
แผนการจัดการเรียนรู  บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง   
รายวิชา การใชเครื่องใชสาํนักงาน รหัสวิชา 2201-2306   
 
ช่ือหนวย   การใชเครื่องถายเอกสาร  เวลา  60  นาที 
 
 
1.  สาระสําคัญ 

เครื่องถายเอกสารเปนอุปกรณเครื่องใชสํานักงานที่สําคญัอีกอยางหนึง่  มีมากมายหลายยี่หอ
ในทองตลาด ดังนั้น หากไดเรียนรูถึงความสําคัญเบื้องตน  วิธีการใชพืน้ฐาน  การบํารุงรักษา 
ตลอดจนการเลือกใชวัสดุสํานักงานที่เหมาะสมกับเครื่องถายเอกสาร จะชวยใหเขาใจภาพรวม
เบื้องตนทั้งหมดของเครื่องถายเอกสารที่จะนําไปประยกุตใชในการทาํงานสํานักงาน 
 
2.  จุดประสงคการเรียนรู 

2.1  มีทักษะในการใชเครื่องถายเอกสาร 
2.2  นําหลักการใชเครื่องถายเอกสารไปใชในชีวิตการทาํงานสํานักงานได 

 
3. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

3.1  บอกถึงความสําคัญของเครื่องใชสํานักงาน 
3.2  ถายเอกสารไดตามขั้นตอน 
3.3  อธิบายการเลือกใชวัสดสํุานักงานที่เกีย่วของกับเครื่องถายเอกสาร 
3.4  อธิบายการบํารุงรักษาเครื่องถายเอกสาร 
3.5  นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชในการปฏิบัติงานสํานักงาน 

 
4. อุปกรณ  สื่อและการเตรียมการ 

4.1  เครื่องถายเอกสาร 
4.2  ใบความรูเครื่องถายเอกสาร 
4.3  วัสดุสํานกังานที่เกีย่วของกับเครื่องถายเอกสาร 
4.4  ฟลิปชารท  เปน mind mapping กําหนดหวัขอตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
4.5  คูมือเครื่องถายเอกสาร 
4.6  แบบทดสอบหลังเรียน 

 4.7  แบบประเมินและเกณฑการประเมิน 
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5.  ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู 
5.1  แบงกลุมนักเรียนปฏิบัติละชนิดของอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน  
5.2  แยกเฉพาะกลุมที่เรียนเครื่องถายเอกสาร  นําเขาสูบทเรียน โดยการตั้งถามนักเรียนวา 
*กอนจะใชบริการถายเอกสาร นักเรียน มีศพัทคําอ่ืนแทน  คําวา “ถายเอกสาร” หรือไม ถา

มีใชคําวาอะไร  (สําเนา, xerox, copy ฯลฯ) 
              5.3  ผูดําเนินกจิกรรม เขียนคําตอบของนักเรียนไวบนกระดาน ช้ีแจงชื่อวัสดุสํานักงานหรือ
อุปกรณเครื่องใชสํานักงานทีม่ักเรียกชื่อผิด โดยการแทนชือ่ยี่หอ เปนชื่อเรียกวัสดุสํานกังานหรือ
อุปกรณเครื่องใชสํานักงานนัน้ ๆ  (วัสดุสํานักงาน เชน  แมกซ, liquid paper, post-it, สกอตซเทป, 
staple  อุปกรณเครื่องใชสํานักงาน เชน  โรเนียว)  และบอกถึงชื่อที่ถูกตองทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษใหนักเรยีน  ทั้งนี้ ยังเปนการทบทวนความรูเดิมในเรื่อง วัสดุสํานักงาน อุปกรณ
เครื่องใชสํานักงานอื่นที่นกัเรียนไดเรียนผานมาแลว 
             5.4  ผูดําเนินกิจกรรม ชวนใหนกัเรียนแลกเปลีย่นในประเด็นตอไปนี ้

* นักเรียนคิดวา มีวัสดุสํานักงานอะไรที่เกีย่วของกับการใชเครื่องถายเอกสาร  
  (กระดาษชนดิตาง ๆ , หมึก, ตนฉบับงาน, ลวดเย็บกระดาษ,  ลวดเสียบกระดาษ ฯลฯ) 
* หากจะตองถายเอกสาร นกัเรียนมวีิธีใช  การเลือก จัดการและดแูลรักษา วัสดุสํานกังาน
เหลานั้นอยางไร 
5.5  ผูดําเนินกิจกรรมสรุปจากคําตอบของนักเรียนหรือเพิ่มเติมในสวนที่รายละเอยีดยังไม

ครบ ในประเด็น วัสดุสํานกังานที่เกีย่วของกับการใชเครือ่งถายเอกสาร   วิธีการใช  ขอพึงระวังและ
อันตรายที่เกดิจากวัสดฯุ เหลานั้นที่จะเกดิกบันักเรียนหรือเครื่องถายเอกสาร 

5.6  ผูดําเนินกจิกรรมแจกใบความรู มีหัวขอ ความสําคัญของเครื่องถายเอกสาร วิธีการใช
เบื้องตน  วิธีการบํารุงรักษา  การใชคูมือเครื่องถายเอกสาร ดวยการบรรยายในหวัขอดงักลาวตามใบ
ความรูเร่ืองเครื่องถายเอกสาร 

5.7  ผูดําเนินกจิกรรมสาธิตวิธีการใชเครื่องถายเอกสาร   
5.8  ใหนกัเรียนทดลองถายเอกสารตามขั้นตอน  
5.9  หลังจากนกัเรยีนไดทดลองถายเอกสารแลว  ผูดําเนนิกิจกรรมตั้งประเด็นคําถาม โดย

ใหนกัเรียนเขยีนคําตอบไวในขอคําถามแตละขอตอไปนี ้
*นักเรียนใชบริการถายเอกสาร จากสถานที่ใด  (รานในสถานศึกษา, รานถายเอกสาร, หาง,  
ฯลฯ) และทําไมถึงเลือกใชบริการแหงนี้  (สะดวก, รีบใช,  ราคาถูก, คุณภาพดี ฯลฯ) 
*คาบริการถายเอกสาร  เปรยีบเทียบราคาของแตละแหงแตกตางกันอยางไร 
*สาเหตุที่ตองถายเอกสาร ถาไมเลือกการถายเอกสารมีวิธีอ่ืนหรือไม  (ไมไดเขาเรียน, ยืม
งานเพื่อน, ไมไดรับชีทในชัว่โมงเรียน,  ผูสอนไมมีเอกสารแจก, ไมมหีนังสือ  ฯลฯ) 
*ปญหาที่พบจากงานที่ถายเอกสารอยางไรบาง (ความคมชัดเอกสาร,  ถายไมครบหนา, ถาย
เกิน, คุณภาพของกระดาษ, คุณภาพของงาน, ถายไมทันตามเวลาที่กําหนด, แทรกควิ,  
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พนักงานถายเอกสารไมสนใจรับคําส่ัง ฯลฯ)  
*ส่ิงที่นักเรียนสังเกตเห็นจากสถานที่หรือรานที่ถายเอกสาร เปนอยางไร 

               5.10  ผูดําเนินกจิกรรม นําฟลิบชารท  กําหนด หวัขอ  3 หวง 2 เงื่อนไข   แลวใหนกัเรียน
ชวยกันนําคําตอบจากแตละขอคําถาม 5.9  มาวิเคราะห  ใหสอดคลองกับหัวขอ ที่กําหนดไว (ดู
ตัวอยางการวิเคราะหฯ) 
              5.11 ประเมินผลการเรียนรูหลังเรยีนโดยใชแบบทดสอบ 
 
 
ขอเสนอแนะสําหรับผูดําเนนิกิจกรรม 

*เนื่องจากเครือ่งถายเอกสารในทองตลาดมมีากมายหลายยี่หอ  ปุมคําส่ังตาง ๆ  จะแตกตาง
กันไปหรือมีรายละเอียดมากขึ้น  แตอยางไรก็ตาม  ปุมคําส่ังเหลานั้น จะมีภาษาหรือสัญลักษณที่เปน
มาตรฐานอยูแลว 

*การฝกใหนักเรียนไดใชคูมอื  เทากับเปนการฝกกิจนิสัยของการทํางานในสํานกังานและ
เปนการแกไขปญหาเบื้องตนในการใชอุปกรณเครื่องใชสํานักงานชนดิอื่น ๆ 

*หากสถานศกึษาใดไมมีเครื่องถายเอกสารในหองปฏิบตัิสํานักงาน  อาจจะใชเครื่องถาย
เอกสารหรือเครื่องใชสํานักงานอื่นที่มีระบบการถายเอกสาร  จากหองสํานักงาน/ธุรการ โดยให
พนักงานเปนผูสาธิตหรือผูดําเนินกิจกรรมเปนผูสาธิตเอง 
              *กรณีที่เรียนแยกกนัเปนกลุมแตละชนิดของเครื่องใชสํานักงาน  อาจจะใหทุกกลุมเมื่อผาน
การใชเครื่องถายเอกสารมาทาํกิจกรรมในหวัขอที่บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
              *หากจะนําเรื่องนี้ ไปจัดกิจกรรมในระดับ ปวส. (รายวิชาทีเ่กีย่วของ เชน  เทคนิคการ
ปฏิบัติงานสํานักงาน,  การผลิตเอกสาร) การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ควรเปนประเด็น 
การเลือกใชวสัดุสํานักงานที่ใชกับเครื่องถายเอกสาร,  การเลือกเครื่องถายเอกสาร,  ผูทําหนาที่ถาย
เอกสาร (อานรายละเอียด  http://www.nsdv.go.th/commerce/text2009/copier.htm) 

*การวิเคราะหเพื่อบูรณาการเศรษฐกิจพอเพยีง เร่ือง การใชเครื่องถายเอกสาร  เปนความ
คิดเห็นสวนตวัของผูเขียน ไมเกี่ยวของกับหนวยงานตนสังกัด  

 
 

 
Note : 
หากนํากิจกรรมจากเอกสารไปจัดการเรียนการสอน ไดผลประการใด  ทั้งขอบกพรองหรือมีขอ
คําถามอื่น ความคิดเห็นเพิ่มเติม  ชวยแจงใหกับผูจัดทําไดทราบเพื่อจะไดปรับปรุงแกไขตอไป  
แจงไดที่  pomdvt@hotmail.com  
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ประเดน็บูรณาเศรษฐกิจพอเพียง
การใชเครื่องถายเอกสาร

มีเหตุผล

มีภูมคิุมกนัพอประมาณ

ความรู

คณุธรรม

เลือกรานที่ใกลเพราะประหยัดน้าํมันและราคา
ถูก คุณภาพของเอกสารดีกวา

หากรวมกันถายเอกสารจํานวนมาก 
คาจางถายรานจะไดราคาที่ถูกกวา

การถายเอกสารเมื่อใชงานทนัที 
มักจะเรงรีบ งานไดไมครบ 
ถายผิดหนา

เลือกวิธีการอื่น เชน การจดบนัทึกยอ
สาระสาํคัญ เทากับเปนการทบทวนบทเรียน

เลือกหนาเอกสารทีจ่ะใชงาน โดยมตีรวจทาน
จํานวนหนากอนจะถายเอกสาร เพราะจะชวย
ประหยัดคาใชจายในการถายเอกสาร

การถายเอกสาร ขณะนัง่รอจะไดรับผงฝุนจาก
หมึกถายเอกสารและแสงจากเครื่องถายเอกสาร
ที่อาจเปนอันตรายได

หากขาดเรียนโดยไมจาํเปน จะไมได sheet 
และตองใชเวลาทบทวนเนื้อหาเอง
ในชั่วโมงเรียนนั้น

ไมถายเอกสารตามเพื่อน และจะตองพิจารณา
วา จาํเปนตองถายเก็บไวหรือไม หากไมได
ใชงาน

เลือกชนิดของกระดาษทีจ่ะถายเอกสาร 
เพื่อไดเอกสารทีม่คีณุภาพ

เลือกรานถายเอกสารที่มเีครื่องถายที่
ทันสมัยและไดงานที่มคีณุภาพ

ตรวจเชค็ความเรียบรอย หรือแจง
รายละเอียดใหผูถายเขาใจได เชน 
เอกสารที่ถายจะตองไมมีรอยลวดเยบ็
กระดาษ

เลือกชนิดของกระดาษที่ชวยลดภาวะโลกรอน เชน 
ใชกระดาษ reused รวมไปถึงเลือกยี่หอของ
กระดาษที่ผลิตโดยคาํนึงถงึสิง่แวดลอม

ระบบการจัดแตงรานถายเอกสาร ที่จะตองคาํนงึถึง
ความปลอดภัย และเปนสถานทีม่ีอากาศถายเทไดดี

ตรงเวลา ไมขาดเรียน อยูในกฎระเบยีบก็จะไดเอกสารครบ

ประหยัดคาใชจายเมื่อเลือกราน ราคาชนิดของกระดาษ  

มีน้าํใจ หากรวมกนัถายเอกสารและมผีูรับผิดชอบจัดการ

พบการลัดคิว ในการถายเอกสาร ทาํใหเห็นตัวอยางไมพึงเอาเยี่ยงอยาง

การรับผิดชอบของรานหากมีการถายเอกสารผิด 
หรือไมครบตามที่ระบุ

การไมเอาใจใสในการรับฟงคําสัง่ อาจทําใหเกิดการผิดพลาดเพิ่ม
งาน เพิ่มคาใชจาย ถือวาไมเอาใจใสในอาชีพ

ตัวอยางผังการวิเคราะหเพื่อบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การใชเครื่องถายเอกสาร
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