
ชาย : ทา่นคณบดีและทา่นอาจารย์ทกุทา่น มีโอกาสดีได้มาพดูคยุกนัและดีใจท่ีเห็นจดุมุง่หวงัของแตล่ะคน 

อยา่เอาแบบลกูพ่ี อยา่งผมเน่ียท างานมาไมรู้่ตัง้ก่ีสิบปี ก็ท างานไปเร่ือยอะ่ ไมไ่ด้มุง่หวงัในเร่ืองต าแหนง่ตรง

นี ้แล้วเม่ือสมยัก่อนไมมี่เงินประจ าต าแหนง่นะ ท่ีเขาท า ๆ กนันะ่คือเขาตัง้ใจท า เพ่ือให้ได้ผลงานขึน้มา แต่

ขณะนีม้นัมีผลตอบแทนนา่ท า อยา่เอาแบบลกูพ่ีท่ีไมท่ าอะไรกนั อยา่งผมนะไมใ่ชอ่ยา่งคนอ่ืน ผมจบมา

ตัง้แต ่23 ได้มัง๊ แล้วก็มาเรียนตอ่ปริญญาโทจบปี 33 แล้วเพิ่งมาท า ผศ. ตอนปี 47 มนัทิง้ระยะเวลาเยอะ 

นกึออกไหมทิง้ไปแล้วเน่ียมนัเหมือนทิง้เงินอะ่ เหมือนทิง้เงินเลย เราไมเ่ห็นคณุคา่ของมนั เพราะฉะนัน้อยา่

ปลอ่ยเวลาให้สญูเปลา่ แล้วผมต้องขอบคณุคณะท่ีท าให้ผมได้ ผศ. ตอนนัน้ให้ผมไปสอนวิจยั ผมก็ไมค่ดิจะ

ท าหรอกครับ ไปสอนวิจยัแล้วไปเจอท่ี ๆ นงึ ท่ีนกัศกึษาเขาท า proposal มาสง่ ก็คือท่ีทุง่ครุ เขาเลีย้งแพะ 

ผมมาคดิ เอ๊ะ ท าไมเขามาเลีย้งแพะในกรุงเทพ ท่ีดนิในกรุงเทพแพงไหม แพงมาก แล้วเขาเลีย้งแพะ ผมก็

เลยเอ๊ย มนัจะคุ้มมัย๊เน่ีย ประกอบกบัผมจบปริญญาโทมาเน่ีย ผมท าเร่ืองของการเลีย้งโคนม ผมจบมาผม

ท าเร่ืองเลีย้งโคนมท่ีนครสวรรค์ รูปแบบมนัเหมือนกนัเลยการค านวณ การอะไรใช้เหมือนกนัหมด เพียงแต่

เปล่ียนจากโคนมมาเป็นแพะ แล้วผมก็ท ามาเร่ือย ซึง่สมยัก่อนไมมี่ใครกล้าท างานวิจยัสง่ อคส. นะ เพราะ

ตกหมด แตผ่มไมรู้่ทะลึง่ยงังยัไมรู้่ พอท างานวิจยัเสร็จซกัปีนงึเสร็จ เราก็ไปท าเอกสารประกอบการสอนอีก

ซกัเลม่นงึ เราก็นา่จะขอ ผศ. ได้แล้ว ก็คดิอยา่งนัน้ พอสง่งานวิจยัเสร็จก็เร่ิมท าเอกสารประกอบการสอน ก็

หิว้อยา่งอาจารย์นิชาภาเหมือนกนั ไปไหนเอาไปด้วย กระเตงอยูท่ายรถ แตไ่มไ่ด้เขียนหรอกครับ แตเ่ขียนก็

ตอนอยูท่ี่บ้าน อยา่งวนัเสาร์ไมไ่ด้ท าอะไร วนัอาทิตย์มีสอน ชีวิตเหมือนกบัพวกคณุอะ่ เหมือนกนัเลย 

จนัทร์-ศกุร์สอน แล้วก็อาทิตย์สอน มีอยูว่นัเดียวคือวนัเสาร์ ก็เขียนไปเร่ือย ๆๆๆ แตว่า่การเขียนของผมนัน้

ผมวา่งถึงเขียน แล้วตัง้เป้าให้ได้วา่จะเอาวนัละก่ีหน้า อาจารย์ตัง้เป้าให้ได้วา่จะเอาวนัละก่ีหน้า แล้วท าให้

ได้ ตัง้ไว้แล้วท าให้ได้วา่จะเอาก่ีหน้า แตก่่อนนีค้ดิเหมือนพวกน้อง ๆ เหมือนกนัเลย ก็คือจะเร่ิมตรงไหน นกึ

ออกไหม ๆ ทกุคนก็จะคดิจะเร่ิมตรงไหน พอเร่ิมไปแล้วมนัจะดีไหม ถ้าอาจารย์คดิอยา่งนัน้มนัไมจ่บ ท าไป

เลยครับท าไปเลย ท าแล้วก็กลบัมาอา่น ๆ แล้ววิธีการท่ีผมท านะ ไอ้พวกสารบญัอะไรทัง้หลายท่ีบอกวา่ให้

เตรียมก่อน ผมไมเ่ตรียมเลย แล้วพอจบบทผมคอ่ยไปเขียนจดุมุง่หมายอะไรทัง้หลายให้ล้อตามท่ีเราเขียน 

น่ีคือผมนะแตน้่องไมรู้่จะท ายงังยั แตท่ี่ผมจะท าอยา่งนัน้เขียนเนือ้หาก่อน ค าถามท้ายบทไว้ทีหลงั แต่

บรรณานกุรมหรือการอ้างอิงอยา่ลืม หยิบมาป๊ับเลม่นีอ้า่นปุ๊ บเขียนเลย เขียนไว้แผน่นงึเลยเลม่ท่ี 1 เราใช้

ของคนนี ้เลม่ท่ี 2 เราใช้ของคนนี ้อาจารย์ถ้าอาจารย์บอกวา่ท าให้เสร็จแล้วคอ่ยมาเขียนหนงัสืออ้างอิง 

เดี๋ยวลืมวา่ใช้เลม่ไหนบ้าง นกึออกไหม เขียนเลยครับเขียนทนัทีเลย แล้วก็ล้อเป็นบท ๆ ไปนะ แล้วก็มาท า

สิ่งเหลา่นีส้ารบญัอะไรทัง้หลายมาท าทีหลงั น่ีผมท านะ แล้วเอกสารประกอบการสอนก็ส าเร็จ โชคดีท่ีเรา

ตัง้ใจจะท าแล้วก็ท าเลย อยา่ไปบอกวา่ท าอยา่งนีแ้ล้วมนัจะดีไหมเน่ีย ท าอยา่งนีเ้ขียนแบบนีม้นัจะดีไหม

เน่ีย อยา่ไปคดิอยา่งนัน้ คดิแล้วไมไ่ด้ท าหรอก แล้วผมจะบอกให้นะครับวา่ หนงัสือเน่ียคณุไปดใูนห้องสมดุ

แล้วไมใ่หม ่คณุไปดท่ีูศนูย์หนงัสือแล้วจดลิสต์รายช่ือมา ลิสต์มาแล้วก็เอามาให้ห้องสมดุนะ่เขาซือ้ให้ครับ 



ผมโชคดีท่ีไปได้หนงัสือใหม ่ๆ เพราะวา่ตอนนัน้ต้องไปรับสง่หลานแมย่าย (ลกูสาว) นัน่แหละ ไปรับสง่ท่ีเขา

ต้องเรียนพิเศษ ไปนัง่เป็นวนั ๆ นะ่ แล้วจะให้ผมไปไหน ผมก็ไปดตูามศนูย์หนงัสือน่ีแหละ แล้วก็ไปลิสต์

รายช่ือหนงัสือมา แล้วก็สง่ให้ห้องสมดุซือ้ แล้วมนัจะได้เลม่ใหม ่ๆ ภาษาองักฤษก็เหมือนกนัเขาซือ้ให้ครับ 

เพราะฉะนัน้อยา่ไปอ้างอิงเลม่เก่า ๆ แล้วพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตเน่ียต้องมีเพราะมนัต้องอ้างอิงแน ่ๆ 

แล้วอยา่ไปกลวัวา่หน้าอะไรจะไมพ่อ จ านวนหน้า จ านวนของแตล่ะบทจะไมพ่อ พออาจารย์เช่ือผม พอ เรา

ไปคดิซะก่อนวา่ เออ เด๋ียวเขียนอยา่งนีม้นัน้อย ตอนหลงั ๆ มาเขียนเยอะ ๆ ต้องตดัออก แล้วจะเห็นวา่

เอกสารประกอบการสอนเน่ียเขาให้ถึง 75% ในการอ้างอิง คนอ้างพรีเซนต์ตลอด แล้วมาสรุปเป็นของเรา 

ความหมายของนาย ก ข ค ง แล้วก็มาเป็นของเราแคส่องบรรทดั สามบรรทดั เน่ียครับ มนัพอครับ ไมต้่อง

กลวัวา่แตล่ะบท ๆ จะไมพ่อ เพราะฉะนัน้จะเห็นวา่ผมได้กศุลจากการสอนนัน้แหละ ทัง้ในเร่ืองของงานวิจยั 

และเร่ืองของเอกสารประกอบการสอน ซึง่ทกุคนจะกลวัมาเร่ืองของงานวิจยั สง่แล้วตก ๆ แตผ่มโชคดีท่ีไป

คดิได้วา่ก็เราท าวิทยานิพนธ์ยงัผา่นเลยใชไ่หม มาท าผลงานทางวิชาการจะไมผ่า่นหรืองยั อาจารย์ฉตัรแก้ว

พอจะทราบไหมวา่ท าไมงานวิจยัถึงตกบอ่ย  

อ.ฉตัรแก้ว : เอาประสบการณ์ผมดีกวา่ ผมสง่ รศ. มา ... ตวั ตกมาแล้ว จริง ๆ เขามีระดบัการตรวจ ถ้าเป็น 

รศ. จะต้องเป็นนานาชาต ิผมเป็นระดบัชาต ิผมสง่ nectec ซึง่ไมไ่ด้ ตอนนัน้ยงัไมรู้่ คดิวา่สง่ nectec แล้ว 

ถึงระดบัชาตแิล้ว มนันา่จะได้แตเ่ขาเอานานาชาต ิซึง่ก็ขึน้อยูก่บัผู้ตรวจซึง่ผู้ตรวจลอตนัน้เขาเอานานาชาติ

ผมก็เลยตกวิจยั 

ชาย : การเผยแพร่ใชไ่หม 

อ.ฉตัรแก้ว : ใช ่ต้องระดบันานาชาติ 

ชาย : พวก journal  

อ.ฉตัรแก้ว : ถกูต้อง  

ชาย : ถ้าเป็น ผศ. หละ่ 

อ.ฉตัรแก้ว : ผศ. น่ีระดบัชาต ิแล้วจะต้องอยูใ่นลิสต์ของ คือ journal จะมีลิสต์เขาเรียก impact factor 

impact factor หมายความวา่มนันา่เช่ือถือ ถ้า impact factor มนัน้อย ตก ก็พยายามดมูนัจะมีลิสต์ของ

มนัอะ่ สว่นใหญ่แล้วท่ีผมเห็นท่ีเขา คือเผอิญวา่หลงัจากตรวจแล้วก้ไปรู้จกั เขาก็จะบอกวา่เขาก็จะดตูัง้แต่

กิตเตอร์เลยวา่มนัระดบัไหน คือเนือ้หาเน่ียเขาผา่นมาแล้วงยั คนอ่ืนมีผู้ทรงตัง้เยอะ เขาจะไมส่นใจ เขาจะดู

วา่ impact factor ความนา่เช่ือถือของมนังยั ยกตวัอยา่งใครท่ีจะสอบ..... ผมมีเพ่ือนทัง้ 3 พระจอมอะ่ 

ตอนนีเ้ขา co กนัแล้ว แล้วเปล่ียนคอนเซ็บต์แล้ววา่ อยา่งอาจารย์ของเราเน่ียขอไมเ่อย่ช่ือแล้วกนันะ ไป



เรียนท่ีบางมด แล้วก็เพ่ือนผมสอนอยู ่ปรากฏวา่สง่ journal ตวันัน้ ครัง้แรกมีลิสต์อยูใ่นลิสต์ แตป่รากฏวา่ปี

นัน้ท่ีเขาสง่ท่ีจะขอปริญญาเอกมนัหลดุลิสต์ มนัต้องดดู้วย ทางท่ีดีต้องไปดตูวัท่ี impact factor สงู ๆ 

โอกาสตกมนัน้อยนกึออกไหม ยงัมี ranking ของมนัอยู ่แตถ้่า impact factor มนัต ่า มนัไมมี่อะไรจะชดเชย 

ทัง้ปริญญาเอก ทัง้พวกสง่งานวิจยั เขาจะดหูวัข้อ 

ชาย : แตส่มยัก่อนยงัไมมี่เร่ืองของอ้างอิง แตเ่ขาจะดเูนือ้หาวา่มนัท าให้เกิดการพฒันาขึน้หรือไมใ่นงานนัน้ 

อยา่งของผมมนัเลีย้งโคนมมนัใหมใ่นตอนนัน้ตอนท่ีเรียน แล้วก็เลีย้งแพะเน่ียมนัสามารถท่ีจะไปใช้ในการ

พฒันาในการเลีย้งแพะได้ เขาจะเน้นอนันัน้มากท่ีสดุ ผมก็โชคดีท่ีผา่นมา แล้วเศรษฐศาสตร์เน่ียง่าย อยา่ง

ของผมเศรษฐศาสตร์บริหารธุรการเน่ียง่าย มนัง่ายเพราะวา่มนัมีตัง้ 5 มหาวิทยาลยันว่มมือกนั 

จฬุาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ เชียงใหม ่นิด้า แล้วอะไรอีกท่ีไมท่ราบ 5 มหาวิทยาลยั เขาจะเอางานวิจยั

ทางด้านเศรษฐศาสตร์เน่ียมาเผยแพร่เรา ถ้าเราสง่บทความไปให้เขา อยา่งผมเขาให้ผมไปเผยพร่ท่ี

เชียงใหม ่ไปเผยแพร่เร่ืองเลีย้งแพะท่ีเชียงใหม ่เป็นเหมือนคล้าย ๆ สมาคม แล้วทราบไหมตอนท่ีผมไป

เผยแพร่ท่ีเชียงใหมเ่น่ีย ผมนกึวา่ผมต้องเสียตงัค์ ท่ีไหนได้พอผมไปพดูเสร็จป๊ับลงมาจะนัง่เคร่ืองกลบัท่ี

การเงินของเชียงใหมม่าตามให้ผมไปรับเงินคา่มาชว่ยเผยแพร่งาน สว่นใหญ่เน่ียนะจะเสียงตงัค์แตอ่ยา่ง

ของท่ีกลุม่เศรษฐศาสตร์เน่ียได้ตงัค์นะหม่ืนนงึ ให้ไปพดูแป๊บเดียว แตก็่มีชาวบ้านเยอะนะท่ีเขาสนใจในการ

เลีย้งแพะ ดงันัน้มนัได้กบัสงัคมจริง ๆ พฒันาสงัคมจริง ๆ มนัก็เลยฉลยุอะ่ชว่งนัน้ โชคดีไป ไมไ่ด้คดิถึงเร่ือง

นัน้เลยทีแรกอะ่ ท าเฉย ๆ วา่ เอะมนัจะคุ้มหรือไมคุ่้มเลีย้งแพะในกรุงเทพอยา่งเง๊ียะ ซึง่คุ้ม แล้วก็มี

ประชาชนถามด้วยวา่แล้วท าไมคนไทยจงึไมกิ่นนมแพะ เพราะวา่นมแพะกบันมคนเน่ียพอกนัเลยนะ

สารอาหาร แล้วเขาก็เลยถามวา่ท าไมไมกิ่น ก็คือความนิยมมนัไมมี่งยั เพราะฉะนัน้ตัง้ใจเหอะ ตัง้ใจท า แล้ว

มนัจะได้อะไรตดิตวัเราอะ่ แล้วอยา่ไปคดิลว่งหน้าวา่เด๋ียวไมผ่า่น ๆ อยา่งเง๊ียะมนัท าให้เราท้อเอง ยงังยัก็

ผา่นเช่ือผมเถอะ แล้วยิ่งคณะสง่เสริมและชว่ยเหลือกนัแบบนีน้ะผมวา่โอกาสผา่นง่าย เพราะทกุคนชว่ยกนั

ด ูแตส่มยัก่อนคล าอะ่ นกึออกป่ะ คล ากนัเองอะ่ ผมก็ลอกคนนู้นบ้าง ดตูวัอยา่งคนนีบ้้าง แล้วผมไมมี่

คอมพิวเตอร์แบบนี ้สมยัผมไมมี่คอมพิวเตอร์แบบนี ้แล้วผมเขียนอยา่งเดียว format ท่ีจดัอะไรนะ่ผมไมเ่ป็น

เลย ผมเขียนอยา่งเดียวแล้วสง่จ้างเขาพิมพ์ คนพิมพ์ในมหาวิทยาลยัก็มีอยูค่นเดียว แล้วทกุคนก็ไปตอ่ควิ

เข้าควิรอกนัเพ่ือให้เขาพิมพ์งานให้ เพราะฉะนัน้เร่ืองแก้ไขอะไรทัง้หลายไมเ่ป็นหรอก เม่ือตอนเช้ามาฟัง

อาจารย์ทศักรพดูแล้วเออ ตอนท า มคอ. มนัเด้งไปเด้งมา เรียกแตไ่อเจอะ่ชว่ย วา่ท าไมมนัเด้งอยา่งนี ้ถึงได้

รู้ ถึงได้บอกวา่ให้ อ.ตุย่เน่ียชว่ยเขียนเป็นแบบต้นฉบบัมาแล้วเรามาอา่นเน่ียมนัก็จะท าให้เราเข้าใจนะ ท า

ได้อะ่ ไอตวัท่ีหา่งไปดงึกลบัเข้ามางยั พอดงึเข้ามาไปยน่ไปตดิกนั เคยเจอไหม นัน่แหละ ผมวา่ อ.ตุย่เน่ียมี

ประโยชน์มากเลย ท าเถอะๆ เพ่ือเพ่ือน ๆ แล้วก็มีอะไรจะให้ชว่ยอา่นก็ยินดี แตท่ี่อา่นให้ไมไ่ด้หวงัอะไรนะ 

บางทีตบ้ิางอะไรบ้างก็อยา่วา่กนันะ หวงัดี  



อ.ฉตัรแก้ว : อีกนิดนงึนะเอกสารหรือต าราท่ีเราสง่ผลงาน ถ้าเรามีงานวิจยัท่ีเราท าวิทยานิพนธ์ เราเอา

งานวิจยัเราตัง้ได้เลยนะ มนัจะได้น า้หนกั เขาดเูลย สมมตุเิรามีวิจยัของเรานะใสไ่ปเลยอ้างอิง เพราะฉะนัน้

เวลาท าวิจยัพยายามท าวิจยัของตวัเองมนัจะได้มีตวัอ้าง ถามวา่ท าได้ไหม มนัก็นา่จะท าได้นะ ซึง่จริง ๆ 

แล้วเน่ียหน้าท่ีเราถ้าคณุไปดแูล้วเน่ียมนัจะต้องมีงานวิจยั หน้าท่ีของอาจารย์จริง ๆ  

ชาย : จะบอกให้คนใช้ท่ีบ้านผมอะ่ท างานวิจยับอ่ยมาก เขาท างานวิจยัเยอะ อาจารย์บอกให้นะงานวิจยัอะ่

เหมือนกบัเป็นรายได้ด้วย นกึออกไหม ท าเถอะ ท าแล้วคอ่ยอ้างอิง อยา่งของผมอยา่งท่ี อ.ฉตัรแก้ววา่ ของ

ผม ๆ ก็เอางานปริญญาโทมาอ้างอิงเหมือนกนัวา่ผมท าเร่ืองเลีย้งโคนมอยา่งเง๊ียะ 

------มีผู้หญิงถามซึง่ฟังไมรู้่เร่ืองเลยคะ่----- (คือในแตล่ะสาขา ........................) 

ชาย : มนัมีเร่ืองเก่ียวเน่ืองกนัได้ สามารถโยงได้ เขียนสโคปใหญ่เลย แล้วอ้างอิง ถ้าไมง่ัน้ถ้าเจาะลกึไปเร่ือง

ใดเร่ืองหนึง่นะ เราก็ต้องลกึไปอยา่งนี ้เด๋ียวมนัจะตนั  

------ผู้หญิงถาม---- 

ชาย : อะไรนะ งานวิจยัอะ่เหรอ เอกสารต้องตามวิชา เอกสารประกอบการสอน 

ผู้หญิงพดูไมรู้่เร่ืองคะ่ 

ชาย : แตไ่มรู้่สิอยา่งของผมท าวิจยัเน่ีย ผมสอนวิเคราะห์เชิงปริมาณ แตก็่อ้างได้วา่เราเอาสถิตอินันัน้ไปใช้ 

อนันีท่ี้ผมใช้ท านะ เอาสถิตท่ีิเราสอนนะ่ไปใช้วิเคราะห์งานวิจยั 

-----คณุแอนและคนอ่ืนพดู ๆ กนัหลายคน คะ่----  

ชาย : เวลาท่ีเราไปอ้างอิงงานวิจยัอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเน่ียเหมือนกนั เราก็เอาท่ีเก่ียวข้องได้ งัน้สดุท้ายฝาก ผศ.

เก่าด้วยวา่อยา่งนิ่งดดูายท าตอ่ได้เลย ฝากทัง้ 2 คนแหละ เพราะวา่มนัจะตอ่เน่ืองแล้วอายรุาชการยงัอยูอี่ก

เยอะ ท าเถอะเนาะ พยายามท า คอ่ย ๆ ท าไปเร่ือย ๆ มนัตอ่เน่ือง แล้วไมต้่องรอครบ 3 ปีหรืออะไรนะ ท าได้

เลย สดุท้ายขอให้ทกุคนจงโชคดีในการตัง้ความหวงัเหลา่นี ้ขอให้ประสบผลส าเร็จทัง้ในเร่ืองของงานท่ีจะ

ท า ทัง้ในเร่ืองของครอบครัว และในเร่ืองของอาชีพการงาน ขอให้โชคดีครับ  

 



อ.ตุย่ : ทีนีเ้รามาดอูนัแรกก่อน เด๋ียวให้ท าปกก่อนอนัแรก เพ่ือเป็นแรงบนัดาลใจ เอกสารประกอบการสอน

จริง ๆ ไมมี่อะไร สิ่งแรกท่ีจะต้องท าคือก็เปิดไฟล์ใหมม่าฟอร์แมตเดียวกนั เราเปิดขึน้มาตรงนี ้อนันีเ้ป็นเวอร์

ชัน่ ไมท่ราบวา่ทกุคนใช้ 2007 เหมือนกนัหรือเปลา่ เวลาเราตัง้คา่หน้ากระดาษเปิดมาสิ่งแรกท่ีเราจะต้องท า

คือตัง้ page layout ตรงนี ้format ของเอกสารประกอบการสอนก็จะมี format อยูว่า่ page setup ตวันีค้รับ 

1.5 นิว้ ทีนีเ้ดี๋ยวจะบอกวา่จริง ๆ ถ้าเป็นคา่ default มนัจะเป็น cm เป็นคา่เซนตเิมตรอยู ่ซึง่ถ้าเราไมไ่ด้ set 

คา่ เพราะวา่เวลาเราไปดเูอกสารทกุอยา่งก็จะบอกให้ตัง้บนหวั 1.5 นิว้ ซ้าย 1.5 ขวา 1 ลา่ง 1 อยา่งเง๊ียะ 

word ปกตใินจะเป็นเซนตเิมตรมา เวลาเราจะบอกวา่ถ้าเราไมอ่ยากจะไป set คา่ใน word ใหมใ่ห้มนัเป็น

นิว้ เราก็ใช้อยา่งนีเ้ลยก็ได้ 1.5 แล้วใสฟั่นหนขู้างหลงั ใสไ่ด้เลยมนัก็จะเป็นนิว้เลย อนันีก้รณีเราไมอ่ยากจะ

เปล่ียนนะครับ ทีนีอี้กวิธีนงึกรณีเปิดมาแล้วอยากให้เป็นนิว้มาตรฐานเลย เพราะวา่ทกุอยา่งเวลาเขาวดั ๆ 

จะวดัเป็นนิว้มนัจะง่าย ก็เอาไปใช้ได้ เวลาจะไปเปล่ียนคา่ให้เขาเราจะไปเซ็ตคา่ตรงตัง้คา่วา่ (หาท่ีเซ็ตไม่

เจอ) ข้ามไปก่อน เด๋ียวเจอแล้วจะบอก ทีนีเ้อาหน้าปก หน้าปกนะครับตัง้เสร็จเรียบร้อยหน้าปกจะ

ประกอบด้วยน่ีอยูต่รงกลาง ข้อความก็จะอยูต่รงกลาง font ก็ไมไ่ด้ฟิกซ์วา่จะต้องขนาดเทา่ไหร่ก็ให้

เหมาะสม อยา่งของผมตัง้ไว้ 32 ตวัหนา ขึน้ด้วยเอกสรประกอบการสอน แล้วก็เว้น 1 บรรทดั และช่ือชดุ

วิชา รายวิชาพิมพ์เตม็อยา่งนีเ้ลย ไมต้่องเว้น font หน้าปกเน่ียดตูามความเหมาะสม ไมไ่ด้ฟิกซ์ขนาด ดใูห้

พอดี อนันีป้กหน้าแรก หน้าท่ีอยูข้่างนอก หน้าถดัจากหน้าปกก็จะมีองค์ประกอบมีช่ือวิชา มีช่ือเรา ช่ือคณะ 

แล้วก็ปี เราท าปีไหนก็ใสล่งไป อนันีเ้ป็นปกใน ใช้ปี 59 ก็ใส ่59 ปกตเิอกสารประกอบการสอนเวลาจะย่ืน

เผยแพร่ 1 ภาคการศกึษา ถ้าเราเสร็จ 2559 ก็ไปย่ืนตอ่ 60 ได้ 1 ภาคการเรียนนะครับ เวลาท่ีเราใสปี่ พ.ศ. 

น่ีคือปีท่ีเราท าเสร็จนัน่แหละ มนัอาจจะมีปรับแก้ในวนัย่ืนก็ไมเ่ป็นไร เพราะวา่เราท าเสร็จเป็นต้นแบบแล้ว

เราก็ย่ืน ไปทดลองแล้วก็ไปย่ืนถกูไหม มนัก็ได้รูปแบบ ปรับปุ๊ บมนัก็ยงัใช้ พ.ศ. เดมิ ถ้าปรับปี 60 เราก็ยงัใช้

เป็น 2559 อยู ่อยา่งของบตุย่ย่ืนปี 2557 ชว่ง พ.ย. ย่ืนไป เทอมท่ีย่ืนถามวา่จ าเป็นต้องมีสอนไหม มนั

อาจจะไมจ่ าเป็น แตข่อวา่เราอาจจะนดัเดก็มาสอน อยา่งตอนตุย่ออกมาตุย่ก็ไมมี่นะ วิชานีไ้มมี่ เป็นชว่งปิด

เทอมพอดี เราก็นดัเดก็ท่ีเราสอนนัน่แหละเอาวิชานีไ้ปสอน 1 บท แคน่ัน้ กรรมการก็มาด ู 

อ.ชาย : เวลาสอนเน่ียบางทีมนัไมต่รง ตรงนัน้เน่ียพ่ีตุย่เขาแก้ไขปัญหาเร่ืองกรรมการก็คือวา่เอามาสอน 

อ.ตุย่ : เดก็ท่ีเราสอนเทอมท่ีแล้วนะ่มาเรียน เดก็กลุม่เดมิ เดก็ท่ีเรียนกบัเรานัน่แหละ เรานดัเขามาครัง้นงึ 

เหมือนเรามาสอนบทนงึให้กรรมการด ูกรรมการมีภายนอกกบัภายใน เขามาดวูิธีการสอนของเราเฉย ๆ 

ครับวา่ตรงตามท่ีเราเขียนไหม เขาไมไ่ด้มาดใูนเนือ้หาเพราะเนือ้หาเขาอา่นแล้ว เขาเข้ามาดปูระเมินการ

สอน อนันีห้น้าปกก็ฟอร์มแบบนี ้ดตูามเลม่สีฟ้าท่ีเราได้แจกไป แล้วก็สนัปก อนันีเ้ป็นตวัอยา่งสนัปกให้ด ู

สนัปกก็จะเป็นแบบนีค้รับ ในคูมื่อก็มี อนันีเ้ราต้องพิมพ์ไปให้ร้านเขาด้วยวา่ให้ท าสนัปกอยา่งนี ้สนัปกก็

พิมพ์ธรรมดา แตถ้่าจะใสก่รอบก็อนันีม้า เสร็จแล้วก็รูปภาพ จริง ๆ สนัปกน่ีเราท าให้ร้านเขาดเูฉย ๆ ท่ีร้าน

เขาพิมพ์ให้เราอยูแ่ล้ว มีช่ือวิชาหลกั เดี๋ยวร้านเขาก็จะไปปรับ font เอง เขาจะไปท าให้พอดี ปกตเิวลาท่ี



พิมพ์เราใช้ font TH Sarabun ถ้าใครไมมี่ก็ไปดาวน์โหลดไว้ได้ ในเว็บมีให้ดาวน์โหลด แล้วก็เอามาตดิตัง้ใน

เคร่ืองเรา อนันีห้น้าปกกบัสนัปก เอาก็ไปให้ร้านท่ีเราจะเข้าเลม่ ร้านก็จะท าให้เลย แตเ่ราต้องพิมพ์ให้เขาไม่

งัน้เดี๋ยวเขาจะใส ่พ.ศ. ให้เรา เด๋ียวจะมีปัญหา เพราะเอกสารในเลม่สีฟ้า ต้องไมมี่ พ.ศ. แต ่พ.ศ. เราจะดท่ีู

หน้าปก เราก็ยดึตามเอกสารเลม่สีฟ้านัน่ไปก่อน แม้แตอ้่างอิงก็ต้องยดึนะครับ เพราะวา่วนันัน้ผมก็โดนผู้

ทรงบอกให้แก้หลกัฐานอ้างอิง ผมก็ไมแ่ก้ คูมื่อยงัไมแ่ก้เลย คูมื่อท่ีเลม่ท่ีมหาลยัแจกเรา เพราะวา่ทางมหา

ลยัให้ทางกรรมการเขาก็จะเอาเลม่สีฟ้านีใ้ห้ดดู้วย ให้ตรวจ format ตามเลม่นัน้ เพราะฉะนัน้เรายดึเลม่นี ้

เป็นหลกันะครับ อยา่ไปแก้ตามแบบวา่ของมหาลยันู้นมหาลยันี ้มนัจะเป็นปัญหานะครับ ได้หน้าปกแล้วเรา

ก็จะผา่นมาสว่นนงึ ท่ีนีต้อ่มาคือในเร่ืองของตวัแผนบริหารประจ ารายวิชา มนัจะมีองค์ประกอบคือมีแผน

บริหารประจ ารายวิชาแล้วก็มีแผนบริหารประจ าบท จะมี 2 อนั แตที่นี ้ format ก็เหมือนกนั เวลาสร้างแผน

บริหารเปิดมาปุ๊ บ รหสัประจ ารายวิชาจริง ๆ ก็คือ มคอ. เรานัน่แหละ มคอ.3 ท่ีเราเขียนไว้อะ่ เราก็เอามา  

ยกลงในแผนบริหาร แตม่นัมีองค์ประกอบอยา่งนี ้คือเหมือนเดมิฟอร์แมตกัน้หน้ากัน้หลงัท่ีเราตัง้ เปิดไฟล์

ใหมน่ะเวลาเปิดไฟล์ใหมม่าก็เหมือนเดมิกัน้หน้าหัน้หลงัก็เหมือนเดมิคือ 1.5 1.5 1 1 เหมือนเดมิ เปิดมาก็

ตัง้ก่อน แล้วทีนี ้font ก็เหมือนเดมิ ทกุ ๆ ไฟล์ท่ีเราเปิดมาก็เป็นฟอร์แมตนีท้ัง้หมด 1.5 1.5 1 1 ทัง้หมด เปิด

ไฟล์ใหมม่าแล้วก็พิมพ์ ทีนีเ้ดี๋ยวเราจะมาแทรกหน้านะครับ อนันีเ้ป็นแผนบริหารประจ าวิชา ก็จะขึน้ด้วย

แผนบริหารประจ าวิชา font 20 ตวัหนา ตรงกลาง แผนการสอนประจ าวิชา font 20 ตวัหนา ดใูนเลม่สีฟ้าก็

ได้ 20 ตรงกลางตวัหนา แล้ว enter ลงมาทีนงึ จริง ๆ enter ลงมา จะเป็น 20 ซึง่มนัจะหา่งมาก ปรับเป็น 16 

ก็ได้ แล้วก็ enter ลงมาอีกทีแล้วก็พิมพ์รหสัวิชาชิดเลยนะ ตดิขอบฝ่ังนีเ้ลย พิมพ์รหสัวิชาท่ีเราสอนแล้วก็ 

enter แล้วก็รายวิชา อนันี ้ font 16 ตวัหน้านะครับ แล้วก็ตรงช่ือวิชาตรงนีม้นัจะมีหนว่ยกิต แล้วเราต้องตัง้ 

Tab เพ่ือให้มนัตรงพอดี แล้วก็พิมพ์ตอ่กนั อนันี ้16 แล้วก็ต้องมีช่ือภาษาองักฤษด้วยนะ เวลาเราตัง้คา่มนั

จะพอดีเลย 20 พ้อยตวัหนา แล้วก็ 16 ตวัหน้า เราพิมพ์อยา่งนีไ้ว้ 3 บรรทดั แตที่นีต้วันีม้นัต้องอยูป่ระมาณ

ตรงนีม้นัต้อง tab มา ปกตเิราไมส่ร้าง tab ถ้าเราพิมพ์ตอ่แล้วถ้าเราเอาเม้าส์วางตรงนีแ้ล้วเรากด tab มนัจะ

ไปทีละ tab ใชม่ะ แล้วปัญหาของมนัคือเวลาเราเอาไปปริน้มนัจะกระโดด เคร่ืองปริน้บางรุ่นนะ บางทีเราไป

เปล่ียนไปปริน้เคร่ืองอ่ืนมนักระโดด เพราะฉะนัน้การแก้ปัญหาของมนัก็คือสมมตุวิา่เราอยากให้ค าวา่ 3 

หนว่ยกิตมาอยูป่ระมาณตรงนี ้เราก็ใช้วิธีตัง้ tab เอาเม้าส์คลิกตรงแถวท่ีเราอยากจะตัง้ tab แล้วก็เล่ือนมา 

สมมตุวิา่เราอยากจะให้มนัอยูต่รงต าแหนง่นี ้ก็คลิกให้มนัขึน้รูปอยา่งนี ้แล้วเอาเคอเซอร์วางแล้วกด tab มนั

จะไปตามท่ีเราตัง้ไว้เลย มนัจะตรงระยะท่ีเราก าหนดพอดี ถ้าเราไมต่ัง้ tab อยา่งนีปุ้๊ บลองดวูา่กดทีละอนั

มนัจะมาไหม ไมม่า แล้วปัญหาของมนัคือฟอร์แมตจะไมน่ิ่ง ทีนีอ้นันีเ้ราตัง้ได้ ทีนีม้าดตูวัช่ือภาษาองักฤษ 

เราพิมพ์ไว้อนันีบ้างคนอาจจะไมมี่ช่ือก็ไมเ่ป็นไร เวลาพิมพ์ให้พิมพ์ชิดขอบให้หมด เดี๋ยวตอนตัง้ tab คอ่ย

กดคีย์เอา เชน่เดียวกนัแถวท่ี 2 เน่ียปกตเิม่ือกีท่ี้เป็นฟอร์แมตคือมนัต้องอยูอ่ยา่งนีค้รับ ใชไ่หม เรากด tab 

enter ใช้ tab ยาว ๆ กดๆๆ ไปก็ได้ สงัเกตดตูรงข้างบนตรงนีม้นัไมมี่ tab ล็อค เวลาเราปริน้มนัจะกระโดด



นิด ๆ อะไรอยา่งนี ้ไมส่วย วิธีท าเหมือนกนัครับ เหมือนกบัตวัหนว่ยกิตอะ่ เราอยากให้มนัอยูต่รงนีใ้ชไ่หม

ครับ เราคลิกเม้าส์ค้างไว้เราก็จะเห็นวา่ tab มนัมีเส้นประดงึมาให้ เพราะฉะนัน้เราอยากจะให้ตวั

ภาษาองักฤษของเราอยูใ่นชว่งของก็คลิกแถวท่ีเราต้องการแล้วคลิกท่ีไม้บนัทดัด้านบน มนัจะมีเส้นประลาก

ให้เห็นอยู ่แล้วแถวนีเ้รากดเหมือนเดมิ กด tab ทีนงึ มนัก็จะกระโดดเทา่กนัพอดีเลยครับ กดให้มนัถึง tab 

มนัก็จะเทา่กนัเป๊ะเลย ตวันีช้ว่ยเราได้มาก ถ้าเกิดเราไมต่ัง้ปกตเิวลาเราพิมพ์เอกสารเราจะไมไ่ด้มาสนใจ

ตรงนี ้ปัญหามนัมีอยา่งท่ีผมบอกวา่เวลาเอาไปปริน้บางทีมนัจะกระโดด บางทียิ่งเราจดัเยอะ ๆ มนัก็จะ

เสียเวลา อนันีเ้หมือนกนัหลงัจากท่ีเราก าหนด tab ไว้แล้วสงัเกตดถู้าเรากด enter ลงมา สมมตุวิา่ถ้าเรา

อยากพิมพ์ค าอธิบายรายวิชาตอ่ เรากด enter ปุ๊ บ แถวนีถ้้าเรามาดแูถวข้างบนเน่ีย tab มนัจะตอ่เน่ืองกนั 

ถ้าเกิดเราตัง้คา่ทกุอยา่งไว้ท่ีแถวแรก enter ครัง้เดียวมนัก็จะได้ทัง้เอกสารเลยหละ่ครับ ไมต้่องมาตัง้อีก ทีนี ้

เหมือนเดมิองค์ประกอบตอ่มาของแผนบริหารประจ ารายวิชาก็คือมีค าอธิบายรายวิชา เว้นบรรทดันงึ 

ค าอธิบายรายวิชาก็ชิดซ้าย 16 พ้อยท์ สว่นค าอธิบายรายวิชาก็จะเยือ้งออกมา 1 tab สงัเกตดุอูนันีม้นัจะ

เทา่กนั มนัจะอยูเ่ทา่กนัประมาณนี ้ไมต้่องไปเทา่กนักบัข้างบนก็ได้นะครับตวันี ้ก็เหมือนเดมิครับปกตเิรา

พิมพ์เราก็จะชิดซ้าย ถ้าอยากให้มนัล็อคก็ดงึ tab กดเข้ามา กดไป tab นงึก็คือ 8 ตวัอกัษร แตถ้่าเราไมเ่คย

ล็อคข้างบนมนัก็อยู ่8 ตวัอกัษรนะ ผมเอา tab นีอ้อก เราพิมพ์แล้วเราจะกด tab มนัจะกลายเป็นรูปนีแ้ทน 

มนัจะกลายเป็นรูปท่ีเป็นมาตรฐาน ท่ีไมใ่ชล่็อค แล้วถ้าเราอยากจะบงัคบัให้มนัอยูใ่นลกัษณะของเวลาปริน้

แล้วมนัไมก่ระโดด หรือไปเปิดเคร่ืองอ่ืนแล้วมนัไมก่ระโดด เคยเจอไหมไปเปิดเคร่ืองอ่ืนแล้วกระโดด 

เน่ืองจากเราไมไ่ด้ตัง้ tab ข้างบน tab ข้างบนมนัจะชว่ยให้ถ้าเราเอาไฟล์นีไ้ปเปิดเคร่ืองอ่ืนมนัก็จะไม่

กระโดด มนัก็ชว่ยเราได้ เหมือนเดมิเอาเม้าส์คลิกให้มนัตรงกนั ล็อคไว้ ทีนีใ้นสว่นของค าอธิบายรายวิชาตวั

นีก้ารจดั จดัแบบกระจายนะ เวลาเราจดัสงัเกตดขู้อความในพารากราฟกระจาย เรามาดตูรงนีค้รับ การจดั

ข้อความใน word 2007 มนัจะมีทัง้หมดซ้าย กลาง ขวา แล้วก็แบบจสัตฟิายไมใ่ชแ่บบกระจายนะ ถ้าเราจดั

แบบอนันีม้นัจะตดัข้อความไมส่วย มนัไมต่ดิกนัหมด เพราะฉะนัน้เวลาเราตัง้พารากราฟให้เลือกอนัสดุท้าย

นะครับ มนัก็จะกระจายข้อความให้เตม็พอดี ไมมี่ชอ่งวา่งเกิดขึน้ในพารากราฟนัน้ ๆ เอกสารมนัก็จะสวย 

font ทัง้หมดท่ีเป็นข้อความในเอกสารประกอบการสอนของเราทัง้หมดใช้ 16 ตวับางนะครับ ท่ีไมใ่ชห่วัข้อ

นะ 16 ตวับางเป็น font เดียวกนั อนันีเ้ป็นทัว่ ๆ ไปนะ ทีนีม้นัจะมีอีกอนันงึท่ีเราต้องตัง้ให้นะครับ อนัตอ่มา

ก็วตัถปุระสงค์ เหมือนเดมิ อนันีก็้ 16 ตวัหนา แล้วก็เข้ามา 1 tab ปัญหาก็คือ ใครเคยมีปัญหาเร่ืองตวัเลข 

เวลาจดัตวัเลขแล้วเวลาปริน้มนัไมเ่ทา่กนัเคยเป็นไหม ไอ้ด้านหลงัตวัเลข ตอนดใูนเคร่ืองมนัเทา่กนันะ แต่

พอปริน้แล้วไมเ่ทา่ ก็เหมือนเดมิเราก็ต้องตัง้ tab ให้มนัด้วย สมมตุเิราพิมพ์วตัถปุระสงค์ วตัถปุระสงค์ต้อง

เป็นรายข้อใชไ่หมครับ ถ้าปกตเิรากด tab มา 1 ครัง้ แล้วเราพิมพ์ตวัเลขอยา่งนีเ้ลย กด enter ลงมาแล้วเรา 

tab หรือกด tab แล้วพิมพ์ 1. เลยครับ 1.1 แล้วก็ ป อยา่งนี ้แล้วถ้าเกิดเราเคาะวรรค บางคนเคาะวรรคแล้ว

พิมพ์ใชไ่หม แล้วกด enter word มนัจะเก่งมากมนัจะ default tab ให้เรา แตม่นัจะเป็นปัญหาส าหรับเราใน



อนาคตตอนแก้ไข ถ้าเราปลอ่ยให้เป็นแบบนีน้ะ font ตวันีค้รับ เวลาเราเปล่ียน font นี ้สมมตุเิราเปล่ียน font 

ในข้อความของเรา font ตวัเลขมนัไมไ่ปด้วยนะครับ ตวัเลขมนัไมเ่ปล่ียนให้เรา ปรากฏวา่ตวัเลขมนัเป็นอีก

บล็อคนงึ ถ้าจะเปล่ียนเราต้องมาคลิกตวัเลขอยา่งเง๊ียะอีกทีนงึแล้วก็เปล่ียนให้มนั อนันีเ้ป็นปัญหาเวลาเรา

ท าเอกสารประกอบผมจะชอบยกเลิกไมใ่ห้มนัเป็นแบบนี ้ท าให้เหมือนเราพิมพ์ปกตนิัน่แหละ ถ้าเราพิมพ์ไป

มนัจะไปอยา่งนีเ้องเร่ือย ๆ โอเคมนัอาจจะดสูบายนะ แตเ่วลาเราไปจดัฟอร์แมตเยอะ ๆ ตวัเลขในเอกสาร

เรามนัจะเยอะมากไอ้พวกเน๊ียะ 1.1 1.2 1.3 อะไรมนัจะไลไ่ปของมนัเอง เวลาเรามาตัง้คา่อะไรมนัจะ

ล าบาก แก้ font แก้อะไร เพราะตวัเลขมนัจะมองเห็นภาษาองักฤษ บางคนภาษาองักฤษปุ๊ บ ลกัษณะของ

มนัจริง ๆ มนัต้องเป็น font เดียวกนักบัตวัเอกสารเรา ต้องไปแก้อีกทีนงึ เพราะฉะนัน้เวลาเราท า ถ้าทา่นเกิด

กรณีอยา่งนีน้ะครับ สมมตุเิรา enter มา ตอนนีเ้รายงัไมไ่ด้ตัง้ tab ใชไ่หมครับ เราพิมพ์กด tab ธรรมดาน่ีก็

ได้ครับ แล้วก็พิมพ์ให้มนัเกิดอยา่งนีแ้หละ พอมนัเกิดอยา่งนีเ้ราพิมพ์ไมต้่องท าอะไร undo กลบัเลยครับ ให้

มนัเด้งกลบัมาอยา่งนี ้เคลียร์มนัออกไปก่อน ฉนัไมต้่องการ มนัเกิดปุ๊ บชา่งมนัลบออกไปเลย แล้วก็พิมพ์

ใหม ่เราก็พิมพ์ข้อความของเราไปก่อน แล้วท าอยา่งไรก็ได้ไมใ่ห้มนัเป็นเขาเรียกออร์เดอร์ลิสต์อะ่แบบเม่ือกี ้

แล้วก็กด tab อีก 1 tab ก็เหมือนเดมิล็อคข้างบน tab หน้าตวันี ้ล็อคให้มนัตรงกนักบั tab ตวัเลขของเรา 

แล้วตวันีท่ี้เราต้องการให้มนัเด้งมาตรงนีใ้ชไ่หมครับ เราก็ก าหนดเองวา่เอาระยะหา่งซกั 2 บล็อก ตอ่กนั 

บล็อกนีก็้เอาเคอร์เซอร์วางหน้าตวัทีแล้วก็กด Tab มนัก็จะมาพอดี เหมือนเดมิแถวท่ีท่ี 2 ท าอยา่งไรพิมพ์ข้อ 

2 มา ก็ enter ลงมา มนัจะได้ตอ่ ไมต้่องซีเรียสแล้วทีนี ้ถ้า enter ลงมาแล้วมนัยงัเป็นบงัคบัให้เรา สงัเกตุ

ไหมครับ มนัจะบงัคบัไอ้รูปนีข้ึน้มาให้ เราก็กด undo ออก กด Ctrl+Z ก็ได้ครับ บงัคบัให้มนักลบัมา เวลา

เรา enter ปุ๊ บมนัจะขึน้อยา่งนีม้าถกูมะ มนัยงับงัคบัออร์เดอร์ลิสต์เราอยู ่เราก็ใช้วิธี undo บงัคบัเคอร์เซอร์

อยา่ให้มนัขึน้เลข 2 undo อยา่ให้มนัขึน้เลข 2 มา ข้อ 3 ก็ท างยั กดกลบัเหมือนเดมิแล้วก็พิมพ์ใหมอ่ยา่ง

เง๊ียะครับ สงัเกตดขู้อ 2 ก็จะได้ Tab ตอ่กนัเลยนะ เน่ียข้างบนมนัได้ตอ่กนัเลยไมต้่องไปตัง้ใหม ่มนัจะตอ่กนั

เลย แล้วก็พิมพ์ตอ่ไปอยา่งงี ้กด tab ทกุข้อ ๆ ไป พิมพ์ไปเร่ือย ๆ อนันีจ้ดัจสัตฟิายแล้วมนัมีข้อความตดั 

แล้วเวลาแถวท่ี 2 ของแตล่ะข้อ เข้ามาชิดนะครับ คือถ้าเราตัง้บงัคบัง่าย ๆ 2 รูปนีเ้ห็นในรูปเฟิร์สกบั..ไลน์ 

ออกมาเน่ียมนัต้องอยูช่ิดตลอด จริง ๆ ตวันีม้นัก็คือตวัล็อคยอ่หน้าเราน่ีแหละ แตเ่ราสามารถให้มนัซ้าย

ตลอด แตเ่ราใช้ Tab แทน มนัจะท าให้เอกสารเราเทา่กนั แล้วเคยเจอไหมอีกประเดน็นงึ เวลาเราพิมพ์

ข้อความอยา่งงีบ้างทีการตดัค ามนัไมไ่ด้ใชม่ะ วิธีตดัค าก็เราจดัแบบกระจาย บางทีเราอยากเอาค าวา่กลบั 

ลงไป ถ้าเรากดเอนเตอร์มนัจะเป็นอยา่งนี ้ถ้าเราอยากตดัค าใหมใ่ห้ใช้วิธี กด Shift+enter ลงมา มนัจะถือ

วา่เป็นแถวเดียวกนัอยู ่แตถ้่าเรากด enter เลยมนัจะถือวา่เป็นบรรทดัใหม ่อนันีเ้ป็นการตดัค านะครับ พวก

เราอาจจะเคยเจอปัญหากด enter แล้วมนัไมก่ระจายให้ ก็ใช้วิธีกด Shift+enter มนัก็จะท าให้เอกสารเรา

เป็นชดุ อนันีคื้อถ้าเกิดเรารันวตัถปุระสงค์นะ เราได้ข้อแรกเสร็จ ข้อ 2 ข้อ 3 เราใช้วิธี enter ลงมาตอ่กนั

อยา่งนีไ้มต้่องเสียเวลาตัง้ใหม ่ก็จะได้ทกุข้อเหมือนกนั แล้วเราจะเห็นวา่มนัจะเทา่กนัหมดเลยกบัท่ีเราเคาะ



วรรคมนัจะเทา่กนัทกุข้อเลยครับ เวลาเราปริน้ท์ออกมามนัก็จะเทา่กนัหมดไมมี่การกระโดด อนันีก็้

เหมือนกนัทกุข้อก็จะเป็นแบบนี ้อนันีคื้อข้อดีของ tab นะครับ ก็เอาไปประยกุต์ใช้ทกุอนั วตัถปุระสงค์น่ีคือ

เอามาจากไหนนะครับ เวลาเราตัง้ก็เสริมให้นิดนงึเวลาเราท า อนันีเ้ป็นแผนบริหารรายวิชา วตัถปุระสงค์นี ้

โดยเทคนิคของตุย่เอง เออไมไ่ด้สิ แผนงานประจ ารายวิชาข้อในนีคื้อบทนงึเลย อนันีว้ตัถปุระสงค์มนัเป็น

แผนประจ ารายวิชางยั เอกสารมี 9 บท 1 ข้อคือ 1 บท ตุย่ก็เอามารวมกนั เอาทกุข้อท่ีอยูใ่นบทนัน้มารวมกนั

ให้เป็นข้อใหญ่ มนัก็จะโชว์ 9 ข้อ  

หญิง : จ าเป็นต้องครบทกุบทไหม 

อ.ตุย่ : ควรครบทกุบท วตัถปุระสงค์ท่ีเราดชว์แผนบริหารมนัต้องครอบคลมุทกุบท  

หญิง : จ าเป็นต้องเทา่จ านวนบทไหม 

อ.ตุย่ : ไมจ่ าเป็นแตข่อให้ครอบคลมุ คือขอให้อา่นแล้วครอบคลมุทกุบทท่ีเรามี แตเ่ทคนิคของตุย่เองคือตุย่

เอาข้อละบทเลย 

อ.หญิง : จริง ๆ แล้วเราสามารถยบุค า เห็นไหมคะวา่ มีความรู้ ๆ ๆ ๆ เหมือนกนั 1.คือกรุ๊ปค า หลกั

ส าคญัเน่ียนะในสายครุศาสตร์ จิตพิสยัอะไรเราไมต้่องสนใจก็ได้ จ าง่าย ๆ ในหลกัของการบริหาร 1.ความรู้ 

2. ความเข้าใจ 3.ความสามารถใช้ประยกุต์ใช้ 3 หลกัเน่ียคือครอบคลมุของครุศาสตร์ทัง้หมด ความเข้าใจ

เราจะวดัได้อยา่งไร เราก็อาจจะวดัได้จากการคดิวิเคราะห์นะคะลกัษณะอยา่งนี ้การประยกุต์ใช้คณุก็ต้อง

ใช้ เพราะฉะนัน้ 3 หลกัตรงนีพ้อ แตข่องแบบ อ.ตุย่ดี ตรงท่ีไมพ่ลาดเลยคือครบถ้วนทกุอยา่ง แตว่า่เรา

สามารถท่ีจะยบุรวมได้ เพราะวา่จะไปสอดคล้องกบัตวัสว่นประเมิน ถ้าประเมินก็ต้องให้ครบ  

อ.หญิงอีกทา่น : คือจ าได้วา่พ่ีอ้อเคยแจกตวันีอ้ะ่คะ่ ตอนท่ีเราอบรมท่ีชัน้ 4 ท่ีมี 5-6 ด้าน ความรู้ ความ

เข้าใจ น าไปใช้วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมินคา่ ตวันีพ่ี้อ้อมีตวัอยา่งให้เลยวา่จะต้องตัง้ค าถามขึน้ต้นวา่

อะไร  

อ.ตุย่ : ของเราให้มีความรู้ ความเข้าใจ แล้วก็ท าอะไรได้ ก็หาค ายืนยนัมา คือบางทีค ามนัเยอะอะ่ครับ 

แล้วแตเ่ราจะเลือกค าและเราสามารถจะขยายความได้ ค าพวกนีก็้มีผล มนัจะสง่ตอ่ถึงแบบฝึกหดัท่ีเราต้อง

ไปท า ค าถามท่ีเราออกมนัต้องมาสอดคล้องกบัค าเหลา่นีว้า่ครอบคลมุวตัถปุระสงค์หรือเปลา่ เพราะฉะนัน้

ค าพวกนีม้นัต้องอยูใ่นค าถาม คือความรู้ ความเข้าใจ สามารถท าได้ ตอนเราไปท าค าถามอะ่ครับมนัก็จะไป

สอดคล้องกนั เพราะฉะนัน้ถ้าเราคดิวตัถปุระสงค์ได้ดีในแตล่ะบท ครอบคลมุ ตวัแผนบริหารวตัถปุระสงค์น่ี

ต้องครอบคลมุเนือ้หาทัง้หมดท่ีเราจะสอนในเอก แตบ่างบทเราอาจจะไปแตกยอ่ยอีกก็ได้ แตก็่ต้อง

ครอบคลมุ 3 คีย์เวิร์ดท่ีเราตัง้ไว้ทีแรก คือข้างในเดี๋ยวจะเปิดให้ดวูา่ประมารไหน อนันีเ้ป็นภาพรวม จดั

ฟอร์แมตเราก็จะจดัอยา่งนี ้ทีนีห้ลงัจากเราก าหนดวตัถปุระสงค์ หวัข้อตอ่มาคือเนือ้หา เนือ้หาก็เหมือนเดมิ 



16 พ้อยท์ ชิดซ้ายเหมือนกนั แล้วก็จะเป็นเร่ืองของบท มีก่ีบทก็ใสไ่ป ฟอร์แมตก็เหมือนเดมิครับ บทท่ี 1 

enter ลงมา ตรงนีเ้ราตัง้ล็อค tab ข้างบนเหมือนกนัทกุอนั แตที่นีต้วั 4 ชัว่โมงก็คล้าย ๆ กบัหนว่ยกิตเม่ือกี ้

แล้วก็ enter หลงั 4 ชัว่โมงเลยครับ เราก็จะได้ tab เดียวกนักบัตงับทของเรา อนันีก็้จะเทา่กนั ถ้าเราตัง้แท็บ

ได้มนัก็จะไปของมนัเร่ือย ๆ สว่นจ านวนชัว่โมงตรงนีคื้อ มคอ. นะครับ เนือ้หาตวัหนา ตวันีคื้อตวับาง 16 ตวั

ตวัชัว่โมงก็คือท่ีเราสอน คือ มอค. น่ีแหละ สอนบทนีก่ี้ชัว่โมงก็ใสม่า ทีนีใ้นฟอร์แมตของเอกสารก็จะมีช่ือบท 

มีหวัข้อ แล้วก็มีสรุป ค าถามทบทวน เอกสารอ้างอิง ของแตล่ะบทจะมี 3 อนั ทกุบทต้องมีนะครับสรุป 

ค าถามทบทวนนะครับ ใช้ค าวา่ค าถามทบทวน แล้วก็เอกสารอ้างอิง ไมใ่ชแ่บบฝึกหดันะ มีสรุปด้วยนะ 

ค าถามทบทวนคือหวัข้อใหญ่ แล้วเราไปแยกเป็นกิจกรรมกบัอนันีก็้ได้แล้วแตเ่รา เด๋ียวเอาให้ดขูองผมเวลา

ท ามีทัง้กิจกรรมและค าถามด้วย อยูใ่นค าถามทบทวนน่ีแหละแยกกนั แตใ่ช้หวัข้อใหญ่อนันี ้

อ.ชายทา่นนงึ : นิดนงึ ตอนนีม้นัมี มอค.3 ท่ีจริงต้องท า ต้องมีใชไ่หม แตต่รงนีเ้น่ียมนัจะมีในบทไหนอีกเร่ือง

นงึ มนัต้องครบ ต้องมีอยูบ่ทนัน้บทนีแ้ตต้่องมี ฉะนัน้ตรงนีต้้องดดู้วย ไมใ่ชท่ าเพลินแล้วปรากฏวา่มนัไมมี่ 

ต้องไปดดู้วย (คยุกนัสองสามคนเบา ๆ คะ่ : ยกตวัอยา่งเชน่มีการวิเคราะห์ ค านวณ แปลวา่ตรง าถาม

ทบทวนจะต้องมีการแสดงให้เห็นวา่เราได้มีการวิเคราะห์ มีการบอกโจทย์) 

อ.ตุย่ : จะไปอยูใ่นค าถามท่ีเราไปดีไซน์ค าถาม  

อ.ชายทา่นนงึ : มนัจะต้องเป็นจดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรมไหม (ใชค่รับต้องเป็นเชิงพฤตกิรรม) ต้องตอบได้ 

วิเคราะห์ได้ ประยกุต์ได้ ถกูไหมครับ 

อ.ตุย่ : ตอนท่ีผมโดนแก้บทนงึ เขาบอกวา่มีบทนงึตุย่ไมไ่ด้มีเชิงพฤตกิรรมไป ตุย่บอกวา่บทนีส้อนทฤษฎี

อยา่งเดียว เขาบอกวา่มนัวิเคราะห์มนัต้องมีเชิงพฤตกิรรมออกมาด้วยวา่ท าอะไร ก็เลยต้องเพิ่ม

วตัถปุระสงค์และต้องไปเพิ่มเนือ้หานิดนงึ 

อ.ชายทา่นนงึ : วตัถปุระสงค์ของตุย่เน่ีย ท่ีเม่ือกีบ้อกวา่ ความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ แบง่เป็นสาม

ด้านมนัต้องอธิบายได้  

อ.ตุย่ : มนัสามารถอธิบายได้ คือเขาจะครอบคลมุไปถึงเชิงพฤตกิรรม ตอนตุย่ท าบทท่ี 1 ไมมี่อธิบายนะแค่

เข้าใจ แตก็่เลยเพิ่มสามารถอธิบายได้ อนันีมุ้ง่เชิงพฤตกิรรมเลย 

อ.ชายทา่นนงึ : คือแสดงวา่ในบทน่ีต้องมีคีย์เวิร์ด ความรู้ ความเข้าใจ และการอธิบาย 

อ.ตุย่ : ใช้ค าวา่เชิงพฤตกิรรม เม่ือกีท่ี้อาจารย์บอก มนัจะมีหลายค ามากนะครับ แล้วแตเ่ราจะเลือกใช้ให้

ตรงกบัเทคนิควิชาของเรา ใช้ค าไหนก็ได้ บางบทอาจจะใช้ค าวา่น าไปประยกุต์ใช้ก็มี ก็เพิ่มมา ไมไ่ด้อธิบาย 

ท าได้ ประยกุต์ใช้ได้ ปฏิบตัไิด้ ท่ีเราสามารถวดัเดก็ได้ ค าพวกนีก็้สามารถจะชว่ยเราได้ ทกุบทก็จะมี



ฟอร์แมตแบบเดียวกนั เนือ้หาก็เปล่ียนไปตาม แต้แน ่ๆ ข้างลา่งต้องเหมือนกนั แล้วก็อีกเทคนิคนงึอนันีเ้ป็น

สิ่งท่ีผู้ทรงคณุวฒุิแนะน ามาเขาแยกหวัข้อหรือหน้า บางทีหวัข้อมนัน้อย เวลาเราท าหน้าแตล่ะบทมนัต้อง

ใกล้เคียงกนั ถึงหวัข้อของผมมนัน้อยแตเ่นือ้หามนัเยอะมากเลย แตห่น้าแตล่ะบทเน่ียสมมตุบิทนีมี้ 30 บทนี ้

15 เน่ีย เร่ิมไมล่ะ ต้องใกล้เคียงกนันะ อยา่งมากก็ประมาณ 5-6 หน้าโอเค ผิดกนัไป เวลาเราลิต์บทออกมา

อาจารย์แตล่ะทา่นก็จะมีวิธีไปลิสต์หวัข้อยอ่ย ต้องนกึถึงด้วยวา่เวลาเราเขียนแตล่ะบทมนัต้องใกล้เคียงกนั 

เราตัง้บทแรกมาได้ 30 หน้าปุ๊ บ บทท่ี 2 เหลือ 10 หน้าน่ีไมไ่ด้นะ บทท่ี 2 ต้องอยูใ่กล้ ๆ กนั ประมาณ 25 

หน้า หรือจะเกินไปหนอ่ย 30 กวา่หน้า แตอ่ยา่ให้มนักระโดดกนัมากจนเกินไป แตไ่มก่ระโดดเกินคือเราต้อง

แยก มนัต้องมีวิธีเอาบทนีไ้ปบทอ่ืน แล้วเพิ่มเนือ้หาเข้าไป อยา่ไปเขียนโดดจนบางทีผู้ทรงเขาอา่นแล้วรู้สกึ

ท าไมบทนีอ้า่นไปเยอะ ท าไมบทนีน้ิดเดียว เวลาเราเวทเนือ้หาก็พยายามท า ซึง่จ านวนชัว่โมงตรงนีแ้หละ

ครับท่ีจะไปอยูใ่น มคอ. ตรงนีไ้มน่า่จะซีเรียสเทา่ไหร่ ถ้าวิชาปฏิบตับิวกกนัมาแล้วก็อยูป่ระมาณ 60 

ประมาณนัน้ เวทชัว่โมงไมต้่องรวมแบบฝึกหดันะ เวลาเราเขียนไมต้่องไปรวมวา่มีสอบกลางภาค ไมต้่องไป

แยกนะ อนันีเ้ขียนไปเลยบทนีส้อนเทา่นี ้อดัไปเลย 15-16 สปัดาห์ หลงัจากนัน้หวัข้อตอ่มาของเนือ้หาก็จะ

เป็นเหมือนเดมิ วิธีสอนและกิจกรรม เป็นตวัหนา 16 เหมือนกนั การตัง้ตวันีก็้ตัง้เหมือนกบัวตัถปุระสงค์เม่ือ

กี ้ก็จะมีวิธีสอนและกิจกรรม ตอ่จากเนือ้หาของเรา เป็นหวัข้อตอ่มา หวัข้อตอ่มาก็จะเป็นวิธีสอนและ

กิจกรรม อนันีเ้ราก็จะเขียนวา่วิธีสอนของเราเป็นอยา่งไร เดนิเข้าไปในห้องสอนอยา่งไร เอาง่าย ๆ เอาสิ่งท่ี

เราปฏิบตันิัน่แหละมาลงเป็นค าพดู แล้วกิจกรรมท่ีเราจะมีฟอร์แมตเราก็จดัเหมือนเดมิ ตัง้แท็บปกตเิหมือน

วตัถปุระสงค์ สว่นพวกนีไ้ปนกึเอาเองวา่วิธีสอนของฉนัเป็นยงังยั กิจกรรมก็คือรวมกนัน่ีแหละครับ วิธีสอน

กบักิจกรรมน่ีเขียนรวมกนัมาตามสเตป็ ของผมก็ลิสต์มาได้ซกั 10 ข้อ พวกเราเป็นอาจารย์ผู้สอนแล้ว ก็จะรู้ 

จะให้กิจกรรมเดก็ท าอะไรก็มาลง ตอนนีม้นัจะอยูท่ี่แผนบริหาร แตที่นีแ้ผนบริหารในตวัแผนบริหารประจ า

บทมนัก็จะมีอีก แตต่อนนีเ้ราเขียนแผนบริหารประจ าบทเป็นภาพรวม ในวิชามีอะไรบ้าง แตใ่นแตล่ะบทมนั

ก็จะไปเจาะลงไปอีกวา่บทนนีฉ้นัจะสอนยงังยั กิจกรรมยงังยั  เป็นกิจกรรมภาพรวมมนัยงัไมไ่ด้เจาะลกึทีละ

บท ตอนนีค้ล้าย ๆ เขียนภาพรวม ซึง่ผมก็จะใช้วา่บรรยาย สาธิตการใช้งาน แตย่งัไม้ได้เจาะแตล่ะบท แต่

ละบทก็บอกวา่ใช้เคร่ืองมือนีน้ะ หวัข้อตอ่มาก็จะเป็นส่ือการเรียนการสอน ใช้ค านีน้ะ ก็เหมือนเดมิจดั

ฟอร์แมตเหมือนเดมิ 1 2 3 ตัง้ tab แบบเดียวกนั เราก็จะได้เทา่กนั ส่ือมีอะไรบ้าง อนันีส้ าคญั ใสอ่ยา่งนีเ้ลย

นะ ข้อ 1. เอกสารประกอบการสอนวิชาน่ีแหละ แตย่งัไมไ่ด้แยกบท สว่นอนัอ่ืนก็มีโปรแกรม มีรูปภาพ 

power point เว็บไซต์ หรือรายงานหรืออะไรก็ใสใ่นส่ือ ไมใ่ชค่อมพิวเตอร์นะ ใสค่อมพิวเตอร์ไปน่ี

ผู้ทรงคณุวฒุิไมใ่ห้บอกวา่คอมพิวเตอร์ไมใ่ชส่ื่อ เป็นเคร่ืองมือ power point ก็ถือวา่เป็นส่ือ มีรูปภาพมีอะไร

ก็ลงมา แตค่อมพิวเตอร์ไมไ่ด้ อนันีถ้้าใครมีก็ไปเอาออก (สอบถามเร่ืองส่ือบางคนก็พดูเบาไมไ่ด้ยินคะ่) การ

ปฏิบตัก็ิจะเป็นวิธีสอนนกัศกึษาต้องปฏิบตักิิจกรรม ส่ือก็จะเป็นโปรแกรมมนัจะแยกหมวด เพราะฉะนัน้ค า

พวกนีต้้องกรุ๊ปให้อยู ่เด๋ียวเขาก็จะมองวา่มนัไมใ่ชน่ะ จริง ๆ มนัคนละศพัท์เขาเรียกนิยามไมเ่หมือนกนั แต่



มนัก็เป็นส่ือนะ ถือวา่เป็นส่ือ อนันีห้วัข้อส่ือสารเรียนการสอน ฟอร์แมตเหมือนกนั ถ้าเราสงัเหตดุเูลขเน่ียถ้า

เราเอาเม้าส์วาง มนัจะเทา่กนันะ มนัจะล็อคเดียวกนัเลยถ้าเราตัง้แท็บ ถึงอยูค่นละหมวด แตถ้่าเอกสาร

เดียวกนั เราตัง้แท็บมนัก็จะอยูเ่ทา่กนั บางทา่นอาจจะแบบอนันีก็้พิมพ์แล้วมาเร่ิมใหม ่ไมไ่ด้ตัง้แท็บ เวลา

พิมพ์มนัก็จะกระโดด ไมเ่ทา่กนัมนัไมส่วย อนันีเ้ดี๋ยวผู้ทรงอารมณ์ขึน้ต้องถามผู้ทรวงวา่เวลาอา่นเอกสรแล้ว

กระโดดรู้สกึยงังยั  ปัญหาคือเวลาอา่นแล้วมนัจะยากด้วย มนัจะลายตา ถ้าเราจดัดีจดัสวยงาม มนัก็จะ

กวาดสายตาดแูป๊บ ๆ เหมือนเราอา่นรายงานเดก็อะ่แหละ จดัมาสวยก็นา่อา่น ถ้าจดัไมส่วยก็ไมอ่ยากจะ

อา่น อนันีก็้คือฟอร์แมตแล้วก็เสริมอ่ืน ๆ ด้วย หลงัจากหวัข้อส่ือการเรียนการสอน ก็มนัเป็นหมวดการวดัผล

และประเมินผล ตรงนีก็้เหมือนเดมิตัง้แท็บเดียวกนั ตรงนีก็้ 16 ตวัหน้า การวดั ตวันีก็้การวดั แยกกนันะ 

เวลาเราใสก่ารวดัผลและประเมินผล ก็ตัง้ขึน้มาหวัข้อ การวดั แล้วตัง้แท็บ มีคะแนนอยา่งนีเ้หมือนกนั อนันี ้

ก็ตัง้แท็บเหมือนกนั 1.1 1.2 การตัง้แท็บแบบเดียวกนั มนัจะเทา่กนั ตวัคะแนนระหวา่งภาคกบัปลายภาคก็

เวทกนัเอาเอง แตม่นัก็ต้องไปสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ท่ีเราตัง้ด้วยวา่สิ่งท่ีเราจะให้คะแนนเดก็มนั

สอดคล้องไหม อนันีม้นัก็เป็นภาพรวมของหมวดทัง้หมด มนัก็จะไปตอบในแตล่ะบทมนัจะมีวิธีประเมินอยู ่

แตม่นัจะไมไ่ด้โชว์คะแนนแคน่ัน้เอง มีการวดัผลอยา่งไรสอบกลางภาคก็ใสไ่ป  

อ.หญิง : การวดัผลตรงนีต้้องค านงึถึง..... 

อ.ตุย่ : ก็ถ้าอยา่ง...ก็ต้องค านงึใชม่ะ แตคื่อตรงนีม้นัเป็นหมวด แตข้่างในเนือ้ก็ต้องไปตรวจสอบได้ อนันี ้

เป็นเหมือนเราท าแบบฝึกหดัท้ายบาท แตใ่นแบบฝึกหดัเรามีให้จดตามหรือเปลา่ก็ต้องไปเช็ค อนันีเ้ป็นแค่

การให้คะแนน เราจะให้ก่ีคะแนนเฉย ๆ แตข้่างในยดึโยงอีกทีในแตล่ะบท อนันีเ้ป็นแผนใหญ่ มนัอาจจะยงั

ไมไ่ด้โชว์ถึงขัน้วา่จะให้เดก็ 100 คะแนน แล้วจะแบง่เป็นยงังยั รวมให้ได้ 100  

อ.ชาย อีกทา่น : ตอนประเมินเน่ียนะใช้ทีสกอร์ แตจ่ะมาใช้เกณฑ์น่ีคนละเร่ืองกนัเลยนะ นกึออกไหม ต้อง

ไปยดึตามท่ีเราตดัจริงนะ 

อ.ตุย่ : ตวันีเ้ราจะใช้เกณฑ์มหาลยัแบบฟิกซ์มา มาลงในเลม่ ซึง่ในเลม่สีฟ้านีก็้บอก ทีสกอร์เราจะไมรู้่วา่

แรงค์ไหน จะใสแ่รงค์ยาก ก็เลยเอาแบบฟิกซ์มาเป็นท่ีตัง้ก่อน แตต้่องเอาเกณฑ์มหาลยัเรานะ อยา่ไปเอา

ของท่ีอ่ืน ถ้ามหาลยัเปล่ียนเม่ือไหร่คอ่ยมาเปล่ียนตามแตโ่ดยการตดัปกตแิล้วทัง้ 2 อยา่ง  

อ.ชายอีกทา่นนงึ : เป็นเกณฑ์ท่ีอยูใ่นคูมื่อนกัศกึษา ในระเบียบอะ่ 

อ.ตุย่ : ในคูมื่อนกัศกึษาแล้วก็เลม่นีด้้วย เอาเกณฑ์นีม้าใส ่อนันีคื้อแผนบริหารประจ าบท อนันีคื้อแผนใหญ่ 

จะมีองค์ประกอบเทา่นี ้ฟอร์แมตก็จดัแบบหลกัการเดียวกนั ผมต้องพยายามตัง้แท็บให้เป๊ะ ๆ ให้เอกสารเรา

เป็นฟอร์แมตเดียวกนัเลย อีกนิดนงึก่อนพกัเบรก ในเอกสารเราต้องใสอ่ะไร ต้องใสเ่ลขหน้าใชไ่หม เดี๋ยวมี

เลขหน้าอีกนิดนงึก่อนพกัเบรก เลขหน้าสงัเกตด ูแผนบริหารประจ าบทน่ีเราจะขึน้เลขหน้าเป็นเลข 1 เลยนะ



ครับ เพราะวา่ ก ข ค ง มนัมาจากพวกสารบญั แผนน่ีถือวา่เป็นหน้าแรกของเรา การใสเ่ลขปกตเิราก็คือ 

insert เลขหน้าปกต ิเลขหน้าต้องอยูต่รงกลางนะครับ insert page number น่ีแหละ แล้วก็เลือก top 

ด้านบนตรงกลาง คลิ๊กเข้ามาปุ๊ บมนัจะเป็นฟ้อนท์แบบนี ้สงัเกตดุวูา่เลขหน้ามนัเป็นฟ้อนท์เดียวกนักบั

เอกสารเราไหมครับ มาครัง้แรกมนัไมใ่ชใ่ชม่ะ แตเ่ลขหน้ามนัต้องเป็นฟ้อนเดียวกนัและขนาดเดียวกนักบั

เอกสารใชไ่หมครับ วิธีแก้ท ายงังยั ท าอยา่งนีค้รับ ดบัเบิล้คลิกเข้าไปตรงบนหวัให้มนัขึน้อยา่งนี ้แล้วเราต้อง

แก้ครับ คลมุแล้วก็เปล่ียนฟ้อนท์ ให้เป็นฟ้อนท์ไทยสารบญัขนาด 16 แตถ้่าบางคนไมข่ึน้ท ายงังยั ต้องแก้

ครับ บางทีมนัมองเป็นฟ้อนท์ภาษาองักฤษ วิธีเปล่ียนเราจะใช้วิธีคลิกขวาตรงนีแ้ล้วก็เลือกฟ้อนท์ ทีนีถ้้าเรา 

copy มา โดยปกตฟ้ิอนท์มาตรฐานสงัเกตดหูน้านีก้บัตรงนีน้ะครับ อนันีเ้ป็นฟ้อนท์ภาษาไทยด้านบน 

ข้างลา่งคือฟ้อนภาษาองักฤษ ตอนนีเ้ป็นคลอเดียว เราก็แก้ให้เป็นไทยสารบญัก่อน แตบ่างทีมาเลือกฟ้อนท์

ไอ้น่ี เราก็หาไทยสารบญัไมเ่จอหรืออะไรก็ตาม ใช้วิธี copy ฟ้อนท์จากข้างบนน่ีครับมา copy คลิกขวาไมไ่ด้

นะทีนี ้คลิกขวาตรงนีไ้มไ่ด้ต้องกด Ctrl+C เทา่นัน้ ใช้คีย์ลดั มนัมีนะครับบางทีเราใช้ฟ้อนท์ภาษาไทย แต่

ภาษาองักฤษมนัไมมี่ในลิสต์มาให้อะ่ แตม่นัอยูใ่นเคร่ืองเราแตม่นัไมล่ิสต์ให้ ต้องใช้วิธี copy font ข้างบนนี ้

ครับ แล้วก็เอาเม้าส์มาคลิกตรงนีแ้ล้วกด Ctrl+V อยา่งนีค้รับ ฟ้อนท์บนฟ้อนท์ลา่งเหมือนกนั แบบ 16 

ธรรมดาเหมือนกนั ก าหนดเสร็จกดโอเคมาก็จะได้ฟ้อนท์เหมือนกนั 

อ.ชายทา่นนงึ : แผนบริการการสอนประจ าวิชาเน่ีย ยงัไมใ่ช้เลขเปลา่ ต้องใช้วงเล็บอยูน่ะ ไปดใูนหน้า 19 

นะ เลม่ฟ้านะ แตว่า่มนัจะเร่ิมท่ีแผนบริหารสอนประจ าบทท่ี 1 จะเป็นเลข 1 เลย  

(คยุเร่ืองผู้ทรงดตูวัเลขวา่ให้ท าให้ถกูต้องคะ่) 

อ.ตุย่ : โอเคอนันีเ้ป็นวิธีเปล่ียนตวัเลข จดัตวัเลขให้ตรงกนั  

อ.ชายทา่นนงึ : อยา่งนีส้ามารถเขียนออกมาให้เป็นคูมื่อไหม อยา่งผมเน่ียผมจ าไมไ่ด้หรอก 

อ.ตุย่ : จริง ๆ วนันีก็้คือวา่จะเขียนนะครับ คดิวา่จะท าให้ เอาไปขึน้ไว้บน KM ของคณะ เอาวิธีพวกนีไ้ปใส่ 

อ.ชายทา่นนงึ : ตรงไหน 20 ตรงไหนอะไรตุย่ท าแบบ.... 

(คยุเร่ืองท า thesis ป.โท เร่ืองฟอร์แมตให้ถกูต้อง และผู้ทรงบางทา่นท่ีสติก๊ฟอร์แมตคะ่)  

อ.ตุย่ : อนันีก็้คือการจดัฟอร์แมตคร่าว ๆ เด๋ียวทางฝ่ายขอให้พกัเบรก ขึน้มาจะได้ท ากนั   

 


