
การใชแ้อพลิเคชัน่ต่างๆในการตบแต่งภาพ เอกสาร และอื่นๆด้วยสมาร์ทโฟน 

 งานราชการหรือเอกชนในปัจจุบันล้วนต้องการความรวดเร็ว ลดเวลาและขั้นตอนการทำงาน ภายใต้

ทรัพยากรบุคคล และเครื่องมือที่มีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้นบุคลากรจึงต้องมีความรู้ที่หลากหลาย เพ่ือตอบสนองต่อ

งานด้านต่างๆที่ทำอย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้เทคนิคในการการตบแต่งภาพ เอกสาร และอ่ืนๆ ที่จำเป็นต้องใช้

ประกอบการทำงาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับงานเอกสารและอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง การใช้แอพลิเคชันต่างๆในการ

แต่งภาพ เอกสาร และอ่ืนๆ จะทำให้การทำงานเสร็จสิ้นในเวลาอันสั้น เป็นการลดเวลาการทำงานลง ดังนั้นการ

ถ่ายทอดความรู้ในการใช้แอพลิเคชั่นต่างๆ ในการแต่งภาพ เอกสาร และอ่ืนๆ โดยใช้เครื่องโทรศัพท์มือถือ จะ

เป็นการเพ่ิมพูนความรู้แก่บุคลากรสำหรับใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน นำไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การทำงานของบุคลากร และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าขององค์กรด้วย 

 เครื่องโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนของทุกคน สามารถใช้ในการ การสร้างสรรค์ภาพ เอกสาร หรือ

สื่อวีดีโอ ได้อย่างง่ายๆ เพ่ือใช้ในการจัดทำเอกสาร สื่อสำหรับประกอบการบรรยาย และอ่ืนๆ  

 ตัวอย่าง การถ่ายภาพเพ่ือประกอบการจัดซื้อวัสดุต่าง  

 1. เอกสารจัดซื้อจะเป็นไฟล์ word ดังนั้นภาพประกอบที่ถ่าย จะต้องคัดลอกไปวางในแผ่นเอกสาร

นั้นๆ เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บเอกสารให้อยู่ในไฟล์เดียวกัน และการค้นหาเอกสาร 

 2. ภาพที่ถ่ายได้จากสมาร์ทโฟนจะเป็นไฟล์ .jpg  
    2.1 สามารถปรับแต่งภาพโดยใช้เมนูที่อยู่ในสมาร์ทโฟนให้เหมาะสม ตามต้องการ 

    2.2 ใช้โปรแกรม paint หรือ PhotoScape หรืออ่ืนๆ ช่วยปรับแต่ง 

    2.3 การใช้แอพลิเคชั่นช่วยในการปรับแต่งภาพให้ชัดเจนเช่นเอกสาร ทำให้ได้ภาพคมชัดกว่าการใช้

กล้องมือถือในการถ่ายภาพ ตัวอย่างเช่น แอพพลิเคชั่น ClearScaner ( มีหลายแอพพลิเคชั่นคล้ายกัน) ไฟล์ที่

ได ้จะเป ็นไฟล ์  .pdf  ซ ึ ่ ง ไม ่สามารถนำมาวางบนเอกสาร word ได ้  ต ้องทำการแปลงไฟล์ ก ่อน 

ตัวอย่างภาพ  เปรียบเทียบภาพซึ่งมีที่มาต่างกัน 

 

                              กล้องในมือถือ                          แอพฯ ClearScaner 
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                                                           ภาพเอกสารจากกล้องมือถือ                
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ภาพเอกสารจากแอพฯ ClearScaner 
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 3. การแปลงไฟล์ .pdf  เป็น  .jpg  แบบง่ายๆ โดยไม่ต้องดาวโหลดแอพพลิเคชั่นเพิ่ม  

     3.1 เปิดภาพ(ท่ีสแกนได้)ที่ต้องการ แล้วกดบันทึกภาพหน้าจอ(แคป) หน้าจอมือถือ  

               3.2  ตัดแต่งขอบ และบันทึก จะได้ไฟล์ภาพเป็น .jpg   

 4. ภาพถ่ายจากกกล้องของมือถือ สามารถใช้ แอพพลิเคชั่น ClearScaner แต่งภาพ/เอกสารให้มี

ความคมชัดได้เช่นกัน 

 5. การสร้างภาพเดียวจากหลายภาพ (ภาพปะติด/ภาพตัดปะ/ภาพต่อกัน)  โดยใช้เมนู คอลลาจ  

    5.1 เปิดแกลอรี่ภาพ และเลือกภาพที่ต้องการ 

    5.2 เลือกเมน ูสร้าง และเลือก คอลลาจ 

    5.3 เลือก รูปแบบการจัดภาพ (ในเมนู) ตามต้องการ 
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ตัวอย่าง การสร้างภาพปะติด/ภาพตัดปะ/ภาพต่อกัน (ก่อนสร้าง) 

      

      

 

 

      หมายเหตุ ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ตามภาพ ในการใช้ภาพของท่านประกอบข้อมูล 
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ตัวอย่าง การสร้างภาพปะติด/ภาพตัดปะ/ภาพต่อกัน  (หลงัสร้าง) 

 

  หมายเหตุ ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ตามภาพ ในการใช้ภาพของท่านประกอบข้อมูล 
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 6. การสร้างวีดีโอจากภาพถ่ายในแกลอรี่ โดยใช้เมนู วีดีโอ หรือภาพยนตร์ ในสมาร์ทโฟน 

     6.1 เปิดแกลอรี่ภาพ และเลือกภาพที่ต้องการ 

     6.2 เลือก สร้าง และเลือก วีดีโอ  

     6.3 เลือกรายละเอียด ประกอบเช่นเพลง รูปแบบ และอ่ืนๆตามต้องการ 

               ตัวอย่างวีดีโอ  สแกน QR Code เพ่ือชมตัวอย่าง วีดีโอ 

 

       หมายเหตุ  อุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรยายนี้ คือเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียว และใช้

กับระบบปฏิบัติการ Android  

 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 



โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องการใชแ้อพลิเคชั่นต่างๆในการตบแต่งภาพ เอกสาร และอื่นๆ 

1. หน่วยงาน กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 
2. ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้แอพลิเคชั่นต่างๆในการตบแต่งภาพ เอกสาร และอ่ืนๆ 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรุจิสา บุญประสิทธิ์พร  ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน 
4. ระยะเวลาในการดำเนินงาน  วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. 
5. สถานที่จัดโครงการ สำนกังานพัฒนาที่ดินเขต 10 
6. หลักการและเหตุผล 
 งานราชการหรือเอกชนในปัจจุบันล้วนต้องการความรวดเร็ว ลดเวลาและขั้นตอนการทำงาน ภายใต้
ทรัพยากรบุคคล และเครื่องมือที่มีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้นบุคลากรจึงต้องมีความรู้ที่หลากหลาย เพ่ือตอบสนองต่อ
งานด้านต่างๆที่ทำอย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้ในการการตบแต่งภาพ เอกสาร และอ่ืนๆ ที่จำเป็นต้องใช้
ประกอบการทำงาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรบังานเอกสารและอ่ืนๆทีเ่กีย่วข้อง การใช้แอพลิเคชันต่างๆในการแต่ง
ภาพ เอกสาร และอ่ืนๆ จะทำให้การทำงานเสร็จสิ้นในเวลาอันสั้น เป็นการลดเวลาการทำงานลง ดังนั้นการ
ถ่ายทอดความรู้ในการใช้แอพลิเคชั่นต่างๆในการแต่งภาพ เอกสาร และอ่ืนๆ  โดยใช้สมาร์ทโฟนทีม่ีอยู่ จะเป็นการ
เพ่ิมพูนความรูแ้กบุ่คลากรสำหรับใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน นำไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน
ของบุคลากร และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าขององคก์รด้วย 
7. วัตถุประสงค์โครงการ   
       7.1 เพ่ือให้ผู้เข้าฟังสามารถใช้แอพลิเคชันต่างๆในการแต่งภาพ เอกสาร และอ่ืนๆ ได้อย่างรวดเร็ว เกิด

ประโยชน์ต่อการทำงาน และชีวิตประจำวันได ้โดยใช้สมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียว 

       ๗.๒ เพ่ือให้ผู้เข้าฟังสามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้แอพลิเคชันต่างๆในการแต่งภาพ เอกสาร และอ่ืนๆ 

ให้แก่ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

8. กลุม่เป้าหมาย บุคลากรของกลุ่มวิเคราะห์ดิน และผู้สนใจทั่วไป 
9. วิธีดำเนินงาน   
       9.1 วางแผนการสอนจัดเตรียมเอกสารประกอบ 
       ๙.๒ บรรยาย สาธิต และผู้ฟังร่วมทดลองใช้ แอพลิเคชั่น ไปพร้อมกัน 

       9.3 สรุป และประเมินผล 
10. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
        - ผู้เข้าฟัง หรือผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้แอพลิเคชันต่างๆ  ในการแต่งภาพ  เอกสาร และอ่ืน ๆ 

โดยใช้สมารท์โฟนเพียงเครื่องเดียว และสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้ 

                                                                          ลงชื่อ  นางรุจิสา บุญประสิทธิ์พร  ผู้เสนอโครงการ 
                                                                            ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน 
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