แผนการจัดการเรียนรู บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
รายวิชา งานสารบรรณ รหัสวิชา 2201-2305
ชื่อหนวย การจาหนาซอง เวลา 60 นาที

1. สาระสําคัญ
การปฏิบัติงานในสํานักงานที่เกีย่ วของกับงานผลิตเอกสาร การจาหนาซองก็เปนอีกงานหนึ่ง
ที่จะตองมีความรูเกี่ยวกับรายละเอียดของสวนตาง ๆ ที่จะตองกรอกในการจายหนาซอง ซึ่งปจจุบัน
จะตองใหสอดคลองกับระเบียบหรือวิธีการที่การสื่อสารแหงประเทศไทยกําหนด วัสดุสํานักงาน
และอุปกรณเครื่องใชสํานักงานที่เกีย่ วของ เพื่อใหการจาหนาซองถูกตองครบถวนและเอกสารไป
ถึงจุดหมายปลายทางที่ตองการ
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 มีทักษะในการจาหนาซองถูกตองตามขั้นตอน
2.2 เรียนรูการจาหนาซองเพือ่ ใชในการปฏิบัติงานเอกสารในสํานักงาน
3. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
3.1 บอกรายละเอียดของสวนตาง ๆ ที่ตองกรอกในการจาหนาซองไดครบถวน
3.2 จาหนาซองจดหมายถูกตองตามขั้นตอน
3.3 บอกขั้นตอนการใชอุปกรณเครื่องใชสํานักงานสําหรับการจาหนาซอง
3.4 บอกขั้นตอนการใชวัสดุสํานักงานสําหรับการจาหนาซอง
3.5 นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชในการปฏิบัติงานสํานักงาน
4. อุปกรณ สื่อและการเตรียมการ
4.1 ซองจดหมาย
4.2 ใบความรูเ รื่องการจาหนาซอง
4.3 วัสดุสํานักงานที่เกีย่ วของกับการจาหนาซอง
4.4 อุปกรณเครื่องใชสํานักงานที่ใชจาหนาซอง
4.5 ตัวอยางแบบการจาหนาซองที่ถูกตอง
4.6 แผนกิจกรรมการจาหนาซองชนิดตาง ๆ* (อยูในขอเสนอแนะ)
4.7 ฟลิปชารท เปน mind mapping กําหนดหัวขอตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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4.8 แบบทดสอบหลังเรียน
4.9 แบบประเมินและเกณฑการประเมิน
5. ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู
5.1 ผูดําเนินกิจกรรมชี้แจงผูเ รียนวา วันนี้เปนกิจกรรมตอเนื่องจากชัว่ โมงที่ผานมา (การสง
หนังสือ) และมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะการจาหนาซอง
5.2 ใหผูเรียนแตละคน ลองทบทวนวา การจาหนาซองทีผ่ ูเรียนพบเห็นทั่วไปและเคยจา
หนาซอง ประกอบดวยอะไรบาง (ชื่อผูรบั , สถานที่, ที่ตั้ง, รหัสไปรษณีย, ชื่อผูสง, สถานที่, ที่ตั้ง,
รหัสไปรษณีย ฯลฯ)
5.3 ผูดําเนินกิจกรรม เขียนคําตอบของผูเรียนไวบนกระดานหรือแผนใส
5.4 ผูดําเนินกิจกรรมโดยการสุมถามเปนรายบุคคลหรือทั้งหมด เพื่อนําคําตอบเหลานั้นมา
เรียงตามลําดับในกรอบของซองจดหมาย บนกระดานหรือแผนใส
5.5 ผูดําเนินกิจกรรม สรุปจากคําตอบของผูเรียนและตรวจสอบการเรียงลําดับใหถูกตอง
และเพิ่มเติมในสวนที่เปนรายละเอียดสําหรับการจาหนาซองหนังสือราชการ
5.6 ผูดําเนินกิจกรรมแจกใบความรูเรื่อง การจาหนาซอง มีหัวขอ รายละเอียดการจาหนา
ซองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบหรือวิธีการที่
การสื่อสารแหง ประเทศไทยกําหนด และวิธีการจาหนาซองทั้งการเขียนดวยมือหรือใชเครื่องพิมพ
(พิมพดดี , คอมพิวเตอร) กรณีใชคอมพิวเตอร หากใชโปรแกรม word ก็ใหใชคําสัง่ เครื่องมือ/
จดหมายและเมล/ซองจดหมายและปายผนึก
5.7 ผูดาํ เนินกิจกรรม บรรยายในหัวขอดังกลาวตามใบความรูเรื่อง การจาหนาซอง
5.8 ผูดําเนินกิจกรรมนําเสนอตัวอยางแบบการพิมพจาหนาซองที่ถูกตอง
5.9 ใหผูเรียนทดลองจาหนาซองตามใบมอบหมายงานเรื่อง การจาหนาซอง
5.10 หลังจากผูเรียนไดจาหนาซองตามใบมอบหมายงานและเวลาที่กาํ หนดแลว ผูด ําเนิน
กิจกรรม ใหผูเรียนพิจารณา จากแผนกิจกรรมการจาหนาซองชนิดตาง ๆ* ตั้งประเด็นคําถามและ
ใหผูเรียนเขียนคําตอบไวในขอคําถามแตละขอตอไปนี้
1. การจาหนาซองขอใดถูกตอง และถูกตองอยางไร (มีเหตุผล, ความรู)
2. การจาหนาซองขอใดไมถูกตอง และผิดหลักเกณฑอยางไร (มีเหตุผล, ความรู)
3. หากจาหนาซองผิด จะทําใหเกิดผลเสียตองาน คนและสํานักงานอยางไรบาง (แสดงความ
คิดเห็น ภูมิคุมกัน, คุณธรรม)

4. การจาหนาซองขอใด ที่ทําใหสิ้นเปลืองวัสดุสํานักงานและวัสดุสํานักงานชนิดใดบาง
(พอประมาณ)

5. หากจะตองจาหนาซองเปนจํานวนมาก จะใชวิธีการใดที่จะทําใหการจาหนาซองนัน้ ทํา
ไดรวดเร็วและประหยัดคาใชจาย (แสดงความคิดเห็น มีเหตุผล, พอประมาณ)
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6. มีวิธีการอื่นใดหรือไม ทีช่ วยใหหนังสือราชการหรือจดหมายไปถึงจุดหมายปลายทางที่
ตองการ ลดการจาหนาซอง โดยไมตองสงทางไปรษณีย และทําไมถึงเลือกใชวิธีการเหลานั้น (แสดง
ความคิดเห็น มีเหตุผล, พอประมาณ)

5.11 ผูดําเนินกิจกรรม นําฟลิบชารท กําหนด หัวขอ 3 หวง 2 เงื่อนไข แลวใหผูเรียน
ชวยกันนําคําตอบจากแตละขอคําถาม 5.10 มาวิเคราะห โดยพิจารณาวา สิ่งที่ควรปฏิบัตินั้นอยูใ น
หัวขอใด และสิ่งที่ไมควรปฏิบัติ หากจะดําเนินการใหถกู ตองนั้น สอดคลองกับหัวขอใดและ
อยางไร (ดูตัวอยางการวิเคราะหฯ)
5.12 ประเมินผลการเรียนรูหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบ (ใหสอดคลองกับจุดประสงคเชิง
พฤติกรรมขอ 3.1, 3.3, 3.4)

ขอเสนอแนะสําหรับผูดําเนินกิจกรรม
*แผนกิจกรรมการจาหนาซองชนิดตาง ๆ ใชตัวอยางของจริง เปนการจาหนาซองแบบ
ตาง ๆ ไดแก
1. จาหนาซองใชคําขึ้นตน ถึงสถานที่ แทนทีจ่ ะใชคําขึ้นตนตามฐานะของผูรบั หนังสือ (ที่
กําหนดไวในภาคผนวก) หรือชื่อบุคคล
2. จาหนาซองไมชดั เจน สีหมึกเลอะ
3. จาหนาซองโดยใชกรอบขีดเสนแบบลวดลาย
4. จาหนาซองชื่อที่อยูของสวนราชการผูฝากสงอยูใตบริเวณใตครุฑ
5. จาหนาซองที่ระบุ ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน..... (ดานขวาบน)
6. จาหนาซองโดยใชตรายางพิมพชื่อที่อยูของสวนราชการผูฝากสง
7. จาหนาซองโดยใสรหัสไปรษณียของผูร ับเปนตัวเลขไทย
8. จาหนาซองโดยปดผนึกดวยลวดเย็บกระดาษ
9. ผนึกปายจาหนาดวยเทปใส
*กิจกรรมในแผนนี้เนนเฉพาะการจาหนาซองหนังสือราชการ ผูจัดกิจกรรมสามารถเพิ่ม
หรือสอดแทรกการจาหนาซองจดหมายก็ทาํ ได
*หากมีตวั อยางซองชนิดอื่น เชน ซองแบบมีหนาตาง (window envelope) ซองชนิดปรุฉีก
หรือซองขนาดตาง ๆ ก็จะทําใหผูเรียนรูจักวิธีการทีห่ ลากหลายยิ่งขึ้น
*สําหรับแผนฯ หนวยนี้ยังไมสมบูรณเพราะไมไดแนบ ใบความรูและใบมอบหมายงาน
และแบบประเมิน เนื่องจากผูเขียนตองการเนนเฉพาะการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
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*สามารถนําไปจัดกิจกรรมในรายวิชาอืน่ ที่เกี่ยวของระดับ ปวช. พณิชยการ ไดแก
พิมพดีดไทย 2, พิมพดีดประยุกต, การใชเครื่องใชสํานักงาน, การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงาน
เลขานุการ, งานสํานักงาน ระดับ ปวส. บริหารธุรกิจ สําหรับรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ เชน การ
ใชเครื่องใชสํานักงาน
*การวิเคราะหแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การจาหนาซอง เปนความคิดเห็น
สวนตัวของผูเขียน ไมเกี่ยวของกับหนวยงานตนสังกัด
อางอิง :
1. การจาหนาซอง ขอ ๔๕, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย งานสารบรรณ พ.ศ.
๒๕๒๖
2. หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๑๓๐๕/ว ๕๗๒๒ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๓
เรื่อง ซอมความเขาใจการใชซองและวิธีปฏิบัติในการจาหนาซอง
3. การใชโปรแกรม Microsoft word เรื่อง การพิมพซองจดหมายและปายผนึก

Note :
หากนํากิจกรรมจากเอกสารไปจัดการเรียนการสอน ไดผลประการใด ทั้งขอบกพรองหรือมีขอ
คําถามอื่น ความคิดเห็นเพิ่มเติม ชวยแจงใหกับผูจัดทําไดทราบเพื่อจะไดปรับปรุงแกไขตอไป
แจงไดที่ pomdvt@hotmail.com
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เลือกใชวัสดุสาํ นักงานอื่นแทน เชน ตรายาง
ทําใหประหยัดคาใชจายและเวลา

จาหนาซองไมเรียบรอย ทําใหลดภาพพจนที่ดี
ขององคกร

ไมถูกตองตามหลักการจาหนาซอง ไดแก .......
เลือกใชวธิ ีการอื่น เชน การสงทางไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส

งานพิมพไมสะอาดและไมเรียบรอย
จาหนาซองไมชดั หนังสืออาจจะไมถงึ ปลายทางที่ระบุ
จาหนาซองไมชดั หนังสืออาจจะถูกสงกลับคืนทีเ่ ดิม

จาหนาซองผิด หากเปนเอกสารที่เปนความลับก็
หากเกิดความเสียหายตอองคกร

พอประมาณ

สิ้นเปลืองวัสดุสาํ นักงาน

มีภูมคิ ุมกัน
การจาหนาซองถูก
การจาหนาซองผิด

มีเหตุผล

จาหนาซองผิด ทําใหเอกสารไมถึงปลายทางที่
ตองการ เปนผลเสียตอองคกรหากเปนเรื่องทีม่ ี
รายละเอียดขอตกลงที่สาํ คัญ อาจจะถูกละเลย
หรือปฏิเสธ

ประเด็นบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
การจาหนาซอง

การใชลวดเย็บกระดาษผนึกซอง ทําใหอุปกรณ
ในการแยกของไปรษณีย ชํารุดหรือมีขอผิดพลาด
ในการแยกได (เกิดผลกระทบตอหนวยงานอื่น)

ประหยัดคาใชจา ยใหกับสํานักงาน
รูหลักการจาหนาซอง ทั้งรายละเอียดการจาหนาและ
วิธีการพิมพ

ความรู

คุณธรรม

รับผิดชอบงาน หากพิมพหรือจาหนา
ซองผิดตองรับผิดชอบชิ้นงานนัน้ ๆ
สรางลักษณะนิสัยที่ดใี หเหมาะสมกับอาชีพ เชน
งานเลขานุการจะตองมีความละเอียด รอบคอบ

รูวิธีการปฏิบัตใิ นการจาหนาซองทีต่ องเกี่ยวของกับ
หนวยงานอื่น เชน การสื่อสารแหงประเทศไทย ทีม่ ี
ระเบียบใชเปนมาตรฐานเดียวกันสําหรับทุกองคกร

การทํางานรวมกับผูอื่น หรือหนวยงานอื่น
ยอมรับมาตรฐานและกฎระเบียบที่ไดกําหนดไว

เลือกวัสดุสาํ นักงานและอุปกรณเครื่องใชสาํ นักงานที่
เหมาะสมและลดคาใชจา ยในระยะยาว
วิเคราะหหาทางเลือกอื่นที่ชวยใหการจาหนาซองทํา
ไดรวดเร็วและประหยัดคาใชจา ยและเวลา
ตัวอยางผังการวิเคราะหบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การจาหนาซอง
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