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รายการตรวจสอบและอนุญาตใหใช 

 
 

  □ ควรอนุญาตใหใชในการสอนได 

 □ ควรปรับปรุงเกี่ยวกับ
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
                          ลงชื่อ...................................................... 

(นางสาวอรภชา  กฤชเอกศิลป) 
หัวหนาแผนกวิชาพาณิชยกรรม 

........../............/........... 

 □ ควรอนุญาตใหใชในการสอนได 
 □ ควรปรับปรุงดังเสนอ 
 □ อื่น ๆ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ...................................................... 
 ( นายอรุณ  เกล่ือนพันธ ) 

  รองผูอำนวยการฝายวิชาการ 
........./............/........... 

   □ ควรอนุญาตใหใชในการสอนได 
                   □ อื่น ๆ 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ...................................................... 
( นายพิษณุเวท  โพธ์ิเพ็ชร ) 

ผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
........./............/........... 

 
 
 
 



 

คำนำ 
 

แผนการจัดการเรียนรูวิชา  “พิมพไทยเบื้องตน”  รหัสวิชา 20200-1004 จัดทำข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอน วิชาพิมพไทยเบื้องตน   ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  2562  ของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   โดยจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 18 สัปดาห  สัปดาหละ 4 ชั่วโมง เนื้อหา
ภายในแบงออกเปน 10 หนวย  ประกอบดวย ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเครื่องพิมพดีด การพิมพแปนอักษรลาง การฝก
พิมพทบทวนแปนอักษรลาง  การพิมพแปนอักษรบน  การพิมพแปนตัวเลข  การฝกพิมพทบทวนแปนอักษรลางและ 
อักษรบนการพิมพแปนเครื่องหมายตางๆ การพิมพวางศูนยตามแนวนอนและแนวตั้ง การพิมพบัญชรหรือ การพิมพเวน
ระยะจำกัดตอน 

ผูจัดทำแผนการสอนหวังวา  จะเอ้ืออำนวยใหเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนเปนอยางดียิ่ง  หาก
อาจารยผูสอนนำแผนการสอนเลมนี้ไปใชในการจัดการเรียนการสอนมีขอเสนอแนะประการใดขอไดโปรดแจงผูจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรูดวย  จักเปนพระคุณอยางยิ่ง 
  
 
 

อุษา ไชยบุรินทร 
              ผูจัดทำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
  

 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรูและการประเมินตามสภาพจริง 
สวนท่ี 1 แผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ช่ือวิชา    พิมพไทยเบื้องตน  รหัสวิชา   20200-1004  จำนวนหนวยกิต   2   จำนวนชั่วโมง/สัปดาห   4   
ภาคเรียน 1  ปการศึกษา 2564 
2.  คำอธิบายรายวิชา 
   ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการพิมพไทยแบบสัมผัส การพิมพแปนอักษร แปนตัวเลข สัญลักษณ 
เครื่องหมาย การพิมพประโยค การคำนวณคำสุทธิ และการบำรุงรักษาเครื่องพิมพดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร 
3.  จุดประสงครายวิชา      
        3.1  มีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับเครื่องพิมพดีดไทย 
             3.2  มีทักษะในการพิมพดีดแบบสัมผัส 
             3.3. มีทักษะในการแกไขเครื่องพิมพดีดอยางงายและบำรุงรักษาเครื่องพิมพดีด 
             3.4  มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพิมพดีด 
4.  สมรรถนะรายวิชา 
  4.1 แสดงความรูเก่ียวกับหลกัการพิมพไทยแบบสัมผัส 
  4.2 พิมพแบบสัมผัสแปนพิมพตาง ๆ ตามหลักการ 
  4.3 คำนวณคำสุทธิตามหลักเกณฑ 
  4.4 บำรุงรักษาเครื่องพิมพดีด 
 



 
5.  ตารางวิเคราะหหลักสูตร 

ตารางวิเคราะหหลักสูตร 
วิทยาลัย........การอาชีพบางสะพาน.........................รหสัวิชา .....20200-1004...............ช่ือวิชา..........พิมพไทยเบ้ืองตน................หนวยกิต....0-4-2................... 

สาขาวิชา.............การบัญชี......... ภาคเรยีนท่ี....1... ปการศึกษา.....2564..............ผูรับผดิชอบ....นางอุษา  ไชยบุรินทร............................... 
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1. ความรูเบ้ืองตนในการเรียน 2 2 3 - - - - - 7 10 

2. การพิมพแปนอักษรลาง 2 2 3 - - - 3 - 10 4 

3. การฝกพิมพทบทวนแปนอักษรลาง 2 3 3 - - - 3 - 11 3 

4. การฝกพิมพแปนอักษรบน 2 2 3 - - - 3 - 10 5 

5. การพิมพแปนตัวเลข 2 2 3 - - - 3 - 10 6 
 

6. การพิมพทบทวนแปนอักษรบนและลาง 2 3 3 - - - 4 - 12 2 
 

7. การพิมพแปนเครือ่งหมายตาง ๆ 2 2 2 - - - 4 - 10 7 
 

8. การพิมพวางศูนยตามแนวตั้งและแนวนอน 2 2 2 - - - 3 - 9 8 
 

9. การพิมพบัญชร 2 2 2 - - - 3 - 9 9 
 

10. การฝกพิมพเพ่ือพัฒนาความเร็ว 2 3 3 - - - 4 - 12 1 
 

รวม 20 23 27 - - - 30 - 100  

ลำดับความสำคญั 4 3 2    1    



 

6.  กำหนดหนวยการเรียนรูจากการวิเคราะหคำอธิบายรายวิชา 
 

หนวยการเรียนรู จุดประสงคการเรยีนรูประจำหนวย สมรรถนะประจำหนวย 
1. ความรูเบื้องตนในการเรียน 1.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการพิมพ

ไทย 
1.2 มีทักษะในการบำรุงรักษาเครื่อง 
1.3 มีกิจนิสัยท่ีดีในการพิมพ 

1.1 แสดงความรูในการบำรุงรกัษา
เครื่องพิมพดดี 

2. การพิมพแปนอักษรลาง 2.1 มีทักษะในการพิมพไทยแบบสัมผัส 
2.2 มีทักษะในการบำรุงรักษาเครื่อง 
2.3 มีกิจนิสัยท่ีดีในการพิมพ 

2.1 พิมพสัมผัสแปนอักษรลาง 

3. การฝกพิมพทบทวนแปนอักษรลาง 3.1 มีทักษะในการพิมพไทยแบบสัมผัส 
3.2 มีทักษะในการบำรุงรักษาเครื่อง 
3.3 มีกิจนิสัยท่ีดีในการพิมพ 

3.1 พิมพทบทวนแปนอักษรลาง 

4. การฝกพิมพแปนอักษรบน 4.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการพิมพ
ไทย 
4.2 มีทักษะในการบำรุงรักษาเครื่อง 

4.1 พิมพแปนอักษรบน 

5. การพิมพแปนตัวเลข 5.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการพิมพ
ไทย 
5.2 มีทักษะในการบำรุงรักษาเครื่อง 
5.3 มีกิจนิสัยท่ีดีในการพิมพ 

5.1 พิมพแปนตัวเลข 

6. การพิมพทบทวนแปนอักษรบนและลาง 6.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการพิมพ
ไทย 
6.2 มีทักษะในการพิมพไทยแบบสัมผัส 
6.3 มีทักษะในการบำรุงรักษาเครื่อง 

6.1 พิมพทบทวนแปนอักษรบนและลาง 

7. การพิมพแปนเครื่องหมายตาง ๆ 7.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการพิมพ
ไทย 
7.2 มีทักษะในการพิมพไทยแบบสัมผัส 
7.3 มีกิจนิสัยท่ีดีในการพิมพ 

7.1 พิมพแปนเครื่องหมายตาง ๆ 

8. การพิมพวางศูนยตามแนวตั้งและ 
แนวนอน 

8.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการพิมพ
ไทย 
8.2 มีทักษะในการพิมพไทยแบบสัมผสั 
8.3 มีกิจนิสัยท่ีดีในการพิมพ 

8.1 พิมพวางศูนยตามแนวตั้งและ 
แนวนอน 

9. การพิมพบัญชร 9.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการพิมพ
ไทย 
9.2 มีทักษะในการพิมพไทยแบบสัมผัส 
9.3 มีกิจนิสัยท่ีดีในการพิมพ 

9.1 พิมพบัญชร 

10. การฝกพิมพเพ่ือพัฒนาความเร็ว 10.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
พิมพไทย 
10.2 มีทักษะในการพิมพไทยแบบสัมผัส 
10.3 มีกิจนิสัยท่ีดีในการพิมพ 

10.1 พิมพเพ่ือพัฒนาความเร็วและ 
คำนวณคำสุทธิ 



 

 
7. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรูสภาพจริง 

7.1 การแบงคะแนน คิดเปนรอยละ 50 ผานเกณฑการประเมิน 
 

หนวยท่ี 
ทดสอบ (พุทธ

พิสัย) 

ผลงาน/
ปฏิบัติงาน  

(ทักษะพิสัย) 

พฤติกรรม (จิต
พิสัย) 

รวม 
รอยละ 50  
ของคะแนน

เต็ม 

1 5 1 3 9 4.5 
2 5 2 3 10 5 
3 5 1 3 9 4.5 
4 5 2 3 10 5 
5 5 1 3 9 4.5 
6 6 2 3 11 5.5 
7 6 1 3 10 5 
8 6 2 3 11 5.5 
9 6 1 3 10 5 

10 6 2 3 11 5.5 
รวม 55 15 30 100   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

พุทธพิสัย         55 คะแนน  
 ทดสอบระหวางภาคเรียน    25 คะแนน   
 ทดสอบประมวลผลปลายภาคเรียน   30 คะแนน   
ทักษะพิสัย        
 ทดสอบใบงาน      15 คะแนน  15 คะแนน  
จิตพิสัย       30 คะแนน  30 คะแนน  
   7.2 ผลการประเมินการเรยีนรู        
 การวัดและประเมินผลแตละครั้งตองผานเกณฑ รอยละ ของคะแนนเต็ม แลวนําคะแนนรวมมาตัดสิน 
      
 ผลการเรียนตามเกณฑ ดังนี้       
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  80 ข้ึนไป ระดับผลการเรียน 4  
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  75-79  ระดบัผลการเรยีน 3.5  
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  70-74  ระดบัผลการเรยีน 3  
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  65-69  ระดบัผลการเรยีน 2.5  
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  60-64  ระดบัผลการเรยีน 2  
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  55-59  ระดบัผลการเรยีน 1.5  
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  50-54  ระดบัผลการเรยีน 1  
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  49 ลงไป ระดับผลการเรียน 0  
        
  8. เครื่องมือการวัดผล         
      8.1 แบบทดสอบหลังเรียน       
      8.2 ใบงาน        
      8.3 แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สวนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูและการประเมินตามสภาพจริงประจำหนวยการเรียนรู 

 หนวยการเรียนรู.........หนวยท่ี  1......เรื่อง............ความรูเบื้องตนในการเรียน… จำนวน........3...........ช่ัวโมง 
1 จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 

1.1  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการพิมพไทย 
1.2  มีทักษะในการบำรุงรักษาเครื่อง 
1.3  มีกิจนิสัยท่ีดีในการพิมพ 

2. สมรรถนะประจำหนวย 
2.1  แสดงความรูในการบำรุงรักษาเครื่องพิมพดีด 

3. เนื้อหา 
           ภายใตการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบันท่ีมีลักษณะไรพรมแดนและเปลี่ยนแปลงรุดหนาอยูตลอดเวลา 
ไดมีการนำเอาเทคโนโลยีท่ีเปนเครือขายท่ีทันสมัยเขามามีบทบาท ในการปฏิบัติงานกันอยางแพรหลายและจริงจัง 
ทำใหเครื่องใชสำนักงาน อยางเชน เครื่องพิมพดีด มีความสำคัญนอยลงอยางเห็นไดชัด แตอยางไรก็ตาม เครื่อง
พิมพดีดก็ยังคงมีหนวยงานและองคการตาง ๆ นำมาใชปฏิบัติงานอยู แตคอนขางนอยลง 
           เครื่องพิมพดีด เปนเครื่องใชสำนักงานอันดับตนในการพิมพดีดสัมผัส เพ่ือพัฒนาไปสูการพิมพสัมผัสใน
ระบบงานคอมพิวเตอร ดังนั้น เพ่ือเปนการสรางรากฐานการพิมพสัมผัสใหเกิดความแมนยำ ตลอดจนเม่ือนักเรียน 
นักศึกษาจบการศึกษาออกไปสามารถผลิตเอกสารและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงตองมีการจัดการเรียน 
การสอนใหแกนักเรียนไดมีการศึกษาและเรียนรูในรายวิชาเครื่องพิมพดีด  
 นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำคุณลักษณะ 3 D มาประยุกตใชในการเรียน โดยนำ
กระดาษท่ีผานการใชมาแลว Re-use มาใชในการพิมพฝกปฏิบัติการพิมพเพ่ือพัฒนาความแมนยำ ตลอดจนใชวัสดุ
อุปกรณใหคุมคา และมีความพอเพียง รูจักใช รูจักประหยัด ใชแลว ใชซ้ำและนำกลับมาใชใหม 
 คุณลักษณะ 3 D มาประยุกตใชในการเรียนไดอยางถูกตอง 
  - ดานประชาธิปไตย โดยรวมแลกเปลี่ยนเสนอแนะความคิดเห็นในชั้นเรียน  
  - ดานคุณธรรมจริยธรรมและความเปนไทย โดยมีความเพียรพยายาม กระตือรือรนและสามารถ
ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายเสร็จทันตามระยะเวลาท่ีกำหนด ใชวัสดุฝกอยางคุมคา ประหยัดตลอดจนรวมทำ
กิจกรรมและรับอาสาชวยเหลืองานครูและเพ่ือนรวมชั้นเรียน 
  - ดานภูมิคุมกันจากยาเสพติด โดยการใชเวลาวางใหเกิดคุณประโยชน หม่ันฝกฝนและทบทวน
การเรียนอยางสม่ำเสมอ 
 
 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรูในการบำรุงรักษาเครื่องพิมพดีด 
 

1. นักเรียนสามารถอธิบายประวัติ วิวัฒนาการและ
ความสำคัญได 
2. นักเรียนสามารถใชเทคนิควิธีการเพ่ือพิมพสัมผัสได 
3. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ
ดีดไดประเทศชาติ 
เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู 
1. แบบทดสอบความรูเบื้องตน 
2. แบบประเมินใบงาน 
3. แบบประเมินพฤติกรรม 



 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

1-2/9 ปฐมนเิทศ และบทนำ  
1. ปฐมนิเทศ 
2. ความรูพ้ืนฐานในการพิมพดีดอังกฤษ 
Motivation  สรางความสนใจ 
สอบถาม แลกเปลี่ยน 
การใหสำรวจเครื่องพิมพดีด 
Information  ใหขอมูล 
อธิบายสวนตาง ๆ ของเครื่องพิมพดีด 
Application ทดลอง/ฝกปฏิบัต ิ
ใหทดลองลงมือปฏิบัติ สัมผสัเครื่องพิมพดีด
หลังไดรับขอมูล 
Progress วัดผลประเมินผล 
สอบถาม/ตอบคำถามของครูท่ีเก่ียว
สวนประกอบของเครื่องพิมพดีด 

1. เครื่องพิมพดีดสาธิต 
2. อุปกรณทำความ
สะอาดเครื่องพิมพดีด 
(กิจกรรม 5 ส.) 
3. เครื่องคอมพิวเตอร 
4. หนังสือเรียนวิชา
พิมพไทยเบื้องตน 
5. ใบงาน 
6.google  
Classroom 
 

แบบทดสอบ 
ความรูเบื้องตน 
-  แบบประเมิน
คานิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
 

เครื่องมือ 
1. แบบทดสอบ 
2. แบบประเมินใบ
งาน 
3. แบบประเมิน
พฤติกรรม 
วิธีการวัดผล 
1. การสังเกต 
2. การตอบคำถาม 
3. การปฏิบัติ 

 
 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู  
 6.1 การแบงคะแนน  

คะแนนทดสอบความรู  3 คะแนน 
ทักษะ    1 คะแนน 
จิตพิสัย    3 คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 2 คะแนน 

  รวม   9 คะแนน 
 6.2  ผลการประเมินการเรยีนรู 
        การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ  ของคะแนนเต็ม แลวนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ข้ึนไป    ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79    ระดบัผลการเรยีน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74    ระดบัผลการเรยีน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69    ระดับผลการเรียน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64    ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59    ระดบัผลการเรยีน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54    ระดบัผลการเรยีน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกวา 49 ลงมา   ระดบัผลการเรยีน 0 
 
 



 

7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบสังเกตพฤติกรรม 

 7.2  แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3  แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4  ใบงาน 
 

8. ใบบันทึกหลังการสอน 
              บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใชแผนการสอน. 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 

• ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบงานหนวยท่ี 1 
1.ใหนักเรียนพิมพเอกสารตามคำบรรยายท่ีมอบให 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

 
 

หนวยท่ี 1 จงเลือกค ำตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 

1. ตัวอักษรใดใชนิ้วกลำงในกำรพิมพสัมผัส 

ก. ตัวอักษร ส   ข. ตัวอักษร น 

ค. ตัวอักษร ผ   ง. ตัวอักษร ม 

 

2. ตัวอักษรใดใชนิ้วกอยซ้ำยในกำรพิมพสัมผัส 

ก. ตัวอักษร ป   ข. ตัวอักษร ผ 

ค. ตัวอักษร ม   ง. ตัวอักษร ท 

 

3. ตัวอักษร ย ใชนิ้วใดในกำรพิมพสัมผัสไดถูกตอง 

ก. นิ้วนำงขวา  ข. นิ้วนำงซ้ำย 

ค. นิ้วกอยขวา   ง. นิ้วกอยซ้ำย 

 

4. ตัวอักษร จ ใชนิ้วใดในกำรพิมพสัมผัสไดถูกตอง 

ก. นิ้วนางขวา   ข. นิ้วนำงซ้ำย 

ค. นิ้วกอยขวา   ง. นิ้วกอยซ้ำย 

 

5. ตัวอักษร พ ใชนิ้วใดในกำรพิมพสัมผัสแปนอักษรไดถูกตอง 
ก. นิ้วชี้ซ้ำย    ข. นิ้วกลำงซ้ำย 
ค. นิ้วนำงซ้ำย    ง. นิ้วกอยซ้ำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

 
 
 



 

 หนวยการเรียนรู.........หนวยท่ี  2......เรื่อง...........การพิมพแปนอักษรลาง…… จำนวน..............6..............ช่ัวโมง 
1. จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 

1.1 มีทักษะในการพิมพไทยแบบสัมผัส 
1.2 มีทักษะในการบำรุงรักษาเครื่อง 
1.3 มีกิจนิสัยท่ีดีในการพิมพ 

2. สมรรถนะประจำหนวย 
2.1 พิมพสัมผัสแปนอักษรลาง 

3. เนื้อหา 
            การเรียนวิชาพิมพดีด กอนอ่ืนจะตองเริ่มเรียนรูจากแปนเหยา ซ่ึงเปนหลักในการพิมพแปนอักษรอ่ืน ๆ 
ตอไป ผูเรียนจะตองเรียนรูวิธีการวางนิ้วบนแปนเหยา การเคาะแปนอักษร การปดแคร และการฝกพิมพโดยวิธีการ
สัมผัสท่ีถูกตองและรวดเร็ว เพ่ือพัฒนาทักษะความเร็ว และความแมนยำตอไป 
 นอมนำหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำคุณลักษณะ 3 D มาประยุกตใชในการเรียน โดยนำ
กระดาษท่ีผานการใชมาแลว Re-use มาใชในการพิมพฝกปฏิบัติการพิมพเพ่ือพัฒนาความแมนยำ ตลอดจนใชวัสดุ
อุปกรณใหคุมคา และมีความพอเพียง รูจักใช รูจักประหยัด ใชแลว ใชซ้ำและนำกลับมาใชใหม 
 คุณลักษณะ 3 D มาประยุกตใชในการเรียนไดอยางถูกตอง 
  - ดานประชาธิปไตย โดยรวมแลกเปลี่ยนเสนอแนะความคิดเห็นในชั้นเรียน  
  - ดานคุณธรรมจริยธรรมและความเปนไทย โดยมีความเพียรพยายาม กระตือรือรนและสามารถ
ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายเสร็จทันตามระยะเวลาท่ีกำหนด ใชวัสดุฝกอยางคุมคา ประหยัดตลอดจนรวมทำ
กิจกรรมและรับอาสาชวยเหลืองานครูและเพ่ือนรวมชั้นเรียน 
  - ดานภูมิคุมกันจากยาเสพติด โดยการใชเวลาวางใหเกิดคุณประโยชน หม่ันฝกฝนและทบทวน
การเรียนอยางสม่ำเสมอ 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
1. พิมพสัมผัสแปนอักษรลาง 
 

1. นักเรียนสามารถใชเทคนิควิธีการเพ่ือพิมพสัมผัสได 
2. นักเรียนสามารถใชวิธีการบำรุงรักษาเครื่องพิมพดีด
ท่ีไดศึกษาไปปฏิบัติภายหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียน
การสอน 
เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู 
1. แบบทดสอบความรูเบื้องตน 
2. แบบประเมินใบงาน 
3. แบบประเมินพฤติกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

3-
6/12 

การเรียนรูแปนอักษรลาง  
1. การพิมพแปนอักษรลาง 
Motivation  สรางความสนใจ 
สอบถาม แลกเปลี่ยน การตั้งสมมติฐาน 
Information  ใหขอมูล 
อธิบายแปนพิมพ 
Application ทดลอง/ฝกปฏิบัต ิ
ใหทดลองลงมือปฏิบัติ สัมผัสเครื่องพิมพดีด
หลังไดรับขอมูล 
Progress วัดผลประเมินผล 
สอบถาม/ตอบคำถามของครู และใหฝก
ปฏิบัติจริงเพ่ือทดสอบ และตรวจใบงาน 

 

1. เครื่องพิมพดีดสาธิต 
2. อุปกรณทำความ
สะอาดเครื่องพิมพดีด 
(กิจกรรม 5 ส.) 
3. เครื่องคอมพิวเตอร 
4. หนังสือเรียนวชิา
พิมพไทยเบื้องตน 
5. ใบงาน 
6.Google class 
room 
 

แบบฝกปฏิบัติ 
การพิมพ 
-  แบบประเมิน
คานิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
 

เครือ่งมือ 
1. แบบทดสอบ 
2. แบบประเมินใบ
งาน 
3. แบบประเมิน
พฤติกรรม 
วิธีการวัดผล 
1. การสังเกต 
2. การตอบคำถาม 
3. การปฏิบัติ 

6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู  
 6.1 การแบงคะแนน  

คะแนนทดสอบความรู  3 คะแนน 
ทักษะ    2 คะแนน 
จิตพิสัย    3 คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 2 คะแนน 

  รวม   10 คะแนน 
 6.2  ผลการประเมินการเรยีนรู 
        การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ  ของคะแนนเต็ม แลวนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ข้ึนไป    ระดบัผลการเรยีน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79    ระดับผลการเรียน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74    ระดบัผลการเรยีน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69    ระดบัผลการเรยีน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64    ระดบัผลการเรยีน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59    ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54    ระดับผลการเรยีน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกวา 49 ลงมา   ระดบัผลการเรยีน 0 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบสงัเกตพฤติกรรม 
 7.2  แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3  แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4  ใบงาน 
 



 

8. ใบบันทึกหลังการสอน 
              บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใชแผนการสอน. 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 

• ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
 

 
 

ใบงานหนวยท่ี 2 
1.ใหนักเรียนพิมพเอกสารตามคำบรรยายท่ีมอบให 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

 
หนวยท่ี 2 จงเลือกคำตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 

1. ตัวอักษร น ใชนิ้วใดในกำรพิมพสัมผัสแปนอักษรไดถูกตอง 

ก. นิ้วนำงซ้ำย   ข. นิ้วกอยซ้ำย 

ค. นิ้วนำงขวา   ง. นิ้วกอยขวา 

2. ตัวอักษรใดใชนิ้วชี้ซ้ำยในกำรพิมพสัมผัสไดถูกตองท้ังหมด 

ก. พ,ท,อ   ข. ด,พ,ร 

ค. อ,พ,ท   ง. พ,ด,อ 

3. ขอใดกล่ำวถูกตอง 

ก. แปนตัวอักษร ส คูกับตัวอักษร ซ   ข. แปนตัวอักษร ม คูกับตัวอักษร ฝ 

ค. แปนตัวอักษร ฐ คูกับตัวอักษร บ   ง. แปนตัวอักษร ย คูกับตัวอักษร ณ 

 

4. ตัวอักษรใดบนแปนพิมพท่ีมีคูกับตัวอักษร ฝ 

ก. ภ   ข. ฦ  

ค. ฬ   ง. ฒ 

5 ตัวอักษรใดบนแปนพิมพท่ีมีคูกับตัวอักษร พ 

ก. ฎ   ข. ฑ 

 ค. ธ    ง. ฤ 

 



 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรูและการประเมินตามสภาพจริงประจำหนวยการเรียนรู 

หนวยการเรียนรู.........หนวยท่ี  3......เรื่อง............การฝกพิมพทบทวนแปนอักษรลาง… จำนวน.....12......ช่ัวโมง 
1. จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 

1.1 มีทักษะในการพิมพไทยแบบสัมผัส 
1.2 มีทักษะในการบำรุงรักษาเครื่อง 
1.3 มีกิจนิสัยท่ีดีในการพิมพ 

2. สมรรถนะประจำหนวย 
2.1 การฝกพิมพทบทวนแปนอักษรลาง 

3. เนื้อหา 
           เม่ือเรียนรูอักษรแปนอักษรลาง และฝกพิมพโดยวิธีสัมผัสไดอยางถูกตองรวดเร็วแลว ตอไปจะเปนการ
เรียนรูแปนอักษรตาง ๆ จนครบทุกแปนอักษร ซ่ึงผูเรียนจะตองพยายามจดจำและฝกพิมพแปนอักษรท่ีเรียน
ท้ังหมดจนเกิดทักษะ เพ่ือนำไปสูการพิมพงานข้ันผลิตอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำคุณลักษณะ 3 D มาประยุกตใชในการเรียน โดยนำ
กระดาษท่ีผานการใชมาแลว Re-use มาใชในการพิมพฝกปฏิบัติการพิมพเพ่ือพัฒนาความแมนยำ ตลอดจนใชวัสดุ
อุปกรณใหคุมคา และมีความพอเพียง รูจักใช รูจักประหยัด ใชแลว ใชซ้ำและนำกลับมาใชใหม 
 คุณลักษณะ 3 D มาประยุกตใชในการเรียนไดอยางถูกตอง 
  - ดานประชาธิปไตย โดยรวมแลกเปลี่ยนเสนอแนะความคิดเห็นในชั้นเรียน  
  - ดานคุณธรรมจริยธรรมและความเปนไทย โดยมีความเพียรพยายาม กระตือรือรนและสามารถ
ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายเสร็จทันตามระยะเวลาท่ีกำหนด ใชวัสดุฝกอยางคุมคา ประหยัดตลอดจนรวมทำ
กิจกรรมและรับอาสาชวยเหลืองานครูและเพ่ือนรวมชั้นเรียน 
  - ดานภูมิคุมกันจากยาเสพติด โดยการใชเวลาวางใหเกิดคุณประโยชน หม่ันฝกฝนและทบทวน
การเรียนอยางสม่ำเสมอ 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
1. การฝกพิมพทบทวนแปนอักษรลาง 
 

1. นักเรียนสามารถใชเทคนิควิธีการเพ่ือพิมพสัมผัสได
อยางรวดเร็วและแมนยำ 
2. นักเรียนสามารถใชวิธีการบำรุงรักษาเครื่องพิมพดีดท่ี
ไดศึกษา 
ไปปฏิบัติภายหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอน 
เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู 
1. แบบทดสอบความรูเบื้องตน 
2. แบบประเมินใบงาน 
3. แบบประเมินพฤติกรรม 

 
 
 
 
 
 
 



 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน 
เครือ่งมือและ
วิธีการวัดผล 

7-8/6 การพิมพทบทวนแปนอักษรลาง  
1. การพิมพทบทวนแปนอักษรลาง 
Motivation  สรางความสนใจ 
สอบถาม แลกเปลี่ยน การตั้งสมมติฐาน 
Information  ใหขอมูล 
อธิบายแปนพิมพ 
Application ทดลอง/ฝกปฏิบัต ิ
ใหทดลองลงมือปฏิบัติ สัมผัสเครื่องพิมพดีด
หลังไดรับขอมูล 
Progress วัดผลประเมินผล 
สอบถาม/ตอบคำถามของครู และใหฝก
ปฏิบัติจริงเพ่ือทดสอบ และตรวจใบงาน 

 

1. เครื่องพิมพดีดสาธิต 
2. อุปกรณทำความ
สะอาดเครื่องพิมพดีด 
(กิจกรรม 5 ส.) 
3. เครื่องคอมพิวเตอร 
4. หนังสือเรียนวิชา
พิมพไทยเบื้องตน 
5. google Class 
Room 
6. ใบงาน 
 

แบบฝกปฏิบัติ 
การพิมพ 
-  แบบประเมิน
คานิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
 

เครื่องมือ 
1. แบบทดสอบ 
2. แบบประเมินใบ
งาน 
3. แบบประเมิน
พฤติกรรม 
วิธีการวัดผล 
1. การสังเกต 
2. การตอบคำถาม 
3. การปฏิบัติ 

6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู  
 6.1 การแบงคะแนน  

คะแนนทดสอบความรู  3 คะแนน 
ทักษะ    1 คะแนน 
จิตพิสัย    3 คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 2 คะแนน 

  รวม   9 คะแนน 
 6.2  ผลการประเมินการเรยีนรู 
        การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ  ของคะแนนเต็ม แลวนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ข้ึนไป    ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79    ระดบัผลการเรยีน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74    ระดบัผลการเรยีน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69    ระดับผลการเรียน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64    ระดบัผลการเรยีน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59    ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54    ระดับผลการเรยีน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกวา 49 ลงมา   ระดบัผลการเรยีน 0 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2  แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3  แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4  ใบงาน 
 



 

8. ใบบันทึกหลังการสอน 
              บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใชแผนการสอน. 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 

• ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
 
 
 
 
 

ใบงานหนวยท่ี 3  
1.ใหนักเรียนพิมพเอกสารตามคำบรรยายท่ีมอบให 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 

 
หนวยท่ี 3 จงเลือกค ำตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 

1. ตัวอักษรใดบนแปนพิมพท่ีมีคูกับตัวอักษร ร 

ก. ณ  ข. ญ 

 ค. ฯ   ง. ษ 

2. ตัวอักษรใดบนแปนพิมพท่ีมีคูกับตัวอักษร ค 

ก. 3   ข. 4 

 ค. 5   ง. 6 

3. ตัวอักษรใดบนแปนพิมพท่ีมีคูกับตัวอักษร ถ 

ก. 3   ข. 4 

 ค. 5   ง. 6 

4. ตัวอักษรใดบนแปนพิมพท่ีมีคูกับตัวสระ -เ 

ก. ฌ   ข. ณ  

ค. ฎ   ง. ฏ 

 

5. ตัวอักษรใดบนแปนพิมพท่ีมีคูกับตัวอักสระ ใ 

ก. ฎ   ข. ฦ 

 ค. ฬ   ง. ฒ 

 



 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

 
 
 



 

 หนวยการเรียนรู.........หนวยท่ี  4......เรื่อง............การฝกพิมพแปนอักษรบน… จำนวน.......6..........ช่ัวโมง 
1. จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 

1.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการพิมพไทย 
1.2 มีทักษะในการบำรุงรักษาเครื่อง 

2. สมรรถนะประจำหนวย 
2.1 การฝกพิมพแปนอักษรบน 

3. เนื้อหา 
            การเรียนวิชาพิมพดีด ตองเริ่มเรียนรูจากแปนเหยา แปนอักษรลาง แปนอักษรบน ซ่ึงเปนหลักในการ
พิมพแปนอักษรอ่ืน ๆ ตอไป ผูเรียนจะตองเรียนรูวิธีการวางนิ้วบนแปนเหยา การเคาะแปนอักษร การปดแคร และ
การฝกพิมพโดยวิธีการสัมผัสท่ีถูกตองและรวดเร็ว เพ่ือพัฒนาทักษะความเร็ว และความแมนยำตอไป 
 นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำคุณลักษณะ 3 D มาประยุกตใชในการเรียน โดยนำ
กระดาษท่ีผานการใชมาแลว Re-use มาใชในการพิมพฝกปฏิบัติการพิมพเพ่ือพัฒนาความแมนยำ ตลอดจนใชวัสดุ
อุปกรณใหคุมคา และมีความพอเพียง รูจักใช รูจักประหยัด ใชแลว ใชซ้ำและนำกลับมาใชใหม 
 คุณลักษณะ 3 D มาประยุกตใชในการเรียนไดอยางถูกตอง 
  - ดานประชาธิปไตย โดยรวมแลกเปลี่ยนเสนอแนะความคิดเห็นในชั้นเรียน  
  - ดานคุณธรรมจรยิธรรมและความเปนไทย โดยมีความเพียรพยายาม กระตือรือรนและสามารถ
ปฏิบตัิงานท่ีไดรับมอบหมายเสร็จทันตามระยะเวลาท่ีกำหนด ใชวัสดุฝกอยางคุมคา ประหยัดตลอดจนรวมทำ
กิจกรรมและรับอาสาชวยเหลืองานครูและเพ่ือนรวมชั้นเรียน 
  - ดานภูมิคุมกันจากยาเสพติด โดยการใชเวลาวางใหเกิดคุณประโยชน หม่ันฝกฝนและทบทวน
การเรียนอยางสม่ำเสมอ 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
1. การฝกพิมพแปนอักษรบน 
 

1. นักเรียนสามารถใชเทคนิควิธีการเพ่ือพิมพสัมผัสได 
2. นักเรียนสามารถใชวิธีการบำรุงรักษาเครื่องพิมพดีด
ท่ีไดศึกษาไปปฏิบัติภายหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียน
การสอน 
 
เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู 
1. แบบทดสอบความรูเบื้องตน 
2. แบบประเมินใบงาน 
3. แบบประเมินพฤติกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

9-
11/6 

การพิมพแปนอักษรบน  
1. การพิมพแปนอักษรบน 
Motivation  สรางความสนใจ 
สอบถาม แลกเปลี่ยน การตั้งสมมติฐาน 
Information  ใหขอมูล 
อธิบายแปนพิมพ 
Application ทดลอง/ฝกปฏิบัต ิ
ใหทดลองลงมือปฏิบัติ สัมผัสเครื่องพิมพดีด
หลังไดรับขอมูล 
Progress วัดผลประเมินผล 
สอบถาม/ตอบคำถามของครู และใหฝก
ปฏิบัติจริงเพ่ือทดสอบ และตรวจใบงาน 

1. เครื่องพิมพดีดสาธติ 
2. อุปกรณทำความ
สะอาดเครื่องพิมพดีด 
(กิจกรรม 5 ส.) 
3. เครื่องคอมพิวเตอร 
4. หนังสือเรียนวิชา
พิมพไทยเบื้องตน 
5. google class 
room 
6. ใบงาน 
 

แบบฝกปฏิบัติ 
การพิมพ 
-  แบบประเมิน
คานิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
 

เครื่องมือ 
1. แบบทดสอบ 
2. แบบประเมินใบ
งาน 
3. แบบประเมิน
พฤติกรรม 
วิธีการวัดผล 
1. การสังเกต 
2. การตอบคำถาม 
3. การปฏิบัติ 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู  
 6.1 การแบงคะแนน  

คะแนนทดสอบความรู  3 คะแนน 
ทักษะ    2 คะแนน 
จิตพิสัย    3 คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 2 คะแนน 

  รวม   10 คะแนน 
 6.2  ผลการประเมินการเรียนรู 
        การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ  ของคะแนนเต็ม แลวนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ข้ึนไป    ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79    ระดับผลการเรียน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74    ระดับผลการเรียน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69    ระดบัผลการเรยีน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64    ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59    ระดับผลการเรยีน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54    ระดบัผลการเรยีน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกวา 49 ลงมา   ระดับผลการเรียน 0 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2  แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3  แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4  ใบงาน 
 



 

8. ใบบันทึกหลังการสอน 
              บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใชแผนการสอน. 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 

• ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
 

 
ใบงานหนวยท่ี 4 

1.ใหนักเรียนพิมพเอกสารตามคำบรรยายท่ีมอบให 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 

 
หนวยท่ี 4 จงเลือกค ำตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 

1. ตัวอักษรใดบนแปนพิมพท่ีมีคูกับตัวอักษร ด 

ก. โ   ข. ใ  

ค. ไ   ง. เ 

2. เครื่องพิมพดีดเครื่องแรกเปนแบบภาษาอังกฤษไดจดทะเบียนสิทธิบัตรเม่ือพ.ศ. ใด 

ก. พ.ศ.2267   ข. พ.ศ.2237 

ค. พ.ศ.2379   ง. พ.ศ.2447 

3. วิลเลี่ยนออสเตียบิท ไดประดิษฐเครื่องเขียนหนังสือชื่อว่ำอะไร 

ก. Writing Machine   ข. Typographer 

ค. Typographic   ง. Type – writer 

4. วิศวกรชำวอังกฤษ ไดจดทะเบียนสิทธิบัตรท่ีประเทศอังกฤษ โดยใชชื่อว่ำอะไร 

ก. Writing Machine   ข. Typographer 

ค. Typographic    ง. Type – writer 

5. Chistopher LathamShole ไดประดิษฐเครื่องพิมพดีดใชวา  อะไร 

ก. Writing Machine   ข. Typographer 

ค. Typographic   ง. Type – writer 

 
 
 



 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

 
 
 



 

 หนวยการเรียนรู.........หนวยท่ี  5......เรื่อง............การพิมพแปนตัวเลข……….จำนวน.......3..........ช่ัวโมง 
1. จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 

1.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการพิมพไทย 
1.2 มีทักษะในการบำรุงรักษาเครื่อง 
1.3 มีกิจนิสัยท่ีดีในการพิมพ 

2. สมรรถนะประจำหนวย 
2.1 การพิมพแปนตัวเลข 

3. เนื้อหา 
           เม่ือเรียนรูแปนอักษรตาง ๆ ท้ังพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตแลว ผูเรียนจะตองเรียนรูการพิมพแปน
ตัวเลข ซ่ึงผูเรียนจะตองศึกษาและฝกพิมพอยางตอเนื่อง จนเกิดทักษะความชำนาญ และสามารถนำไปพิมพงานข้ัน
ผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำคุณลักษณะ 3 D มาประยุกตใชในการเรียน โดยนำ
กระดาษท่ีผานการใชมาแลว Re-use มาใชในการพิมพฝกปฏิบัติการพิมพเพ่ือพัฒนาความแมนยำ ตลอดจนใชวัสดุ
อุปกรณใหคุมคา และมีความพอเพียง รูจักใช รูจักประหยัด ใชแลว ใชซ้ำและนำกลับมาใชใหม 
 คุณลักษณะ 3 D มาประยุกตใชในการเรียนไดอยางถูกตอง 
  - ดานประชาธิปไตย โดยรวมแลกเปลี่ยนเสนอแนะความคิดเห็นในชั้นเรียน  
  - ดานคุณธรรมจริยธรรมและความเปนไทย โดยมีความเพียรพยายาม กระตือรือรนและสามารถ
ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายเสร็จทันตามระยะเวลาท่ีกำหนด ใชวัสดุฝกอยางคุมคา ประหยัดตลอดจนรวมทำ
กิจกรรมและรับอาสาชวยเหลืองานครูและเพ่ือนรวมชั้นเรียน 
  - ดานภูมิคุมกันจากยาเสพติด โดยการใชเวลาวางใหเกิดคุณประโยชน หม่ันฝกฝนและทบทวน
การเรียนอยางสม่ำเสมอ 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
1. การพิมพแปนตัวเลข 
 

1. นักเรียนสามารถพิมพสัมผัสแปนตัวเลขไดเปนอยางดี 
2. นักเรียนสามารถใชเทคนิควิธีการพิมพสัมผัสไดอยาง
รวดเร็ว 
3. นักเรียนสามารถใชวิธีการบำรุงรักษาเครื่องพิมพดีด
ท่ีไดศึกษาไปปฏิบัติภายหลงัเสร็จสิ้นการจัดการเรียน
การสอน 
เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู 
1. แบบทดสอบความรูเบื้องตน 
2. แบบประเมินใบงาน 
3. แบบประเมินพฤติกรรม 
 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธกีารวัดผล 

12/3 การพิมพแปนตัวเลข  
1. การพิมพแปนตัวเลข 

1. เครื่องพิมพดีดสาธิต 
2. อุปกรณทำความ

แบบฝกปฏิบัติ 
การพิมพ 

เครื่องมือ 
1. แบบทดสอบ 



 

Motivation  สรางความสนใจ 
สอบถาม แลกเปลี่ยน การตั้งสมมติฐาน 
Information  ใหขอมูล 
อธิบายแปนพิมพ วางนิ้วใหถูกตอง 
Application ทดลอง/ฝกปฏิบัต ิ
ใหทดลองลงมือปฏิบัติ สัมผัสเครื่องพิมพดีด
หลังไดรับขอมูล 
Progress วัดผลประเมินผล 
สอบถาม/ตอบคำถามของครู และใหฝก
ปฏิบัติจริงเพ่ือทดสอบ และตรวจใบงาน 

สะอาดเครื่องพิมพดีด 
(กิจกรรม 5 ส.) 
3. เครื่องคอมพิวเตอร 
4. หนังสือเรียนวิชา
พิมพไทยเบื้องตน 
5. google class 
room 
6. ใบงาน 
 

-  แบบประเมิน
คานิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
 

2. แบบประเมินใบ
งาน 
3. แบบประเมิน
พฤติกรรม 
วิธีการวัดผล 
1. การสังเกต 
2. การตอบคำถาม 
3. การปฏิบัติ 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู  
 6.1 การแบงคะแนน  

คะแนนทดสอบความรู  3 คะแนน 
ทักษะ    1 คะแนน 
จิตพิสัย    3 คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 2 คะแนน 

  รวม   9 คะแนน 
 

 6.2  ผลการประเมินการเรียนรู 
        การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ  ของคะแนนเต็ม แลวนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ข้ึนไป    ระดบัผลการเรยีน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79    ระดบัผลการเรยีน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74    ระดับผลการเรียน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69    ระดบัผลการเรยีน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64    ระดบัผลการเรยีน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59    ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54    ระดับผลการเรียน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกวา 49 ลงมา   ระดบัผลการเรยีน 0 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2  แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3  แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4  ใบงาน 
 

8. ใบบันทึกหลังการสอน 
              บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใชแผนการสอน. 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 



 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 

• ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
 

ใบงานหนวยท่ี 5  
1.ใหนักเรียนพิมพเอกสารตามคำบรรยายท่ีมอบให 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
2.พิมพทบทวนตามใบงานท่ีมอบให 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
3.พิมพเพ่ือพัฒนาความเร็ว และจับเวลา 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 

 
ตอนท่ี 5 จงเลือกคำตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 

1. ชาวฝรั่งเศสไดประดิษฐเครื่องเขียนหนังสือสำหรับคนตำบอดเรียกวา 

ก. Writing Machine   ข. Typographer 

ค. Typographic   ง. Type – writer 

2. เครื่องพิมพดีดแบบมาตรฐานออกสูตลำดในปใด 

ก. พ.ศ.2267   ข. พ.ศ.2376 

ค. พ.ศ.2379   ง. พ.ศ.2447 

3.สระ ใ - ใชนิ้วใดในกำรพิมพสัมผัสไดถูกตอง 

ก. นิ้วกลำงขวา    ข. นิ้วนำงขวา 

ค. นิ้วกอยขวา    ง. นิ้วชี้ขวา 

 

4. ตัวอักษรใดบนแปนพิมพท่ีมีคูกับตัวอักษร ฐ 

ก. ล   ข. บ 

 ค. น   ง. ย 

5. ตัวอักษรใดบนแปนพิมพท่ีมีคูกับตัวเลข7 

ก. ต   ข. จ  

ค. ข   ง. ช 

 



 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

 

 



 

 หนวยการเรียนรู.........หนวยท่ี  6......เรื่อง......การพิมพทบทวนแปนอักษรบนและลาง จำนวน.........3......ช่ัวโมง 
1. จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 

1.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการพิมพไทย 
1.2 มีทักษะในการบำรุงรักษาเครื่อง 
1.3 มีกิจนิสัยท่ีดีในการพิมพ 

2. สมรรถนะประจำหนวย 
2.1 การพิมพทบทวนแปนอักษรบนและลาง 

3. เนื้อหา 
           เม่ือเรียนรูแปนอักษรตาง ๆ ท้ังพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตแลว ผูเรียนยังจะทบทวนแปนอักษรบน
และลางอยางเชี่ยวชาญ ซ่ึงผูเรียนจะตองศึกษาและฝกพิมพอยางตอเนื่อง จนเกิดทักษะความชำนาญ และสามารถ
นำไปพิมพงานข้ันผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำคุณลักษณะ 3 D มาประยุกตใชในการเรียน โดยนำ
กระดาษท่ีผานการใชมาแลว Re-use มาใชในการพิมพฝกปฏิบัติการพิมพเพ่ือพัฒนาความแมนยำ ตลอดจนใชวัสดุ
อุปกรณใหคุมคา และมีความพอเพียง รูจักใช รูจักประหยัด ใชแลว ใชซ้ำและนำกลับมาใชใหม 
 คุณลักษณะ 3 D มาประยุกตใชในการเรียนไดอยางถูกตอง 
  - ดานประชาธิปไตย โดยรวมแลกเปลี่ยนเสนอแนะความคิดเห็นในชั้นเรียน  
  - ดานคุณธรรมจริยธรรมและความเปนไทย โดยมีความเพียรพยายาม กระตือรือรนและสามารถ
ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายเสร็จทันตามระยะเวลาท่ีกำหนด ใชวัสดุฝกอยางคุมคา ประหยัดตลอดจนรวมทำ
กิจกรรมและรับอาสาชวยเหลืองานครูและเพ่ือนรวมชั้นเรียน 
  - ดานภูมิคุมกันจากยาเสพติด โดยการใชเวลาวางใหเกิดคุณประโยชน หม่ันฝกฝนและทบทวน
การเรียนอยางสม่ำเสมอ 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
1. การพิมพทบทวนแปนอักษรลางและบน 
 

1. นักเรียนสามารถใชเทคนิควิธีการพิมพสัมผัสไดอยาง
รวดเร็ว 
2. นักเรียนสามารถใชวิธีการบำรุงรักษาเครื่องพิมพดีด
ท่ีไดศึกษาไปปฏิบัติภายหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียน
การสอน 
เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู 
1. แบบทดสอบความรูเบื้องตน 
2. แบบประเมินใบงาน 
3. แบบประเมินพฤติกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

13-
14/6 

การพิมพทบทวนแปนอักษรลางและบน  
1. การพิมพแปนทบทวนแปนอักษรลางและ
บน 
Motivation  สรางความสนใจ 
สอบถาม แลกเปลี่ยน การตั้งสมมติฐาน 
Information  ใหขอมูล 
เทคนิคการพิมพ 
การพิมพสัมผัสเพ่ือพัฒนาความเร็ว 
Application ทดลอง/ฝกปฏิบัต ิ
ใหทดลองลงมือปฏิบัติ สัมผัสเครื่องพิมพดีด
หลังไดรับขอมูล 
Progress วัดผลประเมินผล 
สอบถาม/ตอบคำถามของคร ูและใหฝก
ปฏิบัติจริงเพ่ือทดสอบ และตรวจใบงาน 

1. เครื่องพิมพดีดสาธิต 
2. อุปกรณทำความ
สะอาดเครื่องพิมพดีด 
(กิจกรรม 5 ส.) 
3. เครื่องคอมพิวเตอร 
4. หนังสือเรียนวิชา
พิมพไทยเบื้องตน 
5. google class 
room 
6. ใบงาน 
 

แบบฝกปฏิบัติ 
การพิมพ 
-  แบบประเมิน
คานิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
 

เครื่องมือ 
1. แบบทดสอบ 
2. แบบประเมินใบ
งาน 
3. แบบประเมิน
พฤติกรรม 
วิธีการวัดผล 
1. การสังเกต 
2. การตอบคำถาม 
3. การปฏิบัติ 

6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู  
 6.1 การแบงคะแนน  

คะแนนทดสอบความรู  4 คะแนน 
ทักษะ    2 คะแนน 
จิตพิสัย    3 คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 2 คะแนน 

  รวม   11 คะแนน 
 6.2  ผลการประเมินการเรยีนรู 
        การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ  ของคะแนนเต็ม แลวนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ข้ึนไป    ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79    ระดับผลการเรียน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74    ระดับผลการเรียน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69    ระดบัผลการเรยีน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64    ระดบัผลการเรยีน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59    ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54    ระดับผลการเรยีน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกวา 49 ลงมา   ระดบัผลการเรยีน 0 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2  แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3  แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4  ใบงาน 
 



 

8. ใบบันทึกหลังการสอน 
              บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใชแผนการสอน. 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 

• ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
 

ใบงานหนวยท่ี 6 
1.ใหนักเรียนพิมพเอกสารตามคำบรรยายท่ีมอบให 

 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
2.พิมพทบทวนตามใบงานท่ีมอบให 

 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 

 
3.พิมพเพ่ือพัฒนาความเร็ว และจับเวลา 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

 



 

หนวยการเรยีนรู.........หนวยท่ี  7......เรื่อง............การพิมพแปนเครื่องหมายตาง  จำนวน..........3..............ช่ัวโมง 
1. จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 

1.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการพิมพไทย 
1.2 มีทักษะในการบำรุงรักษาเครื่อง 
1.3 มีกิจนิสัยท่ีดีในการพิมพ 

2. สมรรถนะประจำหนวย 
2.1 การพิมพแปนเครื่องหมายตาง ๆ 

3. เนื้อหา 
           เม่ือเรียนรูแปนอักษรตาง ๆ ท้ังพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตแลว ผูเรียนยังจะตองเรียนรูเก่ียวกับแปน
ตัวเลข เครื่องหมายวรรคตอน และสัญลักษณพิเศษ ซ่ึงผูเรียนจะตองศึกษาและฝกพิมพอยางตอเนื่อง จนเกิดทักษะ
ความชำนาญ และสามารถนำไปพิมพงานข้ันผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำคุณลักษณะ 3 D มาประยุกตใชในการเรียน โดยนำ
กระดาษท่ีผานการใชมาแลว Re-use มาใชในการพิมพฝกปฏิบัติการพิมพเพ่ือพัฒนาความแมนยำ ตลอดจนใชวัสดุ
อุปกรณใหคุมคา และมีความพอเพียง รูจักใช รูจักประหยัด ใชแลว ใชซ้ำและนำกลับมาใชใหม 
 คุณลักษณะ 3 D มาประยุกตใชในการเรียนไดอยางถูกตอง 
  - ดานประชาธิปไตย โดยรวมแลกเปลี่ยนเสนอแนะความคิดเห็นในชั้นเรียน  
  - ดานคุณธรรมจริยธรรมและความเปนไทย โดยมีความเพียรพยายาม กระตือรือรนและสามารถ
ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายเสร็จทันตามระยะเวลาท่ีกำหนด ใชวัสดุฝกอยางคุมคา ประหยัดตลอดจนรวมทำ
กิจกรรมและรับอาสาชวยเหลืองานครูและเพ่ือนรวมชั้นเรียน 
  - ดานภูมิคุมกันจากยาเสพติด โดยการใชเวลาวางใหเกิดคุณประโยชน หม่ันฝกฝนและทบทวน
การเรียนอยางสม่ำเสมอ 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
1. การพิมพแปนเครื่องหมายตาง ๆ  
 

1. นักเรียนสามารถใชเทคนิควิธีการเพ่ือพิมพสัมผัส
แปนตัวเลข เครื่องหมายวรรคตอน และสัญลักษณพิเศษ 
ไดอยางรวดเร็วและแมนยำ 
2. นักเรียนสามารถใชวิธีการบำรุงรักษาเครื่องพิมพดีด
ท่ีไดศึกษาไปปฏิบัติภายหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียน
การสอน 
เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู 
1. แบบทดสอบความรูเบื้องตน 
2. แบบประเมินใบงาน 
3. แบบประเมินพฤติกรรม 

 
 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

15/3 การพิมพแปนเครื่องหมาย  
1. การพิมพแปนเครื่องหมาย 

1. เครื่องพิมพดีดสาธิต 
2. อุปกรณทำความ

แบบฝกปฏิบัติ 
การพิมพ 

เครื่องมือ 
1. แบบทดสอบ 



 

Motivation  สรางความสนใจ 
สอบถาม แลกเปลี่ยน การตั้งสมมติฐาน 
Information  ใหขอมูล 
อธิบายแปนพิมพ การวางนิ้วใหถูกตอง 
Application ทดลอง/ฝกปฏิบัต ิ
ใหทดลองลงมือปฏิบัติ สัมผสัเครื่องพิมพดีด
หลังไดรับขอมูล 
Progress วัดผลประเมินผล 
สอบถาม/ตอบคำถามของครู และใหฝก
ปฏิบัติจริงเพ่ือทดสอบ และตรวจใบงาน 

สะอาดเครื่องพิมพดีด 
(กิจกรรม 5 ส.) 
3. เครื่องคอมพิวเตอร 
4. หนังสือเรียนวิชา
พิมพไทยเบื้องตน 
5. google class 
room 
6. ใบงาน 
 

-  แบบประเมิน
คานิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
 

2. แบบประเมินใบ
งาน 
3. แบบประเมิน
พฤติกรรม 
วิธีการวัดผล 
1. การสังเกต 
2. การตอบคำถาม 
3. การปฏิบัติ 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู  
 6.1 การแบงคะแนน  

คะแนนทดสอบความรู  4 คะแนน 
ทักษะ    1 คะแนน 
จิตพิสัย    3 คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 2 คะแนน 

  รวม   10 คะแนน 
 6.2  ผลการประเมินการเรียนรู 
        การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ  ของคะแนนเต็ม แลวนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ข้ึนไป    ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79    ระดบัผลการเรยีน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74    ระดบัผลการเรยีน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69    ระดบัผลการเรยีน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64    ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59    ระดับผลการเรยีน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54    ระดบัผลการเรยีน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกวา 49 ลงมา   ระดับผลการเรียน 0 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2  แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3  แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4  ใบงาน 
 

8. ใบบันทึกหลังการสอน 
              บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใชแผนการสอน. 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 



 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 

• ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
 

ใบงานหนวยท่ี 7 
1.ใหนักเรียนพิมพเอกสารตามคำบรรยายท่ีมอบให 

 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
2.พิมพทบทวนตามใบงานท่ีมอบให 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 

3.พิมพเพ่ือพัฒนาความเร็ว และจับเวลา 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
ตอนท่ี 1 จงเลือกคำตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 

1. ตัวอักษรใดบนแปนพิมพท่ีมีคูกับตัวเลข3 

ก. -   ข. ภ  

ค. ถ   ง. / 

2. ตัวอักษรใดบนแปนพิมพท่ีมีคูกับตัวเลข 1 

ก. -   ข. ภ 

 ค. ถ   ง. / 

3. ตัวเลข 5 ใชนิว้ใดพิมพสัมผัส 

ก. นิ้วนางซ้ำย   ข. นิ้วชี้ขวา 

ค. นิ้วกลางซ้ำย   ง. นิ้วกลำงขวา 

4. ตัวเลข 1 ใชนิว้ใดพิมพสัมผัส 

ก.นิ้วกอยซ้ำย   ข. นิ้วนำงซ้ำย 

ค. นิ้วกอยขวา  ง. นิ้วนางขวา 

5. เครื่องหมาย % ใชนิ้วใดพิมพสัมผัส 

ก. นิ้วกอยซ้ำย   ข. นิ้วนำงซ้ำย 

ข. นิ้วกอยขวา   ง. นิ้วนางขวา 
 
 



 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล 
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๑              

๒              

๓              

๔              

๕              

๖              

๗              

๘              

๙              

๑๐              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

 
หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

 



 

 

หนวยการเรียนรู....หนวยท่ี  8-9......เรื่อง..การพิมพวางศูนยและการพิมพบัญชร…จำนวน...6....ช่ัวโมง 
1. จดุประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 

1.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการพิมพไทย 
1.2 มีทักษะในการพิมพไทยแบบสัมผัส 
1.3 มีกิจนิสัยท่ีดีในการพิมพ 

2. สมรรถนะประจำหนวย 
2.1 การพิมพวางศูนยและการพิมพบัญชร 

3. เนื้อหา 
           การพัฒนาทักษะความเร็วและความแมนยำ ผูเรียนจะเกิดทักษะไดก็ดวยการฝกพิมพทุกวันอยางตอเนื่อง 
ดวยความตั้งใจ มีสมาธิ และดวยเทคนิคการพิมพท่ีถูกตองโดยวิธีการพิมพสัมผัส จึงจะบรรลุผลตามเปาหมายท่ีตั้งไว 
 นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำคุณลักษณะ 3 D มาประยุกตใชในการเรียน โดยนำ
กระดาษท่ีผานการใชมาแลว Re-use มาใชในการพิมพฝกปฏิบัติการพิมพเพ่ือพัฒนาความแมนยำ ตลอดจนใชวัสดุ
อุปกรณใหคุมคา และมีความพอเพียง รูจักใช รูจักประหยัด ใชแลว ใชซ้ำและนำกลับมาใชใหม 
 คุณลักษณะ 3 D มาประยุกตใชในการเรียนไดอยางถูกตอง 
  - ดานประชาธิปไตย โดยรวมแลกเปลี่ยนเสนอแนะความคิดเห็นในชั้นเรียน  
  - ดานคุณธรรมจริยธรรมและความเปนไทย โดยมีความเพียรพยายาม กระตือรือรนและสามารถ
ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายเสร็จทันตามระยะเวลาท่ีกำหนด ใชวัสดุฝกอยางคุมคา ประหยัดตลอดจนรวมทำ
กิจกรรมและรับอาสาชวยเหลืองานครูและเพ่ือนรวมชั้นเรียน 
  - ดานภูมิคุมกันจากยาเสพติด โดยการใชเวลาวางใหเกิดคุณประโยชน หม่ันฝกฝนและทบทวน
การเรียนอยางสม่ำเสมอ 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
1. การพิมพวางศูนยและการพิมพบัญชร 
 

1. นักเรียนสามารถอธิบายและพิมพวางศูนยและบัญชร
ตามโจทยท่ีกำหนดได 
2. นักเรียนสามารถใชเทคนิควิธีการเพ่ือพิมพสัมผัสได 
3. นักเรียนสามารถใชวิธีการบำรุงรักษาเครื่องพิมพดีดท่ีได
ศึกษาไปปฏิบัติภายหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอน 
เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู 
1. แบบทดสอบความรูเบื้องตน 
2. แบบประเมินใบงาน 
3. แบบประเมินพฤติกรรม 

 
 
 
 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

16/3 การพิมพวางศูนยและการพิมพบัญชร  1. เครื่องพิมพดีดสาธิต แบบฝกปฏิบัติ เครื่องมือ 



 

1. การพิมพวางศูนยตามแนวนอนและแนวตั้ง 
Motivation  สรางความสนใจ 
สอบถาม แลกเปลี่ยน การตั้งสมมติฐาน 
Information  ใหขอมูล 
อธิบายวิธีการพิมพตามแนวนอนและแนวตั้ง 
และการพิมพบัญชรโดยใชวิธีการคำนวณทาง
คณิตศาสตร 
Application ทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
ใหทดลองลงมือปฏิบัติ และใชวิธีการหลัง
ไดรับขอมูล 
Progress วัดผลประเมินผล 
สอบถาม/ตอบคำถามของครู และใหฝก
ปฏิบัติจริงเพ่ือทดสอบ และตรวจใบงาน 

2. อุปกรณทำความ
สะอาดเครื่องพิมพดีด 
(กิจกรรม 5 ส.) 
3. เครื่องคอมพิวเตอร 
4. หนังสือเรียนวิชา
พิมพไทยเบื้องตน 
5. google class 
room 
6. ใบงาน 
 

การพิมพ 
-  แบบประเมิน
คานิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
 

1. แบบทดสอบ 
2. แบบประเมินใบ
งาน 
3. แบบประเมิน
พฤติกรรม 
วิธีการวัดผล 
1. การสังเกต 
2. การตอบคำถาม 
3. การปฏิบัติ 

6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู  
 6.1 การแบงคะแนน  

คะแนนทดสอบความรู  8 คะแนน 
ทักษะ    3 คะแนน 
จิตพิสัย    6 คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 4 คะแนน 

  รวม   21 คะแนน 
 6.2  ผลการประเมินการเรียนรู 
        การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ  ของคะแนนเต็ม แลวนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ข้ึนไป    ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79    ระดับผลการเรียน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74    ระดบัผลการเรยีน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69    ระดบัผลการเรยีน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64    ระดบัผลการเรยีน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59    ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54    ระดับผลการเรยีน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกวา 49 ลงมา   ระดบัผลการเรยีน 0 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2  แบบทดสอบกอนเรยีน 
 7.3  แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4  ใบงาน 
 

8. ใบบันทึกหลังการสอน 
              บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใชแผนการสอน. 
................................................................................................................................................................... 



 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 

• ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
 

 
ใบงานหนวยท่ี 8-9 

1.ใหนักเรียนพิมพเอกสารตามคำบรรยายท่ีมอบให 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
2.พิมพทบทวนตามใบงานท่ีมอบให 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
3.พิมพเพ่ือพัฒนาความเร็ว และจับเวลา 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 

 
หนวยท่ี 8-9 จงเลือกคำตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 

1.ปุมเครื่องหมาย หมายถึงอะไร 

ก. แปนถอยหลัง   ข. แปนยกแครขวา 

ค. แปนขอตัวอักษร  ง. แปนล็อกแครตัวอักษร 

 

2. นิ้วใดพิมพคำวา “ใน” โดยใชเพียงนิ้วเดียว 

ก. นิ้วชี้ขวา   ข. นิ้วกลำงขวา 

ค. นิ้วนำงขวา   ง. นิ้วกอยขวา 

3. Ribbon spool หมายถึงอะไร 

ก. ทางนำผาหมึกพิมพ   ข. หลอดผาหมึกพิมพดีด 

ค. แกนหลอดผาหมึก   ง.แหนบขจัดหลอดผาหมึก 

4. Ribbon guide หมายถึงอะไร 

ก. ทำงนำผาหมึกพิมพ   ข. หลอดผาหมึกพิมพดีด 

ค. แกนหลอดผาหมึก ง. แกนบขจัดหลอดผาหมึก 

5. Spool catch หมายถึงอะไร 

ก. ทำงนำผาหมึกพิมพ   ข. หลอดผาหมึกพิมพดีด 

ค. แกนหลอดผาหมึก   ง. แกนบขจัดหลอดผาหมึก 



 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

 

 



 

หนวยการเรียนรู....หนวยท่ี  10......เรื่อง..การพิมพสัมผัสเพ่ือพัฒนาทักษะความเร็วและความแมนยำ.. 
จำนวน....3...ช่ัวโมง 
1. จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 

1.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการพิมพไทย 
1.2 มีทักษะในการพิมพไทยแบบสัมผัส 
1.3 มีทักษะในการบำรุงรักษาเครื่อง 

2. สมรรถนะประจำหนวย 
2.1 การพิมพสัมผัสเพ่ือพัฒนาทักษะความเร็วและความแมนยำ 

3. เนื้อหา 
            การพัฒนาทักษะความเร็วและความแมนยำ ผูเรียนจะเกิดทักษะไดก็ดวยการฝกพิมพทุกวันอยางตอเนื่อง 
ดวยความตั้งใจ มีสมาธิ และดวยเทคนิคการพิมพท่ีถูกตองโดยวิธีการพิมพสัมผัส จึงจะบรรลุผลตามเปาหมายท่ีตั้งไว 
 นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำคุณลักษณะ 3 D มาประยุกตใชในการเรียน โดยนำ
กระดาษท่ีผานการใชมาแลว Re-use มาใชในการพิมพฝกปฏิบัติการพิมพเพ่ือพัฒนาความแมนยำ ตลอดจนใชวัสดุ
อุปกรณใหคุมคา และมีความพอเพียง รูจักใช รูจักประหยัด ใชแลว ใชซ้ำและนำกลับมาใชใหม 
 คุณลักษณะ 3 D มาประยุกตใชในการเรียนไดอยางถูกตอง 
  - ดานประชาธิปไตย โดยรวมแลกเปลี่ยนเสนอแนะความคิดเห็นในชั้นเรียน  
  - ดานคุณธรรมจริยธรรมและความเปนไทย โดยมีความเพียรพยายาม กระตือรือรนและสามารถ
ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายเสร็จทันตามระยะเวลาท่ีกำหนด ใชวัสดุฝกอยางคุมคา ประหยัดตลอดจนรวมทำ
กิจกรรมและรับอาสาชวยเหลืองานครูและเพ่ือนรวมชั้นเรียน 
  - ดานภูมิคุมกันจากยาเสพติด โดยการใชเวลาวางใหเกิดคุณประโยชน หม่ันฝกฝนและทบทวน
การเรียนอยางสม่ำเสมอ 
 
 
 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
1. การพิมพสัมผัสเพ่ือพัฒนาทักษะความเร็วและความ
แมนยำ 
 

1. นักเรียนสามารถใชเทคนิคและวิธีการเพ่ือพิมพสัมผัส
ได 
2. นักเรียนสามารถพิมพแปนอักษรลาง บน และ
เครื่องหมายได 
3. นักเรียนมีทักษะในการพิมพสัมผัสเพ่ือพัฒนา
ความเร็วและแมนยำ  
3. นักเรียนสามารถใชวิธีการบำรุงรักษาเครื่องพิมพดีด
ท่ีไดศึกษาไปปฏิบัติภายหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียน
การสอน 
เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู 
1. แบบทดสอบความรูเบื้องตน 
2. แบบประเมินใบงาน 
3. แบบประเมินพฤติกรรม 
 



 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

หนวยการเรียนรูท่ี  10  เรื่อง  การพิมพสัมผัสเพ่ือพัฒนาความเร็วและความแมนยำ  สอนครั้งท่ี 17 / 3   ช่ัวโมง 
ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

17/3 การพิมพสัมผัสเพ่ือพัฒนาความเร็วและ
ความแมนยำ  
1. การพิมพสัมผัสเพ่ือพัฒนาความเร็วและ
ความแมนยำ 
Motivation  สรางความสนใจ 
สอบถาม แลกเปลี่ยน การตั้งสมมติฐาน 
Information  ใหขอมูล 
อธิบายเทคนิควิธีการพิมพสัมผัสเพ่ือพัฒนา
ความเร็ว 
และความแมนยำ 

 

 
Application ทดลอง/ฝกปฏิบัต ิ
ใหทดลองลงมือปฏิบัติ และใชวิธีการหลัง
ไดรับขอมูล 
Progress วัดผลประเมินผล 
สอบถาม/ตอบคำถามของครู และใหฝก
ปฏิบัติจริงเพ่ือทดสอบ และตรวจใบงาน 

1. เครื่องพิมพดีดสาธิต 
2. อุปกรณทำความ
สะอาดเครื่องพิมพดีด 
(กิจกรรม 5 ส.) 
3. เครื่องคอมพิวเตอร 
4. หนังสือเรียนวิชา
พิมพไทยเบือ้งตน 
5. google class 
room 
6. ใบงาน 
 

แบบฝกปฏิบัติ 
การพิมพ 
-  แบบประเมิน
คานิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
 

เครื่องมือ 
1. แบบทดสอบ 
2. แบบประเมินใบ
งาน 
3. แบบประเมิน
พฤติกรรม 
วิธีการวัดผล 
1. การสังเกต 
2. การตอบคำถาม 
3. การปฏิบัติ 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู  
 6.1 การแบงคะแนน  

คะแนนทดสอบความรู  4 คะแนน 
ทักษะ    2 คะแนน 
จิตพิสัย    3 คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 2 คะแนน 

  รวม   11 คะแนน 
 6.2  ผลการประเมินการเรยีนรู 
        การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ  ของคะแนนเต็ม แลวนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ข้ึนไป    ระดบัผลการเรยีน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79    ระดบัผลการเรยีน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74    ระดบัผลการเรยีน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69    ระดบัผลการเรยีน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64    ระดับผลการเรียน 2 



 

  คะแนนผลการประเมิน 55-59    ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54    ระดับผลการเรียน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกวา 49 ลงมา   ระดบัผลการเรยีน 0 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2  แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3  แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4  ใบงาน 
 
 

8. ใบบันทึกหลังการสอน 
              บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใชแผนการสอน. 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 

• ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
 

ใบงานหนวยท่ี 10 
1.ใหนักเรียนพิมพเอกสารตามคำบรรยายท่ีมอบให 
 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
2.พิมพทบทวนตามใบงานท่ีมอบให 

 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 

 
3.พิมพเพ่ือพัฒนาความเร็ว และจับเวลา 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 



 

หนวยท่ี 10 จงเลือกคำตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 

1. Spool shaft หมายถึงอะไร 

ก. ทางนำผาหมึกพิมพ   ข. หลอดผาหมึกพิมพดีด 

ค. แกนหลอดผาหมึก   ง. แกนบขจัดหลอดผาหมึก 

2. การวางแบบพิมพควรวางไวด้ำนใดของเครื่องพิมพดีด 

ก. ดานซายของเครื่องพิมพดีด   ข. ดานขวาของเครื่องพิมพดีด 

ค. ท้ัง 2 ด้ำน     ง. ถูกทุกขอ 

3. จำกหนังสือ 38 เลม ใชเวลา 7 ป สามารถแปนอักษรใหมในปพ.ศ. ใด 

ก. พ.ศ.2414     ข. พ.ศ.2774 

ค. พ.ศ.2474     ง. พ.ศ.2477 

4. แบบเครื่องพิมพมีก่ีแบบ 

ก. 2 แบบ    ข. 3 แบบ 

ค. 4 แบบ    ง. 5 แบบ 

 

5. เครื่องพิมพดีดภาษาไทยท่ีพิมพเปนภาษาอังกฤษไดดวยเรียกเครื่องพิมพดีดชนิดนี้วาอะไร 

ก. แบบกอรบอลล   ข. แบบอักษรเลื่อน 

ค. แบบเฟองหมุน   ง. แบบปตตะโชติ 

6. เครื่องพิมพดีดภาษาไทยท่ีพิมพเปนภาษาอังกฤษไดมี 2 แบบ คือแบบใดบาง 

ก. แบบอักษรเลื่อนและแบบเฟองหมุน   ข. แบบกอลฟบอลลและแบบเกษมณี 

ค. แบบกอลฟบอลลและแบบเฟองหมุน   ง. แบบอักษรเลื่อนและแบบปตตะโชต ิ

7. ตัวอักษรขนำดใหญเรียกวาอะไร 

ก. Elite   ข. Table 

ค. Pica    ง. Portable 

8. ตัวอักษรขนำดเล็ก เรียกวาอะไร 

ก. Elite    ข. Table 

ค. Pica    ง. Portable 

9. ตัวอักษรขนำดใหญในเนื้อท่ี 1 นิ้ว จะไดตัวพิมพจำนวนวนก่ีเคำะ 

ก. 10 เคาะ   ข. 11 เคาะ 

ค. 12 เคาะ   ง. 13 เคำะ 

10. ตัวอักษรขนำดเล็กในเนื้อท่ี 1 นิ้วจะไดตัวพิมพจำนวนก่ีเคำะ 

ก. 10 เคาะ   ข. 11 เคำะ 

ค. 12 เคาะ   ง. 13 เคาะ 
 

 

 

 

 



 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
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