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ขอกําหนด (Profile) 
แบบฝกการผลิต สื่อสิ่งพิมพ (print media) และ สือ่อิเล็กทรนิกส (Electric media) 

สําหรับงานโฆษณา ประชาสัมพันธ การรณรงค และการสื่อสารการตลาด 
......  

ก. ขอกําหนด 
ใหนักศึกษา วางแผน ออกแบบ ผลติหนังสอืเลม (Pocketbook) และหนาเว็บ คนละ 2 รายการ โดยมี

ขอกําหนดดังน้ี 

 1. หนังสือเลม (Pocketbook) 

1.1 ขนาดและลักษณะ รูปเลม ไมกําหนด แตอิงความสวยงาม นาอาน จํานวนหนา คํานวณใหพอดีกับ
หนายกของกระดาษพิมพ (เลอืกวา จะใชกระดาษ size A หรือ size B อยางใดอยางหนึง่) ใชโปรแกรมจัดทํา
อารตเวิรค โปรแกรมใดก็ได แตใหสามารถพมิพออกมาไดสองหนา จนไดรปูเลมตามท่ีตองการ 

1.2 เน้ือหาหลัก ไดจากเนื้อหาท่ีกําหนดให เน้ือหาเพิ่มเติม ใหนักศึกษาหาเพิ่มดวยตนเอง ตามความ
เหมาะสม แตตองใหสอดคลองกับเน้ือหาท้ังเลม 

1.3 ใหมีหนาโฆษณา อยางนอย 2 หนา ซึ่งเปนผลงานโฆษณาของนักศกึษาเอง (ถามีงานเกา อนุญาต
ใหนํามาจัดลงในหนาหนังสือได ถาไมมีตองจดัทําใหม โดยจะเปนการโฆษณาผลติภัณฑ หรือกิจกรรม หรือ
โครงการ ของหนวยงานใดๆ ก็ได โดยถือเสมือนวาเปน ผูสนับสนุนทุนผลิตหนังสือของนักศึกษา) 

1.4 ใหนักศึกษา หาภาพประกอบเอง ตามความเหมาะสม 

 2. หนาเว็บ (web page)  

2.1 ความกวาง 1024 pixel ความยาวแตละหนา ไมจํากัด (หนาละ 1 ไฟล html) โดยใชโปรแกรม
ออกแบบโปรแกรมใดก็ได และสงขึ้นเผยแพรผานอินเทอรเน็ตได โดยใหนักศึกษาจัดหา file server ดวยตนเอง 
และเม่ือสามารถออนไลนไดแลว ใหแจง URL address แกอาจารยผูสอน เพ่ือจัดทํา link ไวท่ี 
www.igoodmedia.net 

2.2 เน้ือหาและภาพประกอบทั้งหมด ใหใชเน้ือหาเดียวกันกบัขอ 1.2 – 1.4 

2.3 หนาเว็บ ใหมีหนา ABOUT US หรือ MY PROFILE ซึ่งแสดงเนื้อหาขอมูลสวนตวัของนักศึกษา 
การเสนอขอมูลสวนตัว ใหรวมถือผลงานตางๆ ของนักศกึษาดวย (ผลงานผลิตภณัฑ กจิกรรม งานเขยีน ฯลฯ)
อนุญาตใหนําเสนอไดไมจํากัด แตตองคํานึงถึงความเหมาะสมดานศีลธรรมดวย 

สามารถเชื่อมตอ ออนไลนไดตลอดเวลา และมีจุดเชื่อมโยง (link) ไมนอยกวา 3 หนา/จุด เชน หนา
รายละเอียดของผลิตภัณฑ | กิจกรรม | โครงการ  หนากจิกรรมของผูผลิต  หนาผลติภัณฑอ่ืนๆ ในเครือ
เดียวกัน  หนาความรู หรือขอแนะนําเกี่ยวกับผลติภัณฑ ปดทายดวยหนา profile ของผูจัดทํา 
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ข. การนําสงผลงาน 
1. หนังสือเลม (Pocketbook) กําหนดสงผลงานหนังสือเลม กอนวันสอบกลางภาค 

1.1 ไฟลตนฉบับสําหรับพิมพ (ไฟล artwork) สงตามวันเวลา ท่ีอาจารยประจําวิชากําหนด โดยสงเปน
แผน CD/DVD หรือ flash Disc บรรจุไฟลภาพตนฉบับ ไฟล Photoshop และขอมูลอ่ืนๆ ในการออกแบบ
กราฟก เพื่อยนืยันผลงานของตนเอง และเบื้องหลังการทํางาน 

1.2 ตัวเลมหนังสือ สงกอนสอบกลางภาค และใหแนบนามบัตรในขอถัดไป 

1.3 นามบัตรของนักศึกษาผูเปนเจาของงาน 

ขนาดของนามบัตร เทาบตัรเครดิตการด ระบุชื่อ นามสกลุ ชื่อองคกรท่ีสงักัด ตาํแหนงงาน ท่ีอยู 
หมายเลขโทรศพัท e–mail | social online (ถามี) | website address (ถามี) รูปถายหนาตรง 

 2. หนาเว็บ (web page) 

แจงท่ีอยู URL ใหอาจารยประจําวิชาทราบ เพื่อจัดทํา link ในเว็บไซต www.igoodmedia.net โดยมี
กําหนดตรวจผลงาน 4 ครั้งคือ วันท่ี 8, 22 มกราคม 2556 และ วันท่ี 5, 9 กุมภาพันธ 2557 

ค. เกณฑการประเมินผลงาน 
เกณฑประเมิน ใชระดับวัดคณุภาพ 5 ระดับ คือ 4 = ดีมาก  3 = ดี  2 = ปานกลาง หรือ พอใช  1 = 

แกไข ปรบัปรุง  0 = ไมผาน ทําใหม โดยวัดจาก :– 

 1. หนังสือเลม 

1.1 ตัวเลม ประกอบดวย สวนปก (ปกหนา ปกใน คํานํา สารบญั อ่ืนๆ) สวนเน้ือหา ประกอบดวย
เน้ือหาท่ีกําหนด กับเน้ือหาท่ีนักศึกษาจัดหาเพิ่มเติม  

ขอความหลัก (Normal) ใชฟอนตอะไรก็ไดท่ีเหมาะสมสําหรับผูอาน ขนาด 16–18 point. สวนขอความ
สวนหัว (Header) ใชสรีูปแบบ ตามความเหมาะสม จัดยอหนา (Paragraph) ระยะยอหนา (Before | After 
Paragraph) ระยะบรรทัด (Line space) ตามความเหมาะสม จัดขอความในบรรทัด (Left, Right, Center, 
Justify) ตามความเหมาะสม 

ขนาดรูปเลม รปูทรง ส ีลวดลาย ของพื้นหลงั ตามความเหมาะสม 

1.2 ภาพประกอบ มีความละเอียดที่เหมาะสม สําหรับงานพิมพ (300 dpi.) ซึง่ถูกตกแตงเรียบรอย ดวย
โปรแกรม Photoshop หรือโปรแกรมอื่นๆ ภาพประกอบในชิ้นงาน (ภาพหลัก ภาพพ้ืนหลัง) มาจากภาพถายจรงิ 
ท่ีจัดองคประกอบศิลป และองคประกอบรายละเอียด ไดถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับ ขอความและ
เรื่องราว 

1.3 หนาโฆษณา จัดทําไดเหมาะสม มีองคประกอบครบถวน ตามหลักสื่อโฆษณา (มี SMCRF I) 
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 2. หนาเว็บ 

2.1 ความกวางของหนา ไมนอยกวา 1024 pixel ความยาวไมจํากัด 

2.2 กําหนดโลโก สวนหัว เมนู (header) สวนเนือ้หา (body) และสวนทาย (footer) สวนโฆษณา 
(banner ad.) มีความเหมาะสม สวยงาม และโหลดเร็ว 

2.3 ไมมีเน้ือหาละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือสอไปในทางผดิศีลธรรม ท้ังในหนาเว็บ และสวนท่ีเชื่อมโยงไป 

ขอความหลัก (Normal) ใชฟอนต Tahoma ขนาดเหมาะสม รวมท้ัง ขอความสวนหัว (Header) ดวย 
ใชสีรูปแบบ ตามความเหมาะสม จัดยอหนา (Paragraph) ระยะยอหนา (Before | After Paragraph) ระยะ
บรรทัด (Line space) ตามความเหมาะสม จัดขอความในบรรทัด (Left, Right, Center, Justify) ตามความ
เหมาะสม 

2.4 ในหนาเว็บ มี animation ตามความเหมาะสม ไมดูรกเกินไป 

2.5 หนาโฆษณา จัดทําไดเหมาะสม มีองคประกอบครบถวน ตามหลักสื่อโฆษณา (มี SMCRF I) 

 

End of Profile. 

 


