แผนการจัดการเรียนรู บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
รายวิชา การจัดเก็บเอกสาร รหัสวิชา 2201-2304
ชื่อหนวย วัสดุที่ใชเก็บเอกสาร เวลา 60 นาที

1. สาระสําคัญ
วัสดุสํานักงานเปนสิ่งจําเปนสําหรับงานสํานักงานและงานเลขานุการ ขณะเดียวกันก็มีวัสดุ
สํานักงานบางชนิดใชเพื่อเก็บเอกสาร จึงจําเปนที่จะตองใหผูเรียนไดรจู ัก ชนิดของวัสดุที่ใชเก็บ
เอกสาร วิธีการใช เริ่มตั้งแต การเตรียมกอนเก็บเอกสาร ระหวางปฏิบตั ิงานเอกสาร รวมถึงขั้นตอน
สุดทายคือ เก็บเอกสารสําหรับใชอางอิงหรือการตรวจสอบภายหลัง เพื่อจะไดเลือกใชวัสดุฯ ให
เหมาะสมกับงานและถูกตองตามลักษณะการเก็บเอกสาร
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 มีทักษะในการใชวัสดุทใี่ ชเก็บเอกสารชนิดตาง ๆ
2.2 เรียนรูการใชวัสดุทใี่ ชเก็บเอกสารชนิดตาง ๆ
3. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
3.1 บอกชื่อและคุณสมบัติของวัสดุที่ใชเก็บเอกสารชนิดตาง ๆ
3.2 ใชวัสดุเก็บเอกสารแตละชนิดไดถูกตองตามลักษณะการเก็บเอกสาร
3.3 บอกขั้นตอนวิธีใชวัสดุเก็บเอกสารชนิดตาง ๆ ไดครบถวน
3.4 บอกขั้นตอนปฏิบัติในการใชวัสดุเก็บเอกสารทั้งกอน ระหวาง และเก็บเอกสาร
3.5 นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชในการใชในสํานักงาน
4. อุปกรณ สื่อและการเตรียมการ
4.1 แบบขอคําถามขอ 5.2 (4 ขอ)
4.2 ใบความรูเ รื่อง วัสดุที่ใชเก็บเอกสาร
4.3 วัสดุที่ใชเก็บเอกสารชนิดตาง ๆ
4.4 กระดาน/แผนใส/ฟลิปชารท เปน mind mapping กําหนดหัวขอตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
4.5 แบบทดสอบหลังเรียน
4.6 แบบประเมินและเกณฑการประเมิน
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5. ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู
5.1 ผูดําเนินกิจกรรมชี้แจงผูเ รียนวา วันนี้เปนกิจกรรมตอเนื่องจากชัว่ โมงที่ผานมา
(อุปกรณเก็บเอกสารหรือ....) และมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกทักษะใชวัสดุที่ใช
เก็บเอกสาร
5.2 ใหผูเรียนแตละคน
1. ลองสํารวจวา มีวัสดุสํานักงานอะไรบางที่ผูเรียนพกพามาในคาบเรียนนี้ แตละ
ชนิดมีจํานวนเทาไร และที่บา น (ที่พัก) มีอะไรอีก แตละชนิดมีจํานวนเทาไร (ประมาณคราว ๆ)
เขียนบันทึกไวในกระดาษ
2. ผูเรียนสํารวจที่บันทึกแลวบอกเหตุผลวา ทําไมมีหรือซื้อ “วัสดุสํานักงาน (ชนิด
เดียวกัน) เกินสองชิ้นขึ้นไป”
3. ผูเรียนลองสํารวจวา มีวัสดุสํานักงานอะไรบางที่จําเปนตองใช แตผูเรียนไมได
เตรียมมา และผูเรียนแกปญหาเมื่อขาดวัสดุสํานักงานชนิดอยางไร และทําไมถึงไมมีวัสดุสํานักงาน
ชนิดนั้น ๆ
4. สํารวจวา มีวัสดุสํานักงานอะไรบางที่ผูเรียนซื้อหรือไดมา โดยที่ผูเรียนแทบไมได
หยิบใชเลย และบอกเหตุผลวา ทําไมถึงไมหยิบใช
5.3 ผูดําเนินกิจกรรม นําคําตอบจากเหตุผลของผูเรียน (คําถามขอ 5.2) โดยการสุมถาม
ผูเรียนแตละคน แลวใหผูเรียนวิเคราะหรว มกัน ใหสอดคลองกับหัวขอที่เขียนไวบนกระดาน/
แผนใส/ฟลิปชารท ซึ่งกําหนด หัวขอ 3 หวง 2 เงื่อนไข (ดูตัวอยางการวิเคราะหฯ)
5.4 ผูดําเนินกิจกรรม สุมถามเปนรายบุคคลหรือทั้งหมด ใหผูเรียนบอกชื่อวัสดุสํานักงานที่
ใชในการเก็บเอกสาร ที่ผูเรียนรูจักมาคนละชื่อ โดยใหเขียนลงในกระดาษฟลิปชารท/กระดาน
5.5 ผูดําเนินกิจกรรม สรุปจากคําตอบของผูเรียน ชี้แจง
* ชื่อวัสดุที่ใชเก็บเอกสารหรืออุปกรณที่ใชเก็บเอกสาร จําแนกใหถูกตอง
* ชื่อวัสดุฯ ที่มกั เรียกชื่อผิด โดยการแทนชือ่ ยี่หอ เปนชื่อเรียกวัสดุชนิดนั้น ๆ (max,
post-it, staple, scotch tape)
* ชื่อทับศัพทภาษาอังกฤษแตผิดชนิดของวัสดุฯ นั้น (stapler, tab, index) และบอกชื่อ
ที่ถูกตองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหผูเรียน ทั้งนี้ เปนการทบทวนความรูเดิมที่เกีย่ วของใน
รายวิชาอื่นที่ผเู รียนไดเรียนผานมาแลว
5.6 หลังจากดําเนินกิจกรรมขอ 5.5 แลว ใหผูดําเนินกิจกรรม ลองสุมถามถึงวิธีการใช
วัสดุฯ หรือใหผูเรียนทดลองสาธิตการใชวสั ดุฯ เหลานั้น ซึ่งบางครั้งผูเรียนใชเปนแตไมถูกวิธี (เชน
การเย็บกระดาษ, การเจาะกระดาษ, การใชลิ้นแฟมบางชนิด) ชีแ้ จงเพิ่มเติมรายละเอียดสวนทีย่ ังไม
ครบ ใหผูเรียนอีกครั้งหนึ่ง
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5.7 ผูดําเนินกิจกรรมแจกใบความรูเรื่อง วัสดุที่ใชเก็บเอกสาร มีหัวขอ ชนิดของวัสดุที่ใช
การเก็บเอกสาร วิธีการใช คุณสมบัติ ขั้นตอนปฏิบัติในการใชวัสดุเก็บเอกสารที่เกี่ยวของ ทั้ง
เตรียมการกอนใชเอกสาร ระหวางใชเอกสารและเก็บเอกสาร ขอพึงระวังและอันตรายจากวัสดุฯ
เหลานั้นที่จะเกิดกับเอกสารหรือผูใชวัสดุฯ
5.8 ผูดําเนินกิจกรรม บรรยายหัวขอดังกลาวตามใบความรูเรื่อง วัสดุที่ใชเก็บเอกสร
5.9 ผูดําเนินกิจกรรมสาธิตวิธีการใชวัสดุทใี่ ชเก็บเอกสาร นอกเหนือจากขอ 5.6
5.10 ใหผูเรียนทดลองใชวสั ดุที่ใชเก็บเอกสารชนิดตาง ๆ
5.11 ประเมินผลการเรียนรูหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบ (ใหสอดคลองกับจุดประสงคเชิง
พฤติกรรมขอ 3.1, 3.3, 3.4)
ขอเสนอแนะสําหรับผูดําเนินกิจกรรม
* การเย็บกระดาษ การเจาะกระดาษ เปนการใชวัสดุฯ ที่หลายคนมองขามและใชผดิ วิธี
*หากมีการนําเรื่อง วัสดุใชเก็บเอกสารที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรมาใชในหนวยนี้ ผูดาํ เนิน
กิจกรรมอยาลืมใสเนื้อหาดังกลาวในใบความรูดวย
* หากมีตวั อยางของจริงหรือภาพวัสดุทใี่ ชในการเก็บเอกสารชนิดอื่น เชน treasury tag,
clip dispenser, แฟมเสนอเซ็น, แฟมสันหลุด เปนตน ก็จะทําใหผูเรียนรูจักวัสดุฯ ที่หลากหลาย
ยิ่งขึ้น (ดูวัสดุสํานักงานชนิดตาง ๆ ไดที่ http://www.nsdv.go.th/commerce/secface.htm)
* สําหรับแผนฯ หนวยนี้ยังไมสมบูรณเพราะไมไดแนบ ใบความรูและแบบประเมิน
เนื่องจากผูเขียนตองการเนนเฉพาะการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
* สามารถนําไปจัดกิจกรรมในรายวิชาอืน่ ที่เกี่ยวของระดับ ปวช. พณิชยการ ไดแก การใช
เครื่องใชสํานักงาน, งานสํานักงาน ระดับ ปวส. บริหารธุรกิจเชน การจัดการเก็บเอกสาร สําหรับ
รายวิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ เชน การใชเครือ่ งใชสํานักงาน
* การวิเคราะหแผนบูรณาการฯ ฉบับนี้ สามารถใชบทความในเว็บไซตนี้ประกอบ
http://www.nsdv.go.th/commerce/text2008/stationery.htm
* การวิเคราะหแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงนี้ เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน ไม

เกี่ยวของกับหนวยงานตนสังกัด

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

ซื้อจํานวนมาก ราคาถูกกวา

มีเผื่อไวสํารองใช

ราคาไมแพง ไมเนนรูปแบบ

ไมเนนรูปแบบแปลกตา นารักเพราะอาจจะหายไดงาย

ไมซื้อวัสดุฯ โดยการเลียนแบบเพื่อน

ใชวัสดุฯ ชนิดอื่นแทนได

การรีบซื้ออาจจะไดของแพงและคุณภาพไมดี

โดนผูสอนตักเตือน, อาย
การยืมเพื่อน ทําใหรบกวนผูอื่น

มีจํานวนพอดีกับการใชงาน

พอประมาณ

หากเปนการสอบ อาจจะสอถึงการทุจริตในการสอบ

วัสดุที่มีคุณภาพ ทําใหงานสะอาดและเรียบรอย

เลือกใชวัสดุฯ ที่ปลอดภัยตอสุขภาพ

ไมซื้อเพราะสีสนั สวยงาม
ไมซื้อเพราะจะนําไปสะสม
ไมซื้อเพราะนํามาใชประดับตกแตง

เลือกใชวัสดุฯ ตรงกับงานที่ตองการ

มีเหตุผล

ประเด็นบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
วัสดุที่ใชเก็บเอกสาร

ความรู

คุณธรรม

มีภูมิคุมกัน

ประหยัดคาใชจาย

เลือกใชวัสดุฯ ที่อาจจะใชแทนกันได

มีระเบียบวินัยไมยืมเพื่อน

รูวิธีการใชงานไดถูกตองตามขั้นตอน

รับผิดชอบในฐานะเปนผูเรียนที่จะตองเตรียม
วัสดุอุปกรณใหพรอม

เลือกใชวัสดุฯ ที่มีคุณภาพ

ไมสรางความเดือดรอนและรบกวนผูอื่น

เลือกใชวัสดุฯ ที่ปลอดภัย

ตัวอยางผังการวิเคราะหบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง วัสดุที่ใชเก็บเอกสาร
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