
แผนการจัดการเรียนรู  บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง   
รายวิชา การเลขานุการ รหัสวิชา 2201-2301 
 
ช่ือหนวย   การติดตอส่ือสารในงานเลขานุการ  เร่ือง การใชโทรศัพท  เวลา  60  นาที 
 
 
1.  สาระสําคัญ 

  การติดตอส่ือสารเปนเรื่องสําคัญสําหรับเลขานุการและพนักงานสํานกังาน  โดยเฉพาะการ
ติดตอส่ือสารที่ตองใชโทรศัพทเพื่อติดตอกับผูบังคับบัญชา  เพื่อนรวมงาน ผูที่เกี่ยวของหรือลูกคา
ขององคกร  นอกเหนือจากโทรศัพทในสํานักงานแลว ปจจุบันโทรศัพทมือถือยังเขามามีบทบาท
อยางยิ่งในการทํางาน   จึงตองเรียนรู ขั้นตอนเริ่มตน ตั้งแตการรับ  การบันทึก  การตอโทรศัพท  
บทสนทนาที่ตองใช ตลอดจนมารยาทในการใชโทรศัพท  ซ่ึงใชไดสําหรับการทํางานในสํานกังาน
และการดําเนนิชีวิตประจําวนั   เพื่อที่จะทาํใหการตดิตอส่ือสารไดรับขอมูลครบถวน ตรงกับ
จุดประสงคทีต่องการ แลวยงัสรางความประทับใจใหกบัผูติดตอส่ือสารดวย 
 
2.  จุดประสงคการเรียนรู 

2.1  มีทักษะในการใชโทรศพัทถูกตองตามขั้นตอน 
2.2  เรียนรูการใชโทรศัพทเพือ่ใชในการปฏิบัติงานในสํานักงาน 

 
3. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

3.1  บอกขั้นตอนการใชโทรศัพทไดครบถวนทั้งการรับ การบันทึกและการตอ 
3.2  ใชโทรศัพทไดถูกตองตามขั้นตอนทัง้การรับและการตอโทรศัพท 
3.3  บอกมารยาทในการใชโทรศัพท 
3.4  เลือกบทสนทนาไดเหมาะสมสําหรับการใชโทรศัพทในสถานการณตาง ๆ 
3.5  ดูแลรักษาโทรศัพทและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของใหพรอมสําหรับใชงาน 
3.6  นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชในการปฏิบัติงานสํานักงาน 

 
4. อุปกรณ  สื่อและการเตรียมการ 

4.1  โทรศัพท  (ในทีน่ี้หมายถึง โทรศัพทสํานักงาน, โทรศัพทมือถือ) 
4.2  ใบความรูเร่ืองการใชโทรศัพท 
4.3  วัสดุอุปกรณสํานักงานที่เกี่ยวของกับการใชโทรศัพท 
4.4  ฟลิปชารท เปน mind mapping กําหนดหวัขอตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
4.5  กระดาน/แผนใส/ฟลิปชารท  
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4.6  ปากกาเขยีนแผนใส/ฟลิปชารท 
4.7  แบบทดสอบหลังเรียน 
4.8   แบบประเมินและเกณฑการประเมิน 

 
5.  ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู 

5.1  ผูดําเนินกจิกรรมชี้แจงผูเรียนวา วันนี้เปนกิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนได
เรียนรูและฝกทักษะการใชโทรศัพท 

5.2  ใหผูเรียนแตละคน ทบทวนคําถามตอไปนี้แลวเขียนคําตอบไวในสมุดหรือกระดาษ 
   จํานวนผูมีและไมมีโทรศัพทมือถือของหองเรียนนี้  (ผูจัดกิจกรรมนับจํานวน) 
   อะไรคือมูลเหตุจูงใจใหซ้ือโทรศัพทมือถือ 
   ผูเรียนใชโทรศัพทโทรถึงใครบาง สวนใหญคุยเร่ืองอะไร ใชระยะเวลาเทาไร 
   โปรโมชั่นที่ผูเรียนใชในตอนนี้ เหตุผลทีเ่ลือก 
   นอกเหนือจากการโทรพูดคุย  ผูเรียนใชโทรศัพทในกจิกรรมอื่นหรือไม อยางไร 
   ผูเรียนคิดวา  โทรศัพทมือถือกอใหเกดิอนัตรายแกผูใชอยางไรบาง  

5.3  ผูดําเนินกจิกรรม  นาํคําตอบจากเหตุผลของผูเรียน โดยการสุมถามผูเรียนแตละคน 
แลวใหผูเรียนวิเคราะหรวมกัน ใหสอดคลองกับหัวขอที่เขียนไวบนกระดาน/แผนใส/ฟลิปชารท ซ่ึง
กําหนดหวัขอ 3 หวง 2 เงื่อนไข  (ดูตัวอยางการวิเคราะห)  กิจกรรมนี้จะไดบทสรุปคราว ๆ ถึงการใช
โทรศัพท ซ่ึงถาผูดําเนินกจิกรรมเขียนไวบนแผนใส/ฟลิปชารท ก็สามารถนํามาสรุปอีกครั้ง
ตอนทายเรื่องได               

5.4  ผูดําเนินกจิกรรมใหผูเรยีนจับคู  เพื่อทาํกิจกรรม สมมติผูเรียนเปนผูรับ/ผูตอโทรศัพท
สํานักงาน โดยทุกคูทดลองบทสนทนาทางโทรศัพทในสถานการณตาง ๆ  

  กรณีที่ตนสายตองการหมายเลข ของผูที่ตองการติดตอ  
   กรณีที่ผูรับสายไมเขาใจ airline code มีวธีิแกปญหาอยางไร เชน pomdvt 
   กรณีผูรับสายอยูในหองประชุม  
   กรณีผูรับสายบอกปฏิเสธ การขายสินคา เชน บัตรเครดิต  

  กรณีที่มีเหตดุวนเหตุราย  
สุมเลือกบางคู สําหรับแตละกรณีใหครบ  เมื่อผูเรียนนําเสนอแตละกรณีแลว  ผูดําเนนิกิจกรรมสรุป
และชี้แจงเพิ่มเติมในรายละเอียดสวนทีย่ังไมครบแตละกรณ ี
 5.5  แบงกลุมผูเรียนตามความเหมาะสม ชวนใหผูเรียนแลกเปลี่ยนในประเด็นทีว่า   
พฤติกรรมใดที่ผูเรียนคิดวา  “ไมเขาทา” ในการใชโทรศพัท (ทั้งโทรศัพทสํานักงานและ
โทรศัพทมือถือ) แลวใหแตละกลุมนําเสนอ  โดยผูดําเนนิกิจกรรมสรุปคําตอบของแตละกลุมบน
กระดาน/แผนใส/ฟลิปชารท ใหสังเกตพฤติกรรมซ้ําที่แตละกลุมนําเสนอ จัดเรยีงตามลําดับ สรุป
เปนความคิดเห็นถึงพฤติกรรม  “ไมเขาทา” ที่เปนความคิดเห็นของผูเรียนหองเรยีนนี้ 
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5.6  ผูดําเนินกิจกรรมแจกใบความรูเร่ือง การใชโทรศัพท  มีหัวขอ การรับโทรศัพท การ
บันทึกและการตอโทรศัพท มารยาทการใชโทรศัพท บทสนทนาทางโทรศัพท การดูแลรักษา
โทรศัพทและวัสดุอุปกรณทีเ่กี่ยวของ 

5.7  ผูดําเนินกจิกรรม บรรยายในหัวขอดังกลาวตามใบความรูเร่ือง การใชโทรศัพท  หาก
หัวขอใดที่เกีย่วเนื่องกับกิจกรรมขางตน ก็อาจจะเพิ่มเฉพาะประเด็นทีย่ังขาดรายละเอียดเทานัน้  

   5.8  ประเมนิผลการเรียนรูหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบ  
 
 
ขอเสนอแนะสําหรับผูดําเนนิกิจกรรม 

*กิจกรรมตาง ๆ ควรเปนการพูดคุยใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น มากกวาผูดําเนนิกิจกรรม
เปนผูบอกหมดทุกอยาง 
              *การใช airline code และ icao Phonetic Alphabet เขาดูไดที่เวบ็ไซต 
http://www.nsdv.go.th/commerce/text/airlinecodes.htm  และ  http://www.nsdv.go.th/commerce/text/icao.htm 

                  *เนื้อหาการใชโทรศัพทมือถือ อานรายละเอยีดเพิ่มเติมไดที่บทความ “เลขานุการกับการ
ใชโทรศัพทมือถือ” http://www.nsdv.go.th/commerce/text/secmobile.htm 

*กิจกรรมในแผนการใชโทรศัพท ในที่นีเ้ปนโทรศัพทสํานักงานและโทรศัพทมือถือ 
*กิจกรรมสมมติผูเรียนเปนผูรับหรือตอโทรศัพท หากไดใชวิธีการสนทนาทางโทรศัพท ก็

จะทําใหผูเรียนไดทดลองจากสถานการณจริง (ใชโปรโมชั่นโทรฟรีหรือที่เหมารวม)  
 *สําหรับแผนฯ หนวยนี้ยังไมสมบูรณเพราะไมไดแนบ ใบความรู, แบบทดสอบและแบบ
ประเมิน เนื่องจากผูเขียนตองการเนนเฉพาะการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  

*สามารถนําไปจัดกิจกรรมในรายวิชาอ่ืน ที่เกี่ยวของระดับ ปวช. พณชิยการ ไดแก  การใช
เครื่องใชสํานักงาน,  งานสํานักงาน, การเตรียมความพรอมสูอาชีพเลขานุการ, มารยาทและการ
สมาคม  ระดับ ปวส. บริหารธุรกิจ สําหรับรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชพี เชน การใชเครื่องใช
สํานักงาน 
                *การวิเคราะหแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพยีง เร่ือง การใชโทรศัพท  เปนความคิดเหน็
สวนตัวของผูเขียน ไมเกี่ยวของกับหนวยงานตนสังกัด  

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

พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน

ความรู คุณธรรม

ราคาไมแพงเหมาะกับนิสัยการใช 
เชน ใชรับและโทรออกเทานั้น

เตรียมเรื่องกอนพูด, พูดเฉพาะเรื่อง
ที่จําเปน

สามารถติดตอกับผูปกครอง, เพื่อนไดสะดวก

ไมดาวนโหลดรูป, คลิป, ringtone เพราะสิ้นเปลือง

เลือกรุนที่จะใชประโยชนอยางอื่นได เชน ถายรูป, ฟงเพลง

ไมโหวตรายการตาง ๆ เพราะสิ้นเปลือง

ไมซื้อเพราะมีรุนใหมออกมา, ตามแฟชั่น

ไมซื้อเพราะสีสนัสวยงาม

เลือกใชรุนที่ราคาสมเหตสุมผล

ไมมีโทรศัพทเนื่องจากมทีางเลือกอื่น

โทรศัพทมี fucntion ตาง ๆ เลือกใช
ใหเหมาะกบังานได เชน นาฬิกา, ตารางนัด
หมาย, เครื่องคดิเลข

ศึกษาการใชและอานคูมือเปน

รูมารยาทการใชโทรศัพท

ดูแลรักษาเครื่อง

เลือกโปรโมชั่นที่คุมคาที่สดุ

รูอันตรายที่อาจจะเกิดได เชน ขับรถยนต, ฟาคะนอง, 
อยูในเขตเอ็กซเรย

เลือกใชทีม่ีคณุภาพไมกอใหเกดิอันตราย เชน 
แบตเตอรีระเบดิ

ไมตามเพื่อน เห็นเพื่อนมีหรือเปลี่ยนก็ทําตาม

รูเทาทนัสื่อที่พยายามโฆษณาฯ ใหใชมาก

ใชโทรศัพทมากเปนอันตรายตอสขุภาพ

ใชมากกอใหเกิดขยะอเิล็กทรอนิกส ทาํลายยาก
และทาํใหสิ่งแวดลอมเปนพิษ

ประหยัดคาใชจายและเวลา

มีมารยาทในการใชโทรศัพท 

มีวินัยในการใช เชน ควบคมุการใช, ดูแลไมให
โทรศัพทหาย

ไมสรางความเดือดรอนและรบกวนผูอื่น

ใชของแพงก็ทาํใหเปนทีต่องตาของพวกชอบลักขโมย,
ฉกชิงวิ่งราว อาจจะทําใหไดรับบาดเจบ็

ตัวอยางผังการวิเคราะหบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การใชโทรศัพท
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