ตัวอยาง
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการเลขานุการ

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

1

แบบกําหนดงานอาชีพ / กลุมวิชาชีพ และสมรรถนะงานอาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการเลขานุการ
งาน / รายวิชา
ภาคเรียนที่ 1
งานจัดการสํานักงาน
3200-1007 เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน
3203-2001 เลขานุการบริหาร
3203-2006 การพัฒนางานสํานักงาน
3212-2006 ภาษาอังกฤษเพื่องานสํานักงาน

สมรรถนะ

1.
2.
3.
4.

ปฏิบัติงานในสํานักงาน
ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการ
พัฒนางานที่ทําในสํานักงาน
สนทนาโตตอบในสถานการณที่เกีย่ วของกับ
งาน

ภาคเรียนที่ 2
งานผลิตสื่อสิง่ พิมพ
3203-2003 การใชโปรแกรมชุดสํานักงานใน 1. เลือกใชโปรแกรมไดเหมาะสมกับลักษณะ
งานเลขานุการ
งานในสํานักงาน
3203-2009 การผลิตเอกสาร
2. เลือกใชเครือ่ งใชสํานักงานไดเหมาะสม
กับลักษณะงาน
3. ใชเครื่องใชสํานักงานผลิตเอกสาร
รูปแบบตาง ๆไดเหมาะสม
3203-2013 การสื่อสารธุรกิจไทย
4. ติดตอสื่อสารภายในภายนอกสํานักงาน
3000-1102 การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาการเลขานุการ

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

2

แบบกําหนดงานอาชีพ / กลุมวิชาชีพ และสมรรถนะงานอาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการเลขานุการ
งาน / รายวิชา
ภาคเรียนที่ 3
งานบริหารเอกสาร
3203-2004 เลขานุการกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3203-2005 การบริหารงานเอกสาร
3203-2010
3203-2012

สมรรถนะ

1.
2.
3.
4.
พิมพดีดขั้นผลิตดวยคอมพิวเตอร 5.

เลขานุการกับการพัฒนา
บุคลิกภาพ

สืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
รับ-สงเอกสารดวยไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
บริหารเอกสารไดตามวงจรเอกสาร
ใชโปรแกรมในการจัดการเอกสาร
พิมพงานขัน้ ผลิตรูปแบบตาง ๆ ดวยเครือ่ ง
คอมพิวเตอร
6. พัฒนาบุคลิกภาพไดเหมาะสมกับงานอาชีพ
เลขานุการ

ฝกงาน
ภาคเรียนที่ 4
งานจัดประชุม อบรมและสัมมนา
3203-2007 เทคนิคการบันทึกและถอด
ขอความ
3203-2008 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ

3203-2011

การปฏิบัติงานสํานักงาน
อัตโนมัติ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

1. บันทึกและถอดขอความงานเอกสารรูปแบบ
ตาง ๆ
2. จัดทําโครงการประชุม อบรมและสัมมนา
3. ดําเนินการ กอน ระหวางและหลังการ
ประชุม อบรมและสัมมนา
4. เลือกเครื่องใชสํานักงานไดเหมาะสมกับงาน

สาขาวิชาการเลขานุการ
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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

แบบการจัดแผนการเรียน
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการเลขานุการ
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2*
รหัส
รายวิชา
นก. ชม. รหัส
รายวิชา
นก. ชม.
1. หมวดวิชาสามัญ 9 นก.
1. หมวดวิชาสามัญ 9 นก.
3000-1201

ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษา
อังกฤษ 1
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ

2

3

3000-1102

1

1

3000-1202

3000-1520 คณิตศาสตร 1

3

3

3000-1423 วิทยาศาสตร 4

3

4

ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร
อังกฤษ 2
3000-1603 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและ
บุคลิกภาพ
3000-1606 มนุษยสัมพันธในการทํางาน

2. หมวดวิชาชีพ 12 นก.
2.1 วิชาพื้นฐาน 3 นก.
3200-1007

เทคนิคการปฏิบัติงานสนง.

3

4

3
3

3000-0201 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ
3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร

3
3

3203-2003
3203-2009

2.3 วิชาชีพสาขางาน 3 นก.
3

4

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 3 นก.

4. กิจกรรม

2

ชม.

รวม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

2

3

2

2

2

2

3
3

4
3

การใชโปรแกรมชุดสนง.ฯ
การผลิตเอกสาร

3
3

5
4

2.3 วิชาชีพสาขางาน 3นก.

ภาษาอังกฤษเพื่องานสํานักงาน

การภาษีอากร

3

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 6 นก.

3203-2001 เลขานุการบริหาร
3203-2006 การพัฒนางานสํานักงาน

3200-1009

3

2. หมวดวิชาชีพ 15 นก.
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 6 นก.

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 6 นก.

3212-2006

การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ

3

3

-

2

24

30

3203-2013

การสื่อสารธุรกิจไทย

3

3

3. หมวดวิชาเลือกเสรี - นก. -

-

4. กิจกรรม 2

-

2

24

31

รวม

ชม.

สาขาวิชาการเลขานุการ
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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

แบบการจัดแผนการเรียน
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการเลขานุการ
ภาคเรียนที่ 4
ภาคเรียนที่ 3 ** (ฝกงาน)
รหัส
รายวิชา
นก. ชม. รหัส
รายวิชา
นก. ชม.
1. หมวดวิชาสามัญ 1 นก.
1. หมวดวิชาสามัญ 2 นก.
3000-1226

ภาษาอังกฤษสําหรับสถาน
ประกอบการ

1

2

3000-1221

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

1

2

3000-1301

ชีวิตและวัฒนธรรมไทย

1

1

2. หมวดวิชาชีพ 12 นก.
2.1 วิชาพืน้ ฐาน - นก.

2. หมวดวิชาชีพ 19 นก.
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 6 นก.
3200-1003

หลักการจัดการ

3

3

3000-0101

การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพ
และเพิ่มผลผลิต

3

3

3
3

3
4

3

4

4

4

3

3

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 6 นก.

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 6 นก.

3203-2004 เลขานุการกับเทคโนโลยีฯ
3203-2005 การบริหารงานเอกสาร

3
3

4
3

3203-2007
3203-2008

2.3 วิชาชีพสาขางาน 6 นก.
งานพิมพดีดขั้นผลิตดวย
คอมพิวเตอร
3203-2012 เลขานุการกับการพัฒนาฯ

เทคนิคการบันทึกและถอดฯ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ

2.3 วิชาชีพสาขางาน 3 นก.

3203-2010

3

4

3

3

3203-2011

การปฏิบัติงานสนง.อัตโนมัติ

2.4 โครงการ 4 นก.
3403-6001

3. หมวดวิชาเลือกเสรี - นก.

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 3 นก.
3207-2009

4. กิจกรรม

2

ชม.

รวม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

โครงการ

-

2*

13

18*

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

4. กิจกรรม 2
รวม

ชม.

-

2

24 29
สาขาวิชาการเลขานุการ
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แบบกําหนดหัวขอ (Theme)/งาน/โครงการ (Project) และกําหนดสมรรถนะของงาน
ชื่อหัวของาน (Job Title) ธุรกิจสาร ภาคเรียนที่ 2
คําอธิบายลักษณะงาน (Job description)
ดําเนินการสราง “ธุรกิจสาร” โดยเริม่ ตั้งแตเขียนโครงการ แผนปฏิบัติงาน แลวจัดหาขอมูลเพื่อ
ทําตนฉบับราง โดยใชเครื่องใชสํานักงานและวัสดุสํานักงาน รวมทั้งการเลือกโปรแกรมในการผลิต ใช
โปรแกรมในการผลิต ขณะเดียวกันจะตองมีการพิสูจนอกั ษรและการใชถอยคํา สํานวนโวหาร
ดําเนินการผลิต เขารูปเลม ทายที่สุดจะตองสรุปรายงานผลการจัดทํา
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 1. เขียนโครงการและแผนปฏิบัตงิ านโครงการ
สมรรถนะ
เกณฑการประเมิน
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Assessment/Performance Criteria
Competency
Topic/Subject
1.1 เขียนโครงการจัดทํา
1.1 เขียนองคประกอบของ
หัวขอเรื่อง
ธุรกิจสาร
โครงการไดครบถวน
- การเขียนโครงการ
วิชาการใชภาษาไทยเชิง
1.2 วิเคราะหขอมูลในการเขียน
1.2 เขียนแผนปฏิบัติงาน
องคประกอบของโครงการได ปฏิบัติการ
โครงการจัดทําธุรกิจ
เหมาะสม ดําเนินงานไดจริง
สาร
1.3 ใชภาษาถูกตอง กะทัดรัด สื่อ
ความหมายชัดเจน
1.4 แสดงใหเห็นถึงความคิดริเริม่
สรางสรรค
1.5 แผนปฏิบัติงานมีขั้นตอนครบ
ดําเนินงานไดจริง
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 2. จัดหาขอมูลเพื่อทําฉบับรางธุรกิจสาร
สมรรถนะ
เกณฑการประเมิน
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Assessment/Performance Criteria
Competency
Topic/Subject
2.1 จัดหา คัดเลือก
2.1 ไดบทความตามหัวขอที่
- เรื่องจัดหา คัดเลือก บทความ
บทความ
และ
กําหนด
และภาพประกอบ
ภาพประกอบ
2.2 รายการจัดทําฉบับรางครบ
วิชาการสื่อสารธุรกิจไทย
2.2 จัดทําฉบับราง
ตามหัวขอที่กาํ หนด
- เรื่องจัดทําฉบับราง
วิชาการผลิตเอกสาร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาการเลขานุการ
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งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 3. เลือกใชเครื่องใช วัสดุในการผลิตเอกสาร
สมรรถนะ
เกณฑการประเมิน
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Assessment/Performance Criteria
Competency
Topic/Subject
3.1 เลือกใชเครื่องใช
3.1 เลือกใชเครื่องใชสํานักงาน
- เรื่องการเลือกใชเครื่องใช วัสดุ
สํานักงาน วัสดุในการ
วัสดุในการผลิตเอกสารได
วิชาการผลิตเอกสาร
ผลิตเอกสาร
ถูกตอง
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 4. เลือกโปรแกรมในการผลิตธุรกิจสาร
สมรรถนะ
เกณฑการประเมิน
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Assessment/Performance Criteria
Competency
Topic/Subject
4.1 ลือกโปรแกรมเพื่อการ 4.1 เลือกโปรแกรมเพื่อการผลิต - เรื่องการเลือกโปรแกรมเพื่อใช
ผลิตธุรกิจสาร
ธุรกิจสาร
ผลิตธุรกิจสาร
วิชาการใชโปรแกรมชุด
สํานักงานในงานเลขานุการ
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 5. ใชโปรแกรมในการผลิตธุรกิจสาร
สมรรถนะ
เกณฑการประเมิน
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Assessment/Performance Criteria
Competency
Topic/Subject
5.1 ใชโปรแกรมเพื่อการ
5.1 ขั้นตอนการใชโปรแกรมเพือ่
- เรื่องขั้นตอนการใชโปรแกรม
ผลิตตนฉบับธุรกิจสาร
การผลิตตนฉบับธุรกิจสาร
ในการผลิตธุรกิจสาร
วิชาการใชโปรแกรมชุด
สํานักงานในงานเลขานุการ
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 6. พิสูจนอักษรและ ใชถอยคํา สํานวนโวหาร
สมรรถนะ
เกณฑการประเมิน
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Assessment/Performance Criteria
Competency
Topic/Subject
6.1 พิสูจนอักษรและใช
6.1 พิสูจนอักษรไดตามเกณฑที่
หัวขอเรื่อง
ถอยคํา สํานวน โวหาร
กําหนด
- เรื่องการใชภาษาเขียนในการ
6.2 ใชถอยคํา สํานวนโวหารได
สื่อสาร
เหมาะสมกับรูปแบบงานเขียน
วิชาการใชภาษาไทยเชิง
ระดับภาษา เนือ้ หาและผูรับ
ปฏิบัติการ
เอกสาร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาการเลขานุการ
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งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 7. ผลิตธุรกิจสาร
สมรรถนะ
เกณฑการประเมิน
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Assessment/Performance Criteria
Competency
Topic/Subject
7.1 คํานวณการใชวัสดุ
7.1 คํานวณรายการไดครบ
- เรื่องขั้นตอนการผลิต เอกสาร
วิชาการผลิตเอกสาร
7.2 ทําสําเนา
7.2 ขั้นตอนการทําสําเนา
วิชาการใชโปรแกรมชุด
7.3 เก็บเลม*
7.3 ขั้นตอนการเก็บเลม
สํานักงานงานเลขานุการ
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 8. เขารูปเลม
สมรรถนะ
เกณฑการประเมิน
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Assessment/Performance Criteria
Competency
Topic/Subject
8.1 เย็บเลม
8.1 ขั้นตอนการเย็บเลม
- เรื่องการเขารูปเลม
วิชาการผลิตเอกสาร
8.2 เจียนเลม
8.2 ขั้นตอนการเจียนเลม
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 9. สรุปและรายงานผลการจัดทําธุรกิจสาร
สมรรถนะ
เกณฑการประเมิน
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Assessment/Performance Criteria
Competency
Topic/Subject
9. สรุปและรายงานผลการ 9.1 สรุปและรายงานการจัดทํา
- เรื่องการจัดทํารายงาน
จัดทําธุรกิจสาร
ธุรกิจสารไดครบถวน
วิชาการใชภาษาไทยเชิง
ปฏิบัติการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

แผนการเรียนรูแบบบูรณาการ
บูรณาการวิชา 3203-2003 การใชโปรแกรมชุดสํานักงานในงานเลขานุการ หนวยที่................
3203-2009 การผลิตเอกสาร
สอนครั้งที่............
3203-2013 การสื่อสารธุรกิจไทย
3000-1102 การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ
ชื่อหนวย
งานบูรณาการ “การผลิตธุรกิจสาร”
จํานวน 59 ชม.
หัวขอเรื่อง
หนวยที่ งานบูรณาการ “การผลิตธุรกิจสาร”
หัวขอเรื่องที่จะสอนดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายการสอน
การเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงานโครงการ
จัดหาขอมูลเพื่อทําฉบับรางธุรกิจสาร
เลือกใชเครื่องใชและวัสดุในการผลิตเอกสาร
เลือกโปรแกรมในการผลิตธุรกิจสาร
ใชโปรแกรมในการผลิตธุรกิจสาร
พิสูจนอักษร สํานวนในการใชภาษา
ผลิตธุรกิจสาร
เขารูปเลม
สรุปและรายงานผล “การจัดทําธุรกิจสาร”
รวม

ทฤษฎี/ปฏิบตั ิ (ชม.)
3
14
4
2
18
3
8
4
3
59

สาระสําคัญ
การผลิตสื่อสิ่งพิมพเปนงานที่ผูเรียนสาขาวิชาการเลขานุการ ตองเปนผูผลิตสื่อสิ่งพิมพไดและ
ตองมีทักษะ ประสบการณในการฝกฝนการทํางานอยางเปนระบบ มีขั้นตอนในการทํางาน โดยเริ่ม
จากการเขียนโครงการ การดําเนินการจัดหาขอมูล การเลือกใชวัสดุ เครื่องใชสํานักงาน การผลิต
เอกสาร การพิสูจนอักษรและการใชถอยคํา สํานวนโวหาร การเขาเลม รวมถึงการสรุปและรายงานผล
โดยนํ าความรู ทั ก ษะจากรายวิชาตา ง ๆ มาประยุก ตแ ละบูรณการรว มกั น เพื่อพัฒนาผู เ รี ย นให มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาการเลขานุการ

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

9

จุดประสงคทวั่ ไป
เพื่อใหผูเรียนไดบูรณาการความรูและทักษะทางดานวิชาชีพพื้นฐาน และวิชาชีพเฉพาะในการ
ผลิตชิ้นงาน “ธุรกิจสาร” และสามารถนําไปประยุกตใชในงานอาชีพ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
หลังการเรียนรูหนวยนีแ้ ลว นักเรียนสามารถ
1. อธิบายหลักการเขียนโครงการ และแผนปฏิบัติงาน
2. เขียนโครงการ แผนปฏิบัติงาน และนําเสนอขออนุมัติโครงการ
3. คนควาบทความและภาพประกอบจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
4. ทําฉบับรางธุรกิจสาร
5. เลือกใชเครื่องใชสํานักงาน วัสดุในการผลิตเอกสารได
6. คํานวณจํานวนการใชวัสดุในการผลิตเอกสารได
7. เลือกโปรแกรมเพื่อใชผลิตธุรกิจสาร
8. ใชโปรแกรมในการผลิตธุรกิจสาร
9. พิสูจนอักษรถูกตอง
10. ใชถอยคํา สํานวนโวหารไดเหมาะสม
11. เลือกเครื่องใชสํานักงานในการทําสําเนาไดเหมาะสมกับจํานวนสําเนาทีต่ องการ
12. เขาเลมไดสวยงามถูกตองตามขั้นตอน
13. สรุปและรายงานผลไดถูกตองตามหลักการเขียนรายงาน
14. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
15. มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
ครุภัณฑ/เครื่องมือ/วัสดุ-อุปกรณ
1. เอกสารการจัดทําโครงการ
2. เครื่องคอมพิวเตอรพรอมโปรแกรม
3. เครื่องโปรเจคเตอร
4. เครื่องพิมพคอมพิวเตอร
5. เครื่องสแกนเนอร
6. เครื่องอัดสําเนาระบบดิจิตอล
7. เครื่องถายเอกสาร
8. กลองถายภาพ
9. เครื่องเย็บกระดาษ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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10. เครื่องตัดกระดาษ
11. เครื่องเขาเลม
12. วัสดุ อุปกรณ เครื่องเขียน
กิจกรรมการเรียน
การผลิตชิ้นงาน “ธุรกิจสาร” ไดนําวิชามาบูรณาการจํานวน 4 รายวิชา ไดแก การใช
ภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารธุรกิจไทย การใชโปรแกรมชุดสํานักงานในงานเลขานุการและการ
ผลิตเอกสาร มีกิจกรรมการเรียนแตละรายวิชา โดยจัดเรียงตามสมรรถนะ และจัดกลุมรายวิชาดังนี้
สมรรถนะที่ 1
วิชา การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนโครงการและแผนปฏิบตั งิ านโครงการ”
มีลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ผูสอนแจงวัตถุประสงคการเรียนรูเรื่อง การเขียนโครงการจัดทําธุรกิจสารและการทํา
แผนปฏิบัติงาน
2. ผูสอนอธิบายองคประกอบของโครงการ
3. ผูสอนอธิบายการใชสํานวนภาษาในการเขียนโครงการใหแสดงถึงความคิดริเริ่มสรางสรรค
สื่อการเรียน
1. ตําราเรียนการเขียนโครงการ
2. ตําราเรียนวิชาการใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ
3. ตัวอยางโครงการตาง ๆ
งานที่มอบหมาย/กิจกรรม
1. ผูเรียนฝกเขียนโครงการอยางงายคนละ 1 โครงการ
2. แบงกลุมผูเรียน กลุมละ 4-5 คน เขียนโครงการจัดทําธุรกิจสาร รวมกันพิจารณาโครงการ
ที่เขียนไดครบองคประกอบและดีที่สุดไปดําเนินการ
ประเมินผล
ประเมินผลตามเกณฑในแบบประเมินหมายเลข 1

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาการเลขานุการ

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

11

สมรรถนะที่ 6
วิชา การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พิสูจนอักษรและใชถอยคํา สํานวนโวหาร”
กิจกรรมการเรียน
มีลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ผูสอนยกตัวอยางเรื่องการใชภาษาเขียนในการสื่อสารที่เหมาะสมและไมเหมาะสม ให
ผูเรียนทราบเพื่อใหผูเรียนไดเห็นความสําคัญของการเขียนเพื่อการสื่อสารที่ดี และ
นําไปใชในการจัดทําธุรกิจสาร
2. ผูสอนอธิบายการเลือกใชสํานวนภาษาในการสื่อสาร ถอยคํา สํานวนโวหารให
เหมาะสมกับรูปแบบงานเขียน ระดับภาษา เนื้อหา และใหคํานึงถึงผูรับสาร อานแลว
ตองเขาใจ
3. ผูสอนอธิบาย ยกตัวอยางการตรวจราง การพิสูจนอักษร การแบงวรรคตอนของคํา
ประโยค และแบงคํากอนจบประโยคใหเหมาะสม ถูกตอง เนื้อหาของบทความตองมี
ความชัดเจน สละสลวย ผูเรียนตองชวยกันตรวจทานพิสูจนตัวอักษรที่พิมพในตนฉบับ
ทุกคํา ทุกบรรทัดกอนสงตนฉบับไปจัดทําสําเนาธุรกิจสาร
4. ผูเรียนตรวจทานงานและพิสูจนอักษรตามใบมอบหมายงานและสงตนฉบับเพื่อ
ตรวจทานพิสจู นอักษรเรียบรอยแลวใหผูสอนประเมิน
5. ผูสอนและผูเรียนตรวจผลงานตนฉบับรวมกัน
สื่อการเรียน
1. ตําราเรียนวิชาภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ
2. ตัวอยางบทความที่ใชสํานวนโวหารในลักษณะตาง ๆ
3. หนังสือพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
งานที่มอบหมาย/กิจกรรม
มอบหมายใหผูเรียนพิสูจนอกั ษรตามใบงานที่มอบหมาย
ประเมินผล
ประเมินผลตามเกณฑในแบบประเมินหมายเลข 6
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สมรรถนะที่ 2.1
วิชา การสื่อสารธุรกิจไทย เรื่อง “การจัดหาขอมูลเพื่อทําฉบับรางธุรกิจสาร”
มีลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ผูสอนแจงวัตถุประสงคการเรียนรู เรื่องการหาและคัดเลือกบทความเพื่อทําฉบับ
รางธุรกิจสาร
2. ผูสอนและผูเรียนกําหนดหัวขอบทความ เชน บทความเกี่ยวกับประวัติคณะวิชา
บุคลากรในคณะวิชา บทความทางวิชาการ สารสนเทศ กีฬา บันเทิง แฟชั่น
นันทนาการ อาหาร เกมส เปนตน และมอบหมายใหผูเรียนสงบทความ คนละ
3 บทความ เนื้อหาในบทความตองเปนที่นาสนใจ อานเขาใจงายและมีความ
ถูกตองสมบูรณ
3. แจงแหลงสืบคนและคนหาขอมูล เชน คนหาในหองสมุด หองคนควาทาง Internet หรือ
ในวารสารตาง ๆ โดยใหนักศึกษาไปคนควาตามแหลงการเรียนรูในเวลา 3
ชั่วโมง หรือคนหานอกเวลาเรียน ซึ่งบทความและภาพประกอบตองมีความ
สอดคลองสัมพันธกนั
4. ผูเรียนสงบทความที่หามาได และผูสอนพิจารณาคัดเลือกบทความ รูปภาพประกอบ
ครั้งที่ 1
5. ผูสอนนําบทความและรูปภาพที่ไดคัดเลือกแลว ใหผูเรียนเจาของผลงาน นําเสนอ
เนื้อหาและภาพประกอบแกเพื่อนรวมชั้นเรียน
6. ผูสอนและผูเรียนรวมกันคัดเลือกบทความและภาพประกอบที่ดีที่สุด เพื่อนําไป
จัดทําธุรกิจสาร
7. ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนนําบทความและภาพประกอบไปจัดทํารางธุรกิจสาร
โดยแบงความรับผิดชอบเปนกลุมตามที่กําหนด
สื่อการเรียน
1. หองสมุด
2. อินเทอรเน็ต
3. วารสารตาง ๆ
งานที่มอบหมาย/กิจกรรม
1. ผูเรียนหาบทความคนละ 3 บทความ
2. ผูเรียนทุกคนนําเสนอบทความและภาพประกอบหนาชัน้ เรียน และใหเพื่อน ๆ รวม
ลงคะแนนคัดเลือกบทความที่ดีที่สุด ใหครบตามหัวขอที่กําหนด
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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ประเมินผล
ประเมินผลตามเกณฑในแบบประเมินหมายเลข 2.1
เอกสารอางอิง
เอกสารที่คนควาใชเปนเอกสารอางอิง
สมรรถนะที่ 2.2
วิชา การผลิตเอกสาร เรื่อง “การจัดทําฉบับรางธุรกิจสาร”
มีลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ผูสอนชี้แจงขั้นตอนการจัดทําฉบับราง
2. ใหผูเรียนเลือกบทความและรูปภาพที่จะนําไปจัดทําฉบับราง โดยเฉลี่ยงานเทา ๆ กัน(ขึ้นอยู
กับจํานวนงานและผูเรียน)
3. ผูเรียนลงมือปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ผูสอนและผูเรียนตรวจและแกไขฉบับรางใหถูกตองตามหลักการพิมพและหลักไวยากรณ
ซึ่งอาจตรวจจากงานพิมพหรือหนาจอคอมพิวเตอร
สื่อการเรียน
1. เอกสารประกอบการเรียนวิชา การผลิตเอกสาร
2. ตัวอยางชิน้ งานจริง ๆ
งานที่มอบหมาย / กิจกรรม
1. กําหนดจํานวนหนาของธุรกิจสาร
2. นําบทความทีถ่ ูกตองสมบูรณแลวมาจัดลําดับหนา
3. จัดรูปเลมเรียงตามลําดับ ตั้งแตปก คํานํา สารบัญ เนื้อหา ภาคผนวก บรรณานุกรม
การประเมินผล
ประเมินผลตามเกณฑในแบบประเมินหมายเลข 2.2
เอกสารอางอิง
จรวยพร เตชะเจริญรุงเรือง. เอกสารประกอบการเรียนวิชาการผลิตเอกสาร.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง. 2545.
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526.
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาการเลขานุการ

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

14

สมรรถนะที่ 3
วิชา การผลิตเอกสาร เรื่อง “เลือกใชเครื่องใชสาํ นักงาน วัสดุในการผลิต”
มีลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ผูสอนชี้แจงถึงความสําคัญของการเลือกใชเครื่องใชสํานักงาน วัสดุในการผลิตเอกสาร
ที่เหมาะสม พรอมยกตัวอยางประกอบ
2. ผูสอนซักถามผูเรียนเกี่ยวกับการผลิตเอกสารตองใชเครื่องใชสํานักงาน วัสดุใดบาง
โดยซักถามเปนรายบุคคล
3. ผูสอนแนะนําประเภทและชื่อเรียกของวัสดุ เครื่องใชสํานักงานอยางตองถูก
4. ผูสอนอธิบายวิธีการคํานวณการใชวสั ดุในการผลิตโดยใชสื่อแผนใส
5. ผูสอนมอบหมายใหผูเรียน คํานวณการใชวัสดุ
6. ผูสอนเฉลยการคํานวณการใชวัสดุ โดยใหนักศึกษาสลับกันตรวจ
7. ผูสอนประเมินผลตามแบบประเมินงาน
สื่อการเรียน
1. เครื่องใชสํานักงาน
2. วัสดุ
3. แผนใส
4. วารสาร จุลสาร แผนพับ แผนปลิว ฯลฯ
งานที่มอบหมาย/กิจกรรม

1. ผูเรียนกําหนดเครื่องใชสาํ นักงานและวัสดุเพื่อจัดทําในการจัดทําธุรกิจสาร
2. ผูเ รียนคํานวณการใชวัสดุในการผลิตธุรกิจสาร
การประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ประเมินผลตามเกณฑในแบบประเมินหมายเลข 3
เอกสารอางอิง
จรวยพร เตชะเจริญรุงเรือง. เอกสารประกอบการเรียนวิชาการผลิตเอกสาร.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง. 2545.
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาการเลขานุการ

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

15

สมรรถนะที่ 7
วิชา การผลิตเอกสาร เรื่อง “ผลิตธุรกิจสาร”
กิจกรรมการเรียน
มีลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. ผูสอนแนะนําใหเห็นถึงความแตกตางของการเลือกเครื่องใชสํานักงานในการทําสําเนา
เอกสาร โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของเอกสารที่ตองการ และอธิบายการทําสําเนาดวย
เครื่องใชสํานักงานในแตละประเภท ใหผูเรียนเลือกใชใหถูกตอง
2. ผูเรียนคํานวณการใชวัสดุในการทําสําเนาเอกสาร
3. ผูเรียนจัดทําสําเนาเอกสารตามใบงานที่มอบหมาย
4. ผูเรียนจัดเรียงเอกสารตามจํานวนทีก่ ําหนดไว
5. ผูสอนตรวจความเรียบรอยของการจัดเรียงเอกสาร สอบถาม สังเกตความตั้งใจ
6. เรียน และความรอบคอบในการจัดเรียงเอกสารกอนการเย็บเลม
7. ผูสอนประเมินผลงานตามแบบประเมินผล
สื่อการเรียน
1. เครื่องคอมพิวเตอรพรอมเครื่องพิมพ
2. เครื่องถายเอกสาร
3. เครื่องอัดสําเนาระบบดิจิตอล
งานที่มอบหมาย / กิจกรรม
1. ผูเรียนคํานวณรายการวัสดุทตี่ องการใช
2. ผูเรียนนําตนฉบับธุรกิจสารมาทําสําเนาตามจํานวนที่ตองการโดยเลือกใชเครื่องใช
สํานักงานที่เหมาะสม
3. ผูเรียนนําธุรกิจสารที่ทําสําเนาแลวมาจัดเรียงเพื่อเก็บเขาเลมตามขั้นตอน ตรวจสอบความ
เรียบรอย
การประเมินผล
ประเมินผลตามเกณฑในแบบประเมิน หมายเลข 7.1, 7.2, 7.3, 7.4
เอกสารอางอิง
จรวยพร เตชะเจริญรุงเรือง. เอกสารประกอบการเรียนวิชาการผลิตเอกสาร.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง. 2545.
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาการเลขานุการ
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สมรรถนะที่ 8
วิชา การผลิตเอกสาร เรื่อง “เขารูปเลม”
กิจกรรมการเรียน
มีลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ผูสอนชี้แจงใหเห็นถึงความสําคัญของการเขารูปเลมและนําตัวอยางของวารสารที่เขาเลม
แลวมาใหผูเรียนดู เพื่อเห็นความแตกตางในการเขารูปเลมที่ดีและไมดี
2. ผูสอนอธิบายขั้นตอนการเขารูปเลมที่ถูกตองและสวยงาม
3. ผูสอนสาธิตการเขาเลมใหผูเรียนดูเปนตัวอยาง
4. ผูเรียนปฏิบัติงานเขาเลมตามใบงานที่ผูสอนมอบหมาย
5. ผูสอนสาธิตการเจียนเลมที่ถกู ตองและสวยงามใหผูเรียนดู และปฏิบัติตาม
6. ผูเรียนปฏิบัติงานเจียนเลมตามที่ครูมอบหมาย
7. ผูสอน ผูเรียนและเพื่อนนักศึกษารวมกันประเมินผลงาน
สื่อการเรียน
1. เครื่องเขาเลม
2. เครื่องตัดกระดาษ
3. วัสดุการเขาเลม
งานที่มอบหมาย/กิจกรรม
ผูเรียนเขาเลมและเจียนเลมตามใบงานที่มอบหมาย
การประเมินผล
ประเมินผลตามเกณฑในแบบประเมินหมายเลข 8
เอกสารอางอิง
จรวยพร เตชะเจริญรุงเรือง. เอกสารประกอบการเรียนวิชาการผลิตเอกสาร.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง. 2545.
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาการเลขานุการ
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สมรรถนะที่ 4
วิชา การใชโปรแกรมชุดงานสํานักงานในงานเลขานุการ
เรื่อง “การเลือกโปรแกรมในการผลิตธุรกิจสาร”
มีลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้
1. เตรียมเครื่องคอมพิวเตอรพรอมโปรแกรม MS Office, Adobe Photoshop,
AdobePageMaker
2. เครื่องโปรเจคเตอร
3. ผูสอนชี้แจงผูเรียน คณะผูสอนที่รวมสอนชิ้นงานบูรณาการ
4. ผูสอนเสนอโปรแกรม MS Office, Adobe Photoshop, Adobe PageMaker ผานหนา
จอคอมพิวเตอร
5. สังเกต บันทึกพฤติกรรมผูเรียนขณะเสนอรูปแบบของโปรแกรม
6. มอบหมายใหผูเรียนทําแบบทดสอบการเลือกโปรแกรมเพื่อใชงาน
7. ตรวจแบบทดสอบและรายงานใหผูเรียนทราบ
8. สรุปหัวขอการเรียนพรอมขอเสนอแนะ และขอควรปฏิบัติ
สื่อการเรียน
1. ตําราเรียนการใชโปรแกรม MS Office, Adobe Photoshop, Adobe PageMaker
2. ตัวอยางชิน้ งานของจริง
3. ชุดสื่อการเรียนเรื่อง “การเลือกโปรแกรม” หมายเลข 4
งานที่มอบหมาย/กิจกรรม
1. ศึกษา คนควาเอกสารตําราและทดลองฝกปฏิบัติการเลือกใชโปรแกรม
2. สรุปและรายงานคุณสมบัติโดดเดนของแตละโปรแกรม
การประเมินผล
1. แบบบันทึกพฤติกรรมผูเรียน
2. แบบทดสอบหัวขอเรื่อง การเลือกโปรแกรม แบบประเมินหมายเลข 4
เอกสารอางอิง
เกษมชาติ ทองชา. เวิรดประยุกตและการใชงาน. สํานักพิมพปาริชาติ. กรุงเทพ : 2547.
เกษมชาติ ทองชา. เอ็กเซลประยุกตและการใชงาน. สํานักพิมพปาริชาติ. กรุงเทพ : 2547.
สิทธิชัย ประสานวงศ. สรางสรรคสื่อสิ่งพิมพ. หอสมุดแหงชาติ : กรุงเทพ.
พลับพลึง ทาลี. ใชเครื่องมือใน Adobe Photoshop 6 อยางมืออาชีพ. ซอฟทเพรส, 2544.
136 หนา.
วรรณา สมศักดิ์รักสันติ. Photoshop 6. DMISPIFIED. กรุงเทพ. สํานักพิมพดอกเบีย้ .
2543, 448 หนา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาการเลขานุการ

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

18

สมรรถนะที่ 5
วิชา การใชโปรแกรมชุดงานสํานักงานในงานเลขานุการ
เรื่อง “การ ใชโปรแกรมในการผลิต ธุรกิจสาร”
กิจกรรมการเรียน
มีลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้
1. เตรียมเครื่องคอมพิวเตอรพรอมโปรแกรม MS Office, Adobe Photoshop,
AdobePageMaker
2. เครื่องโปรเจคเตอร
3. ผูสอนชี้แจงวัตถุประสงคการเรียนรูในกิจกรรมนี้วา เพือ่ ใหผูเรียนเขาใจถึงการใช
โปรแกรมเพื่อการผลิตธุรกิจสาร
4. ใชชุดคําสั่งของโปรแกรมที่เลือก
5. กําหนดชื่อหนังสือ
6. กําหนดเลขหนาตามที่ไดวางไวในฉบับราง
7. พิสูจนอักษร การสะกดคํา การแบงคํา วรรคตอน
ประเมินผล
ประเมินผลตามเกณฑในแบบประเมินหมายเลข 5.1
สื่อการเรียน
1. ตําราเรียนการใชโปรแกรม MS Office, Adobe Photoshop, Adobe PageMaker
2. ซีดี คูมือการใชโปรแกรม
งานที่มอบหมาย/กิจกรรม
1. ผูเรียนฝกปฏิบัติการใชชุดการใชชุดคําสัง่ ของแตละโปรแกรม
เอกสารอางอิง
เกษมชาติ ทองชา. เวิรดประยุกตและการใชงาน. สํานักพิมพปาริชาติ. กรุงเทพ : 2547.
สิทธิชัย ประสานวงศ. สรางสรรคสื่อสิ่งพิมพ. หอสมุดแหงชาติ : กรุงเทพ.
พลับพลึง มาลี. ใชเครื่องมือใน Adobe Photoshop อยางมืออาชีพ. ซอฟทเพรส, 2544.
136 หนา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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สมรรถนะที่ 9
วิชา การสื่อสารธุรกิจไทย เรื่อง “สรุปและรายงานผลการจัดทําธุรกิจสาร”
มีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ผูสอนชี้แจงใหผูเรียนไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการรายงานผลการปฏิบัติงาน
2. ผูสอนซักถามใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการรายงานผล และเนื้อหาที่จะ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
3. ผูสอนแบงกลุมผูเรียนเปน 3 กลุมเทา ๆ กันในแตละกลุม เลือกหัวหนากลุมและเลขานุการ
กลุม ใหแตละกลุมปรึกษาและแสดงความคิดเห็นรวมกันในหัวขอตอไปนี้ (15 นาที)
หัวขอที่ 1 ขอดีของการผลิตธุรกิจสาร
หัวขอที่ 2 ขอเสียของการผลิตธุรกิจสาร
หัวขอที่ 3 ปญหาและอุปสรรคของการผลิตธุรกิจสาร
4. ตัวแทนกลุม นําเสนอขอดี ขอเสีย ปญหาและอุปสรรคของการผลิตธุรกิจสารดวยสื่อตามที่
ผูเรียนเลือก (เวลา 45 นาที)
5. ผูสอนใหผูเรียนทุกคนในหองเรียนชวยกันเลือกขอดี ขอเสีย ปญหาและอุปสรรคที่ตรงกัน
ของแตละกลุม โดยมีผูสอนเปนผูสรุปรวม ขอดี ขอเสีย ปญหาและอุปสรรคจากการ
นําเสนอของผูเรียน
6. ผูสอนทบทวนแบบฟอรมสวนประกอบของบันทึกและหลักในการเขียนบันทึกที่ถูกตอง
โดยใชสื่อแผนใส (9)
7. ผูสอนใหผูเรียนเขียนบันทึกสรุปและรายงานผลเปนรายบุคคล และสงผูสอนภายใน ชั่วโมง
เรียน (ใหเวลา 1 ชั่วโมง)
8. ผูสอนตรวจ ใหคําแนะนําและคืนบันทึกใหผูเรียนแกไข พิมพสงผูสอนในเวลาที่กําหนด
(ใหเวลา 1 ชั่วโมง)
9. ผูสอนประเมินผลงานตามประเมิน 9

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาการเลขานุการ

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
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แบบประเมินผลงาน
ชื่องาน เขียนโครงการจัดทํา “ธุรกิจสาร”
ชื่อผูรับการประเมิน
เลขที่

ชั้น

คําชี้แจง จงประเมินโครงการตามหัวขอ และใหคะแนนตามเกณฑ

ที่

รายการประเมิน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อโครงการ
ผูรับผิดชอบ
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค
เปาหมาย
วิธีการดําเนินงาน
งบประมาณ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
การประเมินผลและติดตามผล
ปญหาและอุปสรรค

คะแนน
เต็ม
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

คะแนน
ที่ได

หมายเหตุ

รวม

ผูประเมิน ……………………………ผูสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาการเลขานุการ

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
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เกณฑการใหคะแนน การเขียนโครงการ

1

รายการ
ประเมิน
ชื่อโครงการ

2

ผูรับผิดชอบ

3

หลักการและ
เหตุผล

ที่

ดี
(3 คะแนน)
- ใชภาษาถูกตอง
กะทัดรัด
- สื่อความหมายถึง
งานที่ทําชัดเจน
- มีความแปลกใหม
- ระบุชื่อ-สกุล
ตําแหนงหรือหนวยงาน
ที่รับผิดชอบครบถวน
- ระบุบุคคล
เหมาะสมกับงาน

พอใช
(2 คะแนน)
- ใชภาษาถูกตอง
กะทัดรัด
- สื่อความหมายได
พอสมควร
- ไมแปลกใหม
- ระบุชื่อ-สกุล
ตําแหนง หรือ
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
มีความบกพรอง หรือ
ระบุบุคคลเหมาะสมกับ
งานบางสวน

- ระบุปญหา/เหตุ
ที่มาของโครงการ
สอดคลองกับแผนงาน
ที่ทํา
- ขอมูลที่ใชอางอิง
ถูกตองเหมาะสม
- ใชภาษาทางการ
สื่อความหมายชัดเจน
- เขียนยอหนาอยางมี
เอกภาพ

- ระบุปญหา/เหตุ
ที่มาของโครงการ
สอดคลองกับแผนงาน
ที่ทํา
- ขอมูลที่ใชอางอิง
ถูกตองเหมาะสม
- สื่อความหมายไม
ชัดเจน
- ขอความในยอหนา
ขาดเอกภาพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ปรับปรุง
(1 คะแนน)
- ใชภาษาไมถูกตอง
อาจเยิ่นเยอหรือสั้น
ไมไดใจความ
- ไมแปลกใหม
- ระบุชื่อ-สกุล
ตําแหนง หรือ
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
ไมครบถวน
- ระบุบุคคลอาจไม
เหมาะสมกับงาน
- ระบุปญหา/สาเหตุ
ที่มาของโครงการไม
สอดคลองกับแผนงาน
ที่ทําเทาที่ควร
- ขอมูลที่ใชอางอิง
ไมถูกตองเหมาะสม
เทาที่ควร
- สื่อความหมายไม
ชัดเจน
- ขอความในยอหนา
ขาดเอกภาพ

สาขาวิชาการเลขานุการ

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

4

รายการ
ประเมิน
วัตถุประสงค

5

เปาหมาย

6

วิธีการ
ดําเนินงาน

7

งบประมาณ

ที่

ดี
(3 คะแนน)
- ตรงประเด็นที่
ตองการ ไมซ้ําซอน
- ใชภาษากระชับ
สื่อความหมายชัดเจน
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พอใช
(2 คะแนน)
- ตรงตามประเด็นที่
ตองการบางสวนหรือ
อาจซ้ําซอนบางสวน
- ใชภาษาสื่อ
ความหมายได
พอสมควร
- ตรงประเด็น
- ตรงประเด็น
- ระบุปริมาณหรือ - ระบุปริมาณหรือ
คุณภาพไดชัดเจน
คุณภาพไมชัดเจน
บางสวน
- บอกรายละเอียด
- บอกรายละเอียด
ของการปฏิบัติงานหรือ ของการปฏิบัติงานหรือ
กิจกรรมครบถวนและ กิจกรรมบกพรอง
เหมาะสมทั้ง
บางสวน
ผูดําเนินงาน,กิจกรรม - ขั้นตอนการ
และรายละเอียดที่ทํา, ปฏิบัติงานไมตอเนื่อง
วัน เวลา,สถานที่
บางสวน
- ขั้นตอน
การปฏิบัติงานตอเนื่อง
เปนระบบ
- ระบุจํานวนเงินและ - ระบุจํานวนเงินแต
รายละเอียดของ
มีรายละเอียดของ
คาใชจายอยางชัดเจน คาใชจายไมสมบูรณ
สมเหตุผล
- ระบุแหลงที่มาของ
- ระบุแหลงที่มขี อง เงินงบประมาณแตไม
เงินงบประมาณอยาง ชัดเจน
ชัดเจน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ปรับปรุง
(1 คะแนน)
- ไมตรงประเด็น
หรือซ้ําซอนเปนสวน
ใหญ
- ใชภาษาไมกระชับ
สื่อความหมายไม
ชัดเจนคอนขางมาก
- ตรงประเด็นอยูบาง
- ระบุปริมาณหรือ
คุณภาพไมชัดเจน
- บอกรายละเอียด
ของการปฏิบัติงานหรือ
กิจกรรมไมครบถวน
- ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานไมตอเนื่อง
เปนระบบ

- ระบุจํานวนเงินแต
ขาดรายละเอียดของ
คาใชจาย
- ไมระบบแหลงที่มี
ของเงินงบประมาณ

สาขาวิชาการเลขานุการ

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

รายการ
ประเมิน
8 ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

พอใช
(2 คะแนน)
- ระบุผลประโยชน
ที่คาดวาจะไดรับ
ชัดเจนบางสวน
- สอดคลองกับ
วัตถุประสงคหรือ
เปาหมายของ
โครงการอยางใด
อยางหนึ่ง
9 การประเมินผล - ระบุผูประเมิน
- ระบุผูประเมิน
และติดตามผล วิธีการประเมิน
วิธีการประเมิน
ระยะเวลาอยางครบถวน ระยะเวลาครบถวนแต
เหมาะสม
ไมเหมาะสมบางสวน
- สอดคลองกับ
- สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและ วัตถุประสงค หรือ
เปาหมายของ
เปาหมายอยางใดโครงการ
อยางหนึ่ง
10 ปญหาและ
- ระบุปญหาและ
- ระบุปญหาและ
อุปสรรค
อุปสรรคตาง ๆ
อุปสรรคตาง ๆที่อาจ
ที่อาจเกิดขึ้นไดอยาง
เกิดขึ้นไดเหมาะสม
เหมาะสม
บางสวน
- เสนอแนวทางแกไข - เสนอแนวทาง
ปญหาไดอยางเหมาะสม แกไขปญหาไดอยาง
และสรางสรรค
เหมาะสม
ที่

ดี
(3 คะแนน)
- ระบุผลประโยชนที่
คาดวาจะไดรบั อยาง
ชัดเจน
- สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและ
เปาหมายของโครงการ
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ปรับปรุง
(1 คะแนน)
- ระบุผลประโยชน
ที่คาดวาจะไดรับ
ไมชัดเจน
- ไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและเปาหมาย
ของโครงการ

- ระบุผูประเมินวิธีการ
ประเมิน ระยะเวลา
ไมครบถวน หรือไม
เหมาะสม
- ไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงคหรือเปน
เปาหมายของโครงการ
- ระบุปญหาและ
อุปสรรคตาง ๆที่อาจ
เกิดขึ้นไดไมเหมาะสม
- เสนอแนวทางแกไข
ปญหาไดไมเหมาะสม

สาขาวิชาการเลขานุการ

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
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แบบประเมินผลงาน
ชื่องาน การจัดหาคัดเลือกบทความและภาพประกอบ “ธุรกิจสาร”
ชื่อผูรับการประเมิน
เลขที่
ชั้น
คําชี้แจง ทําเครื่องหมาย 9 ในรายการการคัดเลือกบทความและภาพประกอบ
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ดีมาก
(3)

รายการประเมิน

ดี
(2)

พอใช
(1)

การกําหนดหัวขอบทความชัดเจน
บทความมีความหลากหลาย
การแจงแหลงการคนหาและสืบคนขอมูล
การรวมกันพิจารณาคัดเลือกบทความ
บทความครบถวนตามหัวขอที่กําหนด
เลือกภาพประกอบไดเหมาะสมกับบทความ
ภาพประกอบสวยงามและชัดเจน
เนื้อหาบทความถูกตองชัดเจน
เนื้อหาบทความมีการโนมนาวใจใหปฏิบัตติ าม
เนื้อหาบทความเปนที่สนใจในปจจุบัน
รวม
รวมทั้งสิ้น
ผูประเมิน ……………………………ผูสอน

เกณฑ การประเมิน
21 - 30 =
11 - 20 =
6 - 10 =
1–5 =

ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาการเลขานุการ

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
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แบบประเมินผลงาน
ชื่องาน การจัดทําฉบับราง “ธุรกิจสาร”
ชื่อผูรับการประเมิน
เลขที่

ชั้น

คําชี้แจง ทําเครื่องหมาย 9 ในรายการการจัดทําฉบับราง

ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เหมาะสม
(1)

รายการประเมิน

ไมเหมาะสม
(0)

ปกหนาดึงดูดความสนใจของผูอาน
สวนประกอบรูปเลมครบถวน
การจัดลําดับบทความในรูปเลม
องคประกอบการจัดภาพและบทความ
การจัดหนาของแตละบทความมีความตอเนือ่ ง
หัวขอบทความชัดเจน
เลือกใชแบบอักษรที่อานงาย
ขนาดของตัวอักษรเหมาะสม
ความสวยงามของรูปเลม
กระดาษที่ใชในการผลิต
รวม
รวมทั้งสิ้น
ผูประเมิน ……………………………ผูสอน

เกณฑการประเมิน
9 - 10 =
7-8 =
4-6 =
1–3 =

ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาการเลขานุการ

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
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แบบประเมินผลงาน
ชื่องาน เลือกใชเครื่องใชสํานักงาน วัสดุในการผลิต
ชื่อผูรับการประเมิน
เลขที่
ชั้น
คําชี้แจง ทําเครื่องหมาย 9 ในรายการเครื่องใช วัสดุ ทีน่ ักศึกษาใชในการผลิต
ขอ

รายการประเมิน

ใช
(1)

ไมใช
(0)

เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร
เครื่องอัดสําเนา
กลอง
สแกนเนอร
เครื่องเย็บกระดาษ
เครื่องจัดกระดาษ
เครื่องถายเอกสาร
มีดคัตเตอร
ไมบรรทัดเหล็ก
แผนยาง
วัสดุ
กระดาษ (เนื้อใน, ปก)
ลวดเย็บกระดาษ
ใบมีด
รวม
รวมทั้งสิ้น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ผูประเมิน ……………………………ผูสอน
เกณฑการประเมิน
-

เลือกใชเครื่องใชสํานักงาน
เลือกใชเครื่องใชสํานักงาน
เลือกใชเครื่องใชสํานักงาน
เลือกใชเครื่องใชสํานักงาน
เลือกใชเครื่องใชสํานักงาน

วัสดุในการผลิตเอกสารไดถูกตองครบถวน
วัสดุในการผลิตเอกสารไดถูกตองตั้งแต 11 – 13 รายการ
วัสดุในการผลิตเอกสารไดถูกตองตั้งแต 8 – 10 รายการ
วัสดุในการผลิตเอกสารไดถูกตองตั้งแต 5 – 7 รายการ
วัสดุในการผลิตเอกสารไดถูกตองต่ํากวา 5 รายการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

=
=
=
=
=

4
3
2
1
0

ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ไมผานเกณฑ

สาขาวิชาการเลขานุการ
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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

แบบประเมินผลงาน
ชื่องาน เลือกโปรแกรมในการผลิต “ธุรกิจสาร”
ชื่อผูรับการประเมิน
เลขที่
ชั้น
คําชี้แจง ทําเครื่องหมาย 9 ในรายการการเลือกโปรแกรม ที่ผูเรียนใชในการผลิต
ขอ

โปรแกรม

รายการ

MS.WORD

1

เอกสารประเภทขอความ

2

เอกสารประเภทขอความมีการ
แทรกภาพประกอบ

3

เอกสารประเภทมีขอความ มีการ
คํานวณ การสรางกราฟประกอบ

4

เอกสารประเภทที่ตองมีการ
ออกแบบตัวอักษร

5

การนําภาพมาประกอบเอกสาร
จะตองมีการตกแตงภาพเพื่อความ
สมบูรณ

MS.EXCEL

PHOTOSHOP

PAGEMAKER

รวม
รวมทั้งสิ้น
ผูประเมิน ……………………………ผูสอน
เกณฑการประเมิน
13 - 15
9 - 12
5- 8
1- 4

=
=
=
=

3 ดีมาก
2 ดี
1 พอใช
0 ตองปรับปรุง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาการเลขานุการ
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เกณฑการใหคะแนน เลือกโปรแกรมในการผลิต “ธุรกิจสาร”
รายการประเมิน
1. เอกสารประเภทขอความ

1.1
1.2
1.3
1.4

ได 3 คะแนน เมื่อเลือกโปรแกรม Word
ได 2 คะแนน เมื่อเลือกโปรแกรม Word, Excel
ได 1 คะแนนเมื่อเลือกโปรแกรม Excel
ได 0 เมื่อไมเลือกโปรแกรม Word หรือ Excel

2. เอกสารประเภทขอความมีภาพประกอบ

1.1
1.2
1.3
1.4

ได 3 คะแนน เมื่อเลือกโปรแกรม Word, Photoshop
ได 2 คะแนน เมื่อเลือกโปรแกรม Word
ได 1 คะแนนเมื่อเลือกโปรแกรม Photoshop
ได 0 เมื่อไมเลือกโปรแกรม Word หรือ Photoshop

3. เอกสารประเภทมีขอความ มีการคํานวณ
การสรางกราฟประกอบ

1.1 ได 3 คะแนน เมื่อเลือกโปรแกรม Excel
1.2 ได 2 คะแนน เมื่อเลือกโปรแกรม Word, Excel
1.3 ได 1 คะแนนเมื่อเลือกเพียง 1 โปรแกรม
คือ เลือก โปรแกรม Word
1.4 ได 0 เมื่อไมเลือกโปรแกรม Word หรือ Excel

4. เอกสารประเภทที่ตองมีการออกแบบ
ขอความ จัดหนาไดอยางมีคณ
ุ ภาพและ
รวดเร็ว

1.1
1.2
1.3
1.4

5. การตกแตงภาพไดอยางมีคณ
ุ ภาพ
เพื่อนําไปประกอบขอความ

1.1 ได 3 คะแนนเมื่อเลือกโปรแกรม Photoshop,
1.2 ได 2 คะแนน เมื่อเลือกโปรแกรม
Photoshop, PageMaker
1.3 ได 1 คะแนนเมื่อเลือกโปรแกรม PageMaker
หรือ Word
1.4 ได 0 เมื่อไมเลือกโปรแกรม Photoshop, PageMaker
หรือ Word

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ได 3 คะแนน เมื่อเลือกโปรแกรม PageMaker
ได 2 คะแนน เมื่อเลือกโปรแกรม Word, PageMaker
ได 1 คะแนนเมื่อเลือก โปรแกรม Word
ได 0 เมื่อไมเลือกโปรแกรม Word หรือ PageMaker

สาขาวิชาการเลขานุการ
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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

แบบประเมินผลงาน
ชื่องาน การใชโปรแกรมในการผลิตธุรกิจสาร
ชื่อผูรับการประเมิน
คําชี้แจง ประเมิน โดยใช 9 ลงในชองที่ตองการ

เลขที่

ชั้น
ถูกตอง
(1)

ขอ

รายการประเมิน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เลือกขนาดของกระดาษตามที่กําหนดได
กําหนดรูปแบบของกระดาษได
ตั้งระยะของกระดาษตามทีก่ าํ หนดได
กําหนดสดมภและตั้งระยะหางของสดมภได
พิมพขอความจัดเสมอหนา หลังได
เรียงหนาเนื้อเรื่องตามลําดับได
ระบุชื่อธุรกิจสารและเลขหนาตามที่กําหนดได
ระบุหมายเลขหนาตามลําดับได
พิสูจนอักษร สะกดคํา การแบงคํา วรรคตอนตามหลักไวยากรณได
มีความรอบคอบในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนได
รวม
รวมทั้งสิ้น

ผูประเมิน
เกณฑการประเมิน
10 คะแนน
8 - 9 คะแนน
6 - 7 คะแนน
4 - 5 คะแนน
ต่ํากวา 4 คะแนน

=4
=3
=2
=1
=0

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ไมถูกตอง
(0)

ผูสอน/ผูเรียน/เพื่อนรวมชัน้ เรียน

ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ไมผาน

สาขาวิชาการเลขานุการ
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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

แบบประเมินผลงาน
ชื่อ พิสูจนอักษรและการใชถอยคํา สํานวนโวหารในการจัดทํา “ธุรกิจสาร”
ชื่อผูรับการประเมิน
เลขที่
ชั้น
คําชี้แจง ทําเครื่องหมาย 9 ตามรายการ
ที่

รายการประเมิน

1

สะกดการันต
1.1 การเขียนสะกดคํา
1.2 การแบงวรรคตอน
1.3 การใชเครื่องหมายวรรคตอน
1.4 การตัดคํา
การใชถอยคําสํานวนโวหารในการเขียน
2.1 รูปแบบการเขียน
(บทรอยกรอง บทความ สารคดี เรื่องสั้น เรื่องแปล ฯลฯ)
2.2 ระดับภาษา
(พิธีการ ทางการ กึ่งทางการ สนทนา กันเอง )
2.3 เนื้อหา
- ความเปนเอกภาพ สัมพันธภาพ สารัตถภาพ
- การเขียนยอหนา
- การลําดับขอความ
2.4 ผูรับสาร
(การวิเคราะหภาษาที่เหมาะสมกับผูรับสาร)
รวม

2

ดีมาก
(3)

ผูประเมิน
เกณฑการประเมิน
19 - 24
13 - 18
7 - 12
1- 6

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

=3
=2
=1
=0

คะแนน
ดี
(2)

พอใช
(1)

ผูสอน

ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
สาขาวิชาการเลขานุการ
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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

แบบประเมินผลงาน
ชื่องาน ผลิตธุรกิจสาร เรื่อง คํานวณรายการวัสดุ
ชื่อผูรับการประเมิน
1. คํานวณรายการวัสดุได
1.1 คํานวณกระดาษเนื้อใน
ขอ
1
2
3

ขอ
1
2
3

ขอ
1
2
3

เลขที่

รายการประเมิน

ชั้น

ได
(1)

ไมได
(0)

ได
(1)

ไมได
(0)

ได
(1)

ไมได
(0)

คํานวณการใชกระดาษผลิตเนื้อในตามที่กําหนดไดถูกตอง
คํานวณการใชกระดาษผลิตเนื้อในเพิ่ม 5% ไดถูกตอง
คํานวณการใชกระดาษผลิตเนื้อในทั้งสิ้นไดถูกตอง
รวม
1.2 การคํานวณปกนอก
รายการประเมิน
คํานวณการใชกระดาษปกนอกตามที่กําหนดไดถูกตอง
คํานวณการใชกระดาษกระดาษปกนอกเพิ่ม 5% ไดถูกตอง
คํานวณการใชกระดาษปกนอกทั้งสิ้นไดถูกตอง
รวม
1.3 การคํานวณลวดเย็บกระดาษ
รายการประเมิน
คํานวณการใชลวดเย็บกระดาษตามที่กําหนดไดถูกตอง
คํานวณการใชลวดเย็บกระดาษกระดาษเพิ่ม 5% ไดถูกตอง
คํานวณการใชลวดเย็บกระดาษทั้งสิ้นไดถูกตอง
รวม
รวมทั้งสิ้น
ผูประเมิน

เกณฑการประเมิน
ทําไดถูกตอง 9 รายการ
ทําไดถูกตอง 7 - 8 รายการ
ทําไดถูกตอง 5 - 6 รายการ
ทําไดถูกตองต่ํากวา 5 รายการ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

=3
=2
=1
=0

ผูสอน

ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
สาขาวิชาการเลขานุการ
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แบบประเมินผลงาน
ชื่องาน ผลิตธุรกิจสาร เรื่อง ขั้นตอนการทําสําเนา

ชื่อผูรับการประเมิน

เลขที่

ชั้น

คําชี้แจง ประเมิน โดยใช 9 ลงในชองที่ปฏิบัติ
1. ขั้นตอนการทําสําเนาดวยเครื่องพิมพคอมพิวเตอร
ขอ
1
2
3
4
5
6
7

รายการประเมิน

ถูกตอง
(1)

ไมถูกตอง
(0)

เปดเครื่องพิมพได
ใสกระดาษในเครื่องพิมพได
เลือกคุณสมบัติของกระดาษได
ตั้งจํานวนชุดได
ตั้งจํานวนสําเนาได
เลือกใชชนิดของเครื่องพิมพได
สั่งพิมพไดครบตามจํานวนที่กําหนด
รวม

ผูสอน/ผูเรียน

ผูประเมิน
เกณฑการประเมิน
ใชเครื่องพิมพในการทําสําเนาไดถูกตองครบทุกขั้นตอน
ใชเครื่องพิมพในการทําสําเนาไดถูกตอง 5-6 ขั้นตอน
ใชเครื่องพิมพในการทําสําเนาไดถูกตอง 4 ขั้นตอน
ใชเครื่องพิมพการทําสําเนาไดต่ํากวา
3 ขั้นตอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

=
=
=
=

3
2
1
0

ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง

สาขาวิชาการเลขานุการ
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แบบประเมินผลงาน
ชื่องาน ผลิตธุรกิจสาร เรื่อง ขั้นตอนการทําสําเนา
เลขที่

ชื่อผูรับการประเมิน

ชั้น

คําชี้แจง ประเมินโดยใช 9 ลงในชองที่ปฏิบัติ
2. ขั้นตอนการทําสําเนาดวยเครื่องถายเอกสาร
ขอ
1
2
3
4
5

รายการประเมิน

ถูกตอง
(1)

ไมถูกตอง
(0)

เปดเครื่องถายเอกสารได
คลี่กระดาษและใสถาดรับกระดาษได
เลือกโปรแกรมขนาดของกระดาษได
ตั้งจํานวนสําเนาได
สั่งถายเอกสารได
รวม

ผูประเมิน
เกณฑการประเมิน
ใชเครื่องถายเอกสารในการทําสําเนาไดถกู ตองครบทุกขั้นตอน
ใชเครื่องถายเอกสารในการทําสําเนาไดถกู ตอง 4 ขั้นตอน
ใชเครื่องถายเอกสารในการทําสําเนาไดถกู ตอง 3 ขั้นตอน
ใชเครื่องถายเอกสารในการทําสําเนาไดต่ํากวา 3 ขั้นตอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ผูสอน/ผูเรียน

=
=
=
=

3
2
1
0

ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง

สาขาวิชาการเลขานุการ
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แบบประเมินผลงาน
ชื่องาน ผลิตธุรกิจสาร เรื่อง ขั้นตอนการทําสําเนา
เลขที่

ชื่อผูรับการประเมิน

ชั้น

คําชี้แจง ประเมินโดยใช 9 ลงในชองที่ปฏิบัติ
3. ขั้นตอนการทําสําเนาดวยเครื่องอัดสําเนาระบบดิจิตอล
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายการประเมิน

ถูกตอง
(1)

ไมถูกตอง
(0)

เปดเครื่องอัดสําเนาระบบดิจิตอลได
คลี่กระดาษจัดวางไวในถาดรับกระดาษได
ใสลูกโมและเลือกสีหมึกไดตรงตามที่ตองการ
ใสมาสเตอรได
จัดวางตนฉบับในตําแหนงได
กดปุมเลือกถายตนฉบับได
กดปุมทดสอบตนฉบับได
ปรับขอความสูง – ต่ํา, ซาย – ขวาได
ทดสอบสําเนาไดองคประกอบครบถวนสมบูรณ
ตั้งจํานวนสําเนาที่ตองการผลิตได
กดปุมผลิตสําเนาได
เลือกความเร็วในการผลิตสําเนาได
รวม
ผูประเมิน

ผูสอน/ผูเรียน

เกณฑการประเมิน
ใชเครื่องอัดสําเนาระบบดิจติ อลในการทําสําเนาไดถูกตองครบทุกขั้นตอน =
ใชเครื่องอัดสําเนาระบบดิจติ อลในการทําสําเนาได 9-11 ขั้นตอน
=
ใชเครื่องอัดสําเนาระบบดิจติ อลในการทําสําเนาได 6-8 ขั้นตอน
=
ใชเครื่องอัดสําเนาระบบดิจติ อลในการทําสําเนาไดต่ํากวา 5 ขั้นตอน
=

3 ดีมาก
2 ดี
1 พอใช
0 ตองปรับปรุง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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แบบประเมินผลงาน
ชื่องาน ผลิตธุรกิจสาร เรื่อง เขารูปเลม

ชื่อผูรับการประเมิน

เลขที่

ชั้น

คําชี้แจง ประเมิน โดยใช 9 ลงในชองที่ปฏิบัติ
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการประเมิน

ผาน
(1)

ไมผาน
(2)

การรับฟงคํา
การเตรียมวัสดุ อุปกรณ
การเลือกใชวสั ดุไดเหมาะสม
การจัดเรียงเอกสาร
การเขาปก
การเย็บเลม
การตัดเจียนเลม
ทํางานดวยความรอบคอบ
ผลงานประณีต สะอาด
การดูแลรักษาอุปกรณและบริเวณ
รวม

ผูประเมิน…………………….. ผูสอน/ผูเรียน/เพื่อนรวมชั้นเรียน
เกณฑการประเมิน
8 - 10 คะแนน
6 – 7 คะแนน
4 - 5 คะแนน
2 - 3 คะแนน
ต่ํากวา 2

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

=
=
=
=
=

4
3
2
1
0

ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ไมผานเกณฑ
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แบบประเมินผลงาน
ชื่องาน ผลิตธุรกิจสาร เรื่อง สรุปและรายงานผลการจัดทําธุรกิจสาร
เลขที่

ชื่อผูรับการประเมิน

ชั้น

คําชี้แจง ประเมินผลงานของผูเรียน โดยใช 9 ลงในชองที่ตองการ
ขอ

ระดับคะแนน
ดี พอใช ปรับปรุง
(2) (1)
(0)

รายการประเมิน

หมายเหตุ

1 สรุปและรายงานผลในสวนของหัวขอเรื่องไดถูกตอง
ชัดเจน
2 สรุปและรายงานผลในสวนของเนื้อเรื่องไดถูกตอง
ชัดเจน
3 สรุปและรายงานผลในสวนของทายเรื่องไดถูกตอง
ชัดเจน
4 ใชเครื่องหมายวรรคตอน สะกดคํา แบงคําไดถูกตอง
ตามหลักภาษาไทย
5 รูปแบบของแบบสรุปและรายงานผลถูกตองตาม
หลักการพิมพ
รวม
รวมทั้งสิ้น

ผูประเมิน
เกณฑการประเมิน
10 คะแนน
8 - 9 คะแนน
6 - 7 คะแนน
ต่ํากวา 4

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

=
=
=
=

4
3
2
0

ผูสอน

ดีมาก
ดี
ตองปรับปรุง
ไมผานเกณฑ
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แผนการเรียนรูรายวิชา
รหัสวิชา 3203-2009
ชื่อวิชา การผลิตเอกสาร
ระดับชั้น ปวส. แผนกวิชาการเลขานุการ
ทฤษฎี - ปฏิบัติ 80

3 (4)
ชั่วโมง

จุดประสงครายวิชา
1. มีความเขาใจในการผลิตเอกสารรูปแบบตาง ๆ
2. มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสมัยใหม
3. มีกิจนิสัยทีด่ ีในการปฏิบัติงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานผลิตเอกสารในรูปแบบตาง ๆ
2. นําเครื่องใชสํานักงานสมัยใหมมาประยุกตใชในการผลิตเอกสารในรูปแบบตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธกี ารผลิตเอกสาร การใชเทคโนโลยีในการผลิตเอกสารชนิดตาง ๆ
การทําแผนพับ จุลสาร ใบปลิว การวางรูปแบบขอความในเลม การออกแบบหนาปกและหลังปก
วิธีการจัดเขาเลมชนิดตาง ๆ อยางสมบูรณ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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ตารางวิเคราะหหนวยการสอน
วิชาการผลิตเอกสาร 3203-2009 3 หนวยกิต 4 ชั่วโมง
ลําดับที่
ชื่อหนวย
จํานวนคาบ สอนครั้งที่ สัปดาหที่
1
ความรูพื้นฐานในการผลิตเอกสาร
4
1
1
- ความสําคัญของการผลิตเอกสาร
(1)
(1-2)
- เครื่องมือที่ใชในการผลิตเอกสาร***
(3)
2
2
2
การออกแบบจัดหนาเบื้องตน
4
(3-4)
- การพับ
(1)
- การกําหนดเลขหนา
(1)
- การกําหนดขอบเขตขอความ
(1)
(1)
- การกําหนดรูปแบบหนา
3
การออกแบบจัดหนาเอกสาร
20
3-7
3-7
(10)
(5-14)
- การจัดทําฉบับราง***
- การจัดทําตนฉบับ***
(8)
- การพิสูจนอักษร***
(2)
4
การใชเทคโนโลยีผลิตเอกสาร
16
8-11
8-11
- การคํานวณวัสดุ
(2)
(15-22)
กระดาษเนื้อใน
กระดาษปก
วัสดุเย็บเลม
- ผลิตดวยเครื่องถายเอกสาร
(2)
- ผลิตดวยเครื่องพิมพคอมพิวเตอร***
(4)
เครื่องพิมพเลเซอร***
เครื่องพิมพอิงเจค***
- ผลิตดวยเครื่องอัดสําเนาระบบ
ดิจิตอล
(8)
การออกแบบและการผลิตเอกสาร
5
8
12-13
12-13
- การออกแบบปก***
(4)
(23-26)
- การผลิตปก
(4)
- การเคลือบปก
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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6

39

ชื่อหนวย
การทําเลม

- การพับ
พับแบบซอนยก
พับแบบเรียงยก
- การเก็บเลม
- การเขาเลม
เขาเลมอกกลาง (มุงหลังคา)
เขาเลมเย็บสันขาง
เย็บสันขางปดเทป
เจาะรูรอยดายหุมปกออน
ตอกตะปูหุมปกออน
เจาะรอยหวง
เขาเลมใสกาว
ใสกาวดวยมือหุมปกออน
- การตัดเจียนเลม
- เขาเลมปกแข็ง
ปกแข็ง 2 ชิ้น
ปกแข็ง 3 ชิ้น
ปกแข็ง 4 ชิ้น
สอบปลายภาค (ภาคปฏิบัติ)
สอบปลายภาค (ภาคทฤษฏี)
รวม

จํานวนคาบ
20
(2)

สอนครั้งที่
14-18
(27-36)

สัปดาหที่
14-18

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)

4
4
80

19
20

หมายเหตุ ***หมายถึงหัวขอเรื่องที่นําไปบูรณาการ
ชิ้นงานธุรกิจสารไดรูปเลมสมบูรณ สัปดาหที่ 16-18

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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แผนการเรียนรูรายวิชา
รหัสวิชา 3203-2009
ชื่อวิชา การผลิตเอกสาร
3 (4)
หนวยที่ 3 ชือ่ หนวย การออกแบบจัดหนาเอกสาร
จํานวน 20 ชั่วโมง
เรื่อง/งานทีป่ ฏิบัติ
หนวยที่ 3 ประกอบดวยหัวขอเรื่องตอไปนี้
1. การออกแบบจัดหนาเอกสาร
1.1 การจัดทําฉบับราง
1.2 การจัดทําตนฉบับ
1.3 การพิสูจนอักษร
สาระสําคัญ
ในการผลิตเอกสารใหมีความนาสนใจ ชวนอานนั้น ผูผลิตจะตองมีความรู ความเขาใจใน
ขั้นตอนการจัดทํา ตั้งแตเริ่มตนนําขอมูลทั้งหมดมาออกแบบ ทําฉบับราง จนกระทัง่ เสร็จสิ้นเปน
ตนฉบับที่ถูกตอง เหมาะสมและสวยงาม
จุดประสงคการเรียนรู
1. อธิบายความสําคัญของการจัดหนาเอกสาร
2. อธิบายขั้นตอนการจัดทําฉบับรางไดถูกตอง
3. สามารถจัดทําฉบับรางได
4. อธิบายขั้นตอนการจัดทําตนฉบับไดถูกตอง
5. สามารถจัดทําตนฉบับได
6. อธิบายวิธีการพิสูจนอักษรไดถูกตอง
7. สามารถพิสูจนอักษร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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งานทีป่ ฏิบตั ิ (เนื้อหา)
ภาคทฤษฎี
1. ชี้แจงจุดประสงคการเรียนรูห นวยที่ 3 การออกแบบจัดหนาเอกสารใหผูเรียนรับทราบ
โดยการใชสื่อแผนใสที่ 3.1 ใชเวลา 5 นาที
วิธีการประเมิน สังเกตความสนใจ ใฝรู ใฝเรียนและกลาซักถาม
2. สรางแรงจูงใจใหผูเรียนเกิดความอยากทีจ่ ะเรียนรู มุงมัน่ ที่จะทําผลงานใหสําเร็จ ดวย
การนําผลงานของรุนพี่มาใหผูเรียนไดชม โดยการใชสอื่ ของจริง ผลงานของรุนพี่
แผนปลิว แผนพับ จุลสาร และหนังสือที่ทําเลมแบบตาง ๆ ใชเวลา 15 นาที
วิธีการประเมิน สังเกตความสนใจ ใฝรู ใฝเรียนและกลาซักถาม
3. ทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบที่ 3.1 ใชเวลา 15 นาที
วิธีการประเมิน ทดสอบกอนเรียน
4. แบงกลุมผูเรียนออกเปน 3 กลุม แบงสมาชิกทุกกลุมเทา ๆ กัน
เลือกหัวหนากลุมและเลขานุการกลุม หัวหนากลุมเลือกซองหัวขอจากผูสอน
โดยใชสื่อซองหัวขอ - การจัดทําฉบับราง
- การจัดทําตนฉบับ
- การพิสูจนอักษร
ใชเวลา 5 นาที
วิธีการประเมิน สังเกตความกระตือรือรนและการแสดงออก
5. จัดมุมวิชาการ เพื่อการคนควาอางอิงรวมกับหัวหนากลุม โดยใชสื่อ หนังสือเพื่อการ
คนควาอางอิง
วิธีการประเมิน สังเกตการใหความรวมมือของหัวหนากลุม
6. ใหผูเรียนนั่งตามกลุมที่ 1 – 3 หัวหนากลุม รับใบความรู 3.1 – 3.3 ตามหัวขอที่ได เลือก
ไว หัวหนากลุมแจกใบความรูใหสมาชิกเพื่อระดมสมอง สรุปสาระสําคัญ
ตามหัวขอเพื่อความพรอมในการนําเสนอ (ศึกษาเพิ่มเติมจากมุมวิชาการที่จัดไว)
สื่อที่ใช - ใบความรูที่ 3.1 - 3.3 และหนังสืออางอิง
วิธีการประเมิน สังเกตการใหความรวมมือของสมาชิกทุกคนและกลาแสดงความคิดเห็น
7. ใหคําแนะนําขัน้ ตอนการนําเสนอ การผลิตสื่อและใหบริการการผลิต เพื่อใช
ประกอบการนําเสนอ
สื่อที่ใช - ตัวอยางแผนใสทีใ่ ชในการนําเสนอ
วิธีการประเมิน สังเกตการใหความรวมมือของสมาชิกทุกคนและกลาแสดงความคิดเห็น
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8. ชมการนําเสนอของตัวแทนกลุม 1 – 3 ตามลําดับ
สื่อที่ใช - แบบบันทึกสาระสําคัญของการนําเสนอ และแบบประเมินการนําเสนอ
วิธีการประเมิน ประเมินผลการนําเสนอตามรายการในแบบฟอรมที่แจกให
9. ใหคําแนะนําและเพิ่มเติมสาระสําคัญทุกกลุม (ถามี) ตามลําดับ
สื่อที่ใช - แผนใสของผูสอน
วิธีการประเมิน สังเกตจากความสนใจ ความกลาแสดงออก
10. มอบหมายใหผูเรียนสรุปสาระสําคัญตามใบมอบหมายงานที่ 3.1 แลวนํามาสงใน
ชั่วโมงถัดไป
11. ใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน โดยใชเวลา 10 นาที
สื่อที่ใช - แบบทดสอบหลังเรียน
วิธีการประเมิน ประเมินหลังเรียน
12. ผูสอนและผูเรียนรวมตรวจและประเมินผลแบบทดสอบ โดยใชวิธีการใหผูเรียนสลับ
แบบทดสอบกับเพื่อน และตรวจแบบทดสอบจากแบบเฉลยของผูสอน
สื่อที่ใช - แผนใสเฉลยแบบทดสอบ และแบบสรุป เปรียบเทียบการทดสอบ
วิธีการประเมิน ดูผลสัมฤทธิ์จากแบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน
13. แจงผลการประเมินใหผูเรียนรับทราบ
สื่อที่ใช - แผนใสเฉลยสรุปผลการประเมิน
14. แนะนําใหผูเรียนศึกษา คนควาการใชโปรแกรมจัดทําฉบับรางและตนฉบับเอกสาร
ประเภทตาง ๆ กอนเขาสูการปฏิบัติจริง
15. ใหผูเรียนเตรียมหาขอมูล บทความและภาพประกอบ เพือ่ ใชในการจัดทําเอกสาร
ประเภทตาง ๆ ดังนี้
15.1 ขอมูลและภาพประกอบ แผนปลิว “ประชาสัมพันธการจัดการแขงขันทักษะ
ระดับหนวย ดวยกระดาษ A4
15.2 ขอมูลและภาพประกอบ แผนพับ “แนะนําแผนกวิชาการเลขานุการ”
ดวยกระดาษ A4 ยกพับสอง
15.3 ขอมูลและภาพประกอบ จุลสาร “บุคลิกลักษณะของการเลขานุการที่พึง
ประสงค” ดวยกระดาษ F4 ยกพับสอง หนาหนึ่งยก เย็บเลมสันขางปดเทป
15.4 ขอมูลและภาพประกอบ วารสาร “ธุรกิจสาร” ดวยกระดาษ A4 ยกพับหนึ่ง
หนาหายก แบบเรียงซอนยก พิมพสองหนา เย็บเลมอกกลาง
15.5 ขอมูลและภาพประกอบ หนังสือ “สาระนารู” ดวยกระดาษ F4 ยกพับหนึ่ง
หนาสี่สิบยก (จํานวนยกเทากับจํานวนผูเรียน) แบบเรียงยก พิมพสองหนา
เย็บสันขางแบบตาง ๆ ดังนี้
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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15.5.1
15.5.2
15.5.3
15.5.4
15.5.5

เย็บสันขางปดเทปกาวผา
จํานวน 2 เลม
เย็บสันขางทากาวหุมปกออน
จํานวน 2 เลม
เจาะรูรอยหวงพลาสติก
จํานวน 2 เลม
ใสกาวหุมปกออน
จํานวน 2 เลม
ปกแข็งสามชิ้น
จํานวน 2 เลม
(ปกแข็งมีการเขาเลม 3 แบบ คือ ปกแข็ง 2 ชิ้น, 3 ชิ้นและ 4 ชิ้น
นิยมทําแบบ 3 ชิ้น )
หมายเหตุ ขอ 15.5.5 ตนฉบับหนังสือ ใหผูเรียนผลิตคนละ 1 ยก เพื่อนําไปทําสําเนา
ดวยเครื่องอัดสําเนาระบบดิจิตอล คนละ 420 แผน (40 x 10 = 400 + เผื่อ
การผลิตสําเนา 5% ใน 400 = 20) ผูเรียนจะไดเนื้อในของหนังสือคนละ
10 เลม เพื่อนําไปฝกการเขาเลม ขอ 15.5.1-15.5.5 อยางละ 2 เลม
หากผูสอนและผูเรียนมีศกั ยภาพสูงกวานี้ สามารถเพิ่มจํานวนเนื้อในหนังสือได
มากกวา 10 เลม เพื่อใหผูเรียนฝกเขาเลมไดมากกวาวิธีที่กลาวมาขางตน หรือ
ฝกทักษะการทําซ้ํา ๆ ไดมากกวา 2 เลม
ภาคปฏิบตั ิ
1. ผูสอนเตรียมความพรอมดานเครื่องใชสํานักงาน วัสดุ ใบความรู ใบงาน
ใบมอบหมายงาน แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน แบบประเมินแบบตาง ๆ
สื่อโสตทัศน เอกสารอางอิง ใหพรอม
2. นําเขาสูการเรียนรูดว ยการแนะนําเครื่องใชสํานักงาน วัสดุสํานักงานที่จําเปนตองใช
ในการจัดทําฉบับรางและตนฉบับ
สื่อที่ใช เครื่องใชสํานักงานและวัสดุสํานักงาน
3. สาธิตขั้นตอนการจัดพิมพฉบับรางแผนปลิว ดวยโปรแกรม Ms Word ทุกขั้นตอน
ผานเครื่องฉายภาพระบบดิจติ อล ใหผูเรียนปฏิบัติตามขั้นตอน
สื่อที่ใช เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องฉายภาพระบบดิจิตอล
วิธีการประเมิน สังเกตการปฏิบัติงานเปนระยะ และจากการซักถามของผูเรียน
4. มอบหมายใบงานที่ 3.1 ใหผูเรียนฝกทักษะการเรียนรูแผนปลิวฉบับราง
สื่อที่ใช ใบงานที่ 3.1
วิธีการประเมิน ผลงานของผูเรียน
5. ตรวจและประเมินผลงานแผนปลิวฉบับรางรวมกับผูเรียนขั้นตนทางหนาจอคอมพิวเตอร
แนะนําเปนรายบุคคล
สื่อที่ใช เครื่องคอมพิวเตอร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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วิธีการประเมิน ตรวจผลงานของผูเรียน
6. มอบหมายใบงานที่ 3.2 ใหผูเรียนนําขอมูลที่บันทึกไวจากใบงานที่ 3.1
ปรับแตงองคประกอบของแผนปลิวใหถูกตอง สวยงาม และนาสนใจ เพื่อจัดทํา
ตนฉบับและพิมพออกทางเครื่องพิมพเลเซอร คนละ 1 ชุด
สื่อที่ใช ใบงานที่ 3.2
วิธีการประเมิน ผลงานของผูเรียน
7. ตรวจและประเมินผลงานตามใบงานที่ 3.2 รวมกับผูเรียน แนะนําเปนรายบุคคล
สื่อที่ใช แบบประเมิน
วิธีการประเมิน ตรวจผลงานของผูเรียน
8. สาธิตขั้นตอนการทําแผนพับดวยโปรแกรม Ms Word ใหผูเรียนปฏิบตั ิตามการสาธิต
ตรวจสอบผลงานของผูเรียนทางหนาจอคอมพิวเตอรเปนรายบุคคล และใหคําแนะนํา
เพื่อปรับปรุงแกไข (ถามี)
สื่อที่ใช เครื่องคอมพิวเตอร
วิธีการประเมิน ตรวจผลงานของผูเรียน
9. มอบหมายใบงานที่ 3.3 ใหผูเรียนฝกทักษะการเรียนรูแผนพับฉบับราง
สื่อที่ใช ใบงานที่ 3.3
วิธีการประเมิน ผลงานของผูเรียน
10. ตรวจและประเมินผลงานแผนพับฉบับรางรวมกับผูเรียนขั้นตนทางหนาจอคอมพิวเตอร
แนะนําเปนรายบุคคล
สื่อที่ใช เครื่องคอมพิวเตอร
วิธีการประเมิน ตรวจผลงานของผูเรียน
11. มอบหมายใบงานที่ 3.4 ใหผูเรียนนําขอมูลที่บันทึกไวจากใบงานที่ 3.3
ปรับแตงองคประกอบของแผนพับใหถูกตอง สวยงาม และนาสนใจ และพิมพออก
ทางเครื่องพิมพเลเซอร คนละ 1 ชุด
สื่อที่ใช ใบงานที่ 3.4
วิธีการประเมิน ผลงานของผูเรียน
12. ตรวจและประเมินผลงานตามใบงานที่ 3.4 รวมกับผูเรียน แนะนําเปนรายบุคคล
สื่อที่ใช แบบประเมิน
วิธีการประเมิน ตรวจผลงานของผูเรียน
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13. สาธิตขั้นตอนการทําจุลสารดวยโปรแกรม Ms Word และ Adobe PageMaker ให
ผูเรียนปฏิบัติตามการสาธิต ตรวจสอบผลงานของผูเรียนทางหนาจอ คอมพิวเตอรเปน
รายบุคคล และใหคําแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไข (ถามี)
สื่อที่ใช เครื่องคอมพิวเตอร
วิธีการประเมิน ตรวจผลงานของผูเรียน
14. มอบหมายใบงานที่ 3.5 ใหผูเรียนฝกทักษะการเรียนรู จัดทําฉบับรางจุลสาร
สื่อที่ใช ใบงานที่ 3.5
วิธีการประเมิน ผลงานของผูเรียน
15. ตรวจและประเมินผลงานใบงานที่ 3.5 ฉบับรางจุลสาร รวมกับผูเรียน
สื่อที่ใช แบบประเมินผลงาน
วิธีการประเมิน ตรวจผลงานของผูเรียน
16. มอบหมายใบงานที่ 3.6 ใหผูเรียนนําขอมูลที่บันทึกไวจากใบงานที่ 3.5
มาปรับแตงองคประกอบของจุลสารใหถูกตอง สวยงาม และนาสนใจ และพิมพออก
ทางเครื่องพิมพเลเซอร คนละ 1 ชุด
สื่อที่ใช ใบงานที่ 3.6
วิธีการประเมิน ผลงานของผูเรียน
17. ตรวจและประเมินผลงานตามใบงานที่ 3.6 รวมกับผูเรียน แนะนําเปนรายบุคคล
สื่อที่ใช แบบประเมิน
วิธีการประเมิน ตรวจผลงานของผูเรียน
18. สาธิตขั้นตอนการทําวารสารฉบับราง (ธุรกิจสาร) ดวยโปรแกรม Ms Word และ
Adobe PageMaker ใหผูเรียนปฏิบัติตามการสาธิต ตรวจสอบผลงานของผูเรียน
ทางหนาจอคอมพิวเตอรเปนรายบุคคล และใหคําแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไข (ถามี)
สื่อที่ใช เครื่องคอมพิวเตอร
วิธีการประเมิน ผลงานของผูเรียน
19. มอบหมายใบงานที่ 3.7 ใหผูเรียนฝกทักษะการเรียนรูวารสารฉบับราง (ธุรกิจสาร)
สื่อที่ใช ใบงานที่ 3.7 วารสารฉบับราง (ธุรกิจสาร)
วิธีการประเมิน ผลงานของผูเรียน
20. ตรวจและประเมินผลงาน ใบงานที่ 3.7 วารสารฉบับราง (ธุรกิจสาร) รวมกับผูเรียน
ขั้นตนทางหนาจอคอมพิวเตอร แนะนําเปนรายบุคคล
สื่อที่ใช เครื่องคอมพิวเตอร แบบประเมินผล
วิธีการประเมิน ตรวจผลงานของผูเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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21. มอบหมายใบงานที่ 3.8 ใหผูเรียนนําขอมูลที่บันทึกไวจากใบงานที่ 3.7
ปรับแตงองคประกอบของวารสารตนฉบับ (ธุรกิจสาร)ใหถูกตอง สวยงาม และ
นาสนใจ และพิมพออกทางเครื่องพิมพเลเซอร คนละ 1 ชุด
สื่อที่ใช ใบงานที่ 3.8
วิธีการประเมิน ผลงานของผูเรียน
22. สาธิตขั้นตอนการทําหนังสือเย็บเลมสันขาง ดวยโปรแกรม Ms Word และ Adobe
PageMaker ใหผูเรียนปฏิบตั ิตามการสาธิต ตรวจสอบผลงานของผูเรียนทางหนาจอ
คอมพิวเตอรเปนรายบุคคล และใหคําแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไข (ถามี)
สื่อที่ใช เครื่องคอมพิวเตอร
วิธีการประเมิน ผลงานของผูเรียน
23. มอบหมายใบงานที่ 3.9 ใหผูเรียนฝกทักษะการเรียนรู หนังสือเย็บเลมสันขาง
ฉบับรางหนังสือ ใหผูเรียนผลิตคนละ 1 ยก (หนา – หลัง) ตามจํานวนของผูเรียน
ทั้งหอง
(กรณี ผูเรียนทั้งหองมี 40 คน ใหเลขที่ 1 พิมพฉบับรางยกที่ 1 ผูเรียนที่เหลือใหพมิ พ
ตามลําดับยก จนครบยกที่ 40)
สื่อที่ใช ใบงานที่ 3.9
วิธีการประเมิน ผลงานของผูเรียน
24. ตรวจและประเมินผลงานตามใบงานที่ 3.9 รวมกับผูเรียน แนะนําเปนรายบุคคล
สื่อที่ใช แบบประเมิน
วิธีการประเมิน ตรวจผลงานของผูเรียน
25. มอบหมายใบงานที่ 3.10 ใหผูเรียนฝกทักษะการเรียนรูหนังสือเย็บเลมสันขาง
(ตนฉบับ)
สื่อที่ใช ใบงานที่ 3.10 หนังสือเย็บเลมสันขาง (ตนฉบับ)
วิธีการประเมิน ผลงานของผูเรียน
26. ตรวจและประเมินผลงาน ใบงานที่ 3.10 รวมกับผูเรียน แนะนําเปนรายบุคคล
สื่อที่ใช เครื่องคอมพิวเตอร แบบประเมินผล
วิธีการประเมิน ตรวจผลงานของผูเรียน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาการเลขานุการ

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

47

27. ใหผูเรียนพิมพผลงานของตนเอง ตั้งแตยกที่ 1 – 40 ดวยเครื่องพิมพคอมพิวเตอร
เลเซอร คนละ 1 ชุด ทั้งดานหนาและดานหลัง เพื่อนําไปทําสําเนาดวยเครื่องอัด
สําเนาระบบดิจิตอล คนละ 420 แผน (40 x 10 = 400 + เผื่อการผลิตสําเนา 5% ใน
400 = 20) ผูเรียนจะไดเนือ้ ในของหนังสือคนละ 10 เลม เพื่อนําไปฝกการเขาเลม
อยางละ 2 เลม
สื่อที่ใช เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพคอมพิวเตอรเลเซอร แบบประเมินผล
วิธีการประเมิน ตรวจผลงานของผูเรียน
28. สาธิตการเย็บเลมและการตัดเจียนเลมใหนกั ศึกษาชมและซักถามจนเกิดความเขาใจ
สื่อที่ใช เครื่องเย็บเลม เครื่องตัดกระดาษ คัตเตอร แผนยางรองตัด ไมบรรทัด
ฟุตเหล็ก ลวดเย็บกระดาษตามความหนาของเลม ฆอน
วิธีการประเมิน 29. มอบหมายใหผูเรียนนําตนฉบับจุลสารและธุรกิจสารที่ไดจัดทําไว ฝกทักษะการเย็บเลม
อกกลางและตัดเจียนเลม รวมกับผูเรียนคัดเลือกผลงานยอดเยีย่ มลําดับ 1-3
30. สรุปการประเมินใบงาน 3.1 – 3.10 เพื่อหาคาเฉลี่ยที่ตองการเก็บ
หมายเหตุ ขอ 27 – 29 จัดทําขึ้นเพื่อสงผลในการบูรณาการ
สื่อการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่องใชสํานักงาน วัสดุสํานักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องฉายภาพระบบดิจิตอล
ใบงานที่ 3.1 – 3.10
แบบประเมินผล

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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งานที่มอบหมาย
ปฏิบัติงานตามใบงานที่ 3.1-3.10
การวัดและประเมินผล
(ภาคทฤษฎี)
a.
b.
c.
d.
e.

แบบสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน
แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม/รายบุคคล
แบบประเมินการนําเสนอกลุม
แบบประเมินงานที่มอบหมาย
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน

(ภาคปฏิบัต)ิ
f.
g.
h.

แบบสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน
แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม/รายบุคคล
แบบประเมินผลงานตามใบงานที่ 3.1-3.10
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ใบงาน
- ใบงานที่ 3.1
- ใบงานที่ 3.2
- ใบงานที่ 3.3
- ใบงานที่ 3.4

-

ใบงานที่ 3.5
ใบงานที่ 3.6
ใบงานที่ 3.7
ใบงานที่ 3.8
ใบงานที่ 3.9
ใบงานที่ 3.10

จัดทําแผนปลิวแนะนําการแขงขันทักษะระดับหนวยใหนักศึกษาจัดพิมพ
ขอความและจัดหาภาพประกอบลงบนกระดาษ A4 อยางคราว ๆ
ปรับแตงฉบับรางแผนปลิวใหสวยงามและนาสนใจ พิมพออกทางเครื่อง
พิมพเลเซอร คนละ 1 แผน เพื่อตรวจสอบการประเมินการทําตนฉบับ
จัดทําจุลสาร “สาระ……...” ดวยกระดาษ A4 ยกพับสอง หนาหนึ่งยก
พิมพสองหนา เย็บสันขาง ปดเทปผา
ใหนําขอมูลใบงานที่ 3.3 ที่บันทึกไวมาจัดแตงขอความภาพประกอบและ
ชื่อ/เลขหนาจุลสารใหถูกตอง สวยงาม สั่งพิมพผลงานออกทางเครื่อง
พิมพคอมพิวเตอรอิงเจ็ตและเลเซอร
มอบหมายใหผูเรียนปฏิบัติงานจัดทําฉบับรางจุลสาร “บุคลิกภาพ……..”
มอบหมายใหผูเรียนปฏิบัติงานจัดทําตนฉบับจุลสาร “บุคลิกภาพ……..”
มอบหมายใหผูเรียนปฏิบัติงานจัดทําฉบับรางวารสาร “ธุรกิจสาร”
มอบหมายใหผูเรียนปฏิบัติงานจัดทําตนฉบับ “ธุรกิจสาร”
มอบหมายใหผูเรียนปฏิบัติงานจัดทําฉบับรางหนังสือ…………………
มอบหมายใหผูเรียนปฏิบัติงานจัดทําตนฉบับหนังสือ…………………

การวัดผลประเมินผล (ภาคทฤษฎี)
- สังเกตความสนใจใฝรู ใฝเรียนและกลาซักถาม
- สังเกตความสนใจใฝรู
- แบบทดสอบ
- สังเกตความกระตือรือรน การแสดงออก
- หัวหนากลุมใหความรวมมือดวยความเต็มใจ
- การนําเสนอกลุม
- งานที่มอบหมาย
- ทดสอบ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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การวัดผลประเมินผล (ภาคปฏิบัต)ิ
- สังเกตขั้นตอนการปฏิบัติงานและใหคําแนะนํา
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูเรียนทางหนาจอคอมพิวเตอรเปนรายบุคคล
- ตรวจการปฏิบตั ิงานใหคําแนะนําบันทึกขอมูลไวทุกคน
เกณฑการประเมินผล (ภาคปฏิบัต)ิ
- ใบงานที่ 3.1
- ใบงานที่ 3.2
- ใบงานที่ 3.3
- ใบงานที่ 3.4
- ใบงานที่ 3.5
- ใบงานที่ 3.6
- ใบงานที่ 3.7
- ใบงานที่ 3.8
- ใบงานที่ 3.9
- ใบงานที่ 3.10
งานที่มอบหมาย

- มอบหมายใหผูเรียนฝกทักษะการเรียนรู ตามใบงานที่ 3.1
- มอบหมายใหผเู รียนเอาขอมูลฉบับรางแผนปลิวที่บันทึกไวมาปรับแตงทุกองคประกอบให
ถูกตอง ตามใบงานที่ 3.2
- มอบหมายใหผูเรียนจัดทําจุลสาร สาระ……………. ตามใบงานที่ 3.3
- มอบหมายใหผูเรียนนําขอมูลตามใบงานที่ 3.3 บันทึกไวมาจัดแตงขอความ ตามใบงานที่ 3.4
- มอบหมายใหผูเรียนปฏิบัติงานตามใบงานที่ 3.5
- มอบหมายใหผูเรียนปฏิบัติงานตามใบงานที่ 3.6
- มอบหมายใหผูเรียนปฏิบัติงานตามใบงานที่ 3.7
- มอบหมายใหผูเรียนปฏิบัติงานตามใบงานที่ 3.8
- มอบหมายใหผูเรียนปฏิบัติงานตามใบงานที่ 3.9
- มอบหมายใหผูเรียนปฏิบัติงานตามใบงานที่ 3.10
- มอบหมายใหผูเรียนจัดแสดงผลงานยอดเยีย่ ม
- มอบหมายใหผูเรียนนําตนฉบับจุลสารและวารสารเย็บเลมและนําแผนพับ พับใหสวยงาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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