
 

 

กําหนดการสอน (Course Syllabus) 

รหัสวิชา : 3203-2103 ชื่อวิชา: การผลิตเอกสาร    จํานวน: 3 หนวยกิต 4 ช่ัวโมง 
 
หลักสูตรการศึกษา (Course status): ปวส.1 การเลขานุการ  ความรูพ้ืนฐาน (Pre-requisite): - 
  
ภาคเรียนท่ี (Semester): 1/2558 วัน-เวลาท่ีเรียน (Class Meeting): อังคาร (14.20-16.20 น.) 
                                                                                                                              ศุกร (14.20-16.20 น.) 
    
ชื่อผูสอน (Instructor): นางดาวรุง  เดชบุญ                            ทํางาน (Office): วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 
โทรศัพท (Phone):  089-7012962                อีเมล (E-mail):   Dowrung.rung42@gmail.com 
 
หนังสือเรียน (Text Book):  จิตรภณ ชีรนรวนิชย. การผลิตเอกสาร. 
 
แหลงควาเพ่ิมเติม (Reference): www. ที่เก่ียวของกับวิชาการผลิตเอกสาร 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. ความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการผลิตเอกสาร 
2. มีทักษะการผลิตเอกสาร 
3. มีเจตคติ กิจนิสัยที่ดีและความรับผิดชอบในการผลิตเอกสาร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและกระบวนการผลิตเอกสาร 
2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือในการผลิตเอกสารรูปแบบตาง ๆ 
3. ผลิตเอกสารตามกระบวนการ 
4. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการและกระบวนการผลิตเอกสาร การบริหารวัสดุและเครื่องมือในการผลิตเอกสาร การใชเทคโนโลยี
ออกแบบเอกสาร การผลิตเอกสาร การทําแผนพับ จุลสาร ใบปลิว นามบัตร บัตรเชิญ การออกแบบปก การเขาเลมเอกสารรูปแบบตาง ๆ และ
การประมาณคาใชจายในการผลิตเอกสาร 

 
 
 
 
 



 2 

สมรรถนะ (Competency)  
ความรู นักศึกษามีความรูอธิบาย/บอก 

1. นักศึกษาอธิบายหลักการผลิตเอกสารได 
2. นักศึกษาอธิบายเก่ียวกับกระบวนการผลิตเอกสาร ได 
3. นักศึกษาอธิบายเก่ียวกับการบริหารวัสดุและเครื่องมือในการผลิตเอกสาร 
4. นักศึกษามีความรูในการใชเทคโนโลยีออกแบบเอกสาร การผลิตเอกสาร การทําแผนพับ จุลสาร ใบปลิว นามบัตร บัตรเชิญ 

การออกแบบปก การเขาเลมเอกสารรูปแบบตาง ๆ  
5. นักศึกษามีความรูในการประมาณคาใชจายในการผลิตเอกสารได 

ทักษะ 
1. นักศึกษามีทักษะในการบริหารวัสดุและเครื่องมือในการผลิตเอกสาร 
2. นักเรียนมีทักษะในการใชเทคโนโลยีออกแบบเอกสาร การผลิตเอกสาร การทําแผนพับ จุลสาร ใบปลิว นามบัตร บัตรเชิญ การ

ออกแบบปก การเขาเลมเอกสารรูปแบบตาง ๆ 
3. นักศึกษามีทักษะในการประมาณคาใชจายในการผลิตเอกสาร 

คุณธรรม 
1. ความสนใจใฝรู  ความคิดสรางสรรค  2. ความซื่อสัตย - ความสนใจใฝรู – ความมีมนุษยสัมพันธ 

 
ตัวชี้วัด (KPI:  Key Performance Indicator)  
 1.  ผูเรียนนําความรูเก่ียวกับการผลิตเอกสารไปใชไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 2.  ผูเรียนสามารถออกแบบเอกสาร การผลิตเอกสาร การทําแผนพับ จุลสาร ใบปลิว นามบัตร บัตรเชิญ การออกแบบปก การเขาเลม
เอกสารรูปแบบตาง ๆ  

3.  ผูเรียนผานการประเมินรายวิชาที่ระดับคะแนน 2.0 ขึ้นไป รอยละ 80 ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด  
เกณฑการใหคะแนน (Mark Allocation)   

เกณฑการใหคะแนน มี 4 สวน   100% 
   1.  เวลาเรียนการแตงกาย และความประพฤติ   20% 

2.  การสืบคนและรายงานกลุม (สัปดาห 16-17)     20% 
3.  เก็บสะสมระหวางเรียน     40% 
4.  การสอบประมวลความรู     20% 

 
 
สอน (Instructional Strategies)  

การจัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง (CIPPA Model) มุงใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูทั้งทางดาน
รางกาย สติปญญา สังคม และอารมณ ดังน้ี 
 1.  บรรยายและใหนักเรียนทําการคนควาจากหนังสือ และอินเตอรเน็ต 
 2.  ฝกปฏิบัติเก่ียวกับการผลิตเอกสาร 
 3.  มอบหมายงานใหนักศึกษาวิเคราะหการผลิตเอกสารที่มีความเหมาะสม ถูกตอง 
 4.  ใหนักศึกษาผลิตเอกสาร 

5. การสอนทุกครั้งใชภาพน่ิง Power point และภาพเคล่ือนไหว ประกอบการบรรยายความรูเก่ียวกับการผลิตเอกสาร 
 6. ทุกสัปดาหที่เรียนนักเรียนทุกคนตองไดรับความรูคําศัพทภาษาอังกฤษครั้งละอยางนอย 5 คํา 
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การมอบหมายงานใหนักศึกษาคนควา (Work Assignments) 

ใหนักศึกษานําความรูจากการเรียนวิชาการผลิตเอกสาร เพ่ือสามารถนําแนวคิด  หลักการผลิตเอกสาร ที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  ใหประสบ
ผลสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ  โดยแบงกิจกรรมใหผูเรียนที่หลากหลาย  ทั้งกิจกรรมท่ีแสดงทักษะ ความรู ความสามารถรายบุคคล  และปฏิบัติ
กิจกรรมเปนกลุม ๆ ละไมเกิน 5 คน  คนควา และทดลอง โดยประยุกตใชความรูจากรายวิชา  กอใหเกิดความรู  ทักษะ  และกระบวนการคิดที่
หลากหลาย  ปฏิบัติไดจริง  และประสบผลสําเร็จได 

 
เกณฑการประเมินผล (Assessment) 
 

ระดับคะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย  ระดับคะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย 

80 - 100 4.0 การเรียนดีเย่ียม  60 - 64 2.0 การเรียนพอใช 
75 - 79 3.5 การเรียนดีมาก  55 - 59 1.5 การเรียนออน 
70 – 74 3.0 การเรียนดี  50 - 54 1.0 การเรียนออนมาก 
65 – 69 2.5 การเรียนดีพอใช  0 - 49 0 การเรียนขั้นตํ่า 

 
 
 

 
รายละเอียดกําหนดการสอน  ชื่อวิชา : การขายเบื้องตน  18 ครั้ง 36 ช่ัวโมง 

 

ท่ี หัวขอ 
กิจกรรมและกระบวนการ

สอน 
สื่อการสอน 

การ
ประเมินผล 

สมรรถนะของผูเรียน 

1 งานผลิตเอกสาร 
 

ปฐมนิเทศและอธิบายแนว
ทางการเรียนการสอน  
บรรยายประกอบ 
PowerPoint อภิปรายรวมกัน 
 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

Pre-Test, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับความหมาย
ของการผลิตเอกสาร 
จุดมุงหมายของการ
ผลิตเอกสาร ประเภท
และขนาดของเอกสาร 
แบบ และขนาดของ
ตัวอักษร กระดาษที่ใช
ในการผลิตเอกสาร 
และซองใสเอกสาร 
 

2 เทคโนโลยีในการผลิตเอกสาร  บรรยายประกอบ 
Power Point อภิปรายรวมกัน 
 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานที่สง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการนํา
เทคโนโลยีมาชวยใน
การผลิตเอกสาร 
ขั้นตอนวิธีการผลิต
เอกสาร ระบบการ
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พิมพ วัสดุใชพิมพ และ
สื่อสิ่งพิมพ 

3 การผลิตเอกสารแผนพับ  บรรยายประกอบPowerPoint  
อภิปรายรวมกัน 
 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานที่สง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับความหมาย
และความสําคัญของ
แผนพับ ประโยชน 
ลักษณะของเอกสาร
แผนพับ และขั้นตอน
วิธีการทําเอกสารแผน
พับ 

4 การผลิตจุลสาร บรรยายประกอบ 
PowerPoint  
อภิปรายรวมกัน 
 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานสง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับความหมาย 
ความสําคัญ ประโยชน
ของจุลสาร ลักษณะ
ของจุลสาร และ
ขั้นตอนวิธีการทําจุล
สาร 

5 การผลิตใบปลิว บรรยายประกอบ 
PowerPoint  
อภิปรายรวมกัน 
 

Power Point, 
Internet, 
Computer 
 

งานสง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับความหมาย 
ความสําคัญ ประโยชน
ของใบปลิว ลักษณะ
ของใบปลิว ขั้นตอน
และวิธีการทําใบปลิว 

6 การวางรูปแบบขอความในเลม บรรยายประกอบ 
PowerPoint  
อภิปรายรวมกัน 
 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานที่สง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการจัดวาง
ขอความ การจัด
ชองวางระหวางแถว 
การจัดวางภาพ และ
การออกแบบปก 

7 วิธีการจัดเขาเลม บรรยายประกอบ 
PowerPoint  
อภิปรายรวมกัน 
 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานที่สง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 
 

มีความรูความเขาใจ
การเขาเลมแบบเย็บ
ลวดมุงหลังคา แบบ
เย็บลวดดานขางปก 
แบบสันหวง แบบเย็บก่ี
ทากาว แบบไสสันทา
กาว แบบเจาะรูยึดนอต  

 
หมายเหตุ 

รายละเอียดกําหนดการสอน  ช่ือวิชา : วิชาการผลิตเอกสาร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (CIPPA 
Model) มีความหมายดังน้ี 
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C (Construction) คือ ครูจัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนมีโอกาสสรางความรูดวยตนเอง 
I (Interaction) คือ ใหนักเรียนทํากิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคลและแหลงความรูที่หลากหลาย 
P (Physical Participation) คือ จัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดเคล่ือนไหวรางกาย 
P (Process Learning) คือ จัดกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดเรียนรูกระบวนการตางๆ เชนกระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา กระบวนการ

ทํางานใหสําเร็จ 
A (Application) คือ การจัดกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 
 
 


