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Flow Chart เรื่อง การผลิตสิ่งพิมพ์
ผู้ขอใช้บริการ
1  บุคลากร นิสิต อาจารย์
 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
งานจักรกลการพิมพ์ รับเรื่องขอผลิตสิง่ พิมพ์พร้อมต้นฉบับ
 แบบบันทึกข้อความขออนุมัติผลิตสิ่งพิมพ์
2  หัวหน้างานจักรกลการพิมพ์
 เจ้าหน้าที่งานจักรกลการพิมพ์

ตรวจสอบ
แบบบันทึกข้อความขออนุมัติผลิตสิ่งพิมพ์
และต้นฉบับสิง่ พิมพ์
3
 ติดต่อประสานงาน
 หัวหน้างานจักรกลการพิมพ์

4

แก้ไข

ไม่อนุมัติ

เสนอเรื่องขออนุมัติผลิตสิ่งพิมพ์
พิจารณาสั่งการ
 ผู้อานวยการกองกลาง
อนุมัติ

ดาเนินการผลิตสิ่งพิมพ์ ตามแบบบันทึกข้อความขออนุมัติผลิตสิ่งพิมพ์
 การพิมพ์ระบบออฟเซท/ การพิมพ์ระบบดิจิตอล
 เรียงหน้า /เคลือบ /sport UV /ปั๊ม K / ดุนนูน
5
 เย็บเล่ม-เข้าปก ไสกาว-เข้าปก
 ตัดกระดาษ /ตัดรูปเล่ม /ตรวจสอบ ติดต่อประสานงาน

6

ตรวจสอบ
ผลผลิตสิ่งพิมพ์ก่อนส่งมอบ
 หัวหน้างานจักรกลการพิมพ์
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
 ส่งมอบผลผลิต

แก้ไข

สรุปผลการปฏิบตั ิงาน
 แบบรายงานการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์
7  หัวหน้างานจักรกลการพิมพ์/ปฏิบัติ
 เสนอผู้อานวยการกองกลาง
จบ
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ความเป็ นมา
งานจักรกลการพิมพ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เป็ นงานที่
ถู ก ก าหนดขึ น้ ตามนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย โดยสภามหาวิ ท ยาลั ย และได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
ทบวงมหาวิทยาลัยมีหน้ าที่ในการปฏิบตั ิงานผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมงานด้ านการ
บริ หารของมหาวิทยาลัยและงานด้ านการเรี ยนการสอนแก่อาจารย์และนิสิต ปั จจุบนั งานจักรกลการ
พิมพ์มีบคุ ลากรปฏิบตั งิ านจานวน 4 คน มีอปุ กรณ์และครุภณ
ั ฑ์ทางการพิมพ์ 12 รายการ
ดังนันงานจั
้
กรกลการพิมพ์ จึงเป็ นหน่วยงานที่มี ภาระหน้ าที่รับผิดชอบการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทกุ
ประเภทเพื่อการให้ บริ การแก่ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ( คณะ สานัก สถาบัน ศูนย์ กอง ฝ่ าย )
อาจารย์ และนิสิตหรื อบุคคลทัว่ ไป อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยเน้ นคุณภาพสิ่งพิมพ์ และ
การให้ บริการที่ดีแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ ( สะดวก รวดเร็ว ถูกต้ อง ตรวจสอบได้ และทันเวลาส่งมอบ )สามารถ
ประหยัดงบประมาณให้ กบั มหาวิทยาลัยได้ เป็ นจานวนมาก

วัตถุประสงค์ ของการจัดทาคู่มือการผลิตสิ่งพิมพ์
1.
2.
3.
4.

เพื่ออธิบายให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบขันตอนการผลิ
้
ตสิ่งพิมพ์
เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงที่กากับดูแลใช้ ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน
เพื่อให้ ทราบถึงหลักการปฏิบตั งิ านที่มีคณ
ุ ภาพประสิทธิภาพและการให้ บริ การที่ดี
เพื่อให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ าน มีความรู้ ความเข้ าใจ ในการผลิตสิ่งพิมพ์อย่างมีระบบที่ถกู ต้ อง

ขอบเขตของคู่มือการผลิตสิ่งพิมพ์
ขอบเขตคู่มือปฏิบตั ิงานการผลิตสิ่งพิมพ์นีค้ รอบคลุมการให้ บริ การผลิ ตสิ่งพิมพ์ทุกประเภท
ภายในมหาวิทยาลัย ตังแต่
้ การขอใช้ บริ การผลิตสิ่งพิมพ์ (ลูกค้ า) การเสนอเรื่ องบันทึกขออนุมตั ิผลิต
การออกแบบกราฟิ กและตรวจสอบไฟล์งาน การตรวจสอบต้ นฉบับ การประมาณราคา การกาหนด
วัสดุ-อุปกรณ์ การผลิ ต กาหนดระยะเวลาการผลิต ขัน้ ตอนและขบวนการผลิต การแก้ ไขปั ญหาใน
ระหว่างการผลิต การตรวจสอบผลผลิต การรายงานผลการผลิตแก่ผ้ บู งั คับบัญชา การส่งมอบผลผลิต
และการสรุปผลการปฏิบตั งิ าน พัฒนาปรับปรุงแก้ ไข
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คาจากัดความ
ในการผลิตสิ่งพิมพ์นนต้
ั ้ องใช้ ศพั ท์เฉพาะที่เป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิบตั งิ าน
ที่ เ ป็ นระบบท าให้ ส ะดวกรวดเร็ ว สื่ อ สารอย่ า งมี ค วามหมายและเข้ า ใจตรงกัน หรื อ ใช้ ใ นการสั่ง
ปฏิบตั งิ านทังภายในและภายนอกหน่
้
วยงานดังนี ้
1. สิ่งพิมพ์ : แผ่นกระดาษหรื อวัสดุที่จดั พิมพ์ขึ ้น ทาให้ เกิดสื่อความหมายด้ วยตัวอักษรและ
รูปภาพ พร้ อมทังขนาดและรู
้
ปแบบ ซึง่ ทาให้ เกิดเป็ นหลักฐานเช่น หนังสือ แผ่นพับ บัตร โปสเตอร์ การ์ ด
เชิญ ตาราเรี ยน และเอกสารสิ่งพิมพ์รูปเล่ม และหรื อเอกสารแผ่นปลิว ฯลฯ
2. ผู้ขอใช้ บริการ (ลูกค้ า) : หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ที่มา
ขอใช้ บริการให้ งานจักรกลการพิมพ์ผลิตสิ่งพิมพ์
3. แบบบั น ทึก ขออนุ มั ติผ ลิ ต สิ่ ง พิม พ์ : แบบฟอร์ ม ที่ ส าหรั บ ผู้ข อใช้ บริ การกรอกข้ อ มูล
รายละเอียดสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ
4. แบบรายการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ : เอกสารแสดงและกากับการปฏิบตั งิ านในระบบการ
ผลิตสิ่งพิมพ์ทกุ ประเภทและระบบการพิมพ์ทงหมดของกระบวนการผลิ
ั้
ตสิ่งพิมพ์
5. เจ้ าหน้ าที่งานจักรกลการพิมพ์ : บุคลากรผู้ปฏิบตั งิ านการผลิตสิ่งพิมพ์ สังกัดงานจักรกล
การพิมพ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
6. หัวหน้ างานจักรกลการพิมพ์ : หัวหน้ างาน ควบคุม ตรวจสอบ ปฏิบตั แิ ละรับผิดชอบการ
ปฏิบตั งิ านผลิตสิ่งพิมพ์
7. ผู้ อานวยการกองกลาง : หัวหน้ าหน่วยงาน กากับ ควบคุม ตรวจสอบ พิจารณา สัง่ การ
ปฏิบตั งิ าน
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หน้ าที่ความรั บผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เพื่อให้ การปฏิบตั เิ ป็ นไปอย่างมีระบบและ ขันตอนกระบวนการผลิ
้
ต มีความสะดวก รวดเร็ว มี
คุณภาพ บุคลากรต้ องมีบทบาทภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบลักษณะงานที่ปฏิบตั ดิ งั นี ้

หน้ าที่ความรั บผิดชอบ
 ผู้อานวยการกองกลาง : มีหน้ าที่ ควบคุม กากับและสัง่ การปฏิบตั งิ าน
 หัวหน้ างานจักรกลการพิมพ์ : มีหน้ าที่ ควบคุมดูแล สัง่ การปฏิบตั ิงานการผลิตสิ่งพิมพ์
ตรวจสอบผลผลิต ติดต่อประสานงาน สรุปผลการผลิต ฯ และอื่นๆ ตามที่ผ้ บู งั คับบัญชามอบหมาย
 เจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห ารงานทั่ วไป : มี ห น้ า ที่ ออกแบบสิ่ ง พิ ม พ์ ปฏิ บัติง านธุ ร การ ติด ต่อ
ประสานงาน ติดตาม ตรวจสอบผลผลิต ฯ และงานอื่นๆ ตามที่ผ้ บู งั คับบัญชามอบหมาย
 พนักงานพิมพ์ ออฟเซท ส. 1 : มีหน้ าที่ปฏิบตั ิงานการพิมพ์ระบบดิจิตอล งานเรี ยงหน้ า,
เข้ าเล่ม-เข้ าปก ไสกาว ตัดกระดาษ งานตัดสิ่งพิมพ์รูปเล่ม ตรวจสอบส่งมอบผลผลิตและอื่นๆ ตามที่
ผู้บงั คับบัญชามอบหมาย
 ผู้ช่วยช่ างทั่วไป ช. 1 : มีหน้ าที่ปฏิบตั ิงานการพิมพ์ระบบออฟเซท งานเรี ยงหน้ า งานเย็บ
เล่ม-เข้ าเล่ม ตัดกระดาษสาหรับการพิมพ์ ตรวจสอบ ส่งมอบผลผลิตและอื่นๆ ตามที่ผ้ บู งั คับบัญชา
มอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
งานจักรกลการพิมพ์ มีลกั ษณะการปฏิบตั งิ านที่มีความละเอียดประณีตและขันตอนต่
้
างๆ ทาง
เทคนิคการพิมพ์สูง ยุ่งยาก ซับซ้ อน การตรวจสอบต้ องใช้ ความละเอียดรอบครอบและทักษะความ
ชานาญเชี่ยวชาญทุกขันตอน
้
โดยมุง่ เน้ นความสาเร็จของผลผลิตด้ วยประสิทธิภาพและคุณภาพ พร้ อม
ทังสร้
้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้ขอใช้ บริการ (ลูกค้ า) มีความพึงพอใจในระดับสูงสุด
การดาเนินงานก่ อนการพิมพ์ : การตรวจสอบต้ นฉบับของผู้ขอใช้ บริ การ (ลูกค้ า) หรื อที่งาน
จักรกลการพิมพ์ออกแบบต้ องสมบูรณ์ 100% ทุกประเภทสิ่งพิมพ์ และหากต้ นฉบับสิ่งพิมพ์มีปัญหาไม่
สมบูร ณ์ ต้ อ งให้ ผ้ ูข อใช้ บ ริ ก าร (ลูก ค้ า ) ด าเนิ น การตรวจสอบและแก้ ไ ข ให้ ส มบูร ณ์ ก่ อ นทุก ครั ง้ ที่
จะดาเนินในขัน้ ตอนต่อไป เพื่ อป้องกันการผิดพลาดที่ อาจจะเกิ ดขึน้ เช่น ตัวอักษร ขนาดรู ปแบบ
สีหมึกพิมพ์ การจัดหน้ า การออกแบบรูปเล่ม การออกแบบปก การจัดทากราฟิ ก ภาพประกอบ ฯลฯ
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ในการปฏิ บัติ ง านการออกแบบกราฟิ กและการตรวจสอบต้ น ฉบับ นั้น ผู้ ป ฏิ บัติ ง านต้ อ ง
แนะนาให้คาปรึ กษาและประสานงานอย่าง เป็ นรู ปธรรมชัดเจน โดยยึดหลักการผู้ขอใช้บริ การ (ลูกค้า)
พึงพอใจที่สดุ เป็ นสาคัญ
การทาแม่พิมพ์ทุกระบบการพิ มพ์ผู้ปฏิ บตั ิ งานต้องเน้นเป็ นพิ เศษที ่ ความสะอาดของแม่พิมพ์
(เพลท)ระบบการพิ มพ์ ออฟเซท และกระดาษไขของการพิ มพ์ สาเนาระบบการพิ มพ์ ดิจิตอล โดยให้
ตรวจสอบจากต้นฉบับเป็ นสาคัญ
การด าเนิ น งานการพิม พ์ : เป็ นส่วนส าคัญมากที่ ผ้ ูปฏิ บัติ ง านต้ องมี ความรู้ ความเข้ า ใจ
ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งพิ ม พ์ ทุก ระบบการพิ ม พ์ และต้ อ งเป็ นผู้ที่ มี ค วามรู้ เฉพาะทางเทคนิ ค สูง
สามารถที่ จ ะ ควบคุ ม ตรวจสอบ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไข ปรั บ แต่ ง สิ่ ง พิ ม พ์ พิ ม พ์ ใ ห้ ถู ก ต้ องสวยงาม
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตรงเป้าหมาย ความต้ องการของผู้ขอใช้ บริการ (ลูกค้ า)
การดาเนิ นงานหลั งการพิม พ์ : ในการจัดทารู ปแบบสิ่งพิมพ์ ผ้ ูปฏิ บตั ิง านต้ องตรวจสอบ
ข้ อมูล จาก บันทึ กขออนุมัติ ผ ลิ ตสิ่ ง พิ ม พ์ และแบบรายการผลิ ตเอกสารสิ่ ง พิ ม พ์ ของผู้ขอใช้ บริ การ
(ลูกค้ า) หรื อจากการประสานงานซึ่งบันทึกไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนดาเนินการจัดทารู ปแบบอื่นๆ
เช่น เย็บเล่ม-เข้ าปก ไสกาวเข้ าเล่ม เคลือบ PVC/UV ปั๊ มตัด ปั๊ มนูน ปั๊ มทอง เรี ยงหน้ าเย็บมุม ฯลฯ สิ่ง
เหล่านี เ้ ป็ นข้ อมูล ที่ ใช้ ใ นการปฏิ บัติ ง านหลัง การพิม พ์ ทัง้ สิ น้ การส่ ง มอบผลผลิ ต ผู้ ป ฏิ บัติ ง านต้ อ ง
ดาเนิ นการตรวจสอบความถูกต้องเช่น ขนาด รู ปแบบ จานวนผลิ ต มัดหรื อห่อ และติ ดต่อประสานงาน
สถานทีส่ ่งมอบ วัน-เวลา ให้ชดั เจน

ภาระหน้ าที่ความรั บผิดชอบและลักษณะการปฏิบัตงิ านของตาแหน่ งดังนี ้
1. การควบคุมและตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ านผลิตสิ่งพิมพ์
ผู้รับผิดชอบ/ตาแหน่ ง : หัวหน้ างานจักรกลการพิมพ์
บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ
 จัดทาแผนงานการปฏิบตั งิ านผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์
 ติดต่อประสานงาน แนะนาให้ คาปรึกษา และวางแผนการผลิตสิ่งพิมพ์ทกุ ระบบ
 ปฏิบตั /ิ ควบคุม และตรวจสอบสัง่ การปฏิบตั งิ านผลิตสิ่งพิมพ์
 ควบคุม/กาหนดระยะเวลาและวัสดุในการผลิตสิ่งพิมพ์แต่ละกิจกรรม
 ประมาณราคากลางและคานวณต้ นทุนการผลิตสิ่งพิมพ์
 บันทึกเสนอเรื่ องพิจารณาอนุมตั หิ รื อส่งการปฏิบตั งิ านต่อผู้บงั คับบัญชา
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2. การปฏิบัตงิ านด้ านธุรการ
ผู้รับผิดชอบ / ตาแหน่ ง : เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป / หัวหน้ างานจักรกลการพิมพ์
บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ
- แนะนาให้ คาปรึกษากับผู้ขอใช้ บริ การเพื่อการผลิตสิ่งพิมพ์
- ตรวจสอบข้ อมูลการขอผลิตสิ่งพิมพ์ (แบบฟอร์ มขออนุมตั ผิ ลิตสิ่งพิมพ์)
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายใน / ภายนอกที่เกี่ยวข้ องกับการผลิตสิ่งพิมพ์
- งานเอกสารการจัดซื ้อ-จัดจ้ างวัสดุครุภณ
ั ฑ์ทางการพิมพ์
- สรุปผลการปฏิบตั งิ านผลิตสิ่งพิมพ์รายเดือน
- รับ-ส่งเอกสารหนังสือราชการที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั งิ าน
- กากับ / ดูแลการส่งมอบผลผลิตสิ่งพิมพ์
- กากับ / ดูแลกิจกรรม5ส.
3. การปฏิบัตงิ านก่ อนการผลิตสิ่งพิมพ์
รับผิดชอบ / ตาแหน่ ง : เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป / หัวหน้ างานจักรกลการพิมพ์
บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ
- แนะนาให้ คาปรึกษาการผลิตสิ่งพิมพ์
- ตรวจสอบข้ อมูลการขอผลิตสิ่งพิมพ์ (แบบฟอร์ มขออนุมตั ผิ ลิตสิ่งพิมพ์)
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายใน / ภายนอกที่เกี่ยวข้ องกับการผลิตสิ่งพิมพ์
- กิจกรรม 5 ส. และดูแลรักษาความสะอาด
- วางแผนการผลิตสิ่งพิมพ์ร่วมกับผู้ใต้ บงั คับบัญชา
- ทาแม่พิมพ์ระบบออฟเซท 1-4 สี
- เตรี ยมกระดาษสาหรับงานพิมพ์
- ติดต่อประสานงานกับผู้ขอใช้ บริการ
- ตรวจสอบต้ นฉบับสิ่งพิมพ์และไฟล์งาน
- การออกแบบสิ่งพิมพ์ทกุ ประเภท
- ตรวจสอบและเตรี ยมครุภณ
ั ฑ์ทกุ ชนิดให้ พร้ อมใช้ ปฏิบตั งิ าน
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4. การปฏิบัตงิ านการผลิตสิ่งพิมพ์
ผู้รับผิดชอบ / ตาแหน่ ง : ผู้ชว่ ยช่าง ช.1 / จนท.บริหารงานทัว่ ไป / พนักงานพิมพ์ ส.1
บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ
- ตรวจสอบต้ นฉบับและไฟล์งาน (ระบบการพิมพ์ดจิ ิตอล)
- ตรวจสอบแม่พิมพ์ออฟเซท (ระบบการพิมพ์ออฟเซท)
- ตรวจสอบและเตรี ยมครุภณ
ั ฑ์สาหรับงานพิมพ์ทกุ ระบบการผลิตสิ่งพิมพ์
- ปฏิบตั งิ านและควบคุมการใช้ ครุภณ
ั ฑ์ในการผลิตสิ่งพิมพ์ทกุ ชนิด
- ตรวจสอบผลผลิตสิ่งพิมพ์ (คุณภาพและจานวนการผลิต)
- ปรับปรุงแก้ ไขปั ญหาในระหว่างการผลิตสิ่งพิมพ์ (ถ้ ามี)
- ประสานงานกับหัวหน้ างานฯ โดยตรงเมื่อเกิดปั ญหาในการผลิตสิ่งพิมพ์
- หลังการปฏิบตั งิ านทุกกิจกรรมต้ องทาความสะอาดครุภณ
ั ฑ์การพิมพ์ทกุ ครัง้
- ปิ ดระบบไฟฟ้าของครุภณ
ั ฑ์และรักษาความสะอาดบริเวณพื ้นที่การปฏิบตั งิ าน
5. การปฏิบัตงิ านหลังการพิมพ์
ผู้รับผิดชอบ / ตาแหน่ ง : ผู้ชว่ ยช่าง ช.1 / จนท.บริหารงานทัว่ ไป / พนักงานพิมพ์ ส.1
บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ
- เตรี ยมวัสดุการผลิต เข็มเย็บ ลวดเย็บเล่ม กาวเม็ด กาวลาเท็กซ์
- เตรี ยมครุภณ
ั ฑ์การผลิต เครื่ องเรี ยงหน้ า / เครื่ องไสกาว / เครื่ องเย็บเล่ม / เครื่ องตัด
- การตัดรูปแบบสิ่งพิมพ์ / ตัดรูปเล่ม
- การเรี ยงหน้ า / การพับสิ่งพิมพ์
- การปั ม้ ทอง K / การดุนนูน (จัดจ้ าง)
- การเข้ าเล่ม - ไสกาว / เคลือบปก (จัดจ้ าง)
- การเย็บสัน - เข้ าเล่มติดปก
- การเรี ยงหน้ า - เย็บมุมหลังคา / เย็บชุด
- การเย็บกี่ - ไสกาว
- การปั ม้ ตัดรูปแบบสิ่งพิมพ์ (Die cutting)
- หลังการปฏิบตั งิ านทุกกิจกรรมต้ องทาความสะอาดครุภณ
ั ฑ์การผลิตทุกครัง้
- ปิ ดระบบไฟฟ้าของครุภณ
ั ฑ์และรักษาความสะอาดบริเวณพื ้นที่การปฏิบตั งิ าน
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6. การตรวจสอบผลผลิตสิ่งพิมพ์ ก่อนส่ งมอบ
ผู้ รับผิ ดชอบ / ตาแหน่ ง : ผู้ช่วยช่าง ช.1 / จนท.บริ หารงานทั่วไป / พนักงานพิมพ์ ส.1
บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ
- ตรวจสอบและแยกประเภทรูปแบบสิ่งพิมพ์ (แผ่นปลิว/รูปเล่ม)
- ตรวจสอบรายการผลผลิตให้ ตรงตามแบบรายการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์
- มัดห่อผลผลิตสิ่งพิมพ์ โดยให้ มีน ้าหนักพอเหมาะสมในการจัดส่ง
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอใช้ บริการเพื่อการจัดส่ง (เวลา / สถานที่)
- การส่งมอบผลผลิตสิ่งพิมพ์
 สิ่งพิมพ์จานวนมากให้ ใช้ รถเข็นหรื อติดต่อศูนย์พฒ
ั นาฯ จัดส่ง
 สิง่ พิมพ์จานวนน้ อยให้ ผ้ ขู อใช้ บริการมารับที่งานจักรกลการพิมพ์
7.การดูแลบารุ งรั กษาและตรวจสอบครุ ภัณฑ์ การผลิตสิ่งพิมพ์
ผู้ รับ ผิ ด ชอบ / ตาแหน่ ง : ผู้ช่วยช่าง ช.1 / จนท.บริ หารงานทั่วไป / พนักงานพิมพ์ ส.1
บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ
- ตรวจสอบครุภณ
ั ฑ์ก่อนการพิมพ์/การพิมพ์และหลังการพิมพ์
- เทคนิคการตรวจสอบที่ระบบการทางานหลักของเครื่ อง
 ระบบไฟฟ้า / ระบบจ่ายน ้า / ระบบจ่ายหมึก
 ระบบหล่อลื่น / ระบบการส่ง - รับกระดาษ
 ระบบลมเป่ า – ลมดูด / ระบบการตัดลวด
 ระบบการเย็บและสายพานส่งสิ่งพิมพ์
- ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่ องมือการซ่อมและปรับแต่งครุภณ
ั ฑ์การพิมพ์
- ดูแลบารุงรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์เสริมใช้ ประกอบครุภณ
ั ฑ์การผลิต
- เครื่ องครุภณ
ั ฑ์มีปัญหาให้ ตดิ ต่อประสานงานกับบริษัทรับจ้ างซ่อมและงานพัสดุ
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ขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน
คูม่ ือการผลิตสิ่งพิมพ์นี ้ เป็ นการใช้ Flow Chart ร่วมกับคาอธิบายรายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
ทุกขันตอนในกระบวนการผลิ
้
ตสิ่งพิมพ์ โดยกาหนดผู้ปฏิบตั งิ านในแต่ละขันตอนไว้
้
อย่างชัดเจนดังนี ้
1 ผู้ขอใช้ บริการผลิตสิ่งพิมพ์ (หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ / บุคลากร / นิสิต)
กรอกแบบบันทึกข้ อความขออนุมตั ิผลิตสิ่งพิมพ์ตามรายการที่ต้องการโดยละเอียดพร้ อม
ต้ นฉบับสิ่งพิมพ์
2 รับเรื่องขออนุมัตผิ ลิตสิ่งพิมพ์ (หัวหน้ างานจักรกลการพิมพ์ / เจ้ าหน้ าที่งานจักรกลการ
พิมพ์ ปฏิบตั )ิ
รับเรื่ องแบบบันทึกข้ อความขออนุมตั ิผลิตสิ่งพิมพ์ พิมพ์เอกสาร / เย็บเล่ม / เข้ าเล่ม / ตัด
กระดาษ / เรี ยงหน้ า / ไสกาว / ปั๊ ม K / ดุนนูน จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ / บุคลากร
/ นิสิต
3 ตรวจสอบแบบบันทึกข้ อความขออนุ มัติ ผลิตสิ่งพิมพ์ (หัวหน้ างานงานจักรกลการ
พิมพ์ ปฏิบตั )ิ
ตรวจสอบข้ อมูลการผลิตสิ่งพิมพ์ จานวนหน้ า / จานวนผลิต / ขนาดสิ่งพิมพ์ / ลักษณะ
สิ่งพิมพ์ / วัสดุทางการพิมพ์ / การเรี ยงหน้ า / การเย็บเล่ม ไสกาว / การตัดรูปเล่ม รูปแบบสิ่งพิมพ์
 ข้ อมูลไม่ถกู ต้ องชัดเจน / ระยะเวลาส่งมอบไม่ทนั / ต้ นฉบับไม่ถกู ต้ อง / วัสดุการพิมพ์
ไม่พร้ อม ติดต่อประสานงานและส่งกลับผู้ขอใช้ บริ การ (ขันตอนที
้
่ 1)
4 เสนอเรื่องขออนุมัตผิ ลิตสิ่งพิมพ์ (หัวหน้ างานจักรกลการพิมพ์ ปฏิบตั )ิ
ผู้อานวยการกองกลาง พิจารณาสัง่ การ
 อนุมตั ดิ าเนินการ
 ไม่อนุมตั ิ ส่งกลับผู้ขอใช้ บริการและตรวจสอบข้ อมูล (ขันตอนที
้
่ 1 และ 3)
5 ดาเนิ น การผลิต สิ่งพิม พ์ (หัวหน้ างานจักรกลการพิมพ์ / เจ้ าหน้ าที่ งานจักรกลการพิมพ์
ปฏิบตั )ิ
 การปฏิบตั งิ านก่อนการพิมพ์
- เตรี ยมวัสดุ / ครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ทางการพิมพ์
- เตรี ยมต้ นฉบับสิ่งพิมพ์ / ตัดกระดาษสาหรับพิมพ์
- อื่นๆ ตามลักษณะงานการผลิตสิ่งพิมพ์
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 การปฏิบตั งิ านการพิมพ์
- การพิมพ์ระบบอฟฟเซท
- การพิมพ์ระบบดิจิตอล
- ตรวจสอบผลผลิตสิ่งพิมพ์
 การปฏิบตั งิ านหลังการพิมพ์
- เรี ยงหน้ า / เย็บเล่ม – เข้ าปก
- เข้ าเล่ม ไสกาว / ปั๊ ม K / ดุนนูน
- ตัดรูปเล่มสิ่งพิมพ์
- ติดต่อประสานงาน
6 ตรวจสอบผลผลิตสิ่งพิมพ์ ก่อนส่ งมอบ (หัวหน้ างานจักรกลการพิมพ์ / เจ้ าหน้ าที่ งาน
จักรกลการพิมพ์ ปฏิบตั )ิ
การตรวจสอบผลผลิตสิ่งพิมพ์ ผู้ปฏิบตั ิงานต้ องตรวจสอบกับแบบรายงานการผลิตเอกสาร
สิ่งพิมพ์ ในการจัดทารูปแบบต่างๆ ตามที่ผ้ ขู อใช้ บริการให้ ดาเนินการ เช่น การเรี ยงหน้ า / การเย็บเล่ม เข้ าปก / เรี ยงหน้ า - เย็บชุด / การเข้ าเล่ม - ไสกาว / การตัดรูปเล่ม หรื ออื่นๆ
 ในการปฏิบตั งิ านเมื่อตรวจสอบแล้ วพบสิ่งพิมพ์มีปัญหาหรื อไม่ตรงตามความต้ องการ
ของผู้ขอใช้ บริการ ให้ ดาเนินการจัดทาใหม่ (ขันตอนที
้
่ 5) และต้ องให้ เสร็จทันเวลาส่งมอบสิ่งพิมพ์
 การส่งมอบสิ่งพิมพ์ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรื อบุคคลผู้ขอใช้ บริ การ (นิสิต /
บุคลากร /อาจารย์ ) ในการกาหนดสถานที่ และเวลา เพื่อการส่งมอบให้ ชดั เจน
7 สรุปผลการปฏิบัตงิ าน (หัวหน้ างานจักรกลการพิมพ์ ปฏิบตั )ิ
เสนอรายงานสรุปผลการปฏิบตั งิ าน ในแต่ละกิจกรรมการผลิต โดยนาแบบรายงานการผลิต เอกสารสิ่งพิมพ์และแบบบันทึกขออนุมตั ผิ ลิตสิ่งพิมพ์ แก่ผ้ อู านวยการกองกลางพิจารณาลงนาม
รับทราบถึงผลการปฏิบตั งิ าน ปั ญหา สาเหตุ และการแก้ ไข (ถ้ ามี)

แบบฟอร์ มที่ใช้ ในการปฏิบัตงิ าน
การปฏิ บัติ ง านตามคู่มื อ ปฏิ บัติ ง านการผลิ ต สิ่ ง พิ ม พ์ นัน้ ต้ อ งใช้ แ บบฟอร์ ม ควบคุม และ
ตรวจสอบข้ อมูลของผู้ขอใช้ บริการที่เกี่ยวข้ องในการผลิตสิ่ง ดังนี ้
แบบฟอร์ มบันทึกขออนุมัตผิ ลิตสิ่งพิมพ์ (SWU-CD-PT.001)
แบบฟอร์ มรายการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ (SWU-CD-PT.002)
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
ในการผลิตสิ่งพิมพ์นนต้
ั ้ องใช้ ศพั ท์เฉพาะที่เป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิบตั งิ าน
ที่เป็ นเป็ นระบบทาให้ สะดวกรวดเร็ ว สื่อสารอย่างมี ความหมายและเข้ าใจตรงกันหรื อใช้ ในการสั่ง
ปฏิบตั งิ านทังภายในและภายนอกหน่
้
วยงานดังนี ้
1. สิ่งพิมพ์ : แผ่นกระดาษหรื อวัสดุที่จดั พิมพ์ขึ ้น ทาให้ เกิดสื่อความหมายด้ วยตัวอักษรและ
รู ปภาพ พร้ อมทังขนาดและรู
้
ปแบบ ซึ่งทาให้ เกิดเป็ นหลักฐานเช่น หนังสือ แผ่นพับ บัตร
โปสเตอร์ การ์ ดเชิญ ตาราเรี ยน และเอกสารสิ่งพิมพ์รูปเล่ม และหรื อเอกสารแผ่นปลิว ฯลฯ
2. 2/0 : วิธีที่โรงพิมพ์เขียนสันๆ
้ หมายถึงพิมพ์ด้านหน้ า 2 สี ด้ านหลังไม่พิมพ์
3. 4/1 : วิธีที่โรงพิมพ์เขียนสันๆ
้ หมายถึงพิมพ์ด้านหน้ า 4 สี ด้ านหลังพิมพ์ 1 สี
4. 4+UV/4 : วิธีที่โรงพิมพ์เขียนสันๆ
้ หมายถึงพิมพ์ด้านหน้ า 4 สี อาบ UV ด้ านหลังพิมพ์ 4 สี
5. CMYK : ย่อมาจาก Cyan สีฟ้า Magenta สีชมพู Yellow สีเหลือง Black สีดา ซึ่งเป็ นแม่สี
ทังสี
้ ่ของการพิมพ์แบบสอดสี
6. Color Bar : คือแถบสี บนแผ่นพิม พ์ ซึ่ง อยู่นอกพื น้ ที่ ของเนื อ้ งาน ทางโรงพิม พ์ ใช้ ส าหรับ
ตรวจดูปริมาณหมึกที่จ่ายลงบนแผ่นพิมพ์ให้ อยูใ่ นเกณฑ์ อีกทังยั
้ งมีประโยชน์ในการดูคณ
ุ ภาพของงาน
พิมพ์ด้านต่างๆ
7. Colorimeter : เครื่ องมือวัดค่าสีตามอย่างที่ตาเห็น
8. Computer-to-Plate (CTP) : เป็ นระบบที่ ส ามารถแปลงจากไฟล์ ง านออกมาเป็ นเพลท
แม่พิมพ์ที่มีภาพพร้ อมใช้ พิมพ์ได้ โดยไม่ต้องทาเป็ นฟิ ล์มก่อนทาเพลท
9. Cure : คือขบวนการทาให้ หมึกพิมพ์หรื อน ้ายาเคลือบต่างๆ แห้ งสนิท ติดกับผิวกระดาษได้
ดี ไม่หลุดลอกหรื อถลอกง่าย
10. Dot : ในความหมายของการพิมพ์คือเม็ดของสีที่มีการเรี ยงตัวก่อให้ เกิดภาพพิมพ์
11. DPI (Dots per Inch) : เป็ นหน่วยวัดความละเอี ยดของภาพ เท่ากับจานวนของเม็ดสีที่
เรี ยงกันในความยาวหนึง่ นิ ้ว ค่า DPI ยิ่งสูงภาพก็จะมีรายละเอียดและความคมชัดสูง
12. Line Screen : การวัดความละเอี ยดของชิน้ งานพิมพ์ เป็ นจานวนเส้ นของเม็ดสกรี นต่อ
หนึง่ หน่วยความยาว หากค่าดังกล่าวยิ่งสูง ภาพจะมีความคมชัดและมีรายละเอียดยิ่งดีขึ ้น
13. RIP (Rastor Image Processor) : เครื่ อ งแปลงภาษาของซอฟต์ แ วร์ ที่ ใช้ ในการจัดทา
ต้ นฉบับ เช่น Postscript PDF ให้ เป็ นภาพที่มีความละเอียดสูงเพื่อนาไปพิมพ์ภาพที่เครื่ องพิมพ์ตอ่ ไป
14. Typesetting : คื อ การจัด เรี ย งตัว อัก ษร ลายเส้ น ต่า งๆ ประกอบกัน ขึน้ เพื่ อ การจัด ท า
อาร์ ตเวิร์คสาหรับหน้ าหนังสือหรื อสิ่งพิมพ์อื่นๆ แล้ วนาไปใช้ ในการพิมพ์ตอ่ ไป
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15. กระดาษรี ไซเคิล (Recycle Paper) : เป็ นกระดาษที่ทาจากเยื่อกระดาษที่ใช้ แล้ ว แต่
อาจมีการผสมเยื่อใหม่บางส่วนเพื่อความแข็งแรง กระดาษชนิดมักมีสีไม่ขาวและมีสิ่งตกค้ างปนอยูด่ ้ วย
16. กริ๊ปเปอร์ (Gripper) : หรื อฟั นจับ คือชิ ้นส่วนในเครื่ องพิมพ์ระบบออฟเซ็ทที่มีหน้ าที่จับ
กระดาษแล้ วพากระดาษวิ่งไปตามส่วนต่างๆ ของเครื่ องพิมพ์ ฟั นจับกระดาษมีหลายชุดส่งผ่านจากชุด
หนึง่ ไปยังอีกชุดหนึง่ ตังแต่
้ ต้นจนพิมพ์เสร็จสมบูรณ์
17. กลับนอก : เป็ นคาที่ใช้ ในโรงพิมพ์สาหรับเรี ยก การพิมพ์ลงบนแผ่นพิมพ์ที่ใช้ เพลท 2 ชุด
พิมพ์ด้านหน้ า 1 ชุด พิมพ์ด้านหลังอีกหนึง่ ชุด
18. กลับในตัว : เป็ นคาที่ใช้ ในโรงพิมพ์สาหรับเรี ยก การพิมพ์ลงบนแผ่นพิมพ์ที่ใช้ เพลท 1 ชุด
พิมพ์ด้านหน้ าแล้ วกลับกระดาษสลับข้ างพิมพ์โดยด้ านฟั นจับกระดาษยังคงเป็ นข้ างเดียวกันกับด้ าน
แรก วิธีนี ้ทาให้ แผ่นพิมพ์ 1 แผ่น ได้ งาน 2 ชุดเหมือนกัน
19. การพิมพ์ ระบบออฟเซ็ท : คือระบบการพิมพ์ที่ไม่ได้ ถ่ายทอดภาพพิมพ์จากแม่พิมพ์ลง
บนชิ ้นงานโดยตรง แต่จะผ่านตัวกลางขันหนึ
้ ่งก่อน กล่าวคือ ภาพพิมพ์ของหมึกจะถูกถ่ายจากเพลทลง
ผ้ ายางแล้ วจึงส่งผ่านไปยังกระดาษ โรงพิมพ์สว่ นใหญ่จะใช้ เครื่ องพิมพ์ออฟเซ็ทในการพิมพ์งาน
20. การแยกสี (Color Separation) : คือการแยกสีจากงานอาร์ ตเวิร์คสีออกมาเป็ นภาพ 4
ภาพสาหรับแม่สีแต่ละสี เมื่อนาไปทาเป็ นเพลทแม่พิมพ์ 4 แผ่น ทางโรงพิมพ์ก็สามารถใช้ พิมพ์ด้วยแม่สี
แต่ละสีซ้อนทับกันได้ ภาพสอดสีเหมือนต้ นฉบับ
21. เข้ าเล่ ม (Binding) : ขันตอนในโรงพิ
้
มพ์ เป็ นการรวมแผ่นพิมพ์ให้ เป็ นเล่ม เริ่มจากการตัด
เจียนแผ่นพิมพ์หลังจากพิมพ์เสร็ จ พับ เก็บรวมเล่ม ยึดติดเป็ นเล่ม ซึ่งอาจใช้ การเย็บมุงหลังคา หรื อไส
สันทากาว หรื อเย็บกี่ทากาว หรื อเย็บกี่ห้ มุ ปกแข็ง เสร็จแล้ วตัดเจียนให้ เสมอกัน
22. เคลือบเงาเฉพาะจุด (Spot UV) : เป็ นการเคลือบเงาเฉพาะบางบริ เวณของแผ่นพิมพ์
เช่นตัวอักษรสาคัญ ภาพที่ต้องการเน้ น ลูกค้ าของโรงพิมพ์มกั ให้ เคลือบพีวีซีด้านทังแผ่
้ นก่อนเคลือบ
เฉพาะจุด ซึง่ ทาให้ ชิ ้นงานออกมาดูดี
23. เคลือบพีวีซีเงา : เคลือบผิวกระดาษด้ วยฟิ ล์มพีวีซีที่มีผิวมันวาว ให้ ความเรี ยบและเงาสูง
และเงากว่าการเคลือบแบบยูวี แต่ต้นทุนสูงกว่า มีลกู ค้ าโรงพิมพ์ใช้ พอสมควร
24. เคลือบพีวีซีด้าน : เคลือบผิวกระดาษด้ วยฟิ ล์มพีวีซีที่มีผิวด้ านคล้ ายผิวของกระจกฝ้าแต่
สามารถมองผ่านทะลุถึงภาพพิมพ์ได้ ให้ ผลลัพธ์ ที่ดีและนิยมใช้ กันมาก ลูกค้ าของโรงพิมพ์มักให้ ทา
เคลือบเงาเฉพาะจุดควบคูไ่ ปด้ วย
25. เจาะขาว : หมายถึงตัวอักษรหรื อลายเส้ นเป็ นสีขาว (ไม่มีเม็ดสี) ภายในพื ้นหรื อภาพที่
เป็ นสีเข้ ม ตัวอักษรที่เล็กและบางหากเจาะขาวด้ วยอาจสร้ างปั ญหาในการพิมพ์ให้ กบั โรงพิมพ์
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26. ซับหลัง : เป็ นอาการที่หมึกพิมพ์บนแผ่นพิมพ์แผ่นหนึ่งซึ่งยังไม่แห้ งพอไปติดอยู่บนแผ่น
พิมพ์อีกแผ่นที่อยูต่ ดิ กัน ทาให้ เกิดความเลอะเทอะบนแผ่นพิมพ์นนั ้
27. ตัดเจียน : การตัดเจียนในโรงพิมพ์หมายถึงการใช้ เครื่ องตัดกระดาษตัดตังกระดาษให้
้
ขาดจากกัน อาจตัดเข้ าไปในขอบกระดาษเพียงเล็กน้ อยเพื่อให้ กระดาษทังตั
้ งเสมอกั
้
นเรี ยกว่าการเจียน
28. ตัดตก : ในการออกแบบอาร์ ตเวิร์ค จาเป็ นต้ องขยายพื ้นที่ภาพพิมพ์ใ หญ่กว่าขนาดจริ ง
เล็กน้ อย เป็ นการเผื่อความคลาดเคลื่อนในการทางานภายในโรงพิมพ์ เช่นการจัดเจียน จึงเรี ยกการเผื่อ
นี ้ว่าเผื่อตัดตก
29. แถบสี (Color Bar) : คือแถบสีบนแผ่นพิมพ์ซึ่งอยู่นอกพื ้นที่ของเนื ้องาน ทางโรงพิมพ์ใช้
สาหรับตรวจดูปริ มาณหมึกที่จ่ายลงบนแผ่นพิมพ์ให้ อยู่ในเกณฑ์ อีกทังยั
้ งมีประโยชน์ในการดูคณ
ุ ภาพ
ของงานพิมพ์ด้านต่างๆ
30. เนกาตีฟ (Negative) : ภาพบนแผ่นฟิ ล์มที่มีแสงสีตรงข้ ามกับความเป็ นจริ ง ที่สว่างจะ
มืด ที่มืดจะกลับสว่าง
31. แบบปั๊ ม : คือแม่พิมพ์ที่ทาขึน้ มาเพื่อนาไปใช้ ในการปั ม้ ลึก หรื อปั ม้ นูน หรื อปั ม้ ไดคัท
แล้ วแต่ลกั ษณะของแม่พิมพ์
32. ใบแทรก : ความหมายคล้ ายกับหน้ าแทรก ต่างกันตรงที่ใบแทรกมักไม่ถูกติดยึดอยู่กับ
สันหนังสือ หรื อมีขนาดเล็กกว่าตัวเล่มหนังสือ
33. ปรู๊ ฟจากพริน้ เตอร์ : เป็ นการพิมพ์ภาพด้ วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ พริ น้ เตอร์ ก่อนนาไปพิมพ์
จริง ปกติมกั ใช้ ดขู ้ อความ รูปแบบคร่าวๆ แต่สีสนั ไม่สามารถใช้ เป็ นบรรทัดฐานได้
34. ปรู๊ ฟดิจิตัล : เป็ นการพิมพ์ภาพด้ วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ พริ น้ เตอร์ ขนาดใหญ่ (ใหญ่กว่า
ขนาดเพลทที่จะใช้ พิมพ์จริง) เพื่อใช้ ตรวจสอบความถูกต้ องก่อนพิมพ์ สีที่ได้ ใกล้ เคียงกับการพิมพ์จริง
35. ปรู๊ ฟแท่ น : เป็ นการพิมพ์ภาพด้ วยเครื่ องพิมพ์ระบบออฟเซ็ทซึ่งอาจเป็ นเครื่ องพิมพ์จริ ง
หรื อเครื่ องขนาดย่อมออกแบบมาเพื่อใช้ ในการปรู๊ฟซึง่ พิมพ์ทีละหนึ่งสีจงึ ต้ องพิมพ์หลายเที่ยวจนครบสี
งานที่ได้ สามารถใช้ เป็ นบรรทัดฐานสาหรับเปรี ยบเทียบได้
36. ปั๊ มไดคัท : (Diecutting) : คือวิธีการที่โรงพิมพ์ขึ ้นรู ปกระดาษโดยการกดทับกระดาษให้
ขาดตามรูปแบบที่ฝังใบมีดบนแม่พิมพ์
37. ปั๊ มนูน : (Embossing) : คือวิธีการที่โรงพิมพ์ขึ ้นรูปกระดาษโดยการกดทับกระดาษให้ นนู
ขึ ้นได้ รูปลักษณ์ตามแบบของแม่พิมพ์ที่ใช้ กดทับ
38. ปั๊ มฟอล์ ยเงิ น /ทอง (Foil/Hot Stamping) : คื อ กรรมวิ ธี ที่ โ รงพิ ม พ์ ท าภาพพิ ม พ์ บ น
กระดาษโดยใช้ แม่พิม พ์ ที่มี ความร้ อนรี ดแผ่นฟอล์ ยเงิ น/ทองลงให้ ติดผิว กระดาษให้ เกิ ดภาพตาม
แม่พิมพ์ แผ่นฟอล์ยที่ใช้ อาจมีสีหรื อลวดลายเป็ นอย่างอื่นก็ได้
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39. ปี กปก : บางครัง้ ลูกค้ าของโรงพิมพ์มีการออกแบบให้ มีส่วนของปกยื่นออกมาใหญ่กว่า
ขนาดของเล่มแล้ วพับส่วนที่ยื่นออกมาทาให้ ปกเสมอกับตัวเล่ม ส่วนที่ยื่นออกมานี ้เรี ยกว่าปี กปก
40. โปซิทีฟ (Positive) : ภาพบนแผ่นฟิ ล์มที่มีแสงสีตรงกับความเป็ นจริง
41. พับสองตอน : คือการพับแผ่นพับ 1 ครัง้ ได้ กระดาษ 2 ส่วน หักพับ 2 ครัง้ ในแนวขนาน
กัน จะได้ เป็ น 3 ส่วน เรี ยกว่าพับสามตอน
42. พิมพ์ สอดสี : คือการพิมพ์ด้วยแม่สี 4 สีโดยพิมพ์ภาพพิมพ์ของแม่สีแต่ละสี (ภาพพิมพ์
ซึ่งประกอบด้ วยเม็ดสกรี นเล็กๆ มีความหนาแน่นต่างๆ กันตามลักษณะของภาพ) ทีละสีซ้อนทับกันจน
ได้ เป็ นภาพพิมพ์หลายหลากสีเลียนแบบภาพต้ นฉบับ
43. พิมพ์ ส่ ีสี : คือการพิมพ์ด้วยสี 4 สีซึ่งมักจะหมายถึงแม่สีทงสี
ั ้ ่โดยพิมพ์ทีละสีซ้อนทับกัน
เพื่อให้ เกิดภาพพิมพ์หลายหลากสีเลียนแบบภาพต้ นฉบับ
44. เพลท : เพลทที่ใช้ ในโรงพิมพ์เป็ นแผ่นอลูมิเนียมใช้ เป็ นแม่พิมพ์ภาพที่เกิดจากเม็ดสกรี น
ทาหน้ าที่รับหมึกจากลูกหมึกส่วนที่เป็ นเม็ดสกรี นจะมีหมึกมาเกาะ แล้ วถ่ายทอดภาพต่อไปยังผ้ ายาง
45. เพลทหลุด : เป็ นอาการที่ช่างพิมพ์ในโรงพิมพ์เรี ยกเพลทที่มีเม็ดสกรี นบางส่วนหลุดออก
จากเพลท ทาให้ ไม่สามารถรับหมึกในบริเวณนัน้ ภาพที่พิมพ์ออกมาจึงไม่สมบูรณ์
46. เม็ดสกรีน : เม็ดของสีที่เรี ยงตัวกันก่อให้ เกิดภาพพิมพ์
47. เม็ดสกรี นบวม (Dot Gain) : เป็ นอาการของการพิมพ์ที่เม็ดสกรี นบนแผ่นพิมพ์มีขนาด
ใหญ่กว่าเม็ดสกรี นบนเพลท โดยปกติจะมีขนาดใหญ่กว่าเพียงเล็กน้ อย แต่ถ้าใหญ่มากจะทาให้ สีของ
งานพิมพ์ผิดเพี ้ยนไปและความลึกของภาพจะน้ อยลงโดยเฉพาะบริเวณที่มืด
48. โมเร่ (Moire) : มักเรี ยกอาการดังกล่าวว่าการเกิดลายเสื่อ เป็ นปรากฏการณ์ที่รูปแบบ
ของเม็ดสกรี นเมื่อพิมพ์สีทบั ซ้ อนกันมีความผิดเพี ้ยนไปเนื่องจากพิมพ์สีเหลื่อมฉากไของบางสีซ้อนไม่
ตรงกัน หรื อองศาของเม็ดสกรี นบางสีผิดไป หรื อเม็ดสกรี นมีการเคลื่อนตัวหรื อไหวตัวหรื อมีรูปบิดเบี ้ยว
49. เย็บกี่ : กรรมวิธีในการยึดเล่มหนังสือให้ ติดกัน เริ่ มจากการจัดเก็บหน้ าหนังสือเป็ นชุดๆ
เย็บที่สนั แต่ละชุดด้ วยด้ ายให้ ติดกัน เก็บรวมชุดทังหมดให้
้
ครบเล่ม แล้ วทากาวหุ้มปก
50. เย็บมุงหลังคา : กรรมวิธีการยึดเล่มหนังสือให้ ติดกันโดยใช้ ลวดเย็บที่สันหนังสือด้ วย
เครื่ องเย็บ ปกติโรงพิมพ์จะแนะนาเย็บ 2 จุดโดยมีระยะห่างกันพอประมาณเพื่อไม่ให้ เนื ้อในแต่ละแผ่น
ขยับไปมา
51. รี ม : หน่วยวัดจานวนแผ่นกระดาษ เท่ากับ 500 แผ่น กระดาษที่บรรจุขายและส่งให้ โรง
พิมพ์จะถูกห่อและขายเป็ นรี ม
52. สกัม (Scum) : อาการที่เยื่อน ้าบนแผ่นเพลทน้ อยจนทาให้ หมึกพิมพ์ไปเกาะอยู่บนบริ เวณ
ทัว่ ไปของเพลทแทนที่จะเกาะเฉพาะบริเวณที่เป็ นเม็ดสกรี น งานพิมพ์จงึ ดูเลอะหมึกตามไปด้ วย
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53. สีซีด : ภาพพิมพ์บนชิ ้นงานบางครัง้ ดูซีดกว่าที่ควรเป็ นเมื่อเทียบกับปรู๊ฟ แม้ ช่างพิมพ์จะ
พยายามจ่ายหมึกเพิ่ม ปั ญหานี ้อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ ประการหนึ่งคือ ปล่อยเยื่อนา้ บน
เพลทมากเกินไป จนหมึกจากลูกหมึกไม่สามารถส่งผ่านลงมาที่เพลทได้ เท่าที่ควร
54. ไสสันทากาว : กรรมวิธีในการยึดเล่มหนังสือให้ ติดกันโดยการไสสันหนังสือด้ วยเลื่ อย
เหล็ก เสร็จแล้ วทากาวที่สนั นาปกมาหุ้มติดกับตัวเล่ม ปั จจุบนั จะใช้ เครื่ องไสสันทากาวอัตโนมัติ
55. หน้ าแทรก : ในที่นี ้หมายถึงหน้ าที่ถูกนามาแทรกเข้ าไปในหน้ ายกตอนเก็บเล่มหนังสื อ
การมีหน้ าแทรกอาจเป็ นเพราะใช้ กระดาษคนละชนิดกันหรื อภาพพิมพ์มีจานวนสีพิมพ์ไม่เท่ากัน หน้ า
แทรกทาให้ การเก็บเล่มลาบากและใช้ เวลา
56. หน้ ายก : การพิมพ์หนังสือในโรงพิมพ์ หน้ ายกคือจานวนหน้ าที่ได้ จากการพับแผ่นพิมพ์ 1
แผ่นซึง่ มีขนาด 15.5 x 21.5 นิ ้ว หรื อ 17.5 x 24 นิ ้ว หากพับ 1 ครัง้ ได้ 4 หน้ าเรี ยก 4 หน้ ายก หากพับ 2
ครัง้ ได้ 8 หน้ า เรี ยก 8 หน้ ายก ฯลฯ
57. อั ด เพลท : การสร้ างภาพเม็ ดสกรี น ลงบนเพลทโดยน าฟิ ล์ มแยกสี ม าทาบบนเพลทที่
เคลือบน ้ายาแล้ วฉายแสง นาเพลทไปล้ างส่วนที่ไม่เป็ นไม่สกรี นจะถูกกัดลึกลงไป ทาให้ เกิดภาพสกรี น
ขึ ้นแล้ วนาไปใช้ พิมพ์งานต่อไป

แนวทางการปฏิบัตงิ านของงานจักรกลการพิมพ์
1.
2.
3.
4.

ผู้ขอใช้ บริการ (ลูกค้ า) คือ “บุคคลสาคัญที่ต้องให้ บริการ”
สร้ างความพึงพอใจให้ แก่ ผู้ขอใช้ บริการ (ลูกค้ า)
จัดลาดับความสาคัญในการให้ บริการ
แก้ ปัญหาที่สาเหตุเน้ นการป้องกันการเกิดปั ญหาซับซ้ อน บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่ วม
สร้ างคุณภาพการปฏิบตั งิ าน
5. สร้ างเสริมการปฏิบตั งิ านเป็ นทีมมีเป้าหมายเดียวกัน
6. ส่งเสริมให้ พฒ
ั นาบุคลากรเข้ าร่วมฝึ กอบรม ศึกษาดูงาน
7. ผู้ ปฏิ บัติ ง านต้ องด าเนิ น การเชิ ง รุ ก โดยมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานให้ มี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ (สะดวก รวดเร็ว ถูกต้ อง ทันเวลา)
8. แนะนาให้ คาปรึกษาการผลิตสิ่งพิมพ์อย่างชัดเจนทุกขันตอน
้
9. การติดต่อประสานงานมีอธั ยาศัยไมตรี ดีงามและสุภาพ
10. การใช้ โทรศัพท์ตดิ ต่อประสานงานต้ องพูดจาสุภาพนุม่ นวลน ้าเสียงไพเราะ
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ข้ อตกลงและเงื่อนไขการให้ บริการ
1. การผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ทกุ ระบบและชนิดสิ่งพิมพ์ทงหมด
ั้
(พิมพ์/เรี ยงหน้ า/เย็บเล่ม/ไสกาว/ตัด
กระดาษ/ตัดรูปเล่ม)
 หน่วยงานภายนอกสานักงานอธิการบดี (คณะ สถาบัน สานักฯ) บันทึกข้ อความขออนุมัติ
ผลิตสิ่งพิมพ์ เรี ยน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร หรื อผู้อานวยการกองกลาง

2.
3.

4.
5.
6.
7.

 หน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี (กอง ฝ่ าย และหน่วยงานอื่นๆ) ให้ บนั ทึกข้ อความ
หรื อใช้ แบบฟอร์ มขออนุมตั ผิ ลิตสิ่งพิมพ์ (SWU.CD-PT-001)
ต้ นฉบับสิ่งพิมพ์และกระดาษ หน่วยงานที่ขอใช้ บริการต้ องจัดเตรี ยมและนามาให้ ที่งานจักรกล
การพิมพ์
การออกแบบสิ่งพิมพ์ (รู ปแบบ สี ขนาด) จะดาเนินให้ ได้ เฉพาะหน่วยงานภายในสานักงาน
อธิการบดีเท่านัน้ ส่วนหน่วยงานภายนอกสานักงานอธิ การบดี ผู้ขอใช้ บริ การสามารถขอให้
ดาเนินการออกแบบสิ่งพิมพ์ได้ โดยบันทึกข้ อความขอความอนุเคราะห์ เรี ยนผู้อานวยการ
กองกลาง
หน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดีไม่ต้องจัดเตรี ยมวัสดุ ที่ใช้ ในการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์
ยกเว้ นกระดาษที่ใช้ ในการผลิต
หน่วยงานภายนอกส านักงานอธิ การบดี ต้ องออกค่าวัส ดุที่ ใช้ ใ นการผลิ ตเอกสารสิ่ง พิ ม พ์
ทังหมด
้
ระยะเวลาในการส่งมอบผลผลิ ตสิ่งพิมพ์ให้ เป็ นไปตามข้ อตกลงในแบบฟอร์ ม ผลิตเอกสาร
สิ่งพิมพ์ (SWU.CD-PT-002)
การผลิตสิ่งพิมพ์ในกรณีเร่งด่วนงานจักรกลการพิมพ์สามารถดาเนินการได้ ดงั นี ้
 สิ่งพิมพ์ระบบดิจิตอลจานวนผลิต 5,000 ชุด 1หน้ า ภายใน 2 ชม.
 การเรี ยงหน้ าเอกสาร จานวนผลิต 1,000 ชุด (20หน้ า/ชุด) ภายใน 3 ชม.
 ตัดกระดาษและตัดสิ่งพิมพ์ให้ รอรับได้
 ตัดรูปเล่มหนังสือทุกประเภท
100-300 เล่ม เสร็จภายใน 1 วัน
500-1,000 เล่ม เสร็จภายใน 3 วัน
 เย็บเล่ม/เข้ าปกติดกาว/ตัดรูปเล่ม
100-300 เล่ม เสร็จภายใน 3 วัน
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8. ผลผลิตสิ่งพิมพ์ที่ผลิตเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ วตามกาหนดที่ตกลงไว้ ผู้ขอใช้ บริการจะต้ องเซ็นชื่อรับ
ในแบบฟอร์ มรายการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ (SWU.CD-PT-002)
9. การส่งมอบผลผลิ ตสิ่งพิมพ์ จะดาเนินการจัดส่งให้ ที่มีจ านวนมากๆ และเป็ นหน่ วยงานใน
สานักงานอธิการบดี หรื อที่ตกลงไว้ ในแบบรายการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ (SWU.CD-PT-002)

หลักเกณฑ์ /ข้ อกาหนด การปฏิบัตงิ านภายในงานจักรกลการพิมพ์
หลักเกณฑ์ การปฏิบัตงิ าน
การปฏิบตั งิ านในการผลิตสิ่งพิมพ์ จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีกฎระเบียบวิธีการปฏิบตั ิ ข้ อตกลง
การใช้ บริ การ แบบฟอร์ มต่าง ๆ ใช้ ในการปฏิบตั ิงานได้ กาหนดหลักเกณฑ์ตา่ ง ๆ ไว้ เพื่อให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน
ทุกคนรับรู้ ศึกษา และนาไปปฏิบตั ิ ดังนี ้

หลักเกณฑ์ ท่ กี าหนดภายในหน่ วยงานจักรกลการพิมพ์
หลักเกณฑ์ การปฏิบัตขิ องบุคลากร
 ห้ ามปฏิบตั งิ านในขณะที่มีอาการป่ วยเป็ นไข้
 ห้ ามสูบบุหรี่ ภายในอาคารปฏิบตั งิ านโดยเด็ดขาด
 ห้ ามผู้ปฏิบตั งิ านละทิ ้งการควบคุมเครื่ องครุภณ
ั ฑ์การผลิตในขณะเครื่ องจักรทางาน
 ห้ ามบุคคลภายนอกรบกวนสมาธิในขณะควบคุมเครื่ องครุภณ
ั ฑ์การพิมพ์
 ห้ ามบุคคลภายนอกเข้ าใกล้ เครื่ องครุภณ
ั ฑ์การพิมพ์ในขณะเครื่ องจักรทางาน
 ห้ ามบุคคลภายนอกใช้ เครื่ องพิมพ์ก่อนได้ รับอนุญาต
 ผู้ปฏิบตั งิ านต้ องตรวจสอบครุภณ
ั ฑ์การพิมพ์ อุปกรณ์ เครื่ องมือ ก่อนการปฏิบตั งิ านทุกครัง้
 ผู้ปฏิบตั งิ านต้ องปิ ดสวิตซ์ไฟฟ้าของเครื่ องครุภณ
ั ฑ์การพิมพ์และไฟฟ้าแสงสว่างการปฏิบตั งิ าน
หลักเกณฑ์ การปฏิบัตใิ นการผลิตสิ่งพิมพ์
 ผู้ปฏิบตั งิ านต้ องตรวจสอบการมอบหมายงานทุกครัง้ ก่อนปฏิบตั งิ าน
 ผู้ปฏิ บัติต้องจัดเตรี ยมและตรวจสอบต้ นฉบับ แม่พิม พ์ พิม พ์ ปรู๊ ฟ สี หมึกความเข้ ม ของสี
กระดาษพิมพ์
 ผู้ป ฏิ บัติ ต้ อ งตรวจนับ จ านวนของผลผลิ ต สิ่ ง พิ ม พ์ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตรงกับ ความ ต้ อ งการของ
ผู้ใช้ บริการ (ลูกค้ า)
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 ผู้ปฏิบตั ิทกุ คนต้ องดูแลทรัพย์สินของผู้ขอใช้ บริ การ (ลูกค้ า) เช่น ต้ นฉบับ, แผ่นดิสก์, ผลผลิต
สิ่งพิมพ์ ฯ
 ผู้ปฏิบตั งิ านต้ องใช้ วสั ดุทางการพิมพ์อย่างประหยัด คุ้มค่า เหมาะสมกับลักษณะงาน

การควบคุมคุณภาพ
เรื่ อง คุณภาพสิ่งพิมพ์
1. ขัน้ ตอนการควบคุมคุณภาพ
 ต้ นฉบับสิ่งพิมพ์
 การทาแม่พิมพ์ (เพลท) และการพิมพ์
 ระยะเวลาส่งมอบสิ่งพิมพ์
2. มาตรฐานคุณภาพและเกณฑ์ ในการควบคุม
 ขนาด รูปแบบ สี ความคมชัด จานวนผลิต และระยะเวลาส่งมอบ ถูกต้ องตามข้ อตกลง
3. ผู้ปฏิบัตใิ นขัน้ ตอนดังกล่ าว
 หัวหน้ างานจักรกลการพิมพ์

4.

5.

6.
7.

 เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป
 พนักงานพิมพ์ออฟเซท ส.1
 ผู้ชว่ ยช่างพิมพ์ ช. 1
ตรวจสอบในขัน้ ตอนดังกล่ าว
 เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั งิ าน
 หัวหน้ างานจักรกลการพิมพ์
วิธีการตรวจสอบ
 ตรวจสอบจากต้ นฉบับ /ไฟล์งาน
 ตรวจสอบด้ วยอุปกรณ์ (แว่นขยาย โต๊ ะแสง ไม้ วดั ไพก้ า)
 ตรวจตามข้ อตกลงในแบบฟอร์ มรายการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ (SWU.CD-PT-002)
ความถี่ในการตรวจสอบ
 ตรวจสอบทุกขันตอนในกระบวนการผลิ
้
ต
วิธีการแก้ ไขเมื่อการปฏิบัตงิ านไม่ เป็ นไปตามมาตรฐาน
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 ตรวจสอบหาสาเหตุในแต่ละขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านการผลิตสิ่งพิมพ์
 แจ้ งพัสดุ
 แจ้ งให้ หน่วยงานหรื อผู้ขอใช้ บริการทราบ
 แจ้ งผู้บงั คับบัญชา
 ปรับปรุงแก้ ไขให้ ได้ มาตรฐานตามที่กาหนดไว้
8. การจัดทาบันทึกการควบคุมคุณภาพ
 แบบฟอร์ มรายการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ (SWU.CD-PT-002)
9. การจัดการต่ อผลิตภัณฑ์ ท่ ไี ม่ เป็ นไปตามมาตรฐาน
 แจ้ งผู้ขอใช้ บริการ
 แจ้ งผู้บงั คับบัญชา
 แก้ ไข/ ทาลาย
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แผนควบคุมคุณภาพเรื่ อง คุณภาพสิ่งพิมพ์
งานจักรกลการพิมพ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
แผนภูมิการไหล
ขันตอนก่
้
อนการพิมพ์
ต้ นฉบับสิ่งพิมพ์
การทาแม่พิมพ์

ขันตอนการพิ
้
มพ์สิ่งพิมพ์

ขันตอนหลั
้
งการพิมพ์
สิ่งพิมพ์ระยะเวลาส่งมอบ
สิ่งพิมพ์

อัธยาศัยการให้ บริการ

ขัน้ ตอนและรายการควบคุม
คุณภาพ
ตรวจสอบเบื ้องต้ น
- จานวนต้ นฉบับเลขหน้ าต้ นฉบับ/
- รูปภาพความคมชัด/
- รูปแบบและขนาดถ่ายฟิ ล์ม/
- ทาต้ นแบบแม่พิมพ์ทาแม่พิมพ์/
ตรวจสอบเบื ้องต้ น
- วัสดุครุภณั ฑ์การพิมพ์–
- พิมพ์ปรู๊ฟ
- พิมพ์จริ ง
ตรวจสอบเบื ้องต้ น
- ตัดขนาดสิ่งพิมพ์ แผ่นปลิว)
- เก็บเล่มตัดรูปเล่ม/เย็บเล่ม/

ปรึกษา ให้ คาแนะนา

มาตรฐานคุณภาพ
ขนาด รูปภาพ เลขหน้ า
ความคมชัด จานวน สี ตาม
ข้ อตกลงในแบบรายการ
ผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์
(SWU.CD-PT-002)
ขนาด ความคมชัด จานวน
สี รูปแบบ ตามข้ อตกลงใน
แบบรายการผลิตเอกสาร
สิ่งพิมพ์ (SWU.CD-PT002)
ขนาด รูปแบบ และ
ระยะเวลา ส่งมอบ ถูกต้ อง
ตามข้ อตกลงในแบบ
รายการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์
(SWU.CD-PT-002)
วาจาสุภาพ ยิ ้มแย้ มแจ่มใส
กระตือรือร้ น

ผู้ปฏิบัติ
ผู้ตรวจสอบ
- เจ้ าหน้ าที่
บริหารงาน
ทัว่ ไป
- หัวหน้ างาน

การตรวจสอบ
วิธีการ
ตรวจนับจานวน
และตรวจสอบ
ความถูกต้ องทุก
ขันตอน
้

- ผู้ปฏิบตั ิงาน - ผู้ปฏิบตั ิงาน
- หัวหน้ างาน - เจ้ าหน้ าที่

- จากต้ นฉบับ
- โดยอุปกรณ์

บริหารงาน
ทัว่ ไป
หัวหน้ างาน
ผู้ปฏิบตั ิงาน
เจ้ าหน้ าที่
บริหารงาน
ทัว่ ไป
หัวหน้ างาน
หัวหน้ างาน

 แว่นขยาย
 โต๊ ะแสง
 ไม้ วดั ไพก้ า
ตามแบบ
(SWU.CD-PT002) อย่าง
ละเอียด

- หัวหน้ างาน
- เจ้ าหน้ าที่
บริหารงาน
ทัว่ ไป

- ผู้ปฏิบตั ิงาน - หัวหน้ างาน - หัวหน้ างาน - เจ้ าหน้ าที่
สังกัดงาน
จักรกลการ
พิมพ์ทกุ คน

ในการตรวจสอบคุณภาพเบื ้องต้ น ถ้ ายังไม่เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ จะแก้ ไขให้ ถกู ต้ องก่อนส่งมอบงาน

สุม่ ตรวจ
สังเกตการณ์

วิธีแก้ ไข
ความถี่
ทุกครัง้ ที่ขอ
ผลิตสิ่งพิมพ์

ทุกครัง้ ที่
ปฏิบตั ิงาน

ทุกสิ่งพิมพ์
ก่อนส่งมอบ

ทุกเดือน

ตรวจสอบสาเหตุ
แจ้ งให้
ผู้บงั คับบัญชา
และหน่วยงานที่
ขอใช้ บริการทราบ
ตรวจสอบสาเหตุ
แจ้ งพัสดุและ
หน่วยงานที่ขอใช้
บริการจัดพิมพ์
ใหม่
แก้ ไขปรับปรุง
ก่อนกาหนดเวลา
ส่งมอบสิ่งพิมพ์

ตักเตือนปรับปรุง

เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
เอกสาร/บันทึก
แบบ AM1-SP-004F1-3 SWU.CD-PT002

แบบ SWU.CD-PT002

แบบ SWU.CD-PT002

คุณภาพสิ่งพิมพ์ และการบริการ
งานจักรกลการพิมพ์มีภาระหน้ าที่ผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์เป็ นภาระหลักโดยภาพรวม เป็ นหน่วยงาน
ที่มีความสาคัญควบคู่กับมหาวิทยาลัยหรื อองค์กรการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนการสอน ซึ่งเป็ น
แหล่งที่ผลิตตารา หนังสือ หรื อสื่อการเรี ยนการสอนต่างๆ และเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ ในการบริ หารจัดการ
องค์กร ดังนัน้ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทกุ ประเภทต้ องเน้ นความสาคัญที่คณ
ุ ภาพของสิ่งพิมพ์และคุณภาพ
การบริการเป็ นหลักสาคัญ เพื่อใช้ ในการสื่อสารได้ ถกู ต้ อง สวยงามมีคณ
ุ ค่า
คุณภาพสิ่งพิมพ์
เพื่อให้ สิ่งพิมพ์มีคุณค่าและสวยงามถูกต้ อง จึงจาเป็ นอย่างยิ่งในขบวนการผลิตต้ องมี การ
ตรวจสอบในขันตอนที
้
่สาคัญดังนี ้
 การตรวจสอบต้ นฉบับสิ่งพิมพ์ ซึ่งประกอบไปด้ วย ตัวอักษร ขนาด รูปแบบ สีหมึก
พิมพ์ สิ่งเหล่านี ้เป็ นองค์ประกอบสาคัญระดับแรกๆ ที่จะต้ องมีการตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อให้ ตรง
กับความต้ องการของผู้ขอใช้ บริการ (ลูกค้ า) จะผิดพลาดไม่ได้ หรื อถ้ ามีการผิดพลาด จะต้ องดาเนินการ
แก้ ไขปรับปรุงให้ ตรงกับความต้ องการและเป็ นที่พงึ พอใจของผู้ขอใช้ บริการ (ลูกค้ า) จึงจะดาเนินการใน
ขัน้ ตอนอื่ น ๆ โดยรวมในการปฏิ บัติเ พื่ อ ให้ สิ่ ง พิ ม พ์ มี คุณ ภาพ จะต้ อ งแนะน าให้ ค าปรึ ก ษา ติด ต่อ
ประสานงานและนาเสนออย่างมีระบบเป็ นขันตอนกั
้
บผู้ขอใช้ บริ การ (ลูกค้ า)
 การตรวจสอบเทคนิคการผลิต เป็ นกระบวนการที่ซบั ซ้ อนและสาคัญที่สดุ คือ การ
ตรวจสอบการทาแม่พิมพ์ การพิมพ์ การจัดทารูปแบบหลังการพิมพ์ เพื่อให้ ผลผลิตสิ่งพิมพ์มีคณ
ุ ภาพ
ตรงกับความต้ องการและทันต่อเวลาส่งมอบ จะขาดอย่างหนึง่ อย่างใดไม่ได้ ผู้ปฏิบตั งิ านต้ องมีความรู้
ความสามารถพิเศษเฉพาะด้ าน การใช้ ครุภณ
ั ฑ์การพิมพ์ จึงจะสามารพผลิตสิ่งพิมพ์ได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
คุณภาพการบริการ
งานจักรกลการพิมพ์ซึ่งเป็ นหน่วยงานที่ให้ บริ การผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์แก่ทกุ หน่วยงานในมหา
วิทยาลัย รวมถึงบุคลากรและนิสิต โดยปฏิบตั ิงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และสานักงาน
อธิ ก ารบดี ซึ่ง มุ่ง เน้ น ให้ ค วามส าคัญ แก่ ผ้ ูใ ช้ บ ริ ก าร (ลูก ค้ า ) ให้ มี ค วามสะดวก รวดเร็ ว ถูก ต้ อ ง
ตรวจสอบได้ ทันต่อเวลาส่ งมอบ อีกทัง้ มีอัธยาศัยและมนุษ ยสัมพันธ์ ที่ดีในการติดต่อประสานให้
คาปรึกษา โดยมีเป้าหมายหลักในการปฏิบตั ิงานต้ องมีความสาเร็ จอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
ดังนี ้
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 คุ ณภาพด้ านความสะดวก รวดเร็ ว ถูกต้ อง ตรวจสอบได้ ในการปฏิบตั ิงาน
ต้ องมีความสะดวกในการติดต่อประสาน ด้ วยความพร้ อมทุกด้ านในการผลิต เช่นมีแบบฟอร์ ม ขอ
อนุมัติ ผ ลิ ต สิ่ ง พิ ม พ์ ทุก ประเภท (SWU”CD-PT-001) ครุ ภัณ ฑ์ ท างการพิ ม พ์ วัส ดุที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต
บุคลากรหรื อการติดต่อด้ วยระบบสารสนเทศ และสามารถตรวจสอบความถูกต้ องได้ ตามข้ อตกลงของ
ผู้ใช้ บริ การที่มีข้อมูลอยูใ่ นแบบฟอร์ มรายการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ (SWU”CD-PT-002)
 คุ ณ ภาพด้ า นการทั น ต่ อ เวลาส่ ง มอบ ( ผลผลิ ต ) ผลผลิตเอกสารสิ่ง พิม พ์ ของ
ผู้ใช้ บริ การในทางปฏิบตั ิจะต้ องดาเนินให้ สาเร็ จอย่างมีคณ
ุ ภาพ ก่อนกาหนดส่งมอบ 1-2 วัน หรื อให้
เป็ นไปตามแบบฟอร์ มรายการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ (SWU”CD-PT-002) และตรวจสอบผลผลิตอย่าง
ละเอียดก่อนส่งมอบ

ความเสี่ยงในการผลิตสิ่งพิมพ์ และการแก้ ไข
ในการปฏิบตั ิงานการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็ นระบบการผลิตด้ วยเครื่ องจักรกลทางการ
พิมพ์เป็ นหลักสาคัญ ความเสี่ยงของผู้ปฏิบตั ิทกุ ระบบทุกขันตอน
้
และมีความเสี่ยงของผลผลิตแต่ละ
กิจกรรม แต่โดยรวมเป็ นความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งผู้ปฏิบตั ิจะต้ องมีความรู้ ความสามารถ
ความรอบคอบ และรู้ ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งจัก รกลการพิ ม พ์ อ ย่า งละเอี ย ด เพื่ อ ไม่ใ ห้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อระบบผลิตและผลผลิตสิ่งพิมพ์ในภาพรวม ความเสี่ยงที่ควรระวังเป็ นพิเศษ ดังนี ้
ความเสี่ยงด้ านต้ นฉบับสิ่งพิมพ์
 ต้ นฉบับที่มีการผิดพลาดในเรื่ องของตัวสะกด/สี/ขนาด/รูปแบบ
การแก้ ไขปั ญหา
 ผู้ขอใช้ บริการจะต้ องตรวจสอบต้ นฉบับให้ ถกู ต้ องอย่างละเอียด
 เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานหรื อหัวหน้ างานจักรกลการพิมพ์จะต้ องตรวจสอบเพิ่มเติมอี ก
ครัง้
 เพื่อป้องกันการผิดพลาด ถ้ าตรวจสอบพบคาผิดจะต้ องแก้ ไข และแจ้ งให้ หน่วยงานผู้
ขอใช้ บริการทราบและตรวจสอบก่อนดาเนินการขันตอนอื
้
่น ๆ
 ถ้ า หากตรวจสอบพบในขณะปฏิ บัติง านพิ ม พ์ จะต้ อ งหยุด ปฏิ บัติง านและแจ้ ง ให้
หน่วยงานผู้ขอใช้ บริการทราบและดาเนินการแก้ ไขพร้ อมทังจั
้ ดพิมพ์ใหม่
ความเสี่ยงด้ านครุภัณฑ์
 การช ารุ ดของครุ ภัณ ฑ์ ในการปฏิ บัติง านอาจเกิ ดขึน้ ได้ ใ นบางครั ง้ และไม่ส ามารถ
ปฏิบตั งิ านการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ได้ ตามต้ องการ
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การแก้ ไขปั ญหา
 งานจักรกลการพิมพ์จะต้ องตรวจสอบครุ ภัณฑ์ที่ใช้ ในการปฏิบตั ิงานให้ พร้ อมใช้ อยู่
ตลอดเวลาโดยตรวจสอบก่อนการปฏิบตั ิงานทุกครัง้ และตรวจสอบประจาเดือนๆ ละ
1 ครัง้
 แจ้ งซ่อมปรับปรุงหรื อเปลี่ยนอะไหล่เครื่ อง
ความเสี่ยงด้ านการส่ งมอบ
 การส่งมอบผลผลิตสิ่งพิมพ์ เป็ นส่วนสาคัญในการบริ การให้ กบั ผู้ขอใช้ บริ การ (ลูกค้ า)
เนื่องจากสิ่งพิมพ์หรื อเอกสารต่างๆ จะต้ องใช้ ได้ ตามระยะเวลาของกิจกรรมนันๆ
้ การส่ง
มอบ ผลผลิตสิ่งพิมพ์อาจจะผิดพลาดได้ จากองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น การแก้ ไข
ต้ น ฉบับ ล่า ช้ า การช ารุ ด ของครุ ภัณ ฑ์ สี ไ ม่แ ห้ ง มี ปั ญ หาทางเทคนิ ค ระหว่ า งการ
ปฏิบตั งิ าน
การแก้ ไขปั ญหา
 ผู้ปฏิบตั ิงานหรื อหัวหน้ างานจักรกลการพิมพ์จะต้ องเป็ นผู้กาหนดระยะเวลาส่งมอบ
สิ่งพิมพ์ร่วมกับผู้ขอใช้ บริการ (ลูกค้ า) ให้ ชดั เจน
 ต้ นฉบับสิ่งพิมพ์ต้องไม่มีการแก้ ไขหรื อเปลี่ยนแปลงในระหว่างการปฏิบตั งิ านพิมพ์
 ครุภณ
ั ฑ์การผลิตและวัสดุ จะต้ องพร้ อมใช้ ปฏิบตั งิ านตลอดเวลา
 การวางแผนการผลิตจะต้ องชัดเจนแน่นอน (สะดวก รวดเร็ว)
 ระหว่างการผลิต ควบคุมการผลิตจะต้ องตรวจสอบและแก้ ไขปั ญหาทางเทคนิคได้ อย่าง
รวดเร็วและถูกต้ อง
ความเสี่ยงด้ าน บุคลากร
 ด้ ว ยงานจัก รกลการพิม พ์ เ ป็ นระบบงานที่ ใ ช้ ร ะบบการผลิต เชิ ง อุต สาหกรรม ซึ่ง มี
ครุ ภัณฑ์การพิมพ์และวัสดุการพิมพ์เป็ นองค์ประกอบสาคัญที่สร้ างปั ญหาความเสี่ยง
ของบุคลากร โดยเฉพาะวัสดุการพิมพ์ ซึ่งมี สารประกอบทางเคมีเป็ นพิษสูง ทาให้
บุคลากรมีโอกาสที่จะติดเชื ้อสารมีพิษได้ ง่ายของระบบทางเดินหายใจ เช่น น ้ามันกาด
ทินเนอร์ นา้ ยาล้ างฟิ ล์ม นา้ ยาคงสภาพ นา้ ยาล้ างเพลท นา้ ยาล้ างลูกนา้ นา้ ยาทา
ความสะอาดเพลท หมึกพิมพ์ และกระดาษ ฯลฯ ดังนัน้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั จิ ะต้ องระวัง
อย่างสูงในการปฏิบตั งิ านทุกครัง้
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การแก้ ไขปั ญหา
 เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานในขันตอนระบบท
้
าแม่พิมพ์ (ถ่านฟิ ล์ม ทาแม่พิมพ์ ) จะต้ อง
สวมใส่หน้ ากากกรองกลิ่นป้องกันสารเคมีระเหย
 ขณะปฏิ บัติง านทั่วไปภายในห้ องปฏิ บัติง านจัก รกลการพิ ม พ์ ให้ เปิ ดพัด ลมดู
อากาศเพื่อถ่ายเทอากาศเสียออกสูภ่ ายนอก
 ขณะปฏิบตั ิงานการพิมพ์ ให้ เปิ ดเครื่ องฟอกอากาศเพื่อป้องกันฝุ่ นกระดาษและ
กลิ่นสารเคมี
 ใช้ มาตรฐานกิจกรรม 5ส ดูแลความสะอาดและกลิ่นหรื อสิ่งสกปรกอื่นๆ ที่ทาให้
เกิดมลภาวะเป็ นพิษ
ความเสี่ยงด้ านการประสานงาน
การปฏิบตั ิง านในระบบการผลิ ตเอกสารสิ่งพิม พ์ งานจักรกลการพิมพ์จะต้ องมี การติด ต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น คณะ สถาบัน สานัก กอง ฝ่ าย หน่วยงานใน
กากับ อาจารย์ บุคลกร และนิสิตหรื อหน่วยงานองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น บริษัททาแม่พิมพ์
บริ ษัทรับเข้ าเล่มไสกาวและเคลือบ บริ ษัทขายวัสดุการพิมพ์ เพื่อดาเนินการติดต่อประสานงานต่างๆ
เช่น การทาแม่พิมพ์ การเคลือบ การออกแบบ การจัดรูปเล่ม การเข้ าเล่มไสกาว การกาหนดเวลาจัดส่ง
การประเมินราคาผลิต การตรวจสอบไฟล์งาน การแก้ ไขปรับปรุงต้ นฉบับ การตรวจปรู๊ฟ การตรวจ
ต้ นฉบับ สิ่งเหล่านี ท้ าให้ เกิดความเสี่ยงในระหว่างการติดต่อประสานงานในบางครัง้ ซึ่งอาจเกิดจาก
ความเข้ าใจไม่ตรงกัน ความผิดพลาดในข้ อมูลการผลิตทาให้ มีความเสี่ยงต่อผลผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ได้
การแก้ ไขปั ญหา
 บั น ทึ ก ข้ อมู ล การผลิ ต สิ่ ง พิ ม พ์ ใ นแบบฟอร์ ม รายการผลิ ต เอกสารสิ่ ง พิ ม พ์
(SWU”CD-PT-002)
 ตรวจสอบข้ อมู ล ต่า งๆ จากการติ ด ต่ อ ประสานงาน ให้ ล ะเอี ย ดถู ก ต้ อ งก่ อ น
ดาเนินการ
 ติดต่อให้ ผ้ ูขอใช้ บริ การดาเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม ในกรณี ที่การปฏิ บัติง านมี
ความเสี่ยงสูง
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แนวทางการบารุ งรั กษา วัสดุ อุปกรณ์
งานจักรกลการพิมพ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
การบารุ งดูแลเครื่ องปรั บอากาศและเครื่ องฟอกอากาศ
o ผู้รับผิดชอบ คือ นายกริ ช มะกล่าเทศ/นายชูศกั ดิ์ สุขสาราญ
o ผู้ตรวจสอบ คือ เจ้ าหน้ าที่บริ หารงานทัว่ ไป/หัวหน้ างานจักรกลการพิมพ์
การใช้ เครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศ
o เช้ าเปิ ดเวลา 9.00-12.00 น.
o บ่ายเปิ ดเวลา 13.00-16.30น.
o เปิ ดตามตาแหน่งการปฏิบตั ิงาน
การใช้ ไฟฟ้าแสงสว่ าง
o เช้ าเปิ ดเวลา 9.00-12.00 น.
o บ่ายเปิ ดเวลา 13.00-16.30น.
o เปิ ดไฟฟ้าแสงสว่างให้ เหมาะกับการปฏิบตั กิ าร
o เปิ ดตามตาแหน่งการปฏิบตั ิการ
การใช้ กระดาษ
o การใช้ กระดาษสาหรับการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ให้ เกิดการประหยัด หรื อเกิดการผิดพลาดน้ อย
ที่สดุ (ปรู๊ฟสิ่งพิมพ์) ควรใช้ กระดาษทังสองหน้
้
าทุกครัง้ ในการปรู๊ฟสิ่งพิมพ์
การใช้ วัสดุในการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์
o ผู้ปฏิบตั จิ ะต้ องตรวจสอบและคานวณปริมาณวัสดุในการใช้ ปฏิบตั งิ านในแต่ละกิจกรรมการ
ผลิตให้ เหมาะสมกับจานวนผลิตสิ่งพิมพ์ในแต่ละกิจกรรมนันๆ
้
การดูแลรั กษาวัสดุครุ ภัณฑ์
o ตรวจสอบครุภณ
ั ฑ์ เดือนละ 1 ครัง้
o ตรวจสอบวัสดุที่ใช้ ในการปฏิบตั งิ าน 2 เดือน/ 1ครัง้
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กระดาษขนาดมาตรฐาน
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