ชาย : ท่านคณบดีและท่านอาจารย์ทกุ ท่าน มีโอกาสดีได้ มาพูดคุยกันและดีใจที่เห็นจุดมุง่ หวังของแต่ละคน
อย่าเอาแบบลูกพี่ อย่างผมเนี่ยทางานมาไม่ร้ ูตงกี
ั ้ ่สิบปี ก็ทางานไปเรื่ อยอ่ะ ไม่ได้ มงุ่ หวังในเรื่ องตาแหน่งตรง
นี ้ แล้ วเมื่อสมัยก่อนไม่มีเงินประจาตาแหน่งนะ ที่เขาทา ๆ กันน่ะคือเขาตังใจท
้ า เพื่อให้ ได้ ผลงานขึ ้นมา แต่
ขณะนี ้มันมีผลตอบแทนน่าทา อย่าเอาแบบลูกพี่ที่ไม่ทาอะไรกัน อย่างผมนะไม่ใช่อย่างคนอื่น ผมจบมา
ตังแต่
้ 23 ได้ มงั๊ แล้ วก็มาเรี ยนต่อปริญญาโทจบปี 33 แล้ วเพิ่งมาทา ผศ. ตอนปี 47 มันทิ ้งระยะเวลาเยอะ
นึกออกไหมทิ ้งไปแล้ วเนี่ยมันเหมือนทิ ้งเงินอ่ะ เหมือนทิ ้งเงินเลย เราไม่เห็นคุณค่าของมัน เพราะฉะนันอย่
้ า
ปล่อยเวลาให้ สญ
ู เปล่า แล้ วผมต้ องขอบคุณคณะที่ทาให้ ผมได้ ผศ. ตอนนันให้
้ ผมไปสอนวิจยั ผมก็ไม่คดิ จะ
ทาหรอกครับ ไปสอนวิจยั แล้ วไปเจอที่ ๆ นึง ที่นกั ศึกษาเขาทา proposal มาส่ง ก็คือที่ทงุ่ ครุ เขาเลี ้ยงแพะ
ผมมาคิด เอ๊ ะ ทาไมเขามาเลี ้ยงแพะในกรุงเทพ ที่ดนิ ในกรุงเทพแพงไหม แพงมาก แล้ วเขาเลี ้ยงแพะ ผมก็
เลยเอ๊ ย มันจะคุ้มมัย๊ เนี่ย ประกอบกับผมจบปริญญาโทมาเนี่ย ผมทาเรื่ องของการเลี ้ยงโคนม ผมจบมาผม
ทาเรื่ องเลี ้ยงโคนมที่นครสวรรค์ รูปแบบมันเหมือนกันเลยการคานวณ การอะไรใช้ เหมือนกันหมด เพียงแต่
เปลี่ยนจากโคนมมาเป็ นแพะ แล้ วผมก็ทามาเรื่ อย ซึง่ สมัยก่อนไม่มีใครกล้ าทางานวิจยั ส่ง อคส. นะ เพราะ
ตกหมด แต่ผมไม่ร้ ูทะลึง่ ยังงัยไม่ร้ ู พอทางานวิจยั เสร็จซักปี นึงเสร็จ เราก็ไปทาเอกสารประกอบการสอนอีก
ซักเล่มนึง เราก็นา่ จะขอ ผศ. ได้ แล้ ว ก็คดิ อย่างนัน้ พอส่งงานวิจยั เสร็จก็เริ่มทาเอกสารประกอบการสอน ก็
หิ ้วอย่างอาจารย์นิชาภาเหมือนกัน ไปไหนเอาไปด้ วย กระเตงอยูท่ ายรถ แต่ไม่ได้ เขียนหรอกครับ แต่เขียนก็
ตอนอยูท่ ี่บ้าน อย่างวันเสาร์ ไม่ได้ ทาอะไร วันอาทิตย์มีสอน ชีวิตเหมือนกับพวกคุณอ่ะ เหมือนกันเลย
จันทร์ -ศุกร์ สอน แล้ วก็อาทิตย์สอน มีอยูว่ นั เดียวคือวันเสาร์ ก็เขียนไปเรื่ อย ๆๆๆ แต่วา่ การเขียนของผมนัน้
ผมว่างถึงเขียน แล้ วตังเป
้ ้ าให้ ได้ วา่ จะเอาวันละกี่หน้ า อาจารย์ตงเป
ั ้ ้ าให้ ได้ วา่ จะเอาวันละกี่หน้ า แล้ วทาให้
ได้ ตังไว้
้ แล้ วทาให้ ได้ วา่ จะเอากี่หน้ า แต่ก่อนนี ้คิดเหมือนพวกน้ อง ๆ เหมือนกันเลย ก็คือจะเริ่มตรงไหน นึก
ออกไหม ๆ ทุกคนก็จะคิดจะเริ่มตรงไหน พอเริ่มไปแล้ วมันจะดีไหม ถ้ าอาจารย์คดิ อย่างนันมั
้ นไม่จบ ทาไป
เลยครับทาไปเลย ทาแล้ วก็กลับมาอ่าน ๆ แล้ ววิธีการที่ผมทานะ ไอ้ พวกสารบัญอะไรทังหลายที
้
่บอกว่าให้
เตรี ยมก่อน ผมไม่เตรี ยมเลย แล้ วพอจบบทผมค่อยไปเขียนจุดมุง่ หมายอะไรทังหลายให้
้
ล้อตามที่เราเขียน
นี่คือผมนะแต่น้องไม่ร้ ูจะทายังงัย แต่ที่ผมจะทาอย่างนันเขี
้ ยนเนื ้อหาก่อน คาถามท้ ายบทไว้ ทีหลัง แต่
บรรณานุกรมหรื อการอ้ างอิงอย่าลืม หยิบมาปั๊ บเล่มนี ้อ่านปุ๊ บเขียนเลย เขียนไว้ แผ่นนึงเลยเล่มที่ 1 เราใช้
ของคนนี ้ เล่มที่ 2 เราใช้ ของคนนี ้ อาจารย์ถ้าอาจารย์บอกว่าทาให้ เสร็จแล้ วค่อยมาเขียนหนังสืออ้ างอิง
เดี๋ยวลืมว่าใช้ เล่มไหนบ้ าง นึกออกไหม เขียนเลยครับเขียนทันทีเลย แล้ วก็ล้อเป็ นบท ๆ ไปนะ แล้ วก็มาทา
สิ่งเหล่านี ้สารบัญอะไรทังหลายมาท
้
าทีหลัง นี่ผมทานะ แล้ วเอกสารประกอบการสอนก็สาเร็จ โชคดีที่เรา
ตังใจจะท
้
าแล้ วก็ทาเลย อย่าไปบอกว่าทาอย่างนี ้แล้ วมันจะดีไหมเนี่ย ทาอย่างนี ้เขียนแบบนี ้มันจะดีไหม
เนี่ย อย่าไปคิดอย่างนัน้ คิดแล้ วไม่ได้ ทาหรอก แล้ วผมจะบอกให้ นะครับว่า หนังสือเนี่ยคุณไปดูในห้ องสมุด
แล้ วไม่ใหม่ คุณไปดูที่ศนู ย์หนังสือแล้ วจดลิสต์รายชื่อมา ลิสต์มาแล้ วก็เอามาให้ ห้องสมุดน่ะเขาซื ้อให้ ครับ

ผมโชคดีที่ไปได้ หนังสือใหม่ ๆ เพราะว่าตอนนันต้
้ องไปรับส่งหลานแม่ยาย (ลูกสาว) นัน่ แหละ ไปรับส่งที่เขา
ต้ องเรี ยนพิเศษ ไปนัง่ เป็ นวัน ๆ น่ะ แล้ วจะให้ ผมไปไหน ผมก็ไปดูตามศูนย์หนังสือนี่แหละ แล้ วก็ไปลิสต์
รายชื่อหนังสือมา แล้ วก็สง่ ให้ ห้องสมุดซื ้อ แล้ วมันจะได้ เล่มใหม่ ๆ ภาษาอังกฤษก็เหมือนกันเขาซื ้อให้ ครับ
เพราะฉะนันอย่
้ าไปอ้ างอิงเล่มเก่า ๆ แล้ วพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตเนี่ยต้ องมีเพราะมันต้ องอ้ างอิงแน่ ๆ
แล้ วอย่าไปกลัวว่าหน้ าอะไรจะไม่พอ จานวนหน้ า จานวนของแต่ละบทจะไม่พอ พออาจารย์เชื่อผม พอ เรา
ไปคิดซะก่อนว่า เออ เดี๋ยวเขียนอย่างนี ้มันน้ อย ตอนหลัง ๆ มาเขียนเยอะ ๆ ต้ องตัดออก แล้ วจะเห็นว่า
เอกสารประกอบการสอนเนี่ยเขาให้ ถึง 75% ในการอ้ างอิง คนอ้ างพรี เซนต์ตลอด แล้ วมาสรุปเป็ นของเรา
ความหมายของนาย ก ข ค ง แล้ วก็มาเป็ นของเราแค่สองบรรทัด สามบรรทัด เนี่ยครับ มันพอครับ ไม่ต้อง
กลัวว่าแต่ละบท ๆ จะไม่พอ เพราะฉะนันจะเห็
้
นว่าผมได้ กศุ ลจากการสอนนันแหละ
้
ทังในเรื
้ ่ องของงานวิจยั
และเรื่ องของเอกสารประกอบการสอน ซึง่ ทุกคนจะกลัวมาเรื่ องของงานวิจยั ส่งแล้ วตก ๆ แต่ผมโชคดีที่ไป
คิดได้ วา่ ก็เราทาวิทยานิพนธ์ยงั ผ่านเลยใช่ไหม มาทาผลงานทางวิชาการจะไม่ผา่ นหรื องัย อาจารย์ฉตั รแก้ ว
พอจะทราบไหมว่าทาไมงานวิจยั ถึงตกบ่อย
อ.ฉัตรแก้ ว : เอาประสบการณ์ผมดีกว่า ผมส่ง รศ. มา ... ตัว ตกมาแล้ ว จริง ๆ เขามีระดับการตรวจ ถ้ าเป็ น
รศ. จะต้ องเป็ นนานาชาติ ผมเป็ นระดับชาติ ผมส่ง nectec ซึง่ ไม่ได้ ตอนนันยั
้ งไม่ร้ ู คิดว่าส่ง nectec แล้ ว
ถึงระดับชาติแล้ ว มันน่าจะได้ แต่เขาเอานานาชาติ ซึง่ ก็ขึ ้นอยูก่ บั ผู้ตรวจซึง่ ผู้ตรวจลอตนันเขาเอานานาชาติ
้
ผมก็เลยตกวิจยั
ชาย : การเผยแพร่ใช่ไหม
อ.ฉัตรแก้ ว : ใช่ ต้ องระดับนานาชาติ
ชาย : พวก journal
อ.ฉัตรแก้ ว : ถูกต้ อง
ชาย : ถ้ าเป็ น ผศ. หล่ะ
อ.ฉัตรแก้ ว : ผศ. นี่ระดับชาติ แล้ วจะต้ องอยูใ่ นลิสต์ของ คือ journal จะมีลิสต์เขาเรี ยก impact factor
impact factor หมายความว่ามันน่าเชื่อถือ ถ้ า impact factor มันน้ อย ตก ก็พยายามดูมนั จะมีลิสต์ของ
มันอ่ะ ส่วนใหญ่แล้ วที่ผมเห็นที่เขา คือเผอิญว่าหลังจากตรวจแล้ วก้ ไปรู้จกั เขาก็จะบอกว่าเขาก็จะดูตงแต่
ั้
กิตเตอร์ เลยว่ามันระดับไหน คือเนื ้อหาเนี่ยเขาผ่านมาแล้ วงัย คนอื่นมีผ้ ทู รงตังเยอะ
้
เขาจะไม่สนใจ เขาจะดู
ว่า impact factor ความน่าเชื่อถือของมันงัย ยกตัวอย่างใครที่จะสอบ..... ผมมีเพื่อนทัง้ 3 พระจอมอ่ะ
ตอนนี ้เขา co กันแล้ ว แล้ วเปลี่ยนคอนเซ็บต์แล้ วว่า อย่างอาจารย์ของเราเนี่ยขอไม่เอ่ยชื่อแล้ วกันนะ ไป

เรี ยนที่บางมด แล้ วก็เพื่อนผมสอนอยู่ ปรากฏว่าส่ง journal ตัวนัน้ ครัง้ แรกมีลิสต์อยูใ่ นลิสต์ แต่ปรากฏว่าปี
นันที
้ ่เขาส่งที่จะขอปริญญาเอกมันหลุดลิสต์ มันต้ องดูด้วย ทางที่ดีต้องไปดูตวั ที่

impact factor สูง ๆ

โอกาสตกมันน้ อยนึกออกไหม ยังมี ranking ของมันอยู่ แต่ถ้า impact factor มันต่า มันไม่มีอะไรจะชดเชย
ทังปริ
้ ญญาเอก ทังพวกส่
้
งงานวิจยั เขาจะดูหวั ข้ อ
ชาย : แต่สมัยก่อนยังไม่มีเรื่ องของอ้ างอิง แต่เขาจะดูเนื ้อหาว่ามันทาให้ เกิดการพัฒนาขึ ้นหรื อไม่ในงานนัน้
อย่างของผมมันเลี ้ยงโคนมมันใหม่ในตอนนันตอนที
้
่เรี ยน แล้ วก็เลี ้ยงแพะเนี่ยมันสามารถที่จะไปใช้ ในการ
พัฒนาในการเลี ้ยงแพะได้ เขาจะเน้ นอันนันมากที
้
่สดุ ผมก็โชคดีที่ผา่ นมา แล้ วเศรษฐศาสตร์ เนี่ยง่าย อย่าง
ของผมเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรการเนี่ยง่าย มันง่ายเพราะว่ามันมีตงั ้ 5 มหาวิทยาลัยน่วมมือกัน
จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ เชียงใหม่ นิด้า แล้ วอะไรอีกที่ไม่ทราบ 5 มหาวิทยาลัย เขาจะเอางานวิจยั
ทางด้ านเศรษฐศาสตร์ เนี่ยมาเผยแพร่เรา ถ้ าเราส่งบทความไปให้ เขา อย่างผมเขาให้ ผมไปเผยพร่ที่
เชียงใหม่ ไปเผยแพร่เรื่ องเลี ้ยงแพะที่เชียงใหม่ เป็ นเหมือนคล้ าย ๆ สมาคม แล้ วทราบไหมตอนที่ผมไป
เผยแพร่ที่เชียงใหม่เนี่ย ผมนึกว่าผมต้ องเสียตังค์ ที่ไหนได้ พอผมไปพูดเสร็จปั๊ บลงมาจะนัง่ เครื่ องกลับที่
การเงินของเชียงใหม่มาตามให้ ผมไปรับเงินค่ามาช่วยเผยแพร่งาน ส่วนใหญ่เนี่ยนะจะเสียงตังค์แต่อย่าง
ของที่กลุม่ เศรษฐศาสตร์ เนี่ยได้ ตงั ค์นะหมื่นนึง ให้ ไปพูดแป๊ บเดียว แต่ก็มีชาวบ้ านเยอะนะที่เขาสนใจในการ
เลี ้ยงแพะ ดังนันมั
้ นได้ กบั สังคมจริง ๆ พัฒนาสังคมจริง ๆ มันก็เลยฉลุยอ่ะช่วงนัน้ โชคดีไป ไม่ได้ คดิ ถึงเรื่ อง
นันเลยที
้
แรกอ่ะ ทาเฉย ๆ ว่า เอะมันจะคุ้มหรื อไม่ค้ มุ เลี ้ยงแพะในกรุงเทพอย่างเงี๊ยะ ซึง่ คุ้ม แล้ วก็มี
ประชาชนถามด้ วยว่าแล้ วทาไมคนไทยจึงไม่กินนมแพะ เพราะว่านมแพะกับนมคนเนี่ยพอกันเลยนะ
สารอาหาร แล้ วเขาก็เลยถามว่าทาไมไม่กิน ก็คือความนิยมมันไม่มีงยั เพราะฉะนันตั
้ งใจเหอะ
้
ตังใจท
้ า แล้ ว
มันจะได้ อะไรติดตัวเราอ่ะ แล้ วอย่าไปคิดล่วงหน้ าว่าเดี๋ยวไม่ผา่ น ๆ อย่างเงี๊ยะมันทาให้ เราท้ อเอง ยังงัยก็
ผ่านเชื่อผมเถอะ แล้ วยิ่งคณะส่งเสริมและช่วยเหลือกันแบบนี ้นะผมว่าโอกาสผ่านง่าย เพราะทุกคนช่วยกัน
ดู แต่สมัยก่อนคลาอ่ะ นึกออกป่ ะ คลากันเองอ่ะ ผมก็ลอกคนนู้นบ้ าง ดูตวั อย่างคนนี ้บ้ าง แล้ วผมไม่มี
คอมพิวเตอร์ แบบนี ้ สมัยผมไม่มีคอมพิวเตอร์ แบบนี ้ แล้ วผมเขียนอย่างเดียว format ที่จดั อะไรน่ะผมไม่เป็ น
เลย ผมเขียนอย่างเดียวแล้ วส่งจ้ างเขาพิมพ์ คนพิมพ์ในมหาวิทยาลัยก็มีอยูค่ นเดียว แล้ วทุกคนก็ไปต่อคิว
เข้ าคิวรอกันเพื่อให้ เขาพิมพ์งานให้ เพราะฉะนันเรื
้ ่ องแก้ ไขอะไรทังหลายไม่
้
เป็ นหรอก เมื่อตอนเช้ ามาฟั ง
อาจารย์ทศั กรพูดแล้ วเออ ตอนทา มคอ. มันเด้ งไปเด้ งมา เรี ยกแต่ไอเจอ่ะช่วย ว่าทาไมมันเด้ งอย่างนี ้ ถึงได้
รู้ ถึงได้ บอกว่าให้ อ.ตุย่ เนี่ยช่วยเขียนเป็ นแบบต้ นฉบับมาแล้ วเรามาอ่านเนี่ยมันก็จะทาให้ เราเข้ าใจนะ ทา
ได้ อะ่ ไอตัวที่หา่ งไปดึงกลับเข้ ามางัย พอดึงเข้ ามาไปย่นไปติดกัน เคยเจอไหม นัน่ แหละ ผมว่า อ.ตุย่ เนี่ยมี
ประโยชน์มากเลย ทาเถอะๆ เพื่อเพื่อน ๆ แล้ วก็มีอะไรจะให้ ชว่ ยอ่านก็ยินดี แต่ที่อา่ นให้ ไม่ได้ หวังอะไรนะ
บางทีตบิ ้ างอะไรบ้ างก็อย่าว่ากันนะ หวังดี

อ.ฉัตรแก้ ว : อีกนิดนึงนะเอกสารหรื อตาราที่เราส่งผลงาน ถ้ าเรามีงานวิจยั ที่เราทาวิทยานิพนธ์ เราเอา
งานวิจยั เราตังได้
้ เลยนะ มันจะได้ น ้าหนัก เขาดูเลย สมมุตเิ รามีวิจยั ของเรานะใส่ไปเลยอ้ างอิง เพราะฉะนัน้
เวลาทาวิจยั พยายามทาวิจยั ของตัวเองมันจะได้ มีตวั อ้ าง ถามว่าทาได้ ไหม มันก็นา่ จะทาได้ นะ ซึง่ จริง ๆ
แล้ วเนี่ยหน้ าที่เราถ้ าคุณไปดูแล้ วเนี่ยมันจะต้ องมีงานวิจยั หน้ าที่ของอาจารย์จริง ๆ
ชาย : จะบอกให้ คนใช้ ที่บ้านผมอ่ะทางานวิจยั บ่อยมาก เขาทางานวิจยั เยอะ อาจารย์บอกให้ นะงานวิจยั อ่ะ
เหมือนกับเป็ นรายได้ ด้วย นึกออกไหม ทาเถอะ ทาแล้ วค่อยอ้ างอิง อย่างของผมอย่างที่ อ.ฉัตรแก้ วว่า ของ
ผม ๆ ก็เอางานปริญญาโทมาอ้ างอิงเหมือนกันว่าผมทาเรื่ องเลี ้ยงโคนมอย่างเงี๊ยะ
------มีผ้ หู ญิงถามซึง่ ฟั งไม่ร้ ูเรื่ องเลยค่ะ----- (คือในแต่ละสาขา ........................)
ชาย : มันมีเรื่ องเกี่ยวเนื่องกันได้ สามารถโยงได้ เขียนสโคปใหญ่เลย แล้ วอ้ างอิง ถ้ าไม่งนถ้
ั ้ าเจาะลึกไปเรื่ อง
ใดเรื่ องหนึง่ นะ เราก็ต้องลึกไปอย่างนี ้ เดี๋ยวมันจะตัน
------ผู้หญิงถาม---ชาย : อะไรนะ งานวิจยั อ่ะเหรอ เอกสารต้ องตามวิชา เอกสารประกอบการสอน
ผู้หญิงพูดไม่ร้ ูเรื่ องค่ะ
ชาย : แต่ไม่ร้ ูสิอย่างของผมทาวิจยั เนี่ย ผมสอนวิเคราะห์เชิงปริมาณ แต่ก็อ้างได้ วา่ เราเอาสถิตอิ นั นันไปใช้
้
อันนี ้ที่ผมใช้ ทานะ เอาสถิตทิ ี่เราสอนน่ะไปใช้ วิเคราะห์งานวิจยั
-----คุณแอนและคนอื่นพูด ๆ กันหลายคน ค่ะ---ชาย : เวลาที่เราไปอ้ างอิงงานวิจยั อื่นที่เกี่ยวข้ องเนี่ยเหมือนกัน เราก็เอาที่เกี่ยวข้ องได้ งันสุ
้ ดท้ ายฝาก ผศ.
เก่าด้ วยว่าอย่างนิ่งดูดายทาต่อได้ เลย ฝากทัง้ 2 คนแหละ เพราะว่ามันจะต่อเนื่องแล้ วอายุราชการยังอยูอ่ ีก
เยอะ ทาเถอะเนาะ พยายามทา ค่อย ๆ ทาไปเรื่ อย ๆ มันต่อเนื่อง แล้ วไม่ต้องรอครบ 3 ปี หรื ออะไรนะ ทาได้
เลย สุดท้ ายขอให้ ทกุ คนจงโชคดีในการตังความหวั
้
งเหล่านี ้ ขอให้ ประสบผลสาเร็จทังในเรื
้ ่ องของงานที่จะ
ทา ทังในเรื
้ ่ องของครอบครัว และในเรื่ องของอาชีพการงาน ขอให้ โชคดีครับ

อ.ตุย่ : ทีนี ้เรามาดูอนั แรกก่อน เดี๋ยวให้ ทาปกก่อนอันแรก เพื่อเป็ นแรงบันดาลใจ เอกสารประกอบการสอน
จริง ๆ ไม่มีอะไร สิ่งแรกที่จะต้ องทาคือก็เปิ ดไฟล์ใหม่มาฟอร์ แมตเดียวกัน เราเปิ ดขึ ้นมาตรงนี ้ อันนี ้เป็ นเวอร์
ชัน่ ไม่ทราบว่าทุกคนใช้ 2007 เหมือนกันหรื อเปล่า เวลาเราตังค่
้ าหน้ ากระดาษเปิ ดมาสิ่งแรกที่เราจะต้ องทา
คือตัง้ page layout ตรงนี ้ format ของเอกสารประกอบการสอนก็จะมี format อยูว่ า่ page setup ตัวนี ้ครับ
1.5 นิ ้ว ทีนี ้เดี๋ยวจะบอกว่าจริง ๆ ถ้ าเป็ นค่า default มันจะเป็ น cm เป็ นค่าเซนติเมตรอยู่ ซึง่ ถ้ าเราไม่ได้ set
ค่า เพราะว่าเวลาเราไปดูเอกสารทุกอย่างก็จะบอกให้ ตงบนหั
ั ้ ว 1.5 นิ ้ว ซ้ าย 1.5 ขวา 1 ล่าง 1 อย่างเงี๊ยะ
word ปกติในจะเป็ นเซนติเมตรมา เวลาเราจะบอกว่าถ้ าเราไม่อยากจะไป set ค่าใน word ใหม่ให้ มนั เป็ น
นิ ้ว เราก็ใช้ อย่างนี ้เลยก็ได้ 1.5 แล้ วใส่ฟันหนูข้างหลัง ใส่ได้ เลยมันก็จะเป็ นนิ ้วเลย อันนี ้กรณีเราไม่อยากจะ
เปลี่ยนนะครับ ทีนี ้อีกวิธีนงึ กรณีเปิ ดมาแล้ วอยากให้ เป็ นนิ ้วมาตรฐานเลย เพราะว่าทุกอย่างเวลาเขาวัด ๆ
จะวัดเป็ นนิ ้วมันจะง่าย ก็เอาไปใช้ ได้ เวลาจะไปเปลี่ยนค่าให้ เขาเราจะไปเซ็ตค่าตรงตังค่
้ าว่า (หาที่เซ็ตไม่
เจอ) ข้ ามไปก่อน เดี๋ยวเจอแล้ วจะบอก ทีนี ้เอาหน้ าปก หน้ าปกนะครับตังเสร็
้ จเรี ยบร้ อยหน้ าปกจะ
ประกอบด้ วยนี่อยูต่ รงกลาง ข้ อความก็จะอยูต่ รงกลาง

font ก็ไม่ได้ ฟิกซ์วา่ จะต้ องขนาดเท่าไหร่ก็ให้

เหมาะสม อย่างของผมตังไว้
้ 32 ตัวหนา ขึ ้นด้ วยเอกสรประกอบการสอน แล้ วก็เว้ น 1 บรรทัด และชื่อชุด
วิชา รายวิชาพิมพ์เต็มอย่างนี ้เลย ไม่ต้องเว้ น font หน้ าปกเนี่ยดูตามความเหมาะสม ไม่ได้ ฟิกซ์ขนาด ดูให้
พอดี อันนี ้ปกหน้ าแรก หน้ าที่อยูข่ ้ างนอก หน้ าถัดจากหน้ าปกก็จะมีองค์ประกอบมีชื่อวิชา มีชื่อเรา ชื่อคณะ
แล้ วก็ปี เราทาปี ไหนก็ใส่ลงไป อันนี ้เป็ นปกใน ใช้ ปี 59 ก็ใส่ 59 ปกติเอกสารประกอบการสอนเวลาจะยื่น
เผยแพร่ 1 ภาคการศึกษา ถ้ าเราเสร็จ 2559 ก็ไปยื่นต่อ 60 ได้ 1 ภาคการเรี ยนนะครับ เวลาที่เราใส่ปี พ.ศ.
นี่คือปี ที่เราทาเสร็จนัน่ แหละ มันอาจจะมีปรับแก้ ในวันยื่นก็ไม่เป็ นไร เพราะว่าเราทาเสร็จเป็ นต้ นแบบแล้ ว
เราก็ยื่น ไปทดลองแล้ วก็ไปยื่นถูกไหม มันก็ได้ รูปแบบ ปรับปุ๊ บมันก็ยงั ใช้ พ.ศ. เดิม ถ้ าปรับปี 60 เราก็ยงั ใช้
เป็ น 2559 อยู่ อย่างของบตุย่ ยื่นปี 2557 ช่วง พ.ย. ยื่นไป เทอมที่ยื่นถามว่าจาเป็ นต้ องมีสอนไหม มัน
อาจจะไม่จาเป็ น แต่ขอว่าเราอาจจะนัดเด็กมาสอน อย่างตอนตุย่ ออกมาตุย่ ก็ไม่มีนะ วิชานี ้ไม่มี เป็ นช่วงปิ ด
เทอมพอดี เราก็นดั เด็กที่เราสอนนัน่ แหละเอาวิชานี ้ไปสอน 1 บท แค่นนั ้ กรรมการก็มาดู
อ.ชาย : เวลาสอนเนี่ยบางทีมนั ไม่ตรง ตรงนันเนี
้ ่ยพี่ตยุ่ เขาแก้ ไขปั ญหาเรื่ องกรรมการก็คือว่าเอามาสอน
อ.ตุย่ : เด็กที่เราสอนเทอมที่แล้ วน่ะมาเรี ยน เด็กกลุม่ เดิม เด็กที่เรี ยนกับเรานัน่ แหละ เรานัดเขามาครัง้ นึง
เหมือนเรามาสอนบทนึงให้ กรรมการดู กรรมการมีภายนอกกับภายใน เขามาดูวิธีการสอนของเราเฉย ๆ
ครับว่าตรงตามที่เราเขียนไหม เขาไม่ได้ มาดูในเนื ้อหาเพราะเนื ้อหาเขาอ่านแล้ ว เขาเข้ ามาดูประเมินการ
สอน อันนี ้หน้ าปกก็ฟอร์ มแบบนี ้ ดูตามเล่มสีฟ้าที่เราได้ แจกไป แล้ วก็สนั ปก อันนี ้เป็ นตัวอย่างสันปกให้ ดู
สันปกก็จะเป็ นแบบนี ้ครับ ในคูม่ ือก็มี อันนี ้เราต้ องพิมพ์ไปให้ ร้านเขาด้ วยว่าให้ ทาสันปกอย่างนี ้ สันปกก็
พิมพ์ธรรมดา แต่ถ้าจะใส่กรอบก็อนั นี ้มา เสร็จแล้ วก็รูปภาพ จริง ๆ สันปกนี่เราทาให้ ร้านเขาดูเฉย ๆ ที่ร้าน
เขาพิมพ์ให้ เราอยูแ่ ล้ ว มีชื่อวิชาหลัก เดี๋ยวร้ านเขาก็จะไปปรับ

font เอง เขาจะไปทาให้ พอดี ปกติเวลาที่

พิมพ์เราใช้ font TH Sarabun ถ้ าใครไม่มีก็ไปดาวน์โหลดไว้ ได้ ในเว็บมีให้ ดาวน์โหลด แล้ วก็เอามาติดตังใน
้
เครื่ องเรา อันนี ้หน้ าปกกับสันปก เอาก็ไปให้ ร้านที่เราจะเข้ าเล่ม ร้ านก็จะทาให้ เลย แต่เราต้ องพิมพ์ให้ เขาไม่
งันเดี
้ ๋ยวเขาจะใส่ พ.ศ. ให้ เรา เดี๋ยวจะมีปัญหา เพราะเอกสารในเล่มสีฟ้า ต้ องไม่มี พ.ศ. แต่ พ.ศ. เราจะดูที่
หน้ าปก เราก็ยดึ ตามเอกสารเล่มสีฟ้านัน่ ไปก่อน แม้ แต่อ้างอิงก็ต้องยึดนะครับ เพราะว่าวันนันผมก็
้
โดนผู้
ทรงบอกให้ แก้ หลักฐานอ้ างอิง ผมก็ไม่แก้ คูม่ ือยังไม่แก้ เลย คูม่ ือที่เล่มที่มหาลัยแจกเรา เพราะว่าทางมหา
ลัยให้ ทางกรรมการเขาก็จะเอาเล่มสีฟ้านี ้ให้ ดดู ้ วย ให้ ตรวจ format ตามเล่มนัน้ เพราะฉะนันเรายึ
้
ดเล่มนี ้
เป็ นหลักนะครับ อย่าไปแก้ ตามแบบว่าของมหาลัยนู้นมหาลัยนี ้ มันจะเป็ นปั ญหานะครับ ได้ หน้ าปกแล้ วเรา
ก็จะผ่านมาส่วนนึง ที่นี ้ต่อมาคือในเรื่ องของตัวแผนบริหารประจารายวิชา มันจะมีองค์ประกอบคือมีแผน
บริหารประจารายวิชาแล้ วก็มีแผนบริหารประจาบท จะมี 2 อัน แต่ทีนี ้ format ก็เหมือนกัน เวลาสร้ างแผน
บริหารเปิ ดมาปุ๊ บ รหัสประจารายวิชาจริง ๆ ก็คือ มคอ. เรานัน่ แหละ มคอ.3 ที่เราเขียนไว้ อะ่ เราก็เอามา
ยกลงในแผนบริหาร แต่มนั มีองค์ประกอบอย่างนี ้ คือเหมือนเดิมฟอร์ แมตกันหน้
้ ากันหลั
้ งที่เราตัง้ เปิ ดไฟล์
ใหม่นะเวลาเปิ ดไฟล์ใหม่มาก็เหมือนเดิมกันหน้
้ าหันหลั
้ งก็เหมือนเดิมคือ 1.5 1.5 1 1 เหมือนเดิม เปิ ดมาก็
ตังก่
้ อน แล้ วทีนี ้ font ก็เหมือนเดิม ทุก ๆ ไฟล์ที่เราเปิ ดมาก็เป็ นฟอร์ แมตนี ้ทังหมด
้
1.5 1.5 1 1 ทังหมด
้
เปิ ด
ไฟล์ใหม่มาแล้ วก็พิมพ์ ทีนี ้เดี๋ยวเราจะมาแทรกหน้ านะครับ อันนี ้เป็ นแผนบริหารประจาวิชา ก็จะขึ ้นด้ วย
แผนบริหารประจาวิชา font 20 ตัวหนา ตรงกลาง แผนการสอนประจาวิชา font 20 ตัวหนา ดูในเล่มสีฟ้าก็
ได้ 20 ตรงกลางตัวหนา แล้ ว enter ลงมาทีนงึ จริง ๆ enter ลงมา จะเป็ น 20 ซึง่ มันจะห่างมาก ปรับเป็ น 16
ก็ได้ แล้ วก็ enter ลงมาอีกทีแล้ วก็พิมพ์รหัสวิชาชิดเลยนะ ติดขอบฝั่ งนี ้เลย พิมพ์รหัสวิชาที่เราสอนแล้ วก็
enter แล้ วก็รายวิชา อันนี ้ font 16 ตัวหน้ านะครับ แล้ วก็ตรงชื่อวิชาตรงนี ้มันจะมีหน่วยกิต แล้ วเราต้ องตัง้
Tab เพื่อให้ มนั ตรงพอดี แล้ วก็พิมพ์ตอ่ กัน อันนี ้ 16 แล้ วก็ต้องมีชื่อภาษาอังกฤษด้ วยนะ เวลาเราตังค่
้ ามัน
จะพอดีเลย 20 พ้ อยตัวหนา แล้ วก็ 16 ตัวหน้ า เราพิมพ์อย่างนี ้ไว้ 3 บรรทัด แต่ทีนี ้ตัวนี ้มันต้ องอยูป่ ระมาณ
ตรงนี ้มันต้ อง tab มา ปกติเราไม่สร้ าง tab ถ้ าเราพิมพ์ตอ่ แล้ วถ้ าเราเอาเม้ าส์วางตรงนี ้แล้ วเรากด tab มันจะ
ไปทีละ tab ใช่มะ แล้ วปั ญหาของมันคือเวลาเราเอาไปปริน้ มันจะกระโดด เครื่ องปริน้ บางรุ่นนะ บางทีเราไป
เปลี่ยนไปปริน้ เครื่ องอื่นมันกระโดด เพราะฉะนันการแก้
้
ปัญหาของมันก็คือสมมุตวิ า่ เราอยากให้ คาว่า 3
หน่วยกิตมาอยูป่ ระมาณตรงนี ้ เราก็ใช้ วิธีตงั ้ tab เอาเม้ าส์คลิกตรงแถวที่เราอยากจะตัง้ tab แล้ วก็เลื่อนมา
สมมุตวิ า่ เราอยากจะให้ มนั อยูต่ รงตาแหน่งนี ้ ก็คลิกให้ มนั ขึ ้นรูปอย่างนี ้ แล้ วเอาเคอเซอร์ วางแล้ วกด tab มัน
จะไปตามที่เราตังไว้
้ เลย มันจะตรงระยะที่เรากาหนดพอดี ถ้ าเราไม่ตงั ้ tab อย่างนี ้ปุ๊ บลองดูวา่ กดทีละอัน
มันจะมาไหม ไม่มา แล้ วปั ญหาของมันคือฟอร์ แมตจะไม่นิ่ง ทีนี ้อันนี ้เราตังได้
้ ทีนี ้มาดูตวั ชื่อภาษาอังกฤษ
เราพิมพ์ไว้ อนั นี ้บางคนอาจจะไม่มีชื่อก็ไม่เป็ นไร เวลาพิมพ์ให้ พิมพ์ชิดขอบให้ หมด เดี๋ยวตอนตัง้ tab ค่อย
กดคีย์เอา เช่นเดียวกันแถวที่ 2 เนี่ยปกติเมื่อกี ้ที่เป็ นฟอร์ แมตคือมันต้ องอยูอ่ ย่างนี ้ครับ ใช่ไหม เรากด

tab

enter ใช้ tab ยาว ๆ กดๆๆ ไปก็ได้ สังเกตดูตรงข้ างบนตรงนี ้มันไม่มี tab ล็อค เวลาเราปริน้ มันจะกระโดด

นิด ๆ อะไรอย่างนี ้ ไม่สวย วิธีทาเหมือนกันครับ เหมือนกับตัวหน่วยกิตอ่ะ เราอยากให้ มนั อยูต่ รงนี ้ใช่ไหม
ครับ เราคลิกเม้ าส์ค้างไว้ เราก็จะเห็นว่า

tab มันมีเส้ นประดึงมาให้ เพราะฉะนันเราอยากจะให้
้
ตวั

ภาษาอังกฤษของเราอยูใ่ นช่วงของก็คลิกแถวที่เราต้ องการแล้ วคลิกที่ไม้ บนั ทัดด้ านบน มันจะมีเส้ นประลาก
ให้ เห็นอยู่ แล้ วแถวนี ้เรากดเหมือนเดิม กด tab ทีนงึ มันก็จะกระโดดเท่ากันพอดีเลยครับ กดให้ มนั ถึง tab
มันก็จะเท่ากันเป๊ ะเลย ตัวนี ้ช่วยเราได้ มาก ถ้ าเกิดเราไม่ตงปกติ
ั ้ เวลาเราพิมพ์เอกสารเราจะไม่ได้ มาสนใจ
ตรงนี ้ ปั ญหามันมีอย่างที่ผมบอกว่าเวลาเอาไปปริน้ บางทีมนั จะกระโดด บางทียิ่งเราจัดเยอะ ๆ มันก็จะ
เสียเวลา อันนี ้เหมือนกันหลังจากที่เรากาหนด tab ไว้ แล้ วสังเกตดูถ้าเรากด enter ลงมา สมมุตวิ า่ ถ้ าเรา
อยากพิมพ์คาอธิบายรายวิชาต่อ เรากด enter ปุ๊ บ แถวนี ้ถ้ าเรามาดูแถวข้ างบนเนี่ย tab มันจะต่อเนื่องกัน
ถ้ าเกิดเราตังค่
้ าทุกอย่างไว้ ที่แถวแรก enter ครัง้ เดียวมันก็จะได้ ทงเอกสารเลยหล่
ั้
ะครับ ไม่ต้องมาตังอี
้ ก ทีนี ้
เหมือนเดิมองค์ประกอบต่อมาของแผนบริหารประจารายวิชาก็คือมีคาอธิบายรายวิชา เว้ นบรรทัดนึง
คาอธิบายรายวิชาก็ชิดซ้ าย 16 พ้ อยท์ ส่วนคาอธิบายรายวิชาก็จะเยื ้องออกมา 1 tab สังเกตุดอู นั นี ้มันจะ
เท่ากัน มันจะอยูเ่ ท่ากันประมาณนี ้ ไม่ต้องไปเท่ากันกับข้ างบนก็ได้ นะครับตัวนี ้ ก็เหมือนเดิมครับปกติเรา
พิมพ์เราก็จะชิดซ้ าย ถ้ าอยากให้ มนั ล็อคก็ดงึ tab กดเข้ ามา กดไป tab นึงก็คือ 8 ตัวอักษร แต่ถ้าเราไม่เคย
ล็อคข้ างบนมันก็อยู่ 8 ตัวอักษรนะ ผมเอา tab นี ้ออก เราพิมพ์แล้ วเราจะกด tab มันจะกลายเป็ นรูปนี ้แทน
มันจะกลายเป็ นรูปที่เป็ นมาตรฐาน ที่ไม่ใช่ล็อค แล้ วถ้ าเราอยากจะบังคับให้ มนั อยูใ่ นลักษณะของเวลาปริน้
แล้ วมันไม่กระโดด หรื อไปเปิ ดเครื่ องอื่นแล้ วมันไม่กระโดด เคยเจอไหมไปเปิ ดเครื่ องอื่นแล้ วกระโดด
เนื่องจากเราไม่ได้ ตงั ้ tab ข้ างบน tab ข้ างบนมันจะช่วยให้ ถ้าเราเอาไฟล์นี ้ไปเปิ ดเครื่ องอื่นมันก็จะไม่
กระโดด มันก็ชว่ ยเราได้ เหมือนเดิมเอาเม้ าส์คลิกให้ มนั ตรงกัน ล็อคไว้ ทีนี ้ในส่วนของคาอธิบายรายวิชาตัว
นี ้การจัด จัดแบบกระจายนะ เวลาเราจัดสังเกตดูข้อความในพารากราฟกระจาย เรามาดูตรงนี ้ครับ การจัด
ข้ อความใน word 2007 มันจะมีทงหมดซ้
ั้
าย กลาง ขวา แล้ วก็แบบจัสติฟายไม่ใช่แบบกระจายนะ ถ้ าเราจัด
แบบอันนี ้มันจะตัดข้ อความไม่สวย มันไม่ตดิ กันหมด เพราะฉะนันเวลาเราตั
้
งพารากราฟให้
้
เลือกอันสุดท้ าย
นะครับ มันก็จะกระจายข้ อความให้ เต็มพอดี ไม่มีชอ่ งว่างเกิดขึ ้นในพารากราฟนัน้ ๆ เอกสารมันก็จะสวย
font ทังหมดที
้
่เป็ นข้ อความในเอกสารประกอบการสอนของเราทังหมดใช้
้
16 ตัวบางนะครับ ที่ไม่ใช่หวั ข้ อ
นะ 16 ตัวบางเป็ น font เดียวกัน อันนี ้เป็ นทัว่ ๆ ไปนะ ทีนี ้มันจะมีอีกอันนึงที่เราต้ องตังให้
้ นะครับ อันต่อมา
ก็วตั ถุประสงค์ เหมือนเดิม อันนี ้ก็ 16 ตัวหนา แล้ วก็เข้ ามา 1 tab ปั ญหาก็คือ ใครเคยมีปัญหาเรื่ องตัวเลข
เวลาจัดตัวเลขแล้ วเวลาปริน้ มันไม่เท่ากันเคยเป็ นไหม ไอ้ ด้านหลังตัวเลข ตอนดูในเครื่ องมันเท่ากันนะ แต่
พอปริน้ แล้ วไม่เท่า ก็เหมือนเดิมเราก็ต้องตัง้ tab ให้ มนั ด้ วย สมมุตเิ ราพิมพ์วตั ถุประสงค์ วัตถุประสงค์ต้อง
เป็ นรายข้ อใช่ไหมครับ ถ้ าปกติเรากด tab มา 1 ครัง้ แล้ วเราพิมพ์ตวั เลขอย่างนี ้เลย กด enter ลงมาแล้ วเรา
tab หรื อกด tab แล้ วพิมพ์ 1. เลยครับ 1.1 แล้ วก็ ป อย่างนี ้ แล้ วถ้ าเกิดเราเคาะวรรค บางคนเคาะวรรคแล้ ว
พิมพ์ใช่ไหม แล้ วกด enter word มันจะเก่งมากมันจะ default tab ให้ เรา แต่มนั จะเป็ นปั ญหาสาหรับเราใน

อนาคตตอนแก้ ไข ถ้ าเราปล่อยให้ เป็ นแบบนี ้นะ font ตัวนี ้ครับ เวลาเราเปลี่ยน font นี ้ สมมุตเิ ราเปลี่ยน font
ในข้ อความของเรา font ตัวเลขมันไม่ไปด้ วยนะครับ ตัวเลขมันไม่เปลี่ยนให้ เรา ปรากฏว่าตัวเลขมันเป็ นอีก
บล็อคนึง ถ้ าจะเปลี่ยนเราต้ องมาคลิกตัวเลขอย่างเงี๊ยะอีกทีนงึ แล้ วก็เปลี่ยนให้ มนั อันนี ้เป็ นปั ญหาเวลาเรา
ทาเอกสารประกอบผมจะชอบยกเลิกไม่ให้ มนั เป็ นแบบนี ้ ทาให้ เหมือนเราพิมพ์ปกตินนั่ แหละ ถ้ าเราพิมพ์ไป
มันจะไปอย่างนี ้เองเรื่ อย ๆ โอเคมันอาจจะดูสบายนะ แต่เวลาเราไปจัดฟอร์ แมตเยอะ ๆ ตัวเลขในเอกสาร
เรามันจะเยอะมากไอ้ พวกเนี๊ยะ 1.1 1.2 1.3 อะไรมันจะไล่ไปของมันเอง เวลาเรามาตังค่
้ าอะไรมันจะ
ลาบาก แก้ font แก้ อะไร เพราะตัวเลขมันจะมองเห็นภาษาอังกฤษ บางคนภาษาอังกฤษปุ๊ บ ลักษณะของ
มันจริง ๆ มันต้ องเป็ น font เดียวกันกับตัวเอกสารเรา ต้ องไปแก้ อีกทีนงึ เพราะฉะนันเวลาเราท
้
า ถ้ าท่านเกิด
กรณีอย่างนี ้นะครับ สมมุตเิ รา enter มา ตอนนี ้เรายังไม่ได้ ตงั ้ tab ใช่ไหมครับ เราพิมพ์กด tab ธรรมดานี่ก็
ได้ ครับ แล้ วก็พิมพ์ให้ มนั เกิดอย่างนี ้แหละ พอมันเกิดอย่างนี ้เราพิมพ์ไม่ต้องทาอะไร undo กลับเลยครับ ให้
มันเด้ งกลับมาอย่างนี ้ เคลียร์ มนั ออกไปก่อน ฉันไม่ต้องการ มันเกิดปุ๊ บช่างมันลบออกไปเลย แล้ วก็พิมพ์
ใหม่ เราก็พิมพ์ข้อความของเราไปก่อน แล้ วทาอย่างไรก็ได้ ไม่ให้ มนั เป็ นเขาเรี ยกออร์ เดอร์ ลิสต์อะ่ แบบเมื่อกี ้
แล้ วก็กด tab อีก 1 tab ก็เหมือนเดิมล็อคข้ างบน tab หน้ าตัวนี ้ ล็อคให้ มนั ตรงกันกับ tab ตัวเลขของเรา
แล้ วตัวนี ้ที่เราต้ องการให้ มนั เด้ งมาตรงนี ้ใช่ไหมครับ เราก็กาหนดเองว่าเอาระยะห่างซัก 2 บล็อก ต่อกัน
บล็อกนี ้ก็เอาเคอร์ เซอร์ วางหน้ าตัวทีแล้ วก็กด Tab มันก็จะมาพอดี เหมือนเดิมแถวที่ที่ 2 ทาอย่างไรพิมพ์ข้อ
2 มา ก็ enter ลงมา มันจะได้ ตอ่ ไม่ต้องซีเรี ยสแล้ วทีนี ้ ถ้ า enter ลงมาแล้ วมันยังเป็ นบังคับให้ เรา สังเกตุ
ไหมครับ มันจะบังคับไอ้ รูปนี ้ขึ ้นมาให้ เราก็กด undo ออก กด Ctrl+Z ก็ได้ ครับ บังคับให้ มนั กลับมา เวลา
เรา enter ปุ๊ บมันจะขึ ้นอย่างนี ้มาถูกมะ มันยังบังคับออร์ เดอร์ ลิสต์เราอยู่ เราก็ใช้ วิธี undo บังคับเคอร์ เซอร์
อย่าให้ มนั ขึ ้นเลข 2 undo อย่าให้ มนั ขึ ้นเลข 2 มา ข้ อ 3 ก็ทางัย กดกลับเหมือนเดิมแล้ วก็พิมพ์ใหม่อย่าง
เงี๊ยะครับ สังเกตดูข้อ 2 ก็จะได้ Tab ต่อกันเลยนะ เนี่ยข้ างบนมันได้ ตอ่ กันเลยไม่ต้องไปตังใหม่
้
มันจะต่อกัน
เลย แล้ วก็พิมพ์ตอ่ ไปอย่างงี ้ กด tab ทุกข้ อ ๆ ไป พิมพ์ไปเรื่ อย ๆ อันนี ้จัดจัสติฟายแล้ วมันมีข้อความตัด
แล้ วเวลาแถวที่ 2 ของแต่ละข้ อ เข้ ามาชิดนะครับ คือถ้ าเราตังบั
้ งคับง่าย ๆ 2 รูปนี ้เห็นในรูปเฟิ ร์สกับ..ไลน์
ออกมาเนี่ยมันต้ องอยูช่ ิดตลอด จริง ๆ ตัวนี ้มันก็คือตัวล็อคย่อหน้ าเรานี่แหละ แต่เราสามารถให้ มนั ซ้ าย
ตลอด แต่เราใช้ Tab แทน มันจะทาให้ เอกสารเราเท่ากัน แล้ วเคยเจอไหมอีกประเด็นนึง เวลาเราพิมพ์
ข้ อความอย่างงี ้บางทีการตัดคามันไม่ได้ ใช่มะ วิธีตดั คาก็เราจัดแบบกระจาย บางทีเราอยากเอาคาว่ากลับ
ลงไป ถ้ าเรากดเอนเตอร์ มนั จะเป็ นอย่างนี ้ ถ้ าเราอยากตัดคาใหม่ให้ ใช้ วิธี กด Shift+enter ลงมา มันจะถือ
ว่าเป็ นแถวเดียวกันอยู่ แต่ถ้าเรากด enter เลยมันจะถือว่าเป็ นบรรทัดใหม่ อันนี ้เป็ นการตัดคานะครับ พวก
เราอาจจะเคยเจอปั ญหากด enter แล้ วมันไม่กระจายให้ ก็ใช้ วิธีกด Shift+enter มันก็จะทาให้ เอกสารเรา
เป็ นชุด อันนี ้คือถ้ าเกิดเรารันวัตถุประสงค์นะ เราได้ ข้อแรกเสร็จ ข้ อ 2 ข้ อ 3 เราใช้ วิธี

enter ลงมาต่อกัน

อย่างนี ้ไม่ต้องเสียเวลาตังใหม่
้
ก็จะได้ ทกุ ข้ อเหมือนกัน แล้ วเราจะเห็นว่ามันจะเท่ากันหมดเลยกับที่เราเคาะ

วรรคมันจะเท่ากันทุกข้ อเลยครับ เวลาเราปริน้ ท์ออกมามันก็จะเท่ากันหมดไม่มีการกระโดด อันนี ้ก็
เหมือนกันทุกข้ อก็จะเป็ นแบบนี ้ อันนี ้คือข้ อดีของ tab นะครับ ก็เอาไปประยุกต์ใช้ ทกุ อัน วัตถุประสงค์นี่คือ
เอามาจากไหนนะครับ เวลาเราตังก็
้ เสริมให้ นิดนึงเวลาเราทา อันนี ้เป็ นแผนบริหารรายวิชา วัตถุประสงค์นี ้
โดยเทคนิคของตุย่ เอง เออไม่ได้ สิ แผนงานประจารายวิชาข้ อในนี ้คือบทนึงเลย อันนี ้วัตถุประสงค์มนั เป็ น
แผนประจารายวิชางัย เอกสารมี 9 บท 1 ข้ อคือ 1 บท ตุย่ ก็เอามารวมกัน เอาทุกข้ อที่อยูใ่ นบทนันมารวมกั
้
น
ให้ เป็ นข้ อใหญ่ มันก็จะโชว์ 9 ข้ อ
หญิง : จาเป็ นต้ องครบทุกบทไหม
อ.ตุย่ : ควรครบทุกบท วัตถุประสงค์ที่เราดชว์แผนบริหารมันต้ องครอบคลุมทุกบท
หญิง : จาเป็ นต้ องเท่าจานวนบทไหม
อ.ตุย่ : ไม่จาเป็ นแต่ขอให้ ครอบคลุม คือขอให้ อา่ นแล้ วครอบคลุมทุกบทที่เรามี แต่เทคนิคของตุย่ เองคือตุย่
เอาข้ อละบทเลย
อ.หญิง : จริง ๆ แล้ วเราสามารถยุบคา เห็นไหมคะว่า มีความรู้ ๆ ๆ ๆ เหมือนกัน 1.คือกรุ๊ปคา หลัก
สาคัญเนี่ยนะในสายครุศาสตร์ จิตพิสยั อะไรเราไม่ต้องสนใจก็ได้ จาง่าย ๆ ในหลักของการบริหาร 1.ความรู้
2. ความเข้ าใจ 3.ความสามารถใช้ ประยุกต์ใช้ 3 หลักเนี่ยคือครอบคลุมของครุศาสตร์ ทงหมด
ั้
ความเข้ าใจ
เราจะวัดได้ อย่างไร เราก็อาจจะวัดได้ จากการคิดวิเคราะห์นะคะลักษณะอย่างนี ้ การประยุกต์ใช้ คณ
ุ ก็ต้อง
ใช้ เพราะฉะนัน้ 3 หลักตรงนี ้พอ แต่ของแบบ อ.ตุย่ ดี ตรงที่ไม่พลาดเลยคือครบถ้ วนทุกอย่าง แต่วา่ เรา
สามารถที่จะยุบรวมได้ เพราะว่าจะไปสอดคล้ องกับตัวส่วนประเมิน ถ้ าประเมินก็ต้องให้ ครบ
อ.หญิงอีกท่าน : คือจาได้ วา่ พี่อ้อเคยแจกตัวนี ้อ่ะค่ะ ตอนที่เราอบรมที่ชนั ้ 4 ที่มี 5-6 ด้ าน ความรู้ ความ
เข้ าใจ นาไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ตัวนี ้พี่อ้อมีตวั อย่างให้ เลยว่าจะต้ องตังค
้ าถามขึ ้นต้ นว่า
อะไร
อ.ตุย่ : ของเราให้ มีความรู้ ความเข้ าใจ แล้ วก็ทาอะไรได้ ก็หาคายืนยันมา คือบางทีคามันเยอะอ่ะครับ
แล้ วแต่เราจะเลือกคาและเราสามารถจะขยายความได้ คาพวกนี ้ก็มีผล มันจะส่งต่อถึงแบบฝึ กหัดที่เราต้ อง
ไปทา คาถามที่เราออกมันต้ องมาสอดคล้ องกับคาเหล่านี ้ว่าครอบคลุมวัตถุประสงค์หรื อเปล่า เพราะฉะนัน้
คาพวกนี ้มันต้ องอยูใ่ นคาถาม คือความรู้ ความเข้ าใจ สามารถทาได้ ตอนเราไปทาคาถามอ่ะครับมันก็จะไป
สอดคล้ องกัน เพราะฉะนันถ้
้ าเราคิดวัตถุประสงค์ได้ ดีในแต่ละบท ครอบคลุม ตัวแผนบริหารวัตถุประสงค์นี่
ต้ องครอบคลุมเนื ้อหาทังหมดที
้
่เราจะสอนในเอก แต่บางบทเราอาจจะไปแตกย่อยอีกก็ได้ แต่ก็ต้อง
ครอบคลุม 3 คีย์เวิร์ดที่เราตังไว้
้ ทีแรก คือข้ างในเดี๋ยวจะเปิ ดให้ ดวู า่ ประมารไหน อันนี ้เป็ นภาพรวม จัด
ฟอร์ แมตเราก็จะจัดอย่างนี ้ ทีนี ้หลังจากเรากาหนดวัตถุประสงค์ หัวข้ อต่อมาคือเนื ้อหา เนื ้อหาก็เหมือนเดิม

16 พ้ อยท์ ชิดซ้ ายเหมือนกัน แล้ วก็จะเป็ นเรื่ องของบท มีกี่บทก็ใส่ไป ฟอร์ แมตก็เหมือนเดิมครับ บทที่ 1
enter ลงมา ตรงนี ้เราตังล็
้ อค tab ข้ างบนเหมือนกันทุกอัน แต่ทีนี ้ตัว 4 ชัว่ โมงก็คล้ าย ๆ กับหน่วยกิตเมื่อกี ้
แล้ วก็ enter หลัง 4 ชัว่ โมงเลยครับ เราก็จะได้ tab เดียวกันกับตังบทของเรา อันนี ้ก็จะเท่ากัน ถ้ าเราตังแท็
้ บ
ได้ มนั ก็จะไปของมันเรื่ อย ๆ ส่วนจานวนชัว่ โมงตรงนี ้คือ มคอ. นะครับ เนื ้อหาตัวหนา ตัวนี ้คือตัวบาง 16 ตัว
ตัวชัว่ โมงก็คือที่เราสอน คือ มอค. นี่แหละ สอนบทนี ้กี่ชวั่ โมงก็ใส่มา ทีนี ้ในฟอร์ แมตของเอกสารก็จะมีชื่อบท
มีหวั ข้ อ แล้ วก็มีสรุป คาถามทบทวน เอกสารอ้ างอิง ของแต่ละบทจะมี 3 อัน ทุกบทต้ องมีนะครับสรุป
คาถามทบทวนนะครับ ใช้ คาว่าคาถามทบทวน แล้ วก็เอกสารอ้ างอิง ไม่ใช่แบบฝึ กหัดนะ มีสรุปด้ วยนะ
คาถามทบทวนคือหัวข้ อใหญ่ แล้ วเราไปแยกเป็ นกิจกรรมกับอันนี ้ก็ได้ แล้ วแต่เรา เดี๋ยวเอาให้ ดขู องผมเวลา
ทามีทงกิ
ั ้ จกรรมและคาถามด้ วย อยูใ่ นคาถามทบทวนนี่แหละแยกกัน แต่ใช้ หวั ข้ อใหญ่อนั นี ้
อ.ชายท่านนึง : นิดนึง ตอนนี ้มันมี มอค.3 ที่จริงต้ องทา ต้ องมีใช่ไหม แต่ตรงนี ้เนี่ยมันจะมีในบทไหนอีกเรื่ อง
นึง มันต้ องครบ ต้ องมีอยูบ่ ทนันบทนี
้
้แต่ต้องมี ฉะนันตรงนี
้
้ต้ องดูด้วย ไม่ใช่ทาเพลินแล้ วปรากฏว่ามันไม่มี
ต้ องไปดูด้วย (คุยกันสองสามคนเบา ๆ ค่ะ : ยกตัวอย่างเช่นมีการวิเคราะห์ คานวณ แปลว่าตรงาถาม
ทบทวนจะต้ องมีการแสดงให้ เห็นว่าเราได้ มีการวิเคราะห์ มีการบอกโจทย์)
อ.ตุย่ : จะไปอยูใ่ นคาถามที่เราไปดีไซน์คาถาม
อ.ชายท่านนึง : มันจะต้ องเป็ นจุดมุง่ หมายเชิงพฤติกรรมไหม (ใช่ครับต้ องเป็ นเชิงพฤติกรรม) ต้ องตอบได้
วิเคราะห์ได้ ประยุกต์ได้ ถูกไหมครับ
อ.ตุย่ : ตอนที่ผมโดนแก้ บทนึง เขาบอกว่ามีบทนึงตุย่ ไม่ได้ มีเชิงพฤติกรรมไป ตุย่ บอกว่าบทนี ้สอนทฤษฎี
อย่างเดียว เขาบอกว่ามันวิเคราะห์มนั ต้ องมีเชิงพฤติกรรมออกมาด้ วยว่าทาอะไร ก็เลยต้ องเพิ่ม
วัตถุประสงค์และต้ องไปเพิ่มเนื ้อหานิดนึง
อ.ชายท่านนึง : วัตถุประสงค์ของตุย่ เนี่ย ที่เมื่อกี ้บอกว่า ความรู้ ความสามารถ ความเข้ าใจ แบ่งเป็ นสาม
ด้ านมันต้ องอธิบายได้
อ.ตุย่ : มันสามารถอธิบายได้ คือเขาจะครอบคลุมไปถึงเชิงพฤติกรรม ตอนตุย่ ทาบทที่ 1 ไม่มีอธิบายนะแค่
เข้ าใจ แต่ก็เลยเพิ่มสามารถอธิบายได้ อันนี ้มุง่ เชิงพฤติกรรมเลย
อ.ชายท่านนึง : คือแสดงว่าในบทนี่ต้องมีคีย์เวิร์ด ความรู้ ความเข้ าใจ และการอธิบาย
อ.ตุย่ : ใช้ คาว่าเชิงพฤติกรรม เมื่อกี ้ที่อาจารย์บอก มันจะมีหลายคามากนะครับ แล้ วแต่เราจะเลือกใช้ ให้
ตรงกับเทคนิควิชาของเรา ใช้ คาไหนก็ได้ บางบทอาจจะใช้ คาว่านาไปประยุกต์ใช้ ก็มี ก็เพิ่มมา ไม่ได้ อธิบาย
ทาได้ ประยุกต์ใช้ ได้ ปฏิบตั ไิ ด้ ที่เราสามารถวัดเด็กได้ คาพวกนี ้ก็สามารถจะช่วยเราได้ ทุกบทก็จะมี

ฟอร์ แมตแบบเดียวกัน เนื ้อหาก็เปลี่ยนไปตาม แต้ แน่ ๆ ข้ างล่างต้ องเหมือนกัน แล้ วก็อีกเทคนิคนึงอันนี ้เป็ น
สิ่งที่ผ้ ทู รงคุณวุฒิแนะนามาเขาแยกหัวข้ อหรื อหน้ า บางทีหวั ข้ อมันน้ อย เวลาเราทาหน้ าแต่ละบทมันต้ อง
ใกล้ เคียงกัน ถึงหัวข้ อของผมมันน้ อยแต่เนื ้อหามันเยอะมากเลย แต่หน้ าแต่ละบทเนี่ยสมมุตบิ ทนี ้มี 30 บทนี ้
15 เนี่ย เริ่มไม่ละ ต้ องใกล้ เคียงกันนะ อย่างมากก็ประมาณ 5-6 หน้ าโอเค ผิดกันไป เวลาเราลิต์บทออกมา
อาจารย์แต่ละท่านก็จะมีวิธีไปลิสต์หวั ข้ อย่อย ต้ องนึกถึงด้ วยว่าเวลาเราเขียนแต่ละบทมันต้ องใกล้ เคียงกัน
เราตังบทแรกมาได้
้
30 หน้ าปุ๊ บ บทที่ 2 เหลือ 10 หน้ านี่ไม่ได้ นะ บทที่ 2 ต้ องอยูใ่ กล้ ๆ กัน ประมาณ 25
หน้ า หรื อจะเกินไปหน่อย 30 กว่าหน้ า แต่อย่าให้ มนั กระโดดกันมากจนเกินไป แต่ไม่กระโดดเกินคือเราต้ อง
แยก มันต้ องมีวิธีเอาบทนี ้ไปบทอื่น แล้ วเพิ่มเนื ้อหาเข้ าไป อย่าไปเขียนโดดจนบางทีผ้ ทู รงเขาอ่านแล้ วรู้สกึ
ทาไมบทนี ้อ่านไปเยอะ ทาไมบทนี ้นิดเดียว เวลาเราเวทเนื ้อหาก็พยายามทา ซึง่ จานวนชัว่ โมงตรงนี ้แหละ
ครับที่จะไปอยูใ่ น มคอ. ตรงนี ้ไม่นา่ จะซีเรี ยสเท่าไหร่ ถ้ าวิชาปฏิบตั บิ วกกันมาแล้ วก็อยูป่ ระมาณ 60
ประมาณนัน้ เวทชัว่ โมงไม่ต้องรวมแบบฝึ กหัดนะ เวลาเราเขียนไม่ต้องไปรวมว่ามีสอบกลางภาค ไม่ต้องไป
แยกนะ อันนี ้เขียนไปเลยบทนี ้สอนเท่านี ้ อัดไปเลย 15-16 สัปดาห์ หลังจากนันหั
้ วข้ อต่อมาของเนื ้อหาก็จะ
เป็ นเหมือนเดิม วิธีสอนและกิจกรรม เป็ นตัวหนา 16 เหมือนกัน การตังตั
้ วนี ้ก็ตงเหมื
ั ้ อนกับวัตถุประสงค์เมื่อ
กี ้ ก็จะมีวิธีสอนและกิจกรรม ต่อจากเนื ้อหาของเรา เป็ นหัวข้ อต่อมา หัวข้ อต่อมาก็จะเป็ นวิธีสอนและ
กิจกรรม อันนี ้เราก็จะเขียนว่าวิธีสอนของเราเป็ นอย่างไร เดินเข้ าไปในห้ องสอนอย่างไร เอาง่าย ๆ เอาสิ่งที่
เราปฏิบตั นิ นั่ แหละมาลงเป็ นคาพูด แล้ วกิจกรรมที่เราจะมีฟอร์ แมตเราก็จดั เหมือนเดิม ตังแท็
้ บปกติเหมือน
วัตถุประสงค์ ส่วนพวกนี ้ไปนึกเอาเองว่าวิธีสอนของฉันเป็ นยังงัย กิจกรรมก็คือรวมกันนี่แหละครับ วิธีสอน
กับกิจกรรมนี่เขียนรวมกันมาตามสเต็ป ของผมก็ลิสต์มาได้ ซกั 10 ข้ อ พวกเราเป็ นอาจารย์ผ้ สู อนแล้ ว ก็จะรู้
จะให้ กิจกรรมเด็กทาอะไรก็มาลง ตอนนี ้มันจะอยูท่ ี่แผนบริหาร แต่ทีนี ้แผนบริหารในตัวแผนบริหารประจา
บทมันก็จะมีอีก แต่ตอนนี ้เราเขียนแผนบริหารประจาบทเป็ นภาพรวม ในวิชามีอะไรบ้ าง แต่ในแต่ละบทมัน
ก็จะไปเจาะลงไปอีกว่าบทนนี ้ฉันจะสอนยังงัย กิจกรรมยังงัย เป็ นกิจกรรมภาพรวมมันยังไม่ได้ เจาะลึกทีละ
บท ตอนนี ้คล้ าย ๆ เขียนภาพรวม ซึง่ ผมก็จะใช้ วา่ บรรยาย สาธิตการใช้ งาน แต่ยงั ไม้ ได้ เจาะแต่ละบท แต่
ละบทก็บอกว่าใช้ เครื่ องมือนี ้นะ หัวข้ อต่อมาก็จะเป็ นสื่อการเรี ยนการสอน ใช้ คานี ้นะ ก็เหมือนเดิมจัด
ฟอร์ แมตเหมือนเดิม 1 2 3 ตัง้ tab แบบเดียวกัน เราก็จะได้ เท่ากัน สื่อมีอะไรบ้ าง อันนี ้สาคัญ ใส่อย่างนี ้เลย
นะ ข้ อ 1. เอกสารประกอบการสอนวิชานี่แหละ แต่ยงั ไม่ได้ แยกบท ส่วนอันอื่นก็มีโปรแกรม มีรูปภาพ
power point เว็บไซต์ หรื อรายงานหรื ออะไรก็ใส่ในสื่อ ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ นะ ใส่คอมพิวเตอร์ ไปนี่
ผู้ทรงคุณวุฒิไม่ให้ บอกว่าคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่สื่อ เป็ นเครื่ องมือ power point ก็ถือว่าเป็ นสื่อ มีรูปภาพมีอะไร
ก็ลงมา แต่คอมพิวเตอร์ ไม่ได้ อันนี ้ถ้ าใครมีก็ไปเอาออก (สอบถามเรื่ องสื่อบางคนก็พดู เบาไม่ได้ ยินค่ะ) การ
ปฏิบตั กิ ็จะเป็ นวิธีสอนนักศึกษาต้ องปฏิบตั กิ ิจกรรม สื่อก็จะเป็ นโปรแกรมมันจะแยกหมวด เพราะฉะนันค
้ า
พวกนี ้ต้ องกรุ๊ปให้ อยู่ เดี๋ยวเขาก็จะมองว่ามันไม่ใช่นะ จริง ๆ มันคนละศัพท์เขาเรี ยกนิยามไม่เหมือนกัน แต่

มันก็เป็ นสื่อนะ ถือว่าเป็ นสื่อ อันนี ้หัวข้ อสื่อสารเรี ยนการสอน ฟอร์ แมตเหมือนกัน ถ้ าเราสังเหตุดเู ลขเนี่ยถ้ า
เราเอาเม้ าส์วาง มันจะเท่ากันนะ มันจะล็อคเดียวกันเลยถ้ าเราตังแท็
้ บ ถึงอยูค่ นละหมวด แต่ถ้าเอกสาร
เดียวกัน เราตังแท็
้ บมันก็จะอยูเ่ ท่ากัน บางท่านอาจจะแบบอันนี ้ก็พิมพ์แล้ วมาเริ่มใหม่ ไม่ได้ ตงแท็
ั ้ บ เวลา
พิมพ์มนั ก็จะกระโดด ไม่เท่ากันมันไม่สวย อันนี ้เดี๋ยวผู้ทรงอารมณ์ขึ ้นต้ องถามผู้ทรวงว่าเวลาอ่านเอกสรแล้ ว
กระโดดรู้สกึ ยังงัย ปั ญหาคือเวลาอ่านแล้ วมันจะยากด้ วย มันจะลายตา ถ้ าเราจัดดีจดั สวยงาม มันก็จะ
กวาดสายตาดูแป๊ บ ๆ เหมือนเราอ่านรายงานเด็กอ่ะแหละ จัดมาสวยก็นา่ อ่าน ถ้ าจัดไม่สวยก็ไม่อยากจะ
อ่าน อันนี ้ก็คือฟอร์ แมตแล้ วก็เสริมอื่น ๆ ด้ วย หลังจากหัวข้ อสื่อการเรี ยนการสอน ก็มนั เป็ นหมวดการวัดผล
และประเมินผล ตรงนี ้ก็เหมือนเดิมตังแท็
้ บเดียวกัน ตรงนี ้ก็ 16 ตัวหน้ า การวัด ตัวนี ้ก็การวัด แยกกันนะ
เวลาเราใส่การวัดผลและประเมินผล ก็ตงขึ
ั ้ ้นมาหัวข้ อ การวัด แล้ วตังแท็
้ บ มีคะแนนอย่างนี ้เหมือนกัน อันนี ้
ก็ตงแท็
ั ้ บเหมือนกัน 1.1 1.2 การตังแท็
้ บแบบเดียวกัน มันจะเท่ากัน ตัวคะแนนระหว่างภาคกับปลายภาคก็
เวทกันเอาเอง แต่มนั ก็ต้องไปสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ที่เราตังด้
้ วยว่าสิ่งที่เราจะให้ คะแนนเด็กมัน
สอดคล้ องไหม อันนี ้มันก็เป็ นภาพรวมของหมวดทังหมด
้
มันก็จะไปตอบในแต่ละบทมันจะมีวิธีประเมินอยู่
แต่มนั จะไม่ได้ โชว์คะแนนแค่นนเอง
ั ้ มีการวัดผลอย่างไรสอบกลางภาคก็ใส่ไป
อ.หญิง : การวัดผลตรงนี ้ต้ องคานึงถึง.....
อ.ตุย่ : ก็ถ้าอย่าง...ก็ต้องคานึงใช่มะ แต่คือตรงนี ้มันเป็ นหมวด แต่ข้างในเนื ้อก็ต้องไปตรวจสอบได้ อันนี ้
เป็ นเหมือนเราทาแบบฝึ กหัดท้ ายบาท แต่ในแบบฝึ กหัดเรามีให้ จดตามหรื อเปล่าก็ต้องไปเช็ค อันนี ้เป็ นแค่
การให้ คะแนน เราจะให้ กี่คะแนนเฉย ๆ แต่ข้างในยึดโยงอีกทีในแต่ละบท อันนี ้เป็ นแผนใหญ่ มันอาจจะยัง
ไม่ได้ โชว์ถึงขันว่
้ าจะให้ เด็ก 100 คะแนน แล้ วจะแบ่งเป็ นยังงัย รวมให้ ได้ 100
อ.ชาย อีกท่าน : ตอนประเมินเนี่ยนะใช้ ทีสกอร์ แต่จะมาใช้ เกณฑ์นี่คนละเรื่ องกันเลยนะ นึกออกไหม ต้ อง
ไปยึดตามที่เราตัดจริงนะ
อ.ตุย่ : ตัวนี ้เราจะใช้ เกณฑ์มหาลัยแบบฟิ กซ์มา มาลงในเล่ม ซึง่ ในเล่มสีฟ้านี ้ก็บอก ทีสกอร์ เราจะไม่ร้ ูวา่
แรงค์ไหน จะใส่แรงค์ยาก ก็เลยเอาแบบฟิ กซ์มาเป็ นที่ตงก่
ั ้ อน แต่ต้องเอาเกณฑ์มหาลัยเรานะ อย่าไปเอา
ของที่อื่น ถ้ ามหาลัยเปลี่ยนเมื่อไหร่คอ่ ยมาเปลี่ยนตามแต่โดยการตัดปกติแล้ วทัง้ 2 อย่าง
อ.ชายอีกท่านนึง : เป็ นเกณฑ์ที่อยูใ่ นคูม่ ือนักศึกษา ในระเบียบอ่ะ
อ.ตุย่ : ในคูม่ ือนักศึกษาแล้ วก็เล่มนี ้ด้ วย เอาเกณฑ์นี ้มาใส่ อันนี ้คือแผนบริหารประจาบท อันนี ้คือแผนใหญ่
จะมีองค์ประกอบเท่านี ้ ฟอร์ แมตก็จดั แบบหลักการเดียวกัน ผมต้ องพยายามตังแท็
้ บให้ เป๊ ะ ๆ ให้ เอกสารเรา
เป็ นฟอร์ แมตเดียวกันเลย อีกนิดนึงก่อนพักเบรก ในเอกสารเราต้ องใส่อะไร ต้ องใส่เลขหน้ าใช่ไหม เดี๋ยวมี
เลขหน้ าอีกนิดนึงก่อนพักเบรก เลขหน้ าสังเกตดู แผนบริหารประจาบทนี่เราจะขึ ้นเลขหน้ าเป็ นเลข 1 เลยนะ

ครับ เพราะว่า ก ข ค ง มันมาจากพวกสารบัญ แผนนี่ถือว่าเป็ นหน้ าแรกของเรา การใส่เลขปกติเราก็คือ
insert เลขหน้ าปกติ เลขหน้ าต้ องอยูต่ รงกลางนะครับ insert page number นี่แหละ แล้ วก็เลือก top
ด้ านบนตรงกลาง คลิ๊กเข้ ามาปุ๊ บมันจะเป็ นฟ้อนท์แบบนี ้ สังเกตุดวู า่ เลขหน้ ามันเป็ นฟ้อนท์เดียวกันกับ
เอกสารเราไหมครับ มาครัง้ แรกมันไม่ใช่ใช่มะ แต่เลขหน้ ามันต้ องเป็ นฟ้อนเดียวกันและขนาดเดียวกันกับ
เอกสารใช่ไหมครับ วิธีแก้ ทายังงัย ทาอย่างนี ้ครับ ดับเบิ ้ลคลิกเข้ าไปตรงบนหัวให้ มนั ขึ ้นอย่างนี ้ แล้ วเราต้ อง
แก้ ครับ คลุมแล้ วก็เปลี่ยนฟ้อนท์ ให้ เป็ นฟ้อนท์ไทยสารบัญขนาด 16 แต่ถ้าบางคนไม่ขึ ้นทายังงัย ต้ องแก้
ครับ บางทีมนั มองเป็ นฟ้อนท์ภาษาอังกฤษ วิธีเปลี่ยนเราจะใช้ วิธีคลิกขวาตรงนี ้แล้ วก็เลือกฟ้อนท์ ทีนี ้ถ้ าเรา
copy มา โดยปกติฟ้อนท์มาตรฐานสังเกตดูหน้ านี ้กับตรงนี ้นะครับ อันนี ้เป็ นฟ้อนท์ภาษาไทยด้ านบน
ข้ างล่างคือฟ้อนภาษาอังกฤษ ตอนนี ้เป็ นคลอเดียว เราก็แก้ ให้ เป็ นไทยสารบัญก่อน แต่บางทีมาเลือกฟ้อนท์
ไอ้ นี่ เราก็หาไทยสารบัญไม่เจอหรื ออะไรก็ตาม ใช้ วิธี copy ฟ้อนท์จากข้ างบนนี่ครับมา copy คลิกขวาไม่ได้
นะทีนี ้ คลิกขวาตรงนี ้ไม่ได้ ต้องกด Ctrl+C เท่านัน้ ใช้ คีย์ลดั มันมีนะครับบางทีเราใช้ ฟ้อนท์ภาษาไทย แต่
ภาษาอังกฤษมันไม่มีในลิสต์มาให้ อะ่ แต่มนั อยูใ่ นเครื่ องเราแต่มนั ไม่ลิสต์ให้ ต้ องใช้ วิธี copy font ข้ างบนนี ้
ครับ แล้ วก็เอาเม้ าส์มาคลิกตรงนี ้แล้ วกด

Ctrl+V อย่างนี ้ครับ ฟ้อนท์บนฟ้อนท์ลา่ งเหมือนกัน แบบ 16

ธรรมดาเหมือนกัน กาหนดเสร็จกดโอเคมาก็จะได้ ฟ้อนท์เหมือนกัน
อ.ชายท่านนึง : แผนบริการการสอนประจาวิชาเนี่ย ยังไม่ใช้ เลขเปล่า ต้ องใช้ วงเล็บอยูน่ ะ ไปดูในหน้ า 19
นะ เล่มฟ้านะ แต่วา่ มันจะเริ่มที่แผนบริหารสอนประจาบทที่ 1 จะเป็ นเลข 1 เลย
(คุยเรื่ องผู้ทรงดูตวั เลขว่าให้ ทาให้ ถกู ต้ องค่ะ)
อ.ตุย่ : โอเคอันนี ้เป็ นวิธีเปลี่ยนตัวเลข จัดตัวเลขให้ ตรงกัน
อ.ชายท่านนึง : อย่างนี ้สามารถเขียนออกมาให้ เป็ นคูม่ ือไหม อย่างผมเนี่ยผมจาไม่ได้ หรอก
อ.ตุย่ : จริง ๆ วันนี ้ก็คือว่าจะเขียนนะครับ คิดว่าจะทาให้ เอาไปขึ ้นไว้ บน KM ของคณะ เอาวิธีพวกนี ้ไปใส่
อ.ชายท่านนึง : ตรงไหน 20 ตรงไหนอะไรตุย่ ทาแบบ....
(คุยเรื่ องทา thesis ป.โท เรื่ องฟอร์ แมตให้ ถกู ต้ อง และผู้ทรงบางท่านที่สติก๊ ฟอร์ แมตค่ะ)
อ.ตุย่ : อันนี ้ก็คือการจัดฟอร์ แมตคร่าว ๆ เดี๋ยวทางฝ่ ายขอให้ พกั เบรก ขึ ้นมาจะได้ ทากัน

