แผนการจัดการเรียนรู บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
รายวิชา ระบบสารสนเทศในงานเลขานุการ รหัสวิชา 2201-2314
ชื่อหนวย การใชไปรษณียอ ิเล็กทรอนิกส (อีเมล) เวลา 120 นาที

1. สาระสําคัญ
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (อีเมล) เปนบริการอีกรูปแบบหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในสํานักงานมี
ทั้งชนิดที่สํานักงานแหงนั้นกําหนดใหพนักงานใชและชนิดฟรีทั่วไปในเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่ง
จะตองเรียนรูถ ึงประโยชนและขอจํากัด ขัน้ ตอนวิธีการใช มารยาทการใชภาษาในอีเมลใน
สํานักงานและอีเมลชวยแบงเบาภาระงานเลขานุการไดอยางไร
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 รับ-สงอีเมล
2.2 เรียนรูการนําอีเมลไปใชในงานสํานักงานและงานเลขานุการ
3. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
3.1 บอกประโยชนและขอจํากัดอีเมล
3.2 รับ- สงอีเมลไดตามขั้นตอน
3.3 บอกมารยาทการใชภาษาอีเมลในสํานักงาน
3.4 บอกถึงประโยชนนําอีเมลมาใชในงานเลขานุการ
3.5 นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชในการปฏิบัติงานสํานักงาน
4. อุปกรณ สื่อและการเตรียมการ
4.1 คอมพิวเตอรที่มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
4.2 ใบความรูก ารใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
4.3 ใบมอบหมายงาน
4.4 ฟลิปชารท เปน mind mapping กําหนดหัวขอตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.5 แบบทดสอบหลังเรียน
4.6 แบบประเมินและเกณฑการประเมิน
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5. ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู
หองเรียนปกติหรือหองคอมพิวเตอรที่ปดหนาจอแลว
5.1 นําเขาสูบทเรียน โดยใหผูเรียนทุกคนไปเขียนชื่ออีเมลเอสเดรสของแตละคนบน
กระดานหรือฟลิบชารท เมื่อเขียนครบแลว
* ลองสุมผูเรียน เรียกชื่ออีเมลโดยใช airline code เพื่อทบทวนเรื่องนี้
* และใหผูเรียนพิจารณาแตละชื่ออีเมลวา ชื่อใดเหมาะสมสามารถนําไปใชในการ
ทํางานในสํานักงานได และสาเหตุที่บางชือ่ ไมเหมาะสมเพราะอะไร ผูดําเนินกิจกรรมสรุป
ไวบนฟลิบชารทและเพิ่มเติมในสวนรายละเอียดที่ขาดหายไป
(จุดนี้ผดู ําเนินกิจกรรมจะไดรูวา ชนิดของฟรีอีเมลที่ผูเรียนเลือกใช หากหลากหลายชนิด ผูดําเนิน
กิจกรรมจะไดเตรียมพรอมและรูขอมูลเบื้องตน เพื่อจะเตรียมตัวสําหรับสอนกิจกรรมในการรับ-สง
อีเมลซึ่งจะเปนกิจกรรมถัดไปได สําหรับอีเมลเอสเดรสที่ไมเหมาะสมกับการใชงานก็ใหผูเรียน
นําไปใชสวนตัว หากจะใชสําหรับการเรียนก็ใหผูเรียนลงทะเบียนสมัครอีเมลเอสเดรสใหมสําหรับ
ใชในชัว่ โมงถัดไป)
5.2 แบงกลุมผูเรียน กลุมละประมาณ 4-5 คน แตละกลุมรวมกันแสดงความคิดเห็น
5.2.1 นําขอความหรือรูปภาพใน forward mail (แนบทายหนวย) นําเสนอหรือ
แจกใหกลุมละ 1 ชุด แลวผูเรียนพิจารณารวมกันวา จากรูปภาพนี้ ผูเรียนไดเรียนรูอะไรจาก
forward mail ฉบับนี้ (เชื่อหรือไม เพราะอะไร) หากไดรับ forward mail จะสงตอหรือไมเพราะ
เหตุใด ใหออกมาเปนมติของกลุม ถามแตละกลุมสรุปไวบนฟลิบชารท ผูดําเนินกิจกรรมสรุปจาก
ความคิดเห็นแตละกลุมไวบนฟลิบชารท และใหพจิ ารณารวมกันถึงขอดีและขอจํากัดของ forward
mail ขณะทํางานในสํานักงาน (ผลกระทบของเวลา, บุคคล, คาใชจาย ฯลฯ)
5.2.2 ผูดําเนินกิจกรรม ตั้งประเด็นคําถาม โดยใหแตละกลุมเขียนคําตอบไวในขอ
คําถามแตละขอตอไปนี้
*ผูเรียนคิดวา อีเมลใชแทนวัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงานอะไรบางและ
ใชเปนประโยชนอยางไร
*ผูเรียนคิดวา อีเมลชวยลดภาวะโลกรอนไดอยางไร
*ผูเรียนคิดวา นอกจากประโยชนอนันตของอีเมล แลวโทษของอีเมลมี
หรือไมอยางไร
*ผูเรียนคิดวา อีเมลชวยแบงเบาภาระงานเลขานุการอยางไรบาง
5.3 ผูดําเนินกิจกรรม นําฟลิบชารท กําหนด หัวขอ 3 หวง 2 เงื่อนไข แลวใหนกั เรียน
ชวยกันนําคําตอบจากแตละขอคําถาม 5.2.2 มาวิเคราะห ใหสอดคลองกับหัวขอ ทีก่ ําหนดไว (ดู
ตัวอยางการวิเคราะหฯ) สรุปรวมกันและผูดําเนินกิจกรรมเพิ่มเติมสําหรับรายละเอียดบางขอที่
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ผูเรียนตกหลนไป ซึ่งกิจกรรมขอนี้จะทําใหผูเรียนไดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่สามารถบอกขอดี
ขอเสียของอีเมล มารยาทการใชภาษา วิธีการใชที่ถูกตองและอีเมลชวยแบงเบาภาระงานเลขานุการ
5.4 ผูดําเนินกิจกรรมแจกใบความรู มีหัวขอ ประโยชนและขอจํากัดของอีเมล มารยาทการ
ใชภาษาในอีเมล อีเมลแบงเบาภาระงานเลขานุการ และขั้นตอนวิธีการใชอีเมล
หองคอมพิวเตอรที่ติดตัง้ ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
5.5 ผูดําเนินกิจกรรมอธิบายและสาธิต ขัน้ ตอนการรับ-สงอีเมล และภาษา รูปแบบการ
พิมพขอความในอีเมลซึ่งใชสําหรับการทํางานในสํานักงาน
5.6 ใหผูเรียนทดลองทําตามขั้นตอนแลวสงใหเพื่อนรวมชั้นเรียนเพื่อตอบรับอีเมล
5.7 ผูดําเนินกิจกรรมอธิบายและสาธิตคําสั่งอื่นนอกเหนือจาก การรับ- สงอีเมล เชน
hotmail (-ปฏิทิน จัดการโฟลเดอร รายชื่อผูติดตอ) Gmail (-ปฏิทิน เอกสาร ที่อยูติดตอ) Yahoo
(-calendar, folders, contacts)
5.8 ใหผูเรียนทดลองทําตามขั้นตอน
5.9 มอบหมายงานใหผูเรียน (การใชภาษาและรูปแบบการพิมพ การทําปฏิทิน และสงงาน
ทางอีเมล
5.10 ประเมินผลการเรียนรูหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบ
ขอเสนอแนะสําหรับผูดําเนินกิจกรรม
*กิจกรรมตาง ๆ ควรเปนการพูดคุยใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น มากกวาผูดําเนินกิจกรรม
เปนผูบอกหมดทุกอยาง
*การใช airline code และ icao Phonetic Alphabet เขาดูไดที่เว็บไซต
http://www.nsdv.go.th/commerce/text/airlinecodes.htm และ http://www.nsdv.go.th/commerce/text/icao.htm
*ผูเรียนที่เรียนในชั่วโมงนี้จะตองเรียนรูการลงทะเบียนสมัครและมีอีเมลเอสเดรสเปนของ
ตัวเองเรียบรอยแลวเทานั้น หากชั้นเรียนนีใ้ ชชนิดฟรีอีเมล ควรเปนอีเมลของเว็บไซตเดียวกัน
เพื่อใหสะดวกกับผูดําเนินกิจกรรม
*การทํากิจกรรมชวงบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (อี
เมล) ควรแยกทํากิจกรรมในหองหรือบริเวณที่มีพื้นที่โลง ไมควรมีคอมพิวเตอรหรือตองปดหนา
จอคอมพิวเตอรทุกเครื่องกอน เพื่อหลีกเลีย่ งความสนใจอืน่ ของผูเรียน เมื่อดําเนินกิจกรรมเสร็จแลว
จะลงขั้นตอนปฏิบัติงานคอมพิวเตอร จึงอนุญาตใหเปดหนาจอทํางานพรอมกันทั้งหอง
*เอกสารใบความรู สามารเรียบเรียบรวบรวมไดโดยดาวนโหลดจาก ขอคิดจาก
อินเทอรเน็ตและอีเมลที่ผูสอนไมควรมองขาม
http://www.nsdv.go.th/commerce/text2009/pimpornemail.htm ถาเลขานุการไมมีอี
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เมล http://lakhanukarn.blogspot.com ไปรษณียอเิ ล็กทรอนิกส (E-mail) กับงานเลขานุการ
http://www.nsdv.go.th/commerce/text/e-secretary.htm เลขานุการกับการใชอีเมล
http://www.nsdv.go.th/commerce/text2008/e-secretary2.htm อีเมลแบงเบาภาระงานเลขานุการได
อยางไร www.nsdv.go.th/commerce/text2009/pimpornemail-secretarial.htm
มารยาทการใชภาษาในอีเมล http://www.nsdv.go.th/commerce/text2009/pimpornemail-maner.htm
*สําหรับแผนฯ หนวยนี้ยังไมสมบูรณเพราะไมไดแนบ ใบความรู, ใบมอบหมายงาน,
แบบทดสอบและแบบประเมิน เนื่องจากผูเขียนตองการเนนเฉพาะการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
*สามารถนําไปจัดกิจกรรมในรายวิชาอืน่ ที่เกี่ยวของระดับ ปวช. พณิชยการ ไดแก การ
เลขานุการ, เทคนิคการเปนเลขานุการ, งานสํานักงาน, การเตรียมความพรอมสูอาชีพเลขานุการ,
ระดับ ปวส. บริหารธุรกิจ สําหรับรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ เชน การใชเครื่องใชสํานักงาน
สาขาวิชาเลขานุการไดแก เลขานุการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารธุรกิจไทย เลขานุการ
บริหาร
*การวิเคราะหเพื่อบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (อีเมล)
เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน ไมเกีย่ วของกับหนวยงานตนสังกัด

Note :
หากนํากิจกรรมจากเอกสารไปจัดการเรียนการสอน ไดผลประการใด ทั้งขอบกพรองหรือมีขอ
คําถามอื่น ความคิดเห็นเพิ่มเติม ชวยแจงใหกับผูเขียนไดทราบเพื่อจะไดปรับปรุงแกไขตอไป
แจงไดที่ pomdvt@hotmail.com
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กิจกรรม Forward mail

หาไดไหม?
ยิ่งอายุเยอะก็ยิ่งงาย...
เด็กยังไมมีความอดทนพอที่จะเลน...
หา B ไดไหม (มีอยู 2 B)! หามขามไมงั้นสิ่งทีอ
่ ธิษฐาน
ไวจะไมเปนจริง....
>
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
>
RRRRRRRRRRRBRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
>
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
>
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
>
RRRRRRRRRRBRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
>
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
> เมื่อหา B เจอ

> หา 1
> IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
> IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
> IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
> IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
> IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
> IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
> IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
> IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
> IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1III
> IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
> IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
> เมื่อหา 1 เจอ.....
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

> หา 6
9999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999
9999699999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999
>
> เมื่อหา 6 เจอ...

> หา N (หายากนิดๆ!!)
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

MMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMNMMMMM
MMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMM
> เมื่อหา N เจอ...
> หา Q...

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
> จงอธิษฐาน 2 ขอ!
>
>

>
>>>
>>>>
>>>>>
>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>
>
>
>
> ดี เมือ
่ อธิษฐานเสร็จ มันก็จะเปนจริง...
> สิ่งที่คุณตองทําคือ สงตอใหคน 3 คน แลวอธิษฐานจะ
เปนจริง
> แตถาสงใหคนเยอะๆ มันก็จะเกิดขึน
้ เร็ว!!

ใชงานงายและฟรีอีเมลที่สามารถเลือกใชไดหลากหลาย

ลดงบประมาณสําหรับอุปกรณ
สํานักงานเชน เครื่องโทรสาร

ใชเก็บรูปภาพหรือเอกสารสําคัญโดยการสแกน เปดดูไดทุกที่ทุกเวลา

เลือกใชฟรีอีเมลไดอยางหลากหลาย

ใชเก็บรายชื่อผูที่ตดิ ตอ/แทนสมุดจดหมายเลขโทรศัพท/นามบัตร

รูและปฏิบัตติ ามกฎหมายทีเ่ กี่ยวของกับอินเทอรเน็ต
ไมใชเวลาทํางานอานหรือสง forward mail

ประหยัดคาสงจดหมาย, แฟกซ, โทรศัพท

ไมใชเวลาทํางานรับ-สงอีเมลสวนตัว

ประหยัดเวลาและชวยทํางานไดรวดเร็วขึ้น

การเขียนอีเมลตองตรวจสอบการสะกดคํา รูปแบบ
แบงวรรคตอน สรางความประทับและดูเปนมืออาชีพ

เขาถึงไดทุกทีท่ ี่มีระบบเครือขายทั้งคอมฯ และโทรศัพทมือถือ

พอประมาณ

ใชแทนโทรศัพทไดในกรณีที่หลีกเลี่ยงการเจรจา

ตรวจสอบอีเมลทุกฉบับในการทํางานแลวจัดเก็บ
เปนระบบทําใหคน หาไดงายและรวดเร็ว
ลดภาวะโลกรอนเนื่องจากลดการใชวัสดุอปุ กรณ
ที่ใชพลังงานทัง้ หลาย

ตนฉบับชัดเจนทั้งขอความ ภาพและเสียง
ใชแทนเครื่องโทรสาร

มีเหตุผล

ประเด็นบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
การใชไปรษณียอ ิเล็กทรอนิกส

มีภูมิคุมกัน

ใชแทนการสงจดหมาย

เลือกอีเมลแทนวัสดุอุปกรณเครื่องใชฯ
และบุคคล สถานทีไ่ ดอยางเหมาะสม
กฎหมายที่เกีย่ วของกับอินเทอรเน็ต

ขั้นตอนและวิธีการใชอีเมล
มารยาทการใชภาษาในอีเมล
การใชคาํ สัง่ อื่นนอกเหนือจากรับ-สงอีเมล
เพื่อใชในงานสํานักงานและงานเลขานุการ

ความรู

คุณธรรม

ซื่อสัตยในหนาที่ไมใชเวลาในการรับ-สงงานสวนตัว
หรืออาน forward mail
ความละเอียดรอบคอบ ตรวจสอบทุกครั้งกอนสง,
ไมเปดอีเมลทีเ่ สีย่ งตอไวรัส, การสะกดคํา, รูปแบบ
ไมสง clip หรือ forward mail ที่สรางความ
เดือดรอนใหกับผูอื่น
ระมัดระวังรักษาความลับใหกับสํานักงาน ดวยการ
ตรวจสอบชื่อผูรับอีเมลทุกครั้งกอนสง

ตัวอยางผังการวิเคราะหบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
นางสาวพิมพร ศะริจันทร วันที่ 22 ตุลาคม 2552

