
คูมือการกรอกแบบฟอรมการขอผลิตเอกสาร

ในสวนของรายวิชา (เอกสารการสอนเทานั้น)
1.สงไฟลทาง E-mail : suwakan@slc.ac.th
   1.1 ขอเปนไฟล ทั้ง 2 ไฟลในการสง คือ Word และ PDF หรือ 
PowerPoint และ PDF

       งานทะเบียนและประมวลผล(สวนงานเอกสารการสอน)ไดจัดทํา
แบบฟอรมขอผลิตเอกสารการสอนทางระบบ Google from ซึ่งทําให
สะดวกในสถานการณชวงนี้ และสะดวกกับอาจารยทุกทานและหนวย
งานทุกสวนในการจัดสงเพื่อขอผลิตเอกสารตางๆ
       ดังนั้นขอชี้แจงรายละเอียดและแสดงตัวอยางในการใชแบบฟอรม 
ดั้งนี้

ในสวนของรายวิชาและโครงการ
1.สงไฟลเปน Excel ในการปริ้นใหสรางชีทใหชัดเจนเพื่อสะดวกตอการสั่ง
ปริ้นโดยใหระบุในแบบฟอรม 

mailto:suwakan@slc.ac.th


คูมือการกรอกแบบฟอรมการขอผลิตเอกสาร (ตอ)

ในสวนของโครงการ (ถาม)ี
1.สงไฟลทาง E-mail : suwakan@slc.ac.th
   1.1 ขอเปนไฟล PDF เทานั้น
   1.2 สวนของโครงการ
         กรณีอยูในวิทยาลัยขอใหสงเปนตนฉบับ Paper 
         กรณีไมไดอยูในวิทยาลัยสามารถสงเปนไฟลได

**ในกรณีตองการปริ้นแบบ Booklet  ใหแจงลงในชองรายละเอียดเพิ่มเติม

mailto:suwakan@slc.ac.th


ตัวอยาง : สุวกาญจน  (ทะบียนฯ)

ตัวอยาง : 0935384011

คูมือการกรอกแบบฟอรมการขอผลิตเอกสาร



ตัวอยางการกรอกแบบฟอรมใน
ระบบ Google from
สําหรับรายวิชา

 กรณีเอกสารการสอนตองการ copy จากหนังสือใหทําการสแกนหนาที่ตองการแลวทํา
การสงเปนไฟลหรือหากไมสามารถสแกนไดขอใหแจงกอนลวงหนาอยางนอย 3 วัน 
เพื่อดําเนินการแจงทางรานในการรับเอกสารไปcopyเปนตนฉบับและผลิตตามจํานวน 
แตตองดําเนินการกรอกแบบฟอรมในระบบดวย ขอใหแจงชื่อเรื่องหนังสือและระบุ
หนาที่ตองการ copy เพื่อความถูกตองในการผลิตโดยผานระบบในชองรายละเอียด
เพิ่มเติม



ตัวอยาง : รายวิชา 100200 เภสัชวิทยา

ในกรณีที่รายวิชาเดียวแตสอนหลายชั้นป 

ตัวอยาง : พยาบาล ชั้นปที่ 1 และ 2

ตัวอยาง : พยาบาล ชั้นปที่ 1 (130 ชุด)
               พยาบาล ชั้นปที่ 2 (128 ชุด)

ตัวอยาง : max ขาง 2 ครั้ง หรือ ถาไมมีไมตองกรอก

(กรณีไฟล Word หรือ PDF)

ตัวอยาง : 25 หนา

(กรณีไฟล PowerPoint )

ตัวอยาง : 4 slide / หนา



ในกรณีที่รายวิชาเดียวแตสอนหลายคณะ 

ตัวอยาง : รายวิชา 111111 ภ.อังกฤษ ตัวอยาง : พยาบาล ชั้นปที่ 1 
                จิตวิทยา ชั้นปที่ 3

ตัวอยาง : พยาบาล ชั้นปที่ 1 (130 ชุด)
                จิตวิทยา ชั้นปที่ 3 (30 ชุด)

ตัวอยาง : max ขาง 2 ครั้ง หรือ ถาไมมีไมตองกรอก

(กรณีไฟล Word หรือ PDF)

ตัวอยาง : 25 หนา

(กรณีไฟล PowerPoint )

ตัวอยาง : 4 slide / หนา



ในกรณีที่รายวิชาเดียวแตผลิตไมเทากัน เชน แบบประเมินตางๆ

ตัวอยาง : รายวิชา 222222 ป.เด็กและวัยรุน

ตัวอยาง : 25 หนา

(กรณีไฟล Word หรือ PDF)

(กรณีไฟล Excel ใหแยกชีทใหชัดเจน)

ตัวอยาง : 10 ชีท

ตัวอยาง : พยาบาล ชั้นปที่ 3

ตัวอยาง : แบบประเมินที่ 1 (20 ชุด)
               แบบประเมินที่ 2 (10 ชุด)
               แบบประเมินที่ 3 (15 ชุด) 

ตัวอยาง : แยกแตละแบบประเมิน



ตัวอยาง : สอนจริงวันที่ 20 ส.ค.64 เวลา 8.00น.
               ตองแจงวันที่ขอรับ 19 ส.ค.64 เวลา 13.00น.
**การขอรับเอกสารจะตอบกลับแจงใหทราบผานทางอีเมล

แนบไฟลไดสูงสุด 10 ไฟล 
**หากไฟลมากกวา 10 ไฟล สามารถสงเพิ่มเติมไดใน
เมลที่แจงไว และทําการแจงรหัสกับชื่อรายวิชาดวย



ตัวอยางการกรอกแบบฟอรมใน
ระบบ Google from

สําหรับโครงการ/หนวยงาน



ในกรณีที่เปนโครงการสําหรับหนวยงานและคณะ (สงเปนตนฉบับ Paper)

ตัวอยาง : โครงการ 1111 ทะเบียนฯ

(กรณีไฟล Word หรือ PDF)

ตัวอยาง : 25 หนา

(กรณีไฟล Excel ใหแยกชีทใหชัดเจน)

ตัวอยาง : 10 ชีท

ตัวอยาง : ไมตองระบุ

ตัวอยาง : 10 ชุด

ตัวอยาง : เขาเลม ปกสีชมพู ติดเทปกาว ตนฉบับเขาเลมดวย 
ทําตามตนฉบับ 



ในกรณีที่เปนโครงการสําหรับหนวยงานโดยใชงบคณะ (สงเปนไฟล)

ตัวอยาง : โครงการ 1111  คณะพยาบาล

(กรณีไฟล Word หรือ PDF)

ตัวอยาง : 25 หนา

(กรณีไฟล Excel ใหแยกชีทใหชัดเจน)

ตัวอยาง : 10 ชีท

ตัวอยาง : ไมตองระบุ

ตัวอยาง : 10 ชุด

ตัวอยาง : เขาเลม ปกสีชมพู ติดเทปกาว ตนฉบับเขาเลมดวย 
ทําตามตนฉบับ 



ในกรณีที่เปนโครงการสําหรับคณะใชในเอกสารประกอบการประชุม ภายนอก/ใน

ตัวอยาง : โครงการ 1111  คณะพยาบาล
(ชื่อโครงการในการประชุมนั้น)

(กรณีไฟล Word หรือ PDF)

ตัวอยาง : 25 หนา

(กรณีไฟล PowerPoint )

ตัวอยาง : 4 slide / หนา

ตัวอยาง : ไมตองระบุ

ตัวอยาง : 10 ชุด

ตัวอยาง :  แยกเปรนเรื่องๆตามตนฉบับ
หรือ กรณีสงสั่งปริ้นใหสรางไฟลแตละเรื่อง



**โดยหลักจะทําการสื่อสารผานทางอีเมลที่ทานสง
เอกสารมาทางอีเมล**
หากมีขอสงสัยสามารถติดตอไดที่ 093-5384011 
E-mail : suwakan@slc.ac.th
Line : tuokom
เบอรติดตอภายใน 5110 

สุวกาญจน อินประดิษฐ (เตย)
งานทะเบียนและประมวลผล
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