสารไดทุ้กขนาด และใหผ้ลลพัธม์ขีนาดเท่ากนั (Actual Size) กบั
ตน้ฉบบั 

4. ผูร้บัจา้งตอ้งสแกนเอกสารใหผ้ลลพัธม์ลีกัษณะแนวตัง้ หรอืแรวนอนเหมอืนตน้ฉบับทุก
ประการ หากผลลพัธม์ลีกัษณะเอยีงจะตอ้งเกดิจากความเอยีงของเอกสารต้นฉบบั ไมใ่ช่เกดิ
จากกระบวนการสแกนเอกสารหรอืหากตน้ฉบบัเป็นเอกสาร 2 หน้า ภาพผลลพัธจ์ะตอ้งม ี2 
หน้า ดว้ยเช่นกนั 

5. ผูร้บัจา้งตอ้งสแกนเอกสารใหค้รบถว้นสมบรูณ์ตามตน้ฉบบัซึง่เมือ่น าเขา้ระบบจดัเกบ็แลว้
ตอ้งดภูาพไดอ้ยา่งต่อเนื่อง และสามารถอ่านขอ้ความทีป่รากฎไดอ้ย่างชดัเจนเช่นเดยีวกบั 
การอ่านจากตน้ฉบบั 

6. ผูร้บัจา้งตอ้งสแกนเอกสารโดยทีไ่มใ่หพ้ืน้ของภาพมสีดี า หรอืสอีื่นๆ ทีไ่มไ่ดม้ใีนตน้ฉบบั 

7. ผูร้บัจา้งตอ้งสแกนภาพเอกสารทีส่ามารถรองรบัการปรบัปรงุคุณภาพเอกสารได ้เช่น 
ปรบัแกค้วามบดิเบีย้วของเอกสาร ลบเสน้บรรทดั ลบสทีีไ่ดต้อ้งการ ลบรอ้ยเจาะร ูเป็นตน้ 

8. ผูร้บัจา้งตอ้งสแกนเอกสารเก่า เอกสารหายาก หรอืเอกสารทีต่อ้งการถนอมรกัษาตาม
ขอ้ตกลงดงัต่อไปนี้ 

 ผูร้บัจา้งตอ้งไมต่ดัสนัเล่ม และ/หรอืไมท่ าใหเ้อกสารเสยีหาย 

 กรณทีีม่กีารตดัเสน้ หรอืแยกตวัเล่มเอกสารตน้ฉบบั จะตอ้งเยบ็เล่มใหส้มบูรณ์ตามแบบ 
และรา้นทีผู่ว้่าจา้งก าหนดก่อนส่งมอบคนื ทัง้นี้ค่าใชจ้า่ยในการเยย็เล่ม ผูว้่าจา้งตอ้ง
รบัผดิชอบ 
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 กรณทีีเ่อกสารต้นฉบบัช ารุด ฉีกขาดบางส่วนหรอืฉีกขาดทัง้แผ่นทีเ่ป็นเอกสารทีม่ ี
สาระส าคญั ก่อนสแกน ผูร้บัจา้งจะตอ้งด าเนินการซ่อมแซม หรอืจดัท าใหอ้ยูใ่นสภาพที่
เรยีบรอ้ยแลว้ใหเ้ป็นเอกสารต่อเนื่องทีไ่มห่ลุดออกจากกนั 

 กรณณทีต่น้ฉบบัมกีารฉีกขาดจากกนับางส่วนหรอืขาดจากกนัทัง้แผ่นแต่พจิารณาแลว้เหน็
ว่าเป็นเอกสารทีต่่อเนื่องกนัผูว้่าจา้งจะตอ้งด าเนินการใหส้ามารถสแกนภาพจดัเกบ็ เป็นชิน้
เดยีว 

9. ผูร้บัจา้งตอ้งสแกนเอกสารใหไ้ดภ้าพผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการสแกนเอกสารในรปูแบบขอ้ง 
JPEG โดยมคีวามละเอยีดของภาพไม่น้อยกว่า 300 dpi (dot per inch) ในโหมดสหีรอืขาว-
ด า ตามเอกสารตน้ฉบบั 

10. ผูร้บัจา้งตอ้งสแกนเอกสารทุกหน้าตามล าดบัทีเ่รยีงไวใ้นเอกสาร โดยใหจ้ดัเกบ็ภาพผลลพัธ์
ของเอกสารทีส่แกนแลว้เป็น JPEG File (จดัเกบ็ 1 หน้าต่อ 1 ไฟล)์ และใหจ้ดัเกบ็ไฟล์
ทัง้หมดของเอกสารเดยีวกนัไวใ้นโฟลเดอรเ์ดยีวกนั ตัง้ชื่อไฟลแ์ละโฟลเดอรต์ามรหสัขอ้มลู
ทีผู่ว้่าจา้งก าหนดให ้โดยโฟลเดอรท์ัง้หมดตอ้งจดัเกบ็ไวใ้นสื่อบนัทกึ DVD จ านวน 2 ชุด 
(ชุดตน้ฉบบัและชุดส าเนา) 

11. ผูร้บัจา้งตอ้งน าเอกสารสแกนทุกรายการมารวมเป็นเป็นหนงัสอือเิอลก็ทรอนิกสใ์นรปูแบบ 
Portable Document File (PDF File) โดยมคีุณสมบตัดิงันี้ 

 ความละเอยีดของภาพไมน้่อยกว่า 300 dpi ในโหมด RGB (Red Green Blue) ส ี
หรอืขาว-ด า ตามเอกสารต้นฉบบั 

 ผูร้บัจา้งตอ้งท า Bookmark  

 ผูร้บัจา้งตอ้งลงรายกายเมทาดาทา 

 ผูร้บัว่าจา้งตอ้งก าหนดสทิธิF์ileเอกสารว่าไมส่ามารถพมิพห์รอืบนัทกึไดเ้พื่อป้องกนั
มใิหผู้ใ้ชบ้รกิารบนัทกึหรอืท าส าเนา โดยมไดร้บัอนุญาตมรีหสัผ่านเมือ่ตอ้งการสัง่
พมิพผ์ลลพัธ ์เพื่อใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถงึไดส้ะดวกอยา่งเหมาะสม 

 ผูร้บัจา้งตอ้งเกบ็ PDF File ของแต่ละโฟลเดอรไ์วใ้นโฟลเดอรเ์ดยีวกบัทีจ่ดัเกบ็ 
JPEG File โดยโฟลเดอรท์ัง้หมดตอ้งจดัเกบ็ไวใ้นสื่อบนัทกึ DVD จ านวน 2 ชุด 
(ชุดตน้ฉบบัและชุดส าเนา) 

 ผูร้บัจา้งตอ้งใส่ภาพลายน ้า (Watermark) ตามทีผู่ว้่าจา้งก าหนดไวบ้นภาพผลลพัธ์
ทุกหน้า โดยภาพลายน ้าจะปรากฏต่อเมือ่พมิพภ์าพออกทางเครือ่งพมิพเ์ท่านัน้แต่
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จะไมป่รากฏภาพลายน ้าขณะผูใ้ชบ้รกิารเปิดภาพเอกสารและมรีหสัผ่าน เพื่อ
ป้องกนัมใิหผู้ใ้ชบ้รกิารท าส าเนา โดยมไิดร้บัอนุญาติ หรอื ใชร้หสัผ่านเมือ่ตอ้งการ
สัง่พมิพภ์าพผลลพัธโ์ดยมใิหป้รากฏภาพลายน ้า 

 ผูว้่าจา้งสงวนสทิธก์ารเป็นเจา้ของสทิธิด์จิทิลัไฟล ์ตามรายการจา้งเหมาแต่เพยีงผู้
เดยีว ถา้หากผูร้บัจา้งน าไปเผยแพรโ่ดยไมไ่ดร้บัอนุญาตผูร้บัจา้งตอ้งชดใช้
ค่าเสยีหายไม่น้อยกว่าราคาค่าจา้งทัง้หมดทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา และผูร้บัจา้งจะตอ้ง
ถูกด าเนินคดกีารตามกฎหมาย 

12. หากผูว้่าจา้งพบว่าดจิทิลัไฟลท์ีผู่ร้บัจา้งส่งมอบใหม้คีุณภาพไมไ่ดต้ามขอ้ก าหนด ผูร้บัจา้งจะ
ด าเนินการแกไ้ขใหม ่โดยไมค่ดิค่าค่าใชจ้่ายเพิม่ 

13. หากผลลพัธเ์อกสารทีไ่ดไ้มเ่ป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นรายละเอยีดทีก่ าหนด ผูร้บัจา้งจะตอ้ง
ปรบัปรงุแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ทีสุ่ดและผูร้บัจา้งตอ้งไมค่ดิค่าใชจ้า่ยใดๆ เพิม่เตมิ 

14. ผูร้บัจา้งจะตอ้งตรวจสอบคุณภาพของผลลพัธเ์อกสารทีส่แกนเรยีบรอ้ยแลว้ก่อนส่งมอบ 

15. ผูร้บัจา้งจะตอ้งส่งมอบเอกสารตน้ฉบบั ใหผู้ว้่าจา้งในสภาพเดมิ หลกัจากด าเนินการสแกน
เอกสารแลว้เสรจ็ทุกสิน้วนั 

16. ไฟลเ์อกสารอเิลก็ทรอนิกสท์ีด่ าเนินการแลว้เสรจ็ทัง้ JPEG FILE และ PDF FILE ใหส้่งมอบ
ผลงาน 2 ไฟลต่์อ 1 ชื่อเรือ่ง ในสื่อบนัทกึ ขอ้มลูประเภท External Hard Disk ของ
ผลติภณัฑ ์Seagate หรอื Western Digital จ านวน 2 ชุด ชุดแรกเป็นไฟลเ์อกสารทีไ่ดจ้าก
การสแกนเอกสารทุกหน้า และไฟลท์่ 2 เป็นการสแกนเอกสารเฉพาะหน้าปก ค าน า สารบญั 
และเนื้อหาประมาณ 10 หน้า และบนัทกึในสื่อบนัทกึขอ้มลูประเภท DVD ของผลติภณัฑ ์
Sony หรอื Verbatim หรอื HP หรอื Imation ใหไ้ดคุ้ณภาพในการบนัทกึ ในการส่งมอบให้
น าส่งพรอ้มกล่องบรรจคุุณภาพสงู และแสดงรายงานขอ้มลู (Label) ตามแบบทีผู่ว้่าจา้ง
ก าหนด ทัง้บนปก และบนตวัแผ่น DVD แบบถาวร จ านวน 2 ชุด ชุดแรกเป็นไฟลเ์อกสารที่
ไดจ้ากการสแกนเอกสารทุกหน้า และไฟลท์ี ่2 เป็นการสแกนเอกสารเฉพาะหน้าปก ค าน า 
สารบญั และเนื้อหา 1 ตอน 1 เรือ่ง หรอืประมาน 10 หน้า เพื่อใชซ้่อมแซมภาพดจิทิอล 
กรณภาพดจิติอลเสยีหาย 

17. รายงานรายชิน้และรายงานสรปุ เอกสารทีส่แกนเขา้ระบบ ส าหรบัตรวจสอบความถูกตอ้ง
ครบถว้นเป็นเอกสาร 1 ชุด และ DVD 1 ชุด 
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ข้อก าหนดการเผยแพร่เอกสารในฟอรแ์มต PDF 

 ฟอรแ์มตเอกสารทีเ่หมาะสมในการเผยแพรสู่่สาธารณะ หรอืเพื่อการแลกเปลีย่น คอื PDF - 
Portable Document Format (PDF) ดงันัน้ก่อนเผยแพรเ่อกสารใดๆ ควรแปลงเอกสารตน้ฉบบัให้
เป็นเอกสาร PDF ทีต่รงกบัลกัษณะการใชง้าน เช่น 

 Standard    ส ำหรับกำรสร้ำงเอกสำร PDF ท่ีพร้อมใชง้ำนทัว่ไป 

 Press Quality & High Quality Print ส ำหรับกำรสร้ำงเอกสำร PDF ท่ีตอ้งกำรคุณภำพสูง

และ/หรือส ำหรับกำรส่งโรงพิมพ ์เหมำะส ำหรับกำรท ำตน้ฉบบัเอกสำรส่ิงพิมพ ์

 Smallest File Size   ส ำหรับกำรสร้ำงเอกสำร PDF ท่ีมีกำรลดขนำดไฟล์

เพื่อกำรส่งผำ่นอีเมลหรือน ำเสนอผำ่นเวบ็ไซต ์

 PDF/A    ส ำหรับกำรสร้ำงเอกสำร PDF เพือ่จดัเก็บเอกสำร

อิเล็กทรอนิกส์ใหอ้ยูเ่ป็นเวลำนำน เอกสำรจะมีกำรฝังฟอนต ์และรับประกนัวำ่สำมำรถเปิด

เรียกดูไดใ้นอนำคตผำ่น PDF Reader ต่ำงๆ 

นอกจากนี้ เอกสาร PDF จะตอ้งก าหนด Document Properties ใหเ้หมาะสมและถูกตอ้ง
เช่นเดยีวกบัเอกสารตน้ฉบบั รวมทัง้ควรก าหนด PDF Security ทีเ่หมาะสมก่อนเผยแพรส่ าหรบั
เอกสารแต่ละประเภท  

 

รปูแสดงการก าหนด PDF Security ของ Acrobat Professional 
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การใช้งานโปรแกรมต่างๆ เพ่ือสร้างส่ือดิจิทลัท่ีมีคณุภาพ 

 เนื่องจากประเดน็ต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสื่อดจิทิลัมเีทคนิคและแนวปฏบิตัทิีเ่ฉพาะ อาจจะ
แตกต่างจากหลกัการใชง้านทีห่ลายๆ ท่านคุน้เคย คู่มือ่ฉบบัน้ีขอน าเสนอเทคนิคการใชง้าน
โปรแกรมต่างๆ ประกอบเพื่อใหส้ามารถเขา้ใจหลกัการท างานไดช้ดัเจนขึน้ 
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ฟอนตม์าตรฐาน 

หน่วยงานควรก าหนดแบบอกัษรทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษของหน่วยงานใหเ้ป็น 
ชุดเดยีวกนั และตัง้ใหเ้ป็นค่า Default ของโปรแกรมในทุกๆ ครัง้ โดยระบบ Microsoft Windows ต ่า
กว่า XP แนะน าใหเ้ลอืกฟอนตต์ระกูล UPC และระบบ Microsoft Windows ตัง้แต่ XP ขึน้ไปแนะน า
ใหเ้ลอืกฟอนตต์ระกูล NEW หรอื Tahoma  

ทัง้นี้ประเทศไทยไดม้ปีระกาศคณะรฐัมนตร ีวนัที ่7 กนัยายน 2553 เกีย่วกบัการใชฟ้อนต์
เอกสารดจิทิลัในประเทศไทย โดยก าหนดใหใ้ชฟ้อนต์มาตรฐานราชการไทย ดงัรายละเอยีด 

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) รายงานว่า ปัจจบุนั
ส่วนราชการจ านวนมากมกีารใชฟ้อนตท์ีห่ลากหลายไม่มมีาตรฐานในเอกสาร ทาง
ราชการ อกีทัง้ยงัมหีน่วยงานราชการหลายแห่งใช้มาตรฐานฟอนตข์องบรษิทัเอกชนที่
ผกูขาด ลขิสทิธิข์องระบบปฏบิตังิาน ท าใหจ้ ากดัสทิธิต่์างๆ  ทีจ่ะมมีาตรฐานเอกสาร
เป็นเสร ีไม่ขึน้กบัระบบปฏบิตักิารใดๆ เช่น Angsana อาจมปัีญหาเรือ่งการฟ้องรอ้ง
ละเมดิลขิสทิธิไ์ด ้จงึไดม้กีารพฒันาและมกีารประกวดแขง่ขนัฟอนต ์ซึง่เป็นการ
ส่งเสรมิใหเ้กดิการใช ้Open Source  Software ทีเ่ป็นซอฟตแ์วรเ์สรใีหส้่วนราชการ
ไทยประกาศมาตรฐานเอกสารดจิทิลัและรปูแบบของฟอนตท์ีไ่มข่ึน้กบัระบบปฏบิตักิาร
และลขิสทิธิข์องบรษิทัใดๆ เพื่อความภาคภูมใิจในความเป็นชาตแิละเอกลกัษณ์ของ
ความเป็นชาตไิทย ซึง่ในขณะน้ีมฟีอนตท์ีส่่วนราชการไทยสามารถเป็นเจา้ของและ
พรอ้มแจกจ่าย ใหก้บัผูป้ระสงคจ์ะใชง้านรวม 13 ฟอนต ์ซึง่เป็นลขิสทิธิ ์ส านกังาน
ส่งเสรมิอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) และกรมทรพัยส์นิทาง
ปัญญาเพื่อแจกจา่ยใหใ้ชอ้ย่างเสรปีราศจากปัญหาดา้น ลขิสทิธิ ์

ดงันัน้เพื่อใหเ้อกสารต่างๆ ของภาครฐั เป็นไปอยา่งมมีาตรฐานปราศจาก
ปัญหาลขิสทิธิแ์ละไมไ่ดข้ึน้กบัระบบปฏบิตักิาร ระบบใดระบบหน่ึงและเพื่อเป็นการ
เทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระ
ชนมพรรษา 84 พรรษา จงึเหน็ควรใหห้น่วยงานราชการปฏบิตัดิงันี้ 

1. ด าเนินการตดิตัง้ ฟอนตส์ารบรรณและฟอนตอ์ื่นๆ ทัง้หมดจ านวน 13 
ฟอนต ์ของส านกังานส่งเสรมิอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) และ
กรมทรพัยส์นิทางปัญญา เพิม่เขา้ไปในระบบปฏบิตักิาร Thai OS และใชฟ้อนต์
ดงักล่าวแทนฟอนตเ์ดมิ และใหถ้อืเป็นมาตรฐานของหน่วยงานภาครฐัทุกหน่วย (ดาวน์
โหลดไดท้ี ่http://www.nstda.or.th/attachments/2689_fonts.zip) 

2. ใหต้ดิตัง้และใช ้งานใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนวนัที ่5 ธนัวาคม 2553 และให้
รายงาน ทก. เมือ่ไดด้ าเนินการแลว้เสรจ็ โดยมชีื่อทีส่งวนไวส้ าหรบัโปรแกรม
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คอมพวิเตอรฟ์อนตน์ี้ (มรีายละเอยีด 
การตดิตัง้ ศกึษาไดท้ี ่http://stks.or.th/wiki/doku.php?id=howto:font-installation) 

การก าหนดค่า Default Font ของ Microsoft Word 2003 

 เลอืกค าสัง่ Format, Font แลว้ก าหนดฟอนตท์ีเ่ลอืกในรายการ Latin text font และ 
Complex scripts รวมทัง้ Font style, Font size ใหต้รงกนั จากนัน้คลกิปุ่ ม Default 

  

การก าหนดค่า Default Font ของ Microsoft Word 2007 

เลอืกค าสัง่ใน Home Ribbon สงัเกตดา้นล่างขวาของส่วนควบคุม Font ปรากฏปุ่ มลูกศร 
ชีเ้ฉียงลงดงัภาพ คลกิปุ่ มลูกศรชีล้งเฉียง หรอืใชค้ยีล์ดั Ctrl+D 

 

ก าหนดฟอนตท์ีเ่ลอืกในรายการ Latin text font และ Complex scripts รวมทัง้ Font style, 
Font size ใหต้รงกนั จากนัน้คลกิปุ่ ม Default 
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การก าหนดค่า Default Font ของ Microsoft Word 2010 

เลอืกค าสัง่ใน Home Ribbon สงัเกตดา้นล่างขวาของส่วนควบคุม Font ปรากฏปุ่ มลูกศร 
ชีเ้ฉียงลงดงัภาพ คลกิปุ่ มลูกศรชีล้งเฉียง หรอืใชค้ยีล์ดั Ctrl+D 

 

ก าหนดฟอนตท์ีเ่ลอืกในรายการ Latin text font และ Complex scripts รวมทัง้ Font style, 
Font size ใหต้รงกนั จากนัน้คลกิปุ่ ม Set As Default 
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การก าหนดค่า Default Font ของ Microsoft Word 2013 

เลอืกค าสัง่ใน Home Ribbon สงัเกตดา้นล่างขวาของส่วนควบคุม Font ปรากฏปุ่ มลูกศร 
ชีเ้ฉียงลงดงัภาพ คลกิปุ่ มลูกศรชีล้งเฉียง หรอืใชค้ยีล์ดั Ctrl+D 

 

ก าหนดฟอนตท์ีเ่ลอืกในรายการ Latin text font และ Complex scripts รวมทัง้ Font style, 
Font size ใหต้รงกนั จากนัน้คลกิปุ่ ม Set As Default 
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การก าหนดค่า Default Font ของ OpenOffice.org Writer 

 เลอืกค าสัง่ Tools, Options จากนัน้คลกิเลอืกรายการ OpenOffice.org Writer ก าหนด
ฟอนตท์ีเ่ลอืกในรายการ Basic fonts (Western) และ Basic fonts (CTL) ใหต้รงกนั คลกิปุ่ ม OK
 

 

 

การก าหนดค่า Default Font ของ LibreOffice Write 

 เลอืกค าสัง่ Tools, Options จากนัน้คลกิเลอืกรายการ LibreOffice Writer ก าหนดฟอนตท์ี่
เลอืกในรายการ Basic fonts (Western) และ Basic fonts (CTL) ใหต้รงกนั คลกิปุ่ ม OK
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การก าหนด Default Font ของ Microsoft PowerPoint 2003 

 การก าหนด Default Font ของ Microsoft PowerPoint แบ่งได ้2 กรณคีอื กรณทีีเ่ลอืกเป็น 
Blank Presentation และกรณทีีเ่ลอืกแมแ่บบสไลด ์ซึง่จะตอ้งก าหนดหลงัจากเลอืกแมแ่บบสไลด ์
และหากมกีารเปลีย่นแปลงแมแ่บบสไลดก์ต็อ้งก าหนด Default Font อกีครัง้เพราะ Font ของ 
Microsoft Point จะถูกควบคุมดว้ยแมแ่บบสไลดด์ว้ย 

 เลอืกค าสัง่ View, Master, Slide Master เพื่อเขา้สู่โหมดการท างานแมแ่บบสไลด ์ซึง่จะมี
จอภาพ ดงันี้ 

  

 จดุสงัเกตคอืกล่องขอ้ความจะปรากฏค าว่า “Click to edit …” โดยในสภาวะการท างานปกต ิ
จะแสดงดว้ยค าว่า “Click to add …” 

 เลอืกขอ้ความทีต่อ้งการก าหนดฟอนต ์กรณนีี้ใหท้ า 2 ครัง้คอื คลกิเลอืกกล่องขอ้ความบน
เพื่อก าหนด Font ใหก้บั Title ของสไลด ์และคลกิกล่องขอ้ความล่างเพื่อก าหนด Font ใหก้บัเนื้อหา
สไลด ์จากนัน้เลอืกค าสัง่ Format, Font… ก าหนด Font ใหก้บัรายการ Latin text font และ 
Complex scripts font ใหต้รงกนั เช่น Tahoma ต่อดว้ยการก าหนดรปูแบบเช่น Font style, Size, 
olor และ Effects ตามตอ้งการ 
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เมือ่ก าหนด Font ใหก้บักล่องขอ้ความทัง้สองแลว้ ใหก้ลบัสู่โหมดการท างานปกตโิดยเลอืกค าสัง่ 
View, Normal 

การก าหนด Default Font ของ Microsoft PowerPoint 2007 

 การก าหนด Default Font ของ Microsoft PowerPoint 2007 กใ็ชห้ลกัการเดยีวกบั 
Microsoft PowerPoint 2003 โดยเริม่จากการเขา้สู่โหมดแกไ้ขแมแ่บบสไลดด์ว้ยการคลกิที ่View 
Ribbon แลว้คลกิปุ่ ม Slide Master 

  

จากนัน้เลอืกรปูแบบสไลดจ์ากจอภาพควบคุมดา้นขวา แนะน าใหเ้ลอืกเพยีง 2 สไลดแ์รก  
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 ต่อดว้ยการคลกิกล่องขอ้ความแต่ละกล่อง เลอืกฟอนตโ์ดยเลอืก Home Ribbon แลว้คลกิ
ปุ่ มลกูศรเีฉียงทีมุ่มล่างขวาของส่วนควบคุม Font 

  

 ปรากฏส่วนก าหนดฟอนต ์ดงันี้ 
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 เลอืกฟอนตใ์หต้รงกนัทัง้ Latin text font และ Complex scripts font เช่น Tahoma และ
ลกัษณะอื่นๆ ตามตอ้งการแลว้คลกิปุ่ ม OK ท าซ ้าจนครบทุกรปูแบบสไลดแ์ละทุกกล่องขอ้ความ จงึ
กลบัสู่โหมดการท างานปกตโิดยคลกิ Slide Master Ribbon แลว้คลกิปุ่ ม Close Master View 

  

 

การก าหนด Default Font ของ Microsoft PowerPoint 2010 

 การก าหนด Default Font ของ Microsoft PowerPoint 2010 กใ็ชห้ลกัการเดยีวกบั 
Microsoft PowerPoint 2007 โดยเริม่จากการเขา้สู่โหมดแกไ้ขแมแ่บบสไลดด์ว้ยการคลกิที ่View 
Ribbon แลว้คลกิปุ่ ม Slide Master 
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จากนัน้เลอืกรปูแบบสไลดจ์ากจอภาพควบคุมดา้นขวา แนะน าใหเ้ลอืกเพยีง 2 สไลดแ์รก

  

 ต่อดว้ยการคลกิกล่องขอ้ความแต่ละกล่อง เลอืกฟอนตโ์ดยเลอืก Home Ribbon แลว้คลกิ
ปุ่ มลกูศรเีฉียงทีมุ่มล่างขวาของส่วนควบคุม Font 

  

 ปรากฏส่วนก าหนดฟอนต ์ดงันี้ 
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 เลอืกฟอนตใ์หต้รงกนัทัง้ Latin text font และ Complex scripts font เช่น Tahoma และ
ลกัษณะอื่นๆ ตามตอ้งการแลว้คลกิปุ่ ม OK ท าซ ้าจนครบทุกรปูแบบสไลดแ์ละทุกกล่องขอ้ความ จงึ
กลบัสู่โหมดการท างานปกตโิดยคลกิ Slide Master Ribbon แลว้คลกิปุ่ ม Close Master View
 

 

 

การก าหนด Default Font ของ Microsoft PowerPoint 2013 

 การก าหนด Default Font ของ Microsoft PowerPoint 2013 กใ็ชห้ลกัการเดยีวกบั 
Microsoft PowerPoint 2010 โดยเริม่จากการเขา้สู่โหมดแกไ้ขแมแ่บบสไลดด์ว้ยการคลกิที ่View 
Ribbon แลว้คลกิปุ่ ม Slide Master 
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จากนัน้เลอืกรปูแบบสไลดจ์ากจอภาพควบคุมดา้นขวา แนะน าใหเ้ลอืกเพยีง 2 สไลดแ์รก

  

 ต่อดว้ยการคลกิกล่องขอ้ความแต่ละกล่อง เลอืกฟอนตโ์ดยเลอืก Home Ribbon แลว้คลกิ
ปุ่ มลกูศรเีฉียงทีมุ่มล่างขวาของส่วนควบคุม Font 

  

 ปรากฏส่วนก าหนดฟอนต ์ดงันี้ 
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 เลอืกฟอนตใ์หต้รงกนัทัง้ Latin text font และ Complex scripts font เช่น Tahoma และ
ลกัษณะอื่นๆ ตามตอ้งการแลว้คลกิปุ่ ม OK ท าซ ้าจนครบทุกรปูแบบสไลดแ์ละทุกกล่องขอ้ความ จงึ
กลบัสู่โหมดการท างานปกตโิดยคลกิ Slide Master Ribbon แลว้คลกิปุ่ ม Close Master View
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การก าหนด Default Font ของ OpenOffice.org Impress 

 ใชแ้นวทางเดยีวกบั Microsoft PowerPoint 2003 โดยเปลีย่นเฉพาะค าสัง่ Format, Font… 
เป็น Format, Character… 

  

 หรอืจะใชว้ธิกี าหนดจาก Style โดยเลอืกเมนูค าสัง่ Format, Style and Formatting… แลว้
ก าหนดแบบอกัษรจาก Style แต่ละรายการจนครบทุกรายการ 
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การก าหนด Default Font ของ LibreOffice Impress 

 ใชล้กัษณะเดยีวกบั OpenOffice.org Impress โดยเลอืกค าสัง่ Format, Character… 

  

 หรอืจะใชว้ธิกี าหนดจาก Style โดยเลอืกเมนูค าสัง่ Format, Style and Formatting… แลว้
ก าหนดแบบอกัษรจาก Style แต่ละรายการจนครบทุกรายการ 
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การฝังฟอนต์ 

 กรณทีีม่กีารเลอืกใชแ้บบอกัษรพเิศษ (ไมค่วรละเมดิลขิสทิธิ)์ จะตอ้งฝังแบบอกัษร 
(Embedded) ดงักล่าวไปกบัเอกสารก่อนเผยแพร่ โดยเฉพาะเอกสารทีเ่ลอืกใชฟ้อนตม์าตรฐาน
ราชการไทยตามประกาศคณะรฐัมนตร ีวนัที ่7 กนัยายน 2553 เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าผูร้บัสามารถเปิด
เอกสารและแสดงผลดว้ยฟอนตไ์ดถู้กตอ้ง  

การฝังฟอนต์ของ Microsoft Word 2003 

 เลอืกค าสัง่ File, Save AS…  

  

 จากนัน้คลกิตวัเลอืก Tools ทีป่รากฏมมุบนขวาของจอภาพ เลอืกค าสัง่ยอ่ย Save 
Options…  

  

 คลกิเลอืกรายการ Embed TrueType fonts  
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การฝังฟอนต์ของ Microsoft Word 2007 

คลกิปุ่ ม Quick Button และเลอืกปุ่ ม Word Option ดา้นล่าง จากนัน้ใหเ้ลอืกค าสัง่ Save 
แลว้คลกิเลอืกค าสัง่ยอ่ยทีร่ายการ Embed fonts in the file  

 

 

การฝังฟอนต์ของ Microsoft Word 2010 

คลกิปุ่ ม Quick Button และเลอืกปุ่ ม Word Option ดา้นล่าง จากนัน้ใหเ้ลอืกค าสัง่ Save 
แลว้คลกิเลอืกค าสัง่ยอ่ยทีร่ายการ Embed fonts in the file  
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การฝังฟอนต์ของ Microsoft Word 2013 

คลกิปุ่ ม Quick Button และเลอืกปุ่ ม Word Option ดา้นล่าง จากนัน้ใหเ้ลอืกค าสัง่ Save 
แลว้คลกิเลอืกค าสัง่ยอ่ยทีร่ายการ Embed fonts in the file  

 

หมายเหตุ 

 OpenOffice.org และ LibreOffice ทัง้ Writer และ Impress ยงัไมส่ามารถฝังฟอนต์ไปกบั
เอกสารใด จงึควรใชค้วามระมดัระวงัในการเลอืกฟอนต์พเิศษ และ/หรอืควรแนบฟอนต ์แจง้ลงิก์
ดาวน์โหลดฟอนตไ์ปดว้ยทุกครัง้ทีม่กีารเผยแพรเ่อกสารทีม่กีารใชฟ้อนตพ์เิศษ 

 ทัง้นี้มขีอ้แนะน าใหแ้จง้ขอ้ความก ากบัการส่งเอกสาร OpenOffice.org และ LibreOffice 
ดงันี้ 

เอกสารแนบสรา้งดว้ย OpenOffice.org และ LibreOffice พรอ้มทัง้ใชฟ้อนต์
มาตรฐานราชการไทย  

หากคอมพวิเตอรข์องท่านยงัไมม่ฟีอนตด์งักล่าวสามารถดาวน์โหลดและ 
ศกึษารายละเอยีด วธิกีารตดิตัง้ไดท้ี ่ 

http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-knowledge/2689-thai-gov-fonts 
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Style หวัใจส าคญัของงานพิมพย์คุดิจิทลั 

 เอกสารงานพมิพจ์ะตอ้งสรา้งดว้ยการพมิพใ์นรปูแบบสไตล ์(Style) โดยก าหนด Heading1, 
Heading2, Heading3, Normal และ/หรอื Body ใหเ้หมาะสมกบัเอกสารแต่ละประเภท 

การก าหนด Style ของ Microsoft Word 2003 

 เลอืกเมนูค าสัง่ Format, Styles and Formatting…  

  

 จะปรากฏแถบดา้นขา้งแสดงรายชื่อสไตลข์องเอกสาร สไตลส์ าคญัทีค่วรปรบัไดแ้ก่ Heading 
1, Heading 2, Heading 3 และ Normal โดยการคลกิปุ่ มขวาของเมาสท์ีส่ไตลแ์ลว้เลอืกค าสัง่ 
Modify… 
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 เมือ่คลกิรายการ Modify ทีส่ไตลท์ีเ่ลอืกจะปรากฏจอภาพก าหนดค่าต่างๆ ของสไตล ์ดงันี้ 

   

 คลกิปุ่ ม Format แลว้ก าหนดค่าแบบอกัษร การจดัพารากราฟและอื่นๆ ตามตอ้งการ 
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การก าหนด Style ของ Microsoft Word 2007 

เลอืกค าสัง่ Ribbon Home จะปรากฏ Styles ใหเ้ลอืกต่างๆ 

 

ใหเ้ลอืกสไตลส์ าคญัทีค่วรปรบัไดแ้ก่ Heading 1, Heading 2, Heading 3 และ Normal โดย
การคลกิปุ่ มขวาของเมาสท์ีส่ไตลแ์ลว้เลอืกค าสัง่ Modify… 

 

 

เมือ่คลกิรายการ Modify ทีส่ไตลท์ีเ่ลอืกจะปรากฏจอภาพก าหนดค่าต่างๆ ของสไตล ์ดงันี้ 

  

คลกิปุ่ ม Format แลว้ก าหนดค่าแบบอกัษร การจดัพารากราฟและอื่นๆ ตามตอ้งการ 
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การก าหนด Style ของ Microsoft Word 2010 

เลอืกค าสัง่ Ribbon Home จะปรากฏ Styles ใหเ้ลอืกต่างๆ 

 

ใหเ้ลอืกสไตลส์ าคญัทีค่วรปรบัไดแ้ก่ Heading 1, Heading 2, Heading 3 และ Normal โดย
การคลกิปุ่ มขวาของเมาสท์ีส่ไตลแ์ลว้เลอืกค าสัง่ Modify… 

 

 

เมือ่คลกิรายการ Modify ทีส่ไตลท์ีเ่ลอืกจะปรากฏจอภาพก าหนดค่าต่างๆ ของสไตล ์ดงันี้ 

  

คลกิปุ่ ม Format แลว้ก าหนดค่าแบบอกัษร การจดัพารากราฟและอื่นๆ ตามตอ้งการ 
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การก าหนด Style ของ Microsoft Word 2013 

เลอืกค าสัง่ Ribbon Home จะปรากฏ Styles ใหเ้ลอืกต่างๆ 

x 

ใหเ้ลอืกสไตลส์ าคญัทีค่วรปรบัไดแ้ก่ Heading 1, Heading 2, Heading 3 และ Normal โดย
การคลกิปุ่ มขวาของเมาสท์ีส่ไตลแ์ลว้เลอืกค าสัง่ Modify… 

x 

เมือ่คลกิรายการ Modify ทีส่ไตลท์ีเ่ลอืกจะปรากฏจอภาพก าหนดค่าต่างๆ ของสไตล ์ดงันี้ 

  

คลกิปุ่ ม Format แลว้ก าหนดค่าแบบอกัษร การจดัพารากราฟและอื่นๆ ตามตอ้งการ 
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การก าหนด Style ของ OpenOffice.org Writer 

 เลอืกค าสัง่ Format, Styles and Formatting… จะปรากฏแถบควบคุมการตัง้ค่าสไตล ์ดงันี้ 

  

 คลกิปุ่ มขวาของเมาสท์ีส่ไตลท์ีต่อ้งการปรบั แลว้เลอืกค าสัง่ Modify… ก าหนดค่าแบบอกัษร 
การจดัพารากราฟและอื่นๆ ตามตอ้งการ 

  



คู่มอืการเตรยีมสือ่ดจิทิลัทีม่คีุณภาพ 

 

45 

การก าหนด Style ของ LibreOffice Writer 

 เลอืกค าสัง่ Format, Styles and Formatting… จะปรากฏแถบควบคุมการตัง้ค่าสไตล ์ดงันี้ 

  

 คลกิปุ่ มขวาของเมาสท์ีส่ไตลท์ีต่อ้งการปรบั แลว้เลอืกค าสัง่ Modify… ก าหนดค่าแบบอกัษร 
การจดัพารากราฟและอื่นๆ ตามตอ้งการ 
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การใช้งานสไตล ์

 การใชง้านสไตลท์ าไดง้า่ยๆ และสะดวก โดยคลกิเลอืกสไตลท์ีต่อ้งการก่อนพมิพข์อ้ความ 
หรอืจะใชก้ารคลกิ ณ ขอ้ความเดมิแลว้เลอืกสไตลท์ีต่อ้งการ 

การสร้างสารบญัเน้ือหาจากสไตล ์

 เอกสารทีส่รา้งดว้ยสไตลส์ามารถน าเนื้อหาดงักล่าวมาสรา้งเป็นสารบญัเนื้อหาไดง้่าย โดย
คลกิเมาส ์ณ ต าแหน่งทีต่อ้งการสรา้งสไตล ์แลว้เลอืกค าสัง่ 

 กรณี Microsoft Word 2003 เลอืกค าสัง่ Insert, Reference, Index and Tables … 
จากนัน้คลกิเลอืกแทบ็ Table of Contents เมือ่คลกิปุ่ ม OK จะปรากฏสารบญัจากเนื้อหาใหอ้ตัโนมตั ิ

 กรณี Microsoft Word 2007 เลอืกค าสัง่ References, Table of Contents จากนัน้เลอืก
รปูแบบของ Table of Contents ทีต่อ้งการ 

กรณี Microsoft Word 2010 เลอืกค าสัง่ References, Table of Contents จากนัน้เลอืก
รปูแบบของ Table of Contents ทีต่อ้งการ 

กรณี Microsoft Word 2013 เลอืกค าสัง่ References, Table of Contents จากนัน้เลอืก
รปูแบบของ Table of Contents ทีต่อ้งการ 

 กรณี OpenOffice.org Writer เลอืกค าสัง่ Insert, Indexes and Tables, Indexes and 
Tables… เลอืกแทบ็ Index/Table เมือ่คลกิปุ่ ม OK จะปรากฏสารบญัจากเนื้อหาใหอ้ตัโนมตั ิ

กรณี LibreOffice Writer เลอืกค าสัง่ Insert, Indexes and Tables, Indexes and 
Tables… เลอืกแทบ็ Index/Table เมือ่คลกิปุ่ ม OK จะปรากฏสารบญัจากเนื้อหาใหอ้ตัโนมตั ิ
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ส่งออกเป็น PDF แล้วได้ Bookmark อตัโนมติัจากสไตล ์

 จดุเด่นของสไตลอ์กีประการกค็อื เมือ่มกีารส่งออกเอกสาร PDF ตามขอ้ก าหนดทีถู่กตอ้ง 
โปรแกรมจะแปลงขอ้ความจากสไตลเ์ป็น Bookmark ของ PDF ใหอ้ตัโนมตั ิ

การส่งออกเป็น PDF ด้วย Acrobat Professional 

 เปิดเอกสารทีส่รา้งดว้ย Style แลว้เลอืกค าสัง่ Adobe PDF, Convert to Adobe PDF 

  

เมือ่เสรจ็สิน้การส่งออกเป็น PDF จะไดเ้อกสาร PDF ทีม่ ีBookmark จากสไตล ์ดงันี้ 

   

 หมายเหต ุไมแ่นะน าใหส้่งออกเป็น PDF ดว้ยค าสัง่ File, Print… 
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การส่งออกเป็น PDF ด้วย Microsoft Word 2007 

เลอืกค าสัง่ Save As 

 

เปลีย่นนามสกุลไฟล ์เป็น PDF ในส่วนของ Save as type 
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ปรากฏจอภาพเลอืกไดรฟ์/โฟลเดอรแ์ละก าหนดชื่อแฟ้มเอกสาร .pdf ดงันี้ 

 

ใหค้ลกิปุ่ ม Options… ปรากฏรายการเลอืก ดงันี้ 

 

คลกิเลอืกรายการ Create bookmarks using Headings แลว้คลกิปุ่ ม OK เมือ่เสรจ็สิน้การ
ส่งออกเป็น PDF จะไดเ้อกสาร PDF ทีม่ ีBookmark จากสไตล ์ดงันี้ 
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การส่งออกเป็น PDF ด้วย Microsoft Word 2010 

เลอืกค าสัง่ Save As 

 

เปลีย่นนามสกุลไฟล ์เป็น PDF ในส่วนของ Save as type และจะปรากฏจอภาพเลอืก
ไดรฟ์/โฟลเดอรแ์ละก าหนดชื่อแฟ้มเอกสาร .pdf ดงันี้ 
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ใหค้ลกิปุ่ ม Options… ปรากฏรายการเลอืก ดงันี้ 

 

คลกิเลอืกรายการ Create bookmarks using Headings แลว้คลกิปุ่ ม OK เมือ่เสรจ็สิน้การ
ส่งออกเป็น PDF จะไดเ้อกสาร PDF ทีม่ ีBookmark จากสไตล ์ดงันี้ 
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การส่งออกเป็น PDF ด้วย Microsoft Word 2013 

เลอืกค าสัง่ Save As 

 

เปลีย่นนามสกุลไฟล ์เป็น PDF ในส่วนของ Save as type 
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ปรากฏจอภาพเลอืกไดรฟ์/โฟลเดอรแ์ละก าหนดชื่อแฟ้มเอกสาร .pdf ดงันี้ 
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ใหค้ลกิปุ่ ม Options… ปรากฏรายการเลอืก ดงันี้ 

 

คลกิเลอืกรายการ Create bookmarks using Headings แลว้คลกิปุ่ ม OK เมือ่เสรจ็สิน้การ
ส่งออกเป็น PDF จะไดเ้อกสาร PDF ทีม่ ีBookmark จากสไตล ์ดงันี้ 
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การส่งออกเป็น PDF ด้วย OpenOffice.org Writer  

 เลอืกค าสัง่ File, Export as PDF…  

  

 คลกิเลอืกรายการ Export bookmarks แลว้คลกิปุ่ ม Export เมือ่เสรจ็สิน้การส่งออกเป็น 
PDF จะไดเ้อกสารทีม่ ีBookmark จากสไตลอ์ตัโนมตั ิ
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การส่งออกเป็น PDF ด้วย LibreOffice Writer  

 เลอืกค าสัง่ File, Export as PDF…  

  

 คลกิเลอืกรายการ Export bookmarks แลว้คลกิปุ่ ม Export เมือ่เสรจ็สิน้การส่งออกเป็น 
PDF จะไดเ้อกสารทีม่ ีBookmark จากสไตลอ์ตัโนมตั ิ
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การสร้างสไลดอ์ตัโนมติัจากเอกสาร Style  

 เอกสารทีส่รา้งดว้ย Style ยงัมปีระโยชน์ในการน าไปใชส้รา้งตน้รา่งของสไลด ์โดยไมต่อ้งมา
เสยีเวลากบัการเปิด Word และ Presentation แลว้ Copy/Paste ไปๆ มาๆ ใหเ้สยีเวลา  

การสร้างสไลดจ์ากเอกสาร Style ส าหรบั Microsoft Word 2003 

 เปิดแฟ้มเอกสาร Word 2003 ทีส่รา้งในลกัษณะ Style จากนัน้เลอืกค าสัง่ File, Send to, 
Microsoft Office PowerPoint … รอสกัครูจ่ะปรากฏสไลดโ์ดยมเีนื้อหาจาก Word 

การสร้างสไลดจ์ากเอกสาร Style ส าหรบั Microsoft Word 2007 

 เปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 คลกิเลอืก Home Ribbon จากนัน้คลกิปุ่ ม
ลกูศรเลก็ๆ ของปุ่ มเครือ่งมอื New Slide เลอืกรายการค าสัง่ Slides from outline… จะปรากฏ
จอภาพใหเ้ลอืกแฟ้มเอกสาร Word ทีจ่ดัสรา้งดว้ย Style รอสกัครูจ่ะปรากฏสไลดโ์ดยมเีนื้อหาจาก 
Word 
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การสร้างสไลดจ์ากเอกสาร Style ส าหรบั Microsoft Word 2010 

 เปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 คลกิเลอืก Home Ribbon จากนัน้คลกิปุ่ ม
ลกูศรเลก็ๆ ของปุ่ มเครือ่งมอื New Slide เลอืกรายการค าสัง่ Slides from outline… จะปรากฏ
จอภาพใหเ้ลอืกแฟ้มเอกสาร Word ทีจ่ดัสรา้งดว้ย Style รอสกัครูจ่ะปรากฏสไลดโ์ดยมเีนื้อหาจาก 
Word 

  

 

การสร้างสไลดจ์ากเอกสาร Style ส าหรบั Microsoft Word 2013 

 เปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 คลกิเลอืก Home Ribbon จากนัน้คลกิปุ่ ม
ลกูศรเลก็ๆ ของปุ่ มเครือ่งมอื New Slide เลอืกรายการค าสัง่ Slides from outline… จะปรากฏ
จอภาพใหเ้ลอืกแฟ้มเอกสาร Word ทีจ่ดัสรา้งดว้ย Style รอสกัครูจ่ะปรากฏสไลดโ์ดยมเีนื้อหาจาก 
Word 
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การสร้างสไลดจ์ากเอกสาร Style ส าหรบั OpenOffice.org Impress และ LibreOffice 
Impress 

 ใชห้ลกัการเดยีวกบั Microsoft Word 2003 แต่เปลีย่นค าสัง่เป็น File, Send, Outline to 
presentation 
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การใส่ค าอธิบายภาพ/ตาราง 

 ภาพและตารางทีน่ ามาประกอบในเอกสาร มกัจะมคี าอธบิายก ากบัโดยการพมิพค์ าอธบิาย
ภาพ/ตารางเพื่อส่งต่อใหส้ารบญัภาพ สารบญัตารางจ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นวธิกีารโดยใช้
ความสามารถ Insert Caption ดงันี้ 

การใส่ค าอธิบายตารางด้วย Microsoft Word 2007, 2010 และ 2013 

 การใส่ค าอธบิายตาราง ท าไดโ้ดยการสรา้งตารางทีต่อ้งการ จากนัน้ใหน้ าเมาสไ์ปอยูใ่ต้
ตารางเพื่อใส่ค าอธบิายตารางดว้ยการไปทีเ่มนู References, Insert Cation 

 

 

 เมือ่ไดห้น้าต่างค าสัง่แลว้ใหค้ลกิในส่วนของ Label เลอืก ตาราง หรอื Table 

  

จากนัน้คลกิในรายการ Caption พมิพข์อ้ความอธบิายตารางตามขอ้มลู เช่น ตาราง 1 
ตารางสรปุขอ้มลูการเงนิ แลว้คลกิปุ่ ม OK ท าซ ้ากบัตารางอื่นๆ ดว้ยหลกัการเดยีวกนั กรณทีีเ่ป็น
การแทรกตาราง Microsoft Word จะล าดบัตวัเลขล าดบัของตารางใหอ้ตัโนมตัิ 
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การสร้างสารบญัตาราง 

 เมือ่ก าหนดค าอธบิายตารางดว้ยวธิกีารขา้งตน้แลว้ การสรา้งสารบญัตารางสามารถท าได้
สะดวก รวดเรว็ โดยเลื่อน Cursor ไปยงัต าแหน่งทีต่อ้งการสรา้งสารบญัตาราง จากนัน้คลกิเลอืก
ค าสัง่ References, Insert Table of Figures 

  

 

 เลอืกรายการ Caption label ใหต้รงกบัค าทีร่ะบุในขัน้ตอนการใส่ Caption ตวัอยา่งเปลีย่น 
Caption label เป็น ตารางที ่เมือ่คลกิปุ่ ม Ok จะปรากฏสารบญัตารางอตัโนมตั ิดงันี้ 

  

 หมายเหต ุการสรา้งสารบญัภาพ ใชห้ลกัการลกัษณะเดยีวกนั  
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 การใส่ค าอธิบายตารางด้วย OpenOffice.org Writer และ LibreOffice Writer 

 การใส่ค าอธบิายตาราง ท าไดโ้ดยการสรา้งตารางทีต่อ้งการ จากนัน้คลกิเมาสใ์นตาราง แลว้
เลอืกค าสัง่ Insert, Caption  

  

 

 สงัเกตรายการ Category จะปรากฏตวัเลอืกเป็น Table หรอือื่นๆ ใหค้ลกิเพื่อเลอืกรายการ
ทีต่อ้งการ กรณทีีไ่มพ่บรายการทีต่อ้งการ เช่น ค าว่าตารางที ่สามารถพมิพไ์ปในในรายการดงักล่าว
ไดด้งันี้ 

  

  

จากนัน้คลกิในรายการ Caption พมิพข์อ้ความอธบิายตารางตามขอ้มลู เช่น ตารางสรปุ
ขอ้มลูการเงนิ แลว้คลกิปุ่ ม OK ท าซ ้ากบัตารางอื่นๆ ดว้ยหลกัการเดยีวกนั กรณทีีเ่ป็นการแทรก
ตาราง OpenOffice.org Writer จะล าดบัตวัเลขล าดบัของตารางใหอ้ตัโนมตั ิ

การสร้างสารบญัตาราง 

 เมือ่ก าหนดค าอธบิายตารางดว้ยวธิกีารขา้งตน้แลว้ การสรา้งสารบญัตารางสามารถท าได้
สะดวก รวดเรว็ โดยเลื่อน Cursor ไปยงัต าแหน่งทีต่อ้งการสรา้งสารบญัตาราง จากนัน้คลกิเลอืก
ค าสัง่ Insert, Indexes and Tables, Indexes and Tables  
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 คลกิเลอืกแทบ็ Index/Table พมิพค์ าอธบิายสารบญัในรายการ Title เช่น สารบญัตาราง 
แลว้เลอืกรายการ Type เป็น Illustration Index  

  

 

 เลอืกรายการ Category ใหต้รงกบัค าทีร่ะบุในขัน้ตอนการใส่ Caption ตวัอยา่งเปลีย่น 
Illustration เป็น ตารางที ่เมื่อคลกิปุ่ ม Ok จะปรากฏสารบญัตารางอตัโนมตั ิดงันี้ 

  

 หมายเหต ุการสรา้งสารบญัภาพ ใชห้ลกัการลกัษณะเดยีวกนั  
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ข้อมลูบรรณานุกรมแฟ้มเอกสารดิจิทอล เพ่ิมประสิทธิภาพการสืบค้น 

เอกสารทุกเอกสารจะตอ้งก าหนด Document Properties เพื่อใหก้ารสบืคน้เอกสารเป็นไป
ไดง้า่ย สะดวก รวดเรว็ อกีทัง้ยงัเป็นขอ้มลูส าคญัส าหรบั Search Engine และโปรแกรมจดัการ
หอ้งสมดุดจิทิลัทีไ่ดม้าตรฐาน 

เอกสารจากชุด Microsoft Office 2003 

 เลอืกค าสัง่ File, Properties แลว้ป้อนรายการดงัตวัอยา่ง 

  

เอกสารจากชุด Microsoft Office 2007 

 คลกิปุ่ ม Quick Button แลว้เลอืกค าสัง่ Prepare, Properties แลว้ป้อนรายการดงัตวัอยา่ง 
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เอกสารจากชุด Microsoft Office 2010 

 คลกิปุ่ ม File แลว้เลอืกค าสัง่ Info แลว้ป้อนรายการทางดา้นขวาในส่วนของ Properties ดงั
ตวัอยา่ง 

 

 

เอกสารจากชุด Microsoft Office 2013 

 คลกิปุ่ ม File แลว้เลอืกค าสัง่ Info แลว้ป้อนรายการทางดา้นขวาในส่วนของ Properties ดงั
ตวัอยา่ง 
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เอกสารจากชุด OpenOffice.org 

 เลอืกค าสัง่ File, Properties… ป้อนค่าตามรายการ 

  

 

เอกสารจากชุด LibreOffice 

 เลอืกค าสัง่ File, Properties… ป้อนค่าตามรายการ 

  



คู่มอืการเตรยีมสือ่ดจิทิลัทีม่คีุณภาพ 

 

68 

เอกสาร PDF 

 เอกสาร PDF จะตอ้งก าหนด Document Properties ใหเ้หมาะสมและถูกตอ้งเช่นเดยีวกบั
เอกสารตน้ฉบบั กรณทีีเ่อกสารตน้ฉบบัไดก้ าหนด Document Properties ไวแ้ลว้การส่งออกดว้ย
วธิกีาร OpenOffice.org PDF Export (ดงัรายละเอยีดหน้า 14) และการส่งออกดว้ยค าสัง่ของ 
Microsoft Office 2007 (ดงัรายละเอยีดหน้า 12) ค าสัง่ส่งออกเป็น PDF ดงักล่าวจะโอนขอ้มลู 
Document Properties จากเอกสารตน้ฉบบัไปยงัเอกสาร PDF โดยอตัโนมตั ิซึง่สามารถตรวจสอบ
ไดโ้ดยเปิดเอกสาร PDF ดว้ย PDF Reader แลว้คลกิเลอืกเมนูค าสัง่ File, Properties… จะ
ปรากฏผล ดงันี้ 

  

 

ส าหรบัการใส่ PDF Properties ในเอกสาร PDF สามารถท าไดโ้ดยผ่านโปรแกรม Acrobat 
Professional จากนัน้เลอืกค าสัง่ File, Properties  
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 ฟอรแ์มตเอกสารทีเ่หมาะสมในการเผยแพรสู่่สาธารณะ หรอืเพื่อการแลกเปลีย่น คอื PDF - 
Portable Document Format (PDF) ดงันัน้ก่อนเผยแพรเ่อกสารใดๆ ควรแปลงเอกสารตน้ฉบบัให้
เป็นเอกสาร PDF โดยมขีอ้ก าหนดดงันี้ 

Output ท่ีถกูต้องของ PDF 

กรณีการส่งออกด้วย Acrobat Professional 

สรา้งเอกสาร PDF ดว้ยค าสัง่ File, Print, Adobe PDF คลกิเลอืกปุ่ ม Properties  

 

คลกิแทบ็ Adobe PDF Settings จากนัน้เลอืกรปูแบบการส่งออก PDF ทีเ่หมาะสมจาก
รายการ Default Settings 
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 Standard ส าหรบัการแปลงเอกสารทีต่อ้งการรอตรวจสอบค่าบางอยา่ง 

 Press Quality & High Quality Print ส าหรบัการสรา้งเอกสาร PDF ทีต่อ้งการ
คุณภาพสงูและ/หรอืส าหรบัการส่งโรงพมิพ ์เหมาะส าหรบัการท าตน้ฉบบัเอกสาร
สิง่พมิพ ์

 Smallest File Size  ส าหรบัการสรา้งเอกสาร PDF ทีม่กีารลดขนาด
ไฟลเ์พื่อการส่งผ่านอเีมลหรอืน าเสนอผ่านเวบ็ไซต์ 

 PDF/A-1b:2005 (CMYK) มาตรฐานการสรา้งเอกสาร PDF เพื่อจดัเกบ็
เอกสารอเิลก็ทรอนิกสใ์หอ้ยู่เป็นเวลานานทีส่นบัสนุนชุดส ีCMYK หรอืการจดัเกบ็
เขา้คลงั (Archives) โดยมจีุดเด่นคอื เอกสารจะมกีารฝังฟอนต ์การโอนขอ้มลู 
Document Properties เป็น PDF Properties และรบัประกนัว่าสามารถเปิดเรยีกดู
ไดใ้นอนาคตผ่าน PDF Reader ต่างๆ 

 PDF/A-1b:2005 (RGB)  มาตรฐานการสรา้งเอกสาร PDF เพื่อจดัเกบ็
เอกสารอเิลก็ทรอนิกสใ์หอ้ยู่เป็นเวลานานทีส่นบัสนุนชุดส ีRGB โดยมจีดุเด่นคอื 
เอกสารจะมกีารฝังฟอนต ์การโอนขอ้มลู Document Properties เป็น PDF 
Properties และรบัประกนัว่าสามารถเปิดเรยีกดไูดใ้นอนาคตผ่าน PDF Reader 
ต่างๆ 
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 หรอืจะใชโ้ปรแกรม BeCyPDFMetaEdit ซึง่เป็น Freeware ทีช่่วยในการใส่ PDF 
Properties ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  

 PDF/X-1a:2001  มาตรฐานการสรา้งเอกสาร PDF  
เพื่อการแลกเปลีย่นสื่อมลัตมิเีดยีและสื่อกราฟิก ตวั X หมายถงึ eXchange คอืการ
แลกเปลีย่นไฟล ์PDF ส าหรบังานเตรยีมพมิพ์ 
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 PDF/X-3:2002   มาตรฐานการสรา้งเอกสาร PDF  
เพื่อการแลกเปลีย่นสื่อมลัตมิเีดยีและสื่อกราฟิก 
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กรณีการส่งออกด้วย Microsoft Office 2007 

การสรา้งเอกสาร PDF โดยเลอืกค าสัง่ Save As, PDF or XPS จากนัน้ใหต้ัง้ชื่อ และคลกิ
ปุ่ ม Publish    

 

ปรากฏจอภาพเลอืกไดรฟ์/โฟลเดอรแ์ละก าหนดชื่อแฟ้มเอกสาร .pdf ดงันี้ 

หมายเหต ุหากไมป่รากฎเมนู PDF & XPS จะตอ้งตดิตัง้โปรแกรมเพิม่เตมิตามทีร่ะบบแจง้  
หรอืใชว้ธิกีาร Save as และเลอืก Save As Type เป็น PDF 

 

กรณทีีต่อ้งการส่งออก PDF เพื่อ 

 จดัเกบ็เป็นส าเนาหรอืเพื่อสัง่พมิพ ์ควรเลอืกรายการ Optimize for เป็น Standard  



คู่มอืการเตรยีมสือ่ดจิทิลัทีม่คีุณภาพ 

 

74 

 แนบไปกบัอเีมล หรอืเผยแพรผ่่านเวบ็ไซต ์ควรเลอืกรายการ Optimize for เป็น 
Minimum size 

 จดัเกบ็เป็น Archives หรอืเอกสารนัน้ไม่มกีารปรบัแกไ้ขอกี เช่น วทิยานิพนธ ์
รายงานโครงการวจิยัต่างๆ ใหค้ลกิปุ่ ม Options… ปรากฏรายการเลอืก ดงันี้ 

 

 คลกิเลอืกรายการ ISO 19005-1 compliant (PDF/A) แลว้คลกิปุ่ ม OK เมือ่เสรจ็สิน้การ
ส่งออกเป็น PDF จะไดเ้อกสาร PDF ทีส่่งออกเป็นฟอรแ์มตเพื่อการจดัเกบ็เขา้คลงั (Archives)  
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กรณีการส่งออกด้วย Microsoft Office 2010 

เลอืกค าสัง่ Save As 

 

เปลีย่นนามสกุลไฟล ์เป็น PDF ในส่วนของ Save as type และจะปรากฏจอภาพเลอืก
ไดรฟ์/โฟลเดอรแ์ละก าหนดชื่อแฟ้มเอกสาร .pdf ดงันี้ 
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ใหค้ลกิปุ่ ม Options… ปรากฏรายการเลอืก ดงันี้ 

 

กรณทีีต่อ้งการส่งออก PDF เพื่อ 

 จดัเกบ็เป็นส าเนาหรอืเพื่อสัง่พมิพ ์ควรเลอืกรายการ Optimize for เป็น Standard  

 แนบไปกบัอเีมล หรอืเผยแพรผ่่านเวบ็ไซต ์ควรเลอืกรายการ Optimize for เป็น 
Minimum size 

 จดัเกบ็เป็น Archives หรอืเอกสารนัน้ไม่มกีารปรบัแกไ้ขอกี เช่น วทิยานิพนธ ์
รายงานโครงการวจิยัต่างๆ ใหค้ลกิปุ่ ม Options… ปรากฏรายการเลอืก ดงันี้ 

 คลกิเลอืกรายการ ISO 19005-1 compliant (PDF/A) แลว้คลกิปุ่ ม OK เมือ่เสรจ็สิน้การ
ส่งออกเป็น PDF จะไดเ้อกสาร PDF ทีส่่งออกเป็นฟอรแ์มตเพื่อการจดัเกบ็เขา้คลงั (Archives)  
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กรณีการส่งออกด้วย Microsoft Office 2013 

เลอืกค าสัง่ Save As 

 

เปลีย่นนามสกุลไฟล ์เป็น PDF ในส่วนของ Save as type 
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ปรากฏจอภาพเลอืกไดรฟ์/โฟลเดอรแ์ละก าหนดชื่อแฟ้มเอกสาร .pdf ดงันี้ 
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กรณทีีต่อ้งการส่งออก PDF เพื่อ 

 จดัเกบ็เป็นส าเนาหรอืเพื่อสัง่พมิพ ์ควรเลอืกรายการ Optimize for เป็น Standard  

 แนบไปกบัอเีมล หรอืเผยแพรผ่่านเวบ็ไซต ์ควรเลอืกรายการ Optimize for เป็น 
Minimum size 

 จดัเกบ็เป็น Archives หรอืเอกสารนัน้ไม่มกีารปรบัแกไ้ขอกี เช่น วทิยานิพนธ ์
รายงานโครงการวจิยัต่างๆ ใหค้ลกิปุ่ ม Options… ปรากฏรายการเลอืก ดงันี้ 

 

คลกิเลอืกรายการ ISO 19005-1 compliant (PDF/A) แลว้คลกิปุ่ ม OK เมือ่เสรจ็สิน้การ
ส่งออกเป็น PDF จะไดเ้อกสาร PDF ทีส่่งออกเป็นฟอรแ์มตเพื่อการจดัเกบ็เขา้คลงั (Archives)  
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กรณีการส่งออกด้วย OpenOffice.org 

 เลอืกค าสัง่ File, Export as PDF…  

  

 ถา้ตอ้งการส่งออกเป็นเอกสาร PDF เพื่อเผยแพรผ่่านเวบ็ แนบอเีมล ควรก าหนดค่า 
Reduce Image Resolution จาก 300dpi ใหต้ ่ากว่า 150 dpi รวมทัง้ก าหนดค่า JPEG 
compression ประมาณ 70% – 90% 

ถา้ตอ้งการส่งออกเพื่อเกบ็เป็นคลงั (Archives) ใหค้ลกิเลอืกรายการ PDF/A-1a  
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กรณีการส่งออกด้วย LibreOffice 

 เลอืกค าสัง่ File, Export as PDF…  

  

 ถา้ตอ้งการส่งออกเป็นเอกสาร PDF เพื่อเผยแพรผ่่านเวบ็ แนบอเีมล ควรก าหนดค่า 
Reduce Image Resolution จาก 300dpi ใหต้ ่ากว่า 150 dpi รวมทัง้ก าหนดค่า JPEG 
compression ประมาณ 70% – 90% 

ถา้ตอ้งการส่งออกเพื่อเกบ็เป็นคลงั (Archives) ใหค้ลกิเลอืกรายการ PDF/A-1a  

 

PDF Security 

เอกสาร PDF จะตอ้งก าหนดสทิธิก์ารเขา้ถงึเอกสารและเน้ือหาใหเ้หมาะสมก่อนเผยแพร่  

กรณีใช้งาน Acrobat Professional  

ส่งออกดว้ยค าสัง่ File, Print, Adobe PDF คลกิเลอืกปุ่ ม Properties  
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เลอืกรายการ Adobe PDF Security เป็น Reconfirm … จากนัน้คลกิปุ่ ม Edit เพื่อเขา้ไป
ก าหนดสทิธิก์ารเขา้ถงึเน้ือหาและเอกสารใหเ้หมาะสม 

 

คลกิเลอืกรายการ Require a password to open the document เพื่อก าหนดรหสัผ่าน
ใหก้บัเอกสาร PDF ส าหรบัการเปิดเรยีกดเูอกสาร 

คลกิเลอืกรายการ Restrict editing and printing of the document. เพื่อก าหนดสทิธิก์าร
เขา้ถงึเนื้อหา ดงันี้ 

 Printing Allowed อนุญาตใหพ้มิพเ์อกสารไดห้รอืไม ่และไดร้ะดบัใด 

 Change Allowed อนุญาตใหป้รบัแกไ้ขเอกสารไดห้รอืไม ่อย่างไร 
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 Enable Copying of text, image and other content  อนุญาตใหค้ดัเลอืก
เนื้อหาไดห้รอืไม่ 

กรณีท่ีส่งออกด้วย OpenOffice.org 

คลกิเลอืกแทบ็ Security เมื่อส่งออกเอกสารเป็น PDF 

 

รายการเลอืกกล็กัษณะเดยีวกบัทีไ่ดแ้นะน าไปขา้งตน้ 
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การฝังฟอนต์กบัเอกสาร PDF 

Acrobat Professional  

ส่งออกดว้ยค าสัง่ File, Print, Adobe PDF คลกิเลอืกปุ่ ม Properties จากนัน้เลอืกรปูแบบ
การส่งออกจากรายการ Default Settings คลกิปุ่ ม Edit แลว้เลอืกฟอนตท์ีต่อ้งการฝังจากแทบ็ Font 

 

OpenOffice.org  

ไดก้ าหนดค่าส่งออก PDF พรอ้มฝังฟอนตเ์ป็นค่า Default อยูแ่ลว้ 
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การสร้างแม่แบบเอกสาร (Document Template) 

 แมแ่บบเอกสาร คอื เอกสารตน้แบบทีไ่ดอ้อกแบบส าหรบัใชง้านใดๆ เช่น แมแ่บบจดหมาย 
แมแ่บบบนัทกึ แมแ่บบรายงาน แมแ่บบวทิยานิพนธ ์ซึง่แต่ละแมแ่บบจะมกีารก าหนดลกัษณะ
กระดาษ ขอบกระดาษ แนวกระดาษ แบบอกัษร และ/หรอืตวัอกัษร-ขอ้ความตัง้ตน้เพื่อใหผู้ใ้ช้
สามารถใชง้านไดอ้ย่างสะดวก โดยปกตจิะมสี่วนขยายเฉพาะ เช่น แมแ่บบเอกสารของ Microsoft 
Word 2003 จะมสี่วนขยายเป็น .dot หรอื OpenOffice.org Writer จะมสี่วนขยายเป็น .ott เป็นตน้  

 อยา่งไรกด็พีบว่ามคีวามเขา้ใจผดิเกีย่วกบัแม่แบบเอกสาร คอื  หลายหน่วยงานมกัจะ
ออกแบบแมแ่บบเอกสาร แมแ่บบสไลดเ์พยีงเน้นความสวยงาม เช่น การออกแบบแมแ่บบสไลดโ์ดย
น าภาพทีต่อ้งการมาวางเป็น Background แลว้บอกว่านี่คอืแมแ่บบสไลดข์ององคก์ร หรอืการสรา้ง
แมแ่บบเอกสารโดยพมิพข์อ้ความทีต่อ้งการเพื่อใหผู้ใ้ชส้ะดวก และป้อนเพยีงบางส่วน แต่ไมม่กีาร
ก าหนด Style และรปูแบบพารากราฟใหเ้หมาะสม แยก่ว่านัน้คอืการใชส้ญัลกัษณ์พเิศษมาเป็น
ส่วนประกอบของรายการเลอืกในฟอรม์ แทนทีจ่ะใชค้วามสามารถของ Form Control ทีค่วรจะเป็น 

  

 ตวัอยา่งการสรา้งแมแ่บบทีน่ า Drawing มาเป็นส่วนประกอบ 

 

ดงันัน้การออกแบบ/สรา้งแม่แบบเอกสารไมว่่าจะเป็นรปูแบบใดๆ ควรจะใหค้วามส าคญัถงึ
แบบอกัษร Style การจดัพารากราฟ และอื่นๆ ดว้ยแทนทีจ่ะเน้นแค่กราฟิกเพื่อความสวยงาม 

แม่แบบเอกสารเทคนิค Style ด้วย Microsoft Word 2003 

 การสรา้งแมแ่บบเอกสารดว้ย Microsoft Word 2003 กรณทีีใ่ช ้Style มาควบคุม 
ใชห้ลกัการเดยีวกบัทีไ่ดแ้นะน าไปแลว้ในเอกสารหน้า 39 แต่จะมคีวามแตกต่างในการบนัทกึเอกสาร 
(Save) คอื จะตอ้งบนัทกึเป็นแฟ้มเอกสารแมแ่บบ ทีม่สี่วนขยายเป็น .dot ดว้ยค าสัง่ File, Save 
As… จากนัน้เลอืก Save as type: เป็น Document Template (*.dot)  
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 Microsoft Word จะก าหนดไดรฟ์/โฟลเดอรใ์หอ้ตัโนมตั ิส าหรบัการเรยีกใชง้านแมแ่บบ
เอกสาร ท าไดโ้ดยเลอืกจากเมนูค าสัง่ File, New  

  

 ปรากฏแถบ New Document ดา้นขวาของจอภาพ ใหเ้ลอืกรายการ On my computer… 
ในรายการ Templates จะปรากฎรายการเลอืก ดงันี้ 
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 คลกิเลอืกแมแ่บบเอกสารทีต่อ้งการ แลว้คลกิปุ่ ม OK เพยีงเท่านี้กจ็ะเป็นการเปิดใชง้าน
แมแ่บบเอกสารทีอ่อกแบบไวด้ว้ยเทคนิค Style  

แม่แบบเอกสารเทคนิค Style ด้วย Microsoft Word 2007 

 ใชห้ลกัการเดยีวกบัการสรา้งแมแ่บบเอกสารเทคนิค Style ดว้ย Microsoft Word 2003 แต่
ใหค้ลกิเลอืกรายการ Save in: เป็น Trusted Templates เพื่อใหโ้ปรแกรมเลอืกโฟลเดอรท์ีเ่กบ็แฟ้ม
เอกสารแมแ่บบ 

  

 

แม่แบบเอกสารเทคนิค Style ด้วย Microsoft Word 2010 

 เมือ่สรา้งเอกสาร Templates เรยีบรอ้ยแลว้ใหค้ลกิปุ่ ม File , Save as Send คลกิทีค่ าสัง่ 
Chang File Type และ คลกิเลอืก Template (*.dotx)
 

 

คลกิปุ่ ม Save As โปรแกรมจะใหใ้ส่ชื่อไฟลข์อง Templates นี้ 
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การใชง้านใหค้ลกิปุ่ ม File, New และหา Templates ตามชื่อทีไ่ดต้ัง้ไว ้

 

 

แม่แบบเอกสารเทคนิค Style ด้วย Microsoft Word 2013 

 เมือ่สรา้งเอกสาร Templates เรยีบรอ้ยแลว้ใหค้ลกิปุ่ ม File , Export คลกิทีค่ าสัง่ Chang 
File Type และ คลกิเลอืก Template (*.dotx)
 

 

 คลกิปุ่ ม Save As โปรแกรมจะใหใ้ส่ชื่อไฟลข์อง Templates นี้ 
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การใชง้านใหค้ลกิปุ่ ม File, New และหา Templates ตามชื่อทีไ่ดต้ัง้ไว ้

 

 

แม่แบบเอกสารเทคนิค Style ด้วย OpenOffice.org Writer 

 ใชห้ลกัการเดยีวกบั Microsoft Word 2003 แต่เปลีย่นค าสัง่เป็น File, Templates, Save… 
ซึง่จะปรากฏจอภาพควบคุมดงันี้ 

  

 คลกิเลอืก Categories เป็น My Templates แลว้ตัง้ชื่อแฟ้มแมแ่บบในรายการ New 
template จากนัน้คลกิปุ่ ม OK  

 

แม่แบบเอกสารเทคนิค Style ด้วย LibreOffice Writer 

 เมือ่สรา้ง Templates เรยีบรอ้ยแลว้ใหค้ลกิเมนูค าสัง่ File, Save as Template… 
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 คลกิเลอืก Categories เป็น My Templates แลว้ตัง้ชื่อแฟ้มแมแ่บบในรายการ New 
template จากนัน้คลกิปุ่ ม OK  

 

แม่แบบสไลดด้์วย Microsoft PowerPoint 2003 

 ใชห้ลกัการเดยีวกบัการก าหนด Default Font แต่ใหเ้พิม่การตกแต่งสไลด ์เช่น การใส่สหีรอื
รปูภาพ Background การตกแต่งดว้ยดว้ย Drawing จากนัน้บนัทกึดว้ยค าสัง่ File, Save As… 

  

 เลอืกรายการ Save as type เป็น Design Template (*.pot) จากนัน้ตัง้ชื่อแฟ้มแมแ่บบ
สไลดแ์ลว้คลกิปุ่ ม Save 
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แม่แบบสไลดด้์วย Microsoft PowerPoint 2007 

 ใชห้ลกัการเดยีวกบั Microsoft PowerPoint 2003  

แม่แบบสไลดด้์วย Microsoft PowerPoint 2010 

 ใชห้ลกัการเดยีวกบั Microsoft PowerPoint 2003 

แม่แบบสไลดด้์วย Microsoft PowerPoint 2013 

 ใชห้ลกัการเดยีวกบั Microsoft Word 2013 คอืไปทีเ่มนูค าสัง่ File , Export , Chang File 
Type แลว้เลอืก Template (*.potx) ก าหนดชื่อตามตอ้งการ 

แม่แบบสไลดด้์วย OpenOffice.org Impress 

 ใชห้ลกัการเดยีวกบั Microsoft PowerPoint 2007 แต่เปลีย่นค าสัง่เป็น File, Templates, 
Save… 

แม่แบบสไลดด้์วย LibreOffice Impress 

 ใชห้ลกัการเดยีวกบั LibreOffice Writer คอืไปทีเ่มนูค าสัง่ File, Save As Template…  
คลกิเลอืก Categories เป็น My Templates แลว้ตัง้ชื่อแฟ้มแมแ่บบในรายการ New template 
จากนัน้คลกิปุ่ ม OK  

 

แม่แบบเอกสารเทคนิค Form ด้วย Microsoft Word 2003 

 นอกจากแมแ่บบเอกสารดว้ยเทคนิค Style แลว้ ยงัอาจจะมกีารสรา้งแมแ่บบเอกสารใน
ลกัษณะการก าหนดช่องป้อนรายการดว้ย Form ต่างๆ ดงันี้  

 

 แมแ่บบเอกสาร ดงัตวัอยา่งท าไดโ้ดย  

1. สรา้งแฟ้มเอกสารใหมด่ว้ยค าสัง่ File, New, Blank document 

2. ก าหนดขนาดกระดาษ และแนวกระดาษดว้ยค าสัง่ File, Page Setup… 
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3. คลกิเมาส ์ณ ต าแหน่งทีต่อ้งการแลว้พมิพข์อ้ความเพื่อแสดงป้ายก ากบั (Label)  
ดงัตวัอยา่ง 

 

 จะใชเ้ครือ่งมอืตาราง (Table) ควบคุมการจดัวางองคป์ระกอบหรอืไมก่ไ็ด ้ 

4. เปิดเครือ่งมอื Form ดว้ยค าสัง่ View, Toolbars, Forms 

 

5. คลกิเลอืกเครือ่งมอืทีต่อ้งการ เช่น ตอ้งการใหผู้ใ้ชป้้อนชื่อโครงการต่อจากรายการ 
Project Title: ใหค้ลกิเมาสห์ลงัขอ้ความ จากนัน้คลกิเครือ่งมอื Text Form Field  จะ
ปรากฎแถบสเีทา ดงัตวัอยา่ง 

 

6. ท าซ ้าต าแหน่งอื่นๆ ตามเหมาะสม 
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7. กรณทีีร่ายการอื่นๆ ตอ้งการปรบัรปูแบบการป้อน เช่น Target Audiences: ตอ้งการให้
คลกิเลอืก สามารถใชเ้ครือ่งมอื Check box form field   ได ้ดงันี้ 

 

8. บนัทกึแฟ้มเป็น .doc เพื่อเป็นเอกสารต้นฉบบั 

9. คลกิปุ่ ม Protect Form ปุ่ มรปูแมกุ่ญแจ เพื่อป้องกนัไมใ่หผู้ใ้ชแ้กไ้ขขอ้ความใดๆ ได้
นอกจากป้อนขอ้ความในฟอรม์เท่านัน้ 

 

10. บนัทกึแฟ้มเป็นแมแ่บบเอกสาร (.dot) 

แม่แบบเอกสารเทคนิค Form ด้วย OpenOffice.org 

 

 แมแ่บบเอกสาร ดงัตวัอยา่งท าไดโ้ดย  

1. สรา้งเอกสารใหม ่แลว้พมิพข์อ้ความดงัตวัอยา่ง จากนัน้บนัทกึแฟ้มเอกสาร 

2. เปิดแถบเครือ่งมอืจดัการ Form ดว้ยค าสัง่ View, Toolbars, Form Controls 
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3. คลกิเมาส ์ณ ต าแหน่งทีต่อ้งการวางฟิลด ์เช่น หลงัขอ้ความ Project Title: คลกิปุ่ ม
ควบคุมฟอรม์ทีต่อ้งการ กรณนีี้คอื ฟิลด ์Text Box แลว้คลกิเมาส ์ณ ต าแหน่งจดุเริม่ตน้
ใชเ้ทคนิค Drag & Drop สรา้งกล่องขอ้ความใหไ้ดข้นาดทีต่อ้งการ 

 

4. ดบัเบลิคลกิที ่Field ทีส่รา้งเพื่อเปิดหน้าต่าง Properties  

 

ปรบัแต่งค่าใหเ้หมาะสม 

5. ท าซ ้าส่วนอื่นๆ จนครบ  

6. คลกิปุ่ ม Design mode on/off เพื่อปิดสถานการณ์ออกแบบฟอรม์  



คู่มอืการเตรยีมสือ่ดจิทิลัทีม่คีุณภาพ 

 

95 

7. บนัทกึแฟ้มเอกสาร แลว้บนัทกึเป็นแมแ่บบดว้ยค าสัง่ File, Templates, Save  

เทคนิคการสร้าง Filed ของ OpenOffice.org 

การสร้างฟิลดว์นัท่ี  

1. คลกิเมาส ์ณ ต าแหน่งทีต่อ้งการวางฟิลดว์นัที ่คลกิปุ่ ม More Control เพื่อเปิดแถบ
เครือ่งมอืเพิม่อกี 1 ชุด 

 

2. คลกิปุ่ ม Date field แลว้สรา้งกล่องฟิลด ์จากนัน้ดบัเบลิคลกิกล่องฟิลดเ์พื่อเขา้สู่การ
ก าหนดค่าผ่าน Properties 

 

3. เลื่อนหารายการ Dropdown แลว้ปรบัแกไ้ขค่าเป็น Yes  

4. ทดสอบโดยปิดโหมดแกไ้ข Form ดว้ยปุ่ ม Design Mode On/Off 
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หมายเหต ุหากตอ้งการใหเ้อกสารแมแ่บบฟอรม์ถูกเปิดแลว้ไมอ่นุญาตใหแ้กไ้ขขอ้ความใดๆ ยกเวน้
เตมิขอ้มลูในฟอรม์ ใหเ้ลอืกค าสัง่ Tools, Options, OpenOffice.org, Security จากนัน้คลกิเลอืก
รายการ Open this document in read only mode 

 

  



 

 

การเตรียมภาพดิจิทลัท่ีมีคณุภาพ 

 

ข้อก าหนดการเตรียมภาพดิจิทลั 

 การน าเสนอรปูภาพเพื่อประกอบการน าเสนอในลกัษณะต่างๆ โดยภาพทีไ่ดม้านัน้มทีัง้
ภาพทีถ่่ายดว้ยกลอ้งถ่ายภาพดจิทิลั (Digital Camera) ภาพจากเครือ่งกราดภาพ (Scanner) 
ซึง่มคี่าก าหนดการจดัเตรยีมภาพ และการใชง้านที่แตกต่างทัง้ความละเอยีด (Resolution) 
ขนาดภาพ (Image Size) เพื่อใหก้ารน าภาพไปใชใ้นลกัษณะต่างๆ เป็นไปอย่างถูกตอ้ง ควรมี
การเตรยีมภาพใหเ้หมาะสมกบัรปูแบบการใชง้าน 

วนัท่ีเวลาของอปุกรณ์เตรียมภาพดิจิทลั 

 วนัที/่เวลาของกลอ้งภ่ายภาพดจิทิลั และเครือ่งคอมพวิเตอรม์คีวามส าคญัอยา่งมากใน
การจดัการภาพดจิทิลั กลอ้งถ่ายภาพดจิทิลัและเครือ่งสแกนเนอรใ์นปัจจบุนัมกีารเกบ็ขอ้มลู
วนัที/่เวลาทีถ่่าย สแกน หรอืแกไ้ขลงไปในแฟ้มภาพดจิทิลั ผ่านส่วนการท างานทีเ่รยีกว่า Image 
Metadata  โดยเฉพาะ 
ภาพฟอรแ์มต JPG และ TIFF ซึง่มซีอฟตแ์วรจ์ านวนมากทีส่ามารถดงึค่าวนัที/่เวลาดงักล่าว 
มาใชป้ระโยชน์ได ้เช่น การน ามาใชเ้ป็นส่วนประกอบในชื่อของภาพ (File name) ดงันัน้การ
ถ่ายภาพ หรอืสแกนภาพ ควรก าหนดวนัที/่เวลาของกลอ้งถ่ายภาพดจิทิลั คอมพวิเตอรท์ีต่่อ
สแกนเนอรใ์หถู้กตอ้งตรงตามความเป็นจรงิทุกครัง้ 

 

รูปแสดงการตั้งค่าวนั/เวลาของกล้องถ่ายภาพดจิิทัล  (ค าส่ังแตกต่างกนัได้) 

วนัทีท่ีถ่่ายภาพ สแกนภาพ และปรบัแกไ้ขภาพฟอรแ์มต JPG และ TIF จะจดัเกบ็ไวใ้น
รายการของเมทาดาทาชุด EXIF (Exchangeable Image File Format) ดงัตวัอยา่งขา้งล่างเป็น



 

 

รายการ EXIF Metadata ของภาพจากกลอ้งถ่ายภาพดจิทิลัทีเ่ปิดเรยีกดูดว้ยซอฟต์แวร ์
XnView  

 

รูปแสดงค่า EXIF ของภาพดจิิทัลที่ได้จากกล้องถ่ายภาพดจิิทัล 

ค่าดงักล่าวสามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดด้ว้ยซอฟตแ์วรต่์างๆ เช่น การดงึค่าวนัที/่เวลา
ของ 
ภาพถ่ายดจิทิลัมาใชเ้ป็นส่วนประกอบของชื่อแฟ้มภาพ ดว้ยความสามารถ Rename ของ 
XnView  

 

รูปแสดงค่าดึงค่าวนัที่จาก EXIF มาเป็นส่วนประกอบของช่ือแฟ้มภาพดจิิทัลด้วย XnView 



 

 

 

ความละเอียดของภาพ (Image Resolution) 

 ความละเอยีดของภาพกเ็ป็นองคป์ระกอบส าคญัทีต่อ้งพจิารณาในการเตรยีมภาพ ดว้ย
ราคาของอุปกรณ์จดัเกบ็ทีล่ดลงบนฐานของความสามารถในการจดัเกบ็ทีม่ากขึน้กว่าเดมิ ท าให้
การบนัทกึภาพ การถ่ายภาพ การสแกนภาพควรก าหนดค่าความละเอยีดของภาพใหส้งูเท่าที่
อุปกรณ์จะรบัได ้หรอื 
สงูพอควร เช่น มากกว่า 150 จดุต่อนิ้ว (Dot per Inch) หรอืก าหนดค่าความกวา้งของภาพ 
คุณภาพของภาพ (Image Quality) จากกลอ้งถ่ายภาพดจิทิลัใหอ้ยูใ่นระดบัทีด่ถีงึดทีีสุ่ด  

 

รูปแสดงการตั้งค่าคุณภาพของถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายภาพดจิิทัล (ค าส่ังแตกต่างกนัได้) 

ขนาดของภาพ (Image Size) 

 ขนาดของภาพกม็คีวามส าคญัไมแ่พค้วามละเอยีดของภาพ โดยการเตรยีมภาพตน้ฉบบั
ควรก าหนดขนาดภาพใหส้งูไวก่้อน เพื่อใหส้ามารถน าไปใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม หน่วยวดั
ขนาดของภาพคอืจดุหรอืพกิเซล (Pixel) ประกอบดว้ยค่าความกวา้ง (Width) และค่าความสงู 
(Height)  

 การเตรยีมภาพต้นฉบบัเพื่อใชป้ระกอบการจดัพมิพเ์อกสาร ควรก าหนดขนาดภาพไม่
น้อยกว่า 1024 × 768 พกิเซล และควรปรบัขนาดภาพใหเ้หมาะสมในการใชง้านแต่ละครัง้ แต่
ละลกัษณะโดย 
ใชเ้ทคนิคการปรบัขนาดภาพดว้ยค าสัง่ของซอฟตแ์วรจ์ดัการภาพ (หลกีเลีย่งการปรบัขนาดภาพ
ดว้ย 
การลากจดุ Handle ทีมุ่มของภาพ) โดยการปรบัแต่ง การปรบัขนาดภาพนัน้ ภาพทีป่รบัควร
บนัทกึดว้ยชื่อแฟ้มภาพใหม่ เพื่อเกบ็แฟ้มภาพตน้ฉบบัไวใ้ชง้านต่อ 



 

 

 การเตรยีมภาพส าหรบัเวบ็ไซต ์สื่อน าเสนอต่างๆ ควรปรบัขนาดภาพใหเ้หมาะสมดว้ย
ซอฟตแ์วรจ์ดัการภาพทุกครัง้ และควรก าหนดขนาดทีเ่ป็นมาตรฐานในงานต่างๆ ดว้ย ดงัเช่นที่
เวบ็ไซต ์iab.net ไดแ้นะน าไวด้งันี้ 

 

รปูแสดงขนาดของภาพลกัษณะต่างๆ ในการน าเสนอผา่นเวบ็ 

สีของภาพ 

 สขีองภาพกม็คีวามส าคญัต่อภาพลกัษณ์ขององคก์รได ้ณ เวลานี้การเรยีกสดีว้ยชื่อ
เรยีกตามปกต ิเช่น แดง เขยีว เหลอืง ฟ้า อาจจะสรา้งปัญหาไดง้่าย เช่น สขีองโลโกห้น่วยงาน
เป็นสแีดง กค็งเป็น 
การยากทีจ่ะบอกว่าสแีดงลกัษณะใด เช่น แดงเขม้ แดงมดื แดงอ่อน แดงสว่าง ดงันัน้การ
ก าหนด 
รหสัก ากบัส ีโดยเฉพาะสขีองหน่วยงานยอ่มสรา้งความเขา้ใจทีต่รงกนัได้ 

 ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิไดต้ระหนกัถงึสทีีม่ต่ีอ
ภาพลกัษณ์องคก์ร จงึไดก้ าหนดรหสัก ากบัสขีองโลโก ้ดงันี้ 



 

 

 

รปูแสดงรหสัสีโลโก้ของ สวทช. 

เมทาดาทาสืบค้นรปูภาพ 

 รปูภาพดจิทิลัฟอรแ์มต TIF และ JPG นอกจากจะมเีมทาดาทาชุด EXIF ทีไ่ดจ้าก
อุปกรณ์แลว้ ยงัอนุญาตใหผู้ใ้ชง้านป้อนขอ้มลูเพิม่เตมิลงไปในเมทาดาทาชุด IPTC อกีดว้ย เพื่อ
ช่วยในการสบืคน้  
การแลกเปลีย่นขอ้มลูกบัระบบต่างๆ ขอ้มลูทีป้่อนประกอบดว้ยชื่อภาพ ค าอธบิายภาพ ชื่อผู้
ถ่ายภาพ/ 
ผูส้รา้งสรรค ์ค าคน้ หมวดภาพ ตลอดทัง้เงือ่นไขการใชง้านต่างๆ  

 การป้อนขอ้มลูเมทาดาทา IPTC จะตอ้งใชซ้อฟตแ์วรเ์ฉพาะ เช่น XnView ตวัอยา่ง 
การป้อนขอ้มลูลงใน IPTC ดว้ย XnView ท าไดโ้ดยเปิดโปรแกรม XnView แลว้คลกิขวาทีภ่าพ 
ทีต่อ้งการ เลอืกค าสัง่ Edit IPTC Data จะปรากฏจอภาพป้อนขอ้มลูเมทาดาทา ดงันี้ 



 

 

 

รปูแสดงค าสัง่ป้อน IPTC ของ XnView 

ขอ้มลูทีป้่อนไปสามารถใชค้ าสัง่สบืคน้ของ XnView และยงัท างานกบัซอฟตแ์วรต่์างๆ  
ทีจ่ดัการเมทาดาทาของภาพได ้เช่น NextGen Gallery ของ Wordpress.org JoomGallery 
ของ Joomla และ Gallery2 รวมถงึเวบ็ไซตค์ลงัภาพอยา่ง Fickr.com  



 

 

 
รปูแสดงการดึงข้อมูล IPTC ของภาพมาแสดงผ่าน Flickr.com 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อก าหนดการพฒันาเอกสารเวบ็ 

 สื่อดจิทิลัรปูแบบหนึ่งทีแ่พร่หลายในปัจจบุนัไดแ้ก่ เอกสารเวบ็ ดงันัน้การพฒันาเอกสาร
เวบ็กค็วรก าหนดแนวปฏบิตัเิพื่อใหไ้ดเ้อกสารเวบ็ทีม่คีุณภาพ ตรงกบัเทคโนโลย ีรองรบัการ
เขา้ถงึของ Search Engine ดงันี้ 

1. เวบ็ไซตค์วรจะสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของ W3C ส ำหรับ Extensible HyperText 

Markup Language (XHTML) ระดบั 1.0 หรือ HTML ระดบั 4.0 

2. เวบ็ไซตค์วรจะสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของ W3C ในเร่ืองกำรพฒันำเวบ็ไซตใ์ห้

ทุกคนเขำ้ถึงได ้(Web Content Accessibility Guidelines) ระดบั 1.0 

3. เวบ็ไซตใ์ดใช ้Cascading Style Sheets (CSS) เวบ็ไซตเ์หล่ำนั้นควรจะสอดคลอ้ง

กบัขอ้ก ำหนดของ W3C ส ำหรับ CSS ระดบั 1 

4. ในกำรน ำเสนอขอ้มูลในแต่ละหนำ้จะตอ้งมี Header และ Footer ท่ีเหมำะสม เช่น 

 Header จะตอ้งประกอบดว้ย โลโกข้ององคก์รท่ีจะลิงคก์ลบัไปท่ีหนำ้แรกของ

องคก์ร ช่ือของหน่วยงำนท่ีจะลิงคไ์ปท่ีหนำ้แรกของหน่วยงำน เมนูหลกัของ

เวบ็ไซต ์และช่องส ำหรับคน้หำขอ้มูล 

 Footer จะตอ้งประกอบไปดว้ยขอ้ควำมสงวนลิขสิทธ์ิในกำรน ำขอ้มูลใน

เวบ็ไซตไ์ปใชง้ำน รวมทั้งท่ีอยูใ่นกำรติดต่อ 

5. ในกำรตั้งช่ือแฟ้มขอ้มูลและช่ือโฟลเดอร์ ใหใ้ชห้ลกักำรเดียวกบัท่ีไดแ้นะน ำใน

ขอ้ก ำหนดกำรตั้งช่ือโฟลเดอร์และช่ือแฟ้มเอกสำร โดยไม่ตอ้งระบุวนัท่ีสร้ำง/

เผยแพร่ 

6. เอกสำรเวบ็ทุกเอกสำรจะตอ้งมีกำรก ำหนดช่ือของเอกสำรหนำ้นั้น ไวใ้นส่วนของ

แทก็ <title>…</title> โดยช่ือท่ีก ำหนดข้ึนมำควรใชภ้ำษำองักฤษ และต่อทำ้ยดว้ย

ภำษำไทยได ้และอธิบำยถึงภำพรวมของเวบ็ไซตน์ั้นๆ ใหไ้ดม้ำกท่ีสุด โดยไม่ควร

ยำวเกิน 64 ตวัอกัษร และหำกใช ้CMS ใดๆ พฒันำจะตอ้งก ำหนดช่ือของเอกสำร

เวบ็ดว้ยส่วนควบคุมของ CMS ใหถู้กตอ้งเช่นกนั 

 ไม่ควรใชเ้ทคนิคใดๆ ในกำรพิมพ ์เช่น กำรเวน้วรรคระหวำ่งตวัอกัษร 

หรือควบคุมดว้ย Javascript 

7. เอกสำรเวบ็ทุกเอกสำรตอ้งก ำหนดคียเ์วิร์ด (Keyword) โดยกำรใชแ้ทก็  

<meta name=“keywords” content=“ค ำ1,ค ำ2,…”> ตวัอยำ่งเช่น  



 

 

<meta name=“keywords” content=“STKS, Science and Technology Knowledge 

Services, NSTDA, Library, หอ้งสมุด, บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ”> เป็นตน้        

กรณีท่ีพฒันำเวบ็ดว้ย CMS จะตอ้งก ำหนดคียเ์วร์ิดของเวบ็และบทควำมให้

เหมำะสมจำกส่วนควบคุมของ CMS ดว้ย 

8. เอกสำรเวบ็ทุกเอกสำรจะตอ้งก ำหนดค ำอธิบำยเวบ็อยำ่งยอ่ (Description) ดว้ยแทก็ 

<meta name=“description” content=“ค ำอธิบำยเวบ็”>  ทั้งน้ีขอ้ควำมดงักล่ำว 

ไม่ควรยำวเกิน 250 ตวัอกัษร และกรณีท่ีพฒันำเวบ็ดว้ย CMS จะตอ้งก ำหนด

ค ำอธิบำยเวบ็ของบทควำมและเวบ็ไซตจ์ำกส่วนควบคุม CMS ดว้ย 

 
รูปแสดงค าส่ังก าหนดช่ือเอกสาร ค าอธิบายเวบ็ และค าค้นเอกสารเวบ็ของโปรแกรม Joomla 

9. เอกสำรเวบ็ทุกเอกสำรจะตอ้งก ำหนดช่ือหน่วยงำนหรือผูพ้ฒันำเวบ็ ดว้ยแทก็  

<meta name=“author” content=“ช่ือหน่วยงำน/ผูพ้ฒันำเวบ็”> และกรณีท่ีพฒันำ

เวบ็ดว้ย CMS จะตอ้งก ำหนดค ำอธิบำยเวบ็ของบทควำมและเวบ็ไซตจ์ำกส่วน

ควบคุม CMS ดว้ย รวมทั้งควรปรับแกไ้ขค่ำ Profile ของผูใ้ชจ้ำกระบบของ CMS 

ใหถู้กตอ้งครบถว้น 

 



 

 

รูปแสดงค าส่ังก าหนดช่ือเอกสาร ค าอธิบายเวบ็ ค าค้นและผู้เขียนเอกสารเวบ็ของโปรแกรม Joomla 
10. เอกสำรเวบ็ทุกเอกสำรจะตอ้งมีกำรก ำหนดชุดของตวัอกัษร (Character Set) โดย

จะตอ้งก ำหนดเป็นชุด TIS-620 หรือ UTF-8 ซ่ึงกำรก ำหนดชุดของตวัอกัษรใน

เอกสำรแต่ละหนำ้นั้นจะใชค้  ำสั่ง  

<meta http-equiv=“Content-Type” content=“text/html;charset=TIS-620”> หรือ 

<meta http-equiv=“Content-Type” content=“text/html;charset=UTF-8”> 

 กำรระบุ TIS-620 หรือ UTF-8 จะตอ้งระบุใหเ้หมือนกนัทั้งเวบ็ และตอ้ง

ตรงกบัระบบภำษำไทยของโปรแกรมจดักำรฐำนขอ้มูล และ Web 

Programming รวมทั้งเคร่ืองมือท่ีใชพ้ฒันำเวบ็ 

11. กำรก ำหนดชนิดของแบบอกัษร (Font) ท่ีใชแ้สดงผล ควรก ำหนดเป็นชุดฟอนต ์

ท่ีครอบคลุมกบัระบบปฏิบติักำรต่ำงๆ ใหม้ำกท่ีสุด โดยกำรใชแ้ทก็  

<font face=“ช่ือของฟอนต”์> โดยเฉพำะเวบ็ไซตท่ี์มีกำรใชข้อ้มูลท่ีเป็นภำษำไทย 

จะตอ้งก ำหนดช่ือฟอนตท่ี์มีอยูใ่นเคร่ือง Macintosh และ PC พร้อมทั้งระบุขนำดท่ี

เหมำะสมดว้ย ชุดฟอนตท่ี์แนะน ำไดแ้ก่  

<font face=” “Tahoma, MS Sans Serif, Thonburi”>…</font> 

ส ำหรับกำรก ำหนดผำ่นส่วนควบคุม CSS ใหร้ะบุดว้ยค ำสั่ง  

Font-Family: Tahoma, “MS Sans Serif”, Thonburi; 

 



 

 

รูปแสดงค าส่ังก าหนดแบบอกัษรผ่าน CSS ของโปรแกรม Joomla 
 

12. หลีกเล่ียงกำรคดัลอก (copy) เน้ือหำจำกเอกสำรใดๆ มำวำงบน WYSIWYG 

Editor ของ CMS เน่ืองจำกจะติด Special Code จำกซอฟตแ์วร์มำดว้ย ส่งผลให้

กำรแสดงผลผดิพลำดได ้ทั้งน้ีควรน ำไปวำง (Paste) ผำ่น Text Editor ก่อนแลว้จึง

ค่อยคดัลอกและน ำมำวำงบน WYSIWYG Editor 

13. กำรน ำภำพมำประกอบในเอกสำร จะตอ้งก ำหนดควำมกวำ้ง และควำมสูงท่ี

ถูกตอ้ง 

ของภำพนั้นไวด้ว้ยเสมอ เพื่อช่วยใหก้ำรจดัโครงร่ำงของเอกสำรท ำไดอ้ยำ่ง

รวดเร็ว รวมทั้งจะตอ้งก ำหนดแอทริบิวต ์alt และ title ไวภ้ำยในแทก็ <img src=..> 

เช่น 

<img src=“ช่ือไฟลภ์ำพ” width=“ควำมกวำ้งเป็นพิกเซล” height=“ควำมสูงเป็น

พิกเซล” alt=“ค ำอธิบำยภำพ” title=“ค ำอธิบำยภำพ”> เพื่อแสดงขอ้ควำมอธิบำย

ส ำหรับเวบ็เบรำวเ์ซอร์บำงชนิด ท่ีไม่สำมำรถแสดงขอ้มูลท่ีเป็นรูปภำพได ้และ

เป็นขอ้มูลส ำหรับกำรสืบคน้ของ Search Engine 

 กรณีท่ีใช ้CMS สำมำรถก ำหนดค่ำควำมกวำ้ง ควำมสูง และค ำอธิบำยภำพ

ไดจ้ำกระบบ 

14. กำรน ำรูปภำพมำประกอบในเอกสำรเวบ็ ถำ้รอบๆ ต ำแหน่งท่ีวำงรูปภำพมี

ตวัอกัษร ควรจะก ำหนดระยะห่ำงจำกขอบของรูปทุกดำ้น โดยกำรใชแ้อทริบิวต ์

vspace=“ระยะห่ำงเป็นพิกเซล” hspace=“ระยะห่ำงเป็นพิกเซล” และถำ้รูปนั้นเป็น 

ตวัเช่ือมโยงไปยงัเอกสำรอ่ืน ควรก ำหนดควำมกวำ้งของกรอบเท่ำกบัศูนย ์ 

ดว้ยแอทริบิวต ์border=“0”  

 กรณีท่ีใช ้CMS สำมำรถก ำหนดค่ำดงักล่ำวไดจ้ำกระบบ 



 

 

 
รูปแสดงค าส่ังตั้งค่าการแสดงผลรูปภาพของโปรแกรม Joomla 
 

15. กำรพิมพเ์น้ือหำจะตอ้งใหค้วำมส ำคญักบักำรใชเ้คร่ืองหมำยวรรคตอน  

กำรเขียนทบัศพัท ์และศพัทบ์ญัญติั 

16. ผูเ้ขำ้ชมเวบ็ไซตค์วรไดรั้บแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบักำรใชง้ำนโปรแกรมปลัก๊อิน (Plug-

ins) พร้อมทั้งควรมีจุดเช่ือม (Link) ใหส้ำมำรถดำวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม

นั้นๆ ไดโ้ดยสะดวก   

17. ในระหวำ่งกำรพฒันำควรจะมีกำรทดสอบกำรแสดงผล โดยกำรใชโ้ปรแกรม 

เวบ็เบรำวเ์ซอร์หลำยๆ ชนิด เช่น 

 โปรแกรม Mozilla Firefox บน PC 

 โปรแกรม Internet Explorer บน PC 

 โปรแกรม Mozilla Firefox บน Macintosh 

 โปรแกรม Internet Explorer บน Macintosh 

 โปรแกรม Safari บน Macintosh 

 หรือเวบ็เบรำวเ์ซอร์ใหม่ๆ ท่ีสำมำรถทดสอบได ้

18. เวบ็ไซตจ์ะตอ้งติดซอฟตแ์วร์วเิครำะห์กำรเขำ้ชม เช่น Truehits, Google Analytic 

และน ำผลมำวเิครำะห์ ปรับปรุงเวบ็อยำ่งสม ่ำเสมอ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุญเลศิ อรณุพบิลูย ์

บุญเกยีรต ิเจตจ านงนุช 

ฝ่ายบรกิารความรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ



 

 

ค าน า 

 

 คู่มอืฉบบัน้ีจดัท าขึน้มาเพื่อประกอบคู่มอื “ขอ้ก าหนดการพฒันาสื่อดจิทิลัทีม่คีุณภาพ” 
โดยเน้นการแนะน าการใชง้านโปรแกรมเพื่อจดัการสื่อดจิทิลัทัง้ทีเ่ป็นเอกสารงานพมิพ ์ 
ภาพดจิทิลัใหไ้ดส้ื่อดจิทิลัทีไ่ดม้าตรฐาน มคีุณภาพ ไมเ่สยีเวลาและ/หรอืท างานซ ้าซอ้น  

 โปรแกรมทีแ่นะน าตามคู่มอืไดแ้ก่ Microsoft Office 2003/2007/2010/2013 
OpenOffice.org LibreOffice PDF Creator Acrobat Professional และ XnView 

 ผูเ้ขยีนหวงัว่าจะเป็นเอกสารตัง้ตน้ส าหรบัหน่วยงานทีส่นใจประกาศ/ก าหนดใชง้าน
ขอ้ก าหนด/มาตรฐานการพฒันาสื่อดจิทิลัทีม่คีุณภาพ และหากมขีอ้ผดิพลาดประการใด ผูเ้ขยีน
ขออภยัและกรณุาแจง้มาที ่boonlert@nstda.or.th 

 

 

 

 บุญเลศิ อรณุพบิลูย ์

 10 เมษายน 2554 
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