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แผนการจัดการเรียนรู  บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง   
รายวิชา งานสารบรรณ รหัสวิชา 2201-2305 
 
ช่ือหนวย   การจาหนาซอง เวลา  60  นาท ี
 
 
1.  สาระสําคัญ 

  การปฏิบัติงานในสํานกังานที่เกีย่วของกบังานผลิตเอกสาร การจาหนาซองก็เปนอีกงานหนึ่ง
ที่จะตองมีความรูเกี่ยวกับรายละเอียดของสวนตาง ๆ ที่จะตองกรอกในการจายหนาซอง ซ่ึงปจจุบัน
จะตองใหสอดคลองกับระเบียบหรือวิธีการที่การสื่อสารแหงประเทศไทยกําหนด  วัสดุสํานักงาน
และอุปกรณเครื่องใชสํานักงานที่เกีย่วของ เพื่อใหการจาหนาซองถูกตองครบถวนและเอกสารไป
ถึงจุดหมายปลายทางที่ตองการ  
 
2.  จุดประสงคการเรียนรู 

2.1  มีทักษะในการจาหนาซองถูกตองตามขั้นตอน 
2.2  เรียนรูการจาหนาซองเพือ่ใชในการปฏิบัติงานเอกสารในสํานักงาน 

 
3. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

3.1  บอกรายละเอียดของสวนตาง ๆ ที่ตองกรอกในการจาหนาซองไดครบถวน 
3.2  จาหนาซองจดหมายถูกตองตามขั้นตอน 
3.3  บอกขั้นตอนการใชอุปกรณเครื่องใชสํานักงานสําหรับการจาหนาซอง 
3.4  บอกขั้นตอนการใชวัสดสํุานักงานสําหรับการจาหนาซอง 
3.5  นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชในการปฏิบัติงานสํานักงาน 

 
4. อุปกรณ  สื่อและการเตรียมการ 

4.1  ซองจดหมาย 
4.2  ใบความรูเร่ืองการจาหนาซอง 
4.3  วัสดุสํานกังานที่เกีย่วของกับการจาหนาซอง 
4.4  อุปกรณเครื่องใชสํานักงานที่ใชจาหนาซอง 

 4.5  ตัวอยางแบบการจาหนาซองที่ถูกตอง 
4.6  แผนกิจกรรมการจาหนาซองชนิดตาง ๆ* (อยูในขอเสนอแนะ) 

4.7  ฟลิปชารท เปน mind mapping กําหนดหวัขอตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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4.8  แบบทดสอบหลังเรียน 
4.9  แบบประเมินและเกณฑการประเมิน 

 
5.  ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู 

5.1  ผูดําเนินกจิกรรมชี้แจงผูเรียนวา วันนี้เปนกิจกรรมตอเนื่องจากชัว่โมงที่ผานมา (การสง
หนังสือ) และมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนไดฝกทกัษะการจาหนาซอง 

5.2  ใหผูเรียนแตละคน ลองทบทวนวา  การจาหนาซองทีผู่เรียนพบเห็นทั่วไปและเคยจา
หนาซอง  ประกอบดวยอะไรบาง (ช่ือผูรับ, สถานที่, ท่ีต้ัง, รหัสไปรษณีย, ชื่อผูสง, สถานที่, ท่ีต้ัง, 
รหัสไปรษณีย   ฯลฯ)  

5.3  ผูดําเนินกจิกรรม เขียนคาํตอบของผูเรียนไวบนกระดานหรือแผนใส  
              5.4  ผูดําเนินกจิกรรมโดยการสุมถามเปนรายบคุคลหรือทั้งหมด  เพื่อนําคําตอบเหลานั้นมา
เรียงตามลําดับในกรอบของซองจดหมาย บนกระดานหรือแผนใส 
              5.5  ผูดําเนินกจิกรรม สรุปจากคําตอบของผูเรียนและตรวจสอบการเรียงลําดับใหถูกตอง  
และเพิ่มเติมในสวนที่เปนรายละเอียดสําหรับการจาหนาซองหนังสอืราชการ 

5.6  ผูดําเนินกิจกรรมแจกใบความรูเร่ือง การจาหนาซอง มีหัวขอ รายละเอียดการจาหนา
ซองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และระเบยีบหรือวิธีการที่
การสื่อสารแหง ประเทศไทยกําหนด  และวธีิการจาหนาซองทั้งการเขียนดวยมือหรือใชเครื่องพิมพ 
(พิมพดดี, คอมพิวเตอร)  กรณีใชคอมพวิเตอร   หากใชโปรแกรม word ก็ใหใชคําสัง่ เครื่องมือ/
จดหมายและเมล/ซองจดหมายและปายผนกึ   

5.7  ผูดาํเนินกจิกรรม บรรยายในหัวขอดังกลาวตามใบความรูเร่ือง การจาหนาซอง   
5.8  ผูดําเนินกจิกรรมนําเสนอตัวอยางแบบการพิมพจาหนาซองที่ถูกตอง 
5.9  ใหผูเรียนทดลองจาหนาซองตามใบมอบหมายงานเร่ือง การจาหนาซอง 
5.10  หลังจากผูเรียนไดจาหนาซองตามใบมอบหมายงานและเวลาที่กาํหนดแลว  ผูดําเนิน

กิจกรรม ใหผูเรียนพิจารณา จากแผนกิจกรรมการจาหนาซองชนิดตาง ๆ*  ตั้งประเดน็คําถามและ
ใหผูเรียนเขียนคําตอบไวในขอคําถามแตละขอตอไปนี ้

1.  การจาหนาซองขอใดถูกตอง และถูกตองอยางไร  (มีเหตุผล, ความรู) 

2.  การจาหนาซองขอใดไมถูกตอง  และผิดหลักเกณฑอยางไร   (มีเหตุผล, ความรู) 

3.  หากจาหนาซองผิด จะทําใหเกิดผลเสียตองาน คนและสํานักงานอยางไรบาง (แสดงความ
คิดเห็น ภูมิคุมกัน, คุณธรรม) 
4.  การจาหนาซองขอใด ที่ทําใหส้ินเปลืองวัสดุสํานักงานและวัสดุสํานกังานชนดิใดบาง 
(พอประมาณ) 
5.  หากจะตองจาหนาซองเปนจํานวนมาก จะใชวิธีการใดที่จะทําใหการจาหนาซองนัน้ทํา

ไดรวดเร็วและประหยดัคาใชจาย (แสดงความคิดเห็น  มีเหตุผล, พอประมาณ) 
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6.  มีวิธีการอื่นใดหรือไม ทีช่วยใหหนังสอืราชการหรือจดหมายไปถึงจุดหมายปลายทางที่
ตองการ ลดการจาหนาซอง โดยไมตองสงทางไปรษณยี และทําไมถึงเลือกใชวิธีการเหลานั้น (แสดง
ความคิดเห็น  มีเหตุผล, พอประมาณ)   
             

5.11  ผูดําเนินกิจกรรม นําฟลิบชารท  กําหนด หวัขอ  3 หวง 2 เงื่อนไข   แลวใหผูเรียน
ชวยกันนําคําตอบจากแตละขอคําถาม 5.10 มาวิเคราะห  โดยพิจารณาวา ส่ิงที่ควรปฏิบัตินั้นอยูใน
หัวขอใด  และสิ่งที่ไมควรปฏิบัติ หากจะดาํเนินการใหถูกตองนั้น สอดคลองกับหัวขอใดและ
อยางไร  (ดูตัวอยางการวิเคราะหฯ) 

          5.12 ประเมินผลการเรยีนรูหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบ (ใหสอดคลองกับจุดประสงคเชิง
พฤติกรรมขอ 3.1, 3.3, 3.4) 
 
 
ขอเสนอแนะสําหรับผูดําเนนิกิจกรรม 

*แผนกิจกรรมการจาหนาซองชนิดตาง ๆ  ใชตัวอยางของจริง  เปนการจาหนาซองแบบ 
ตาง ๆ ไดแก 
              1.  จาหนาซองใชคําขึ้นตน ถึงสถานที่ แทนทีจ่ะใชคําขึ้นตนตามฐานะของผูรับหนังสือ (ที่
กําหนดไวในภาคผนวก) หรือช่ือบุคคล 
              2.  จาหนาซองไมชัดเจน สีหมกึเลอะ 
              3.  จาหนาซองโดยใชกรอบขีดเสนแบบลวดลาย   

4.  จาหนาซองชื่อที่อยูของสวนราชการผูฝากสงอยูใตบริเวณใตครุฑ 
5.  จาหนาซองที่ระบุ ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน.....  (ดานขวาบน) 
6.  จาหนาซองโดยใชตรายางพิมพช่ือที่อยูของสวนราชการผูฝากสง 
7.  จาหนาซองโดยใสรหัสไปรษณียของผูรับเปนตัวเลขไทย 
8.  จาหนาซองโดยปดผนกึดวยลวดเย็บกระดาษ 
9. ผนึกปายจาหนาดวยเทปใส 

 
*กิจกรรมในแผนนี้เนนเฉพาะการจาหนาซองหนังสือราชการ ผูจัดกิจกรรมสามารถเพิ่ม

หรือสอดแทรกการจาหนาซองจดหมายก็ทาํได 
*หากมีตวัอยางซองชนิดอื่น เชน ซองแบบมีหนาตาง (window envelope) ซองชนิดปรุฉีก

หรือซองขนาดตาง ๆ  ก็จะทําใหผูเรียนรูจักวิธีการทีห่ลากหลายยิ่งขึ้น 
 *สําหรับแผนฯ หนวยนี้ยังไมสมบูรณเพราะไมไดแนบ ใบความรูและใบมอบหมายงาน
และแบบประเมิน เนื่องจากผูเขียนตองการเนนเฉพาะการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพยีง  



นางสาวพิมพร  ศะริจันทร , www.nsdv.go.th/commerce/secface.htm   เขยีนวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 

*สามารถนําไปจัดกิจกรรมในรายวิชาอืน่ ที่เกี่ยวของระดับ ปวช. พณชิยการ ไดแก  
พิมพดีดไทย 2,  พิมพดีดประยุกต, การใชเครื่องใชสํานักงาน, การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงาน
เลขานุการ, งานสํานักงาน ระดับ ปวส. บริหารธุรกิจ สําหรับรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ เชน การ
ใชเครื่องใชสํานักงาน 
                *การวิเคราะหแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพยีง เร่ือง การจาหนาซอง  เปนความคิดเห็น
สวนตัวของผูเขียน ไมเกี่ยวของกับหนวยงานตนสังกัด  

 
อางอิง :  
            1.  การจาหนาซอง ขอ ๔๕, ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย งานสารบรรณ พ.ศ. 
๒๕๒๖ 
            2.  หนงัสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๑๓๐๕/ว ๕๗๒๒ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๓ 
เร่ือง ซอมความเขาใจการใชซองและวิธีปฏิบัติในการจาหนาซอง 
            3.  การใชโปรแกรม Microsoft word เร่ือง การพมิพซองจดหมายและปายผนกึ 
 
 
Note : 
หากนํากิจกรรมจากเอกสารไปจัดการเรียนการสอน ไดผลประการใด  ทั้งขอบกพรองหรือมีขอ
คําถามอื่น ความคิดเห็นเพิ่มเติม  ชวยแจงใหกับผูจัดทําไดทราบเพื่อจะไดปรับปรุงแกไขตอไป  
แจงไดที่  pomdvt@hotmail.com  

 



ประเดน็บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
การจาหนาซอง

พอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมคิุมกนั

ความรู คณุธรรม

การจาหนาซองผิด

การจาหนาซองถูก

ไมถูกตองตามหลักการจาหนาซอง ไดแก .......

งานพิมพไมสะอาดและไมเรียบรอย

จาหนาซองไมชดั หนังสืออาจจะไมถงึปลายทางที่ระบุ

จาหนาซองไมชดั หนังสืออาจจะถูกสงกลับคนืทีเ่ดิม

สิ้นเปลืองวสัดุสาํนกังาน

เลือกใชวัสดุสาํนักงานอื่นแทน เชน ตรายาง  
ทําใหประหยัดคาใชจายและเวลา

เลือกใชวธิีการอื่น เชน การสงทางไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส

จาหนาซองไมเรียบรอย ทําใหลดภาพพจนที่ดี
ขององคกร

จาหนาซองผิด ทาํใหเอกสารไมถึงปลายทางที่
ตองการ เปนผลเสยีตอองคกรหากเปนเรื่องทีม่ี
รายละเอียดขอตกลงที่สาํคัญ อาจจะถกูละเลย
หรือปฏิเสธ

จาหนาซองผิด หากเปนเอกสารที่เปนความลบัก็
หากเกิดความเสียหายตอองคกร

การใชลวดเย็บกระดาษผนึกซอง ทาํใหอุปกรณ
ในการแยกของไปรษณีย ชํารุดหรือมีขอผิดพลาด
ในการแยกได (เกิดผลกระทบตอหนวยงานอื่น)

รูวิธีการปฏิบัตใินการจาหนาซองทีต่องเกี่ยวของกับ
หนวยงานอื่น เชน การสื่อสารแหงประเทศไทย ทีม่ี
ระเบยีบใชเปนมาตรฐานเดียวกันสาํหรับทุกองคกร

รูหลักการจาหนาซอง ทั้งรายละเอียดการจาหนาและ
วิธีการพิมพ

เลือกวัสดุสาํนักงานและอปุกรณเครื่องใชสาํนักงานที่
เหมาะสมและลดคาใชจายในระยะยาว

วิเคราะหหาทางเลือกอื่นที่ชวยใหการจาหนาซองทาํ
ไดรวดเร็วและประหยัดคาใชจายและเวลา

รับผิดชอบงาน หากพิมพหรือจาหนา
ซองผิดตองรับผิดชอบชิ้นงานนัน้ ๆ

ประหยัดคาใชจายใหกับสํานักงาน

สรางลักษณะนสิัยที่ดใีหเหมาะสมกับอาชีพ เชน 
งานเลขานุการจะตองมคีวามละเอียด รอบคอบ

การทํางานรวมกับผูอื่น หรือหนวยงานอื่น  
ยอมรับมาตรฐานและกฎระเบียบที่ไดกําหนดไว

ตัวอยางผังการวิเคราะหบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  เรื่อง การจาหนาซอง
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