
 
 
 
 
 
 

หลกัสูตรรายวชิาเลอืก 
 

สาระความรู้พืน้ฐาน  (ภาษาไทย) 
 

ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

วชิาการเขยีนจดหมายสมัครงาน 
รหัสวชิา พท 32014 

จ านวน  1 หน่วยกติ  (40 ช่ัวโมง) 
 
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอปางศิลาทอง 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจงัหวดัก าแพงเพชร 

 



ค าน า 
 

            การเขียนจดหมายสมคัรงานถือเป็นจุดเร่ิมตน้ในการสมคัรงานและการเขียนจดหมายนั้นยงัมี
ผลต่อการรับเขา้ท างานอีกดว้ย แมว้า่จดหมายสมคัรงานจะเป็นเอกสารช้ินแรกท่ีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบุคคลจะอ่าน 
แต่คุณก็ควรจะเขียนทีหลงัสุดในการสมคัรงาน เพราะคุณตอ้งรู้ก่อนวา่คุณเขียนประวติัยอ่ของคุณ หรือกรอก
ใบสมคัรไวอ้ยา่งไรบา้ง จึงจะเขียนจดหมายน าไดอ้ยา่งมีผล ดงันั้นก็ตอ้งเก็บไวเ้ขียนหลงัสุด                                                         

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ า เภอปางศิลาทอง  ได้ตระหนักเห็น
ความส าคญัในการเรียนการสอนเร่ืองการเขียนจดหมายสมคัรงาน  เพื่อประโยชน์ของผูเ้รียนเอง  จึงไดน้ า
ความรู้เก่ียวกบัการเขียนจดหมายสมคัรงานมาพฒันาเป็นหลกัสูตรรายวิชาเลือก  สาระพฒันาสังคม  ตาม
หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  และบรรจุไวใ้นหลกัสูตร
สถานศึกษา  เพื่อน าไปใชใ้นการจดัการศึกษาให้กบัผูเ้รียนเพื่อให้มีความรู้  ความเขา้ใจในการเขียนจดหมาย
สมคัรงาน 

ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอปางศิลาทอง  ขอขอบคุณคณะ
ครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูน้ าชุมชน  ผูอ้  านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัก าแพงเพชรและศึกษานิเทศน์เช่ียวชาญ  ท่ีให้ค  าแนะน าปรึกษาในการจดัท า
หลกัสูตรไดเ้สร็จสมบูรณ์มา  ณ  โอกาสน้ี  หวงัวา่เอกสารหลกัสูตรรายวิชาเลือกฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครูการศึกษานอกโรงเรียนและผูเ้ก่ียวขอ้งในการน าไปใช้ในการจดัการศึกษาให้กบั
ผูเ้รียน 

 
 
 
 
 

 
            กศน.อ าเภอปางศิลาทอง 

 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

เร่ือง             หนา้ 
ค าน า            
สารบญั                1 
ค าอธิบายรายวชิา           
 มาตรฐานการเรียนรู้ระดบั         
 ศึกษาและฝึกทกัษะ         
 การจดัประสบการณ์การเรียนรู้           
การวดัผลประเมินผล  
รายละเอียดค าอธิบายรายวชิา 
 มาตรฐานการเรียนรู้ระดบั 
 หวัเร่ือง 
 ตวัช้ีวดั 
 เน้ือหา 
 จ านวนชัว่โมง 
หลกัสูตรการเขียนจดหมายสมคัรงาน 
 ความส าคญั 

จุดมุ่งหมาย         
จุดประสงค ์
เน้ือหา 
ระยะเวลาเรียนและจ านวนหน่วยกิต 
ส่ือประกอบการเรียนและแหล่งเรียนรู้ 
การวดัผลประเมินผล 
โครงสร้างหลกัสูตร 
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

คณะกรรมการจดัท าหลกัสูตร 
 
 
 



 
ค าอธิบายรายวชิา 

รหัสวชิา พท32014   ช่ือรายวชิาการเขียนจดหมายสมัครงาน  จ านวน  1  หน่วยกติ 
สาระความรู้พืน้ฐาน (ภาษาไทย)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

 
 
 

มาตรฐานที ่  
 2.1 มีความรู้ความเขา้ใจ และทกัษะพื้นฐานเก่ียวกบัภาษาและการส่ือสาร 

 
ศึกษาและฝึกทกัษะเกีย่วกบัเร่ืองต่อไปนี้ 

ศึกษาความหมาย ลกัษณะและประเภทของจดหมาย ศึกษาลกัษณะเฉพาะของจดหมายกิจธุระ ความ
แตกต่างของจดหมายธุรกิจ กบักิจธุระ ส่วนประกอบของจดหมายสมคัรงาน ส านวนภาษาท่ีเหมาะสม
ส าหรับการเขียนจดหมายสมคัรงาน ลกัษณะเฉพาะของจดหมายสมคัรงาน ขอ้ควรระวงัในการเขียนจดหมาย
สมคัรงาน ประโยชน์ของจดหมายสมคัรงาน 
 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

ศึกษาหาขอ้มูลการรับสมคัรงานจากส่ือต่างๆ ศึกษาความหมาย ลกัษณะและประเภทของจดหมาย 
ความแตกต่างของจดหมายกิจธุระกบัธุรกิจ ศึกษาส่วนประกอบส าคญัของจดหมายสมคัรงาน ลกัษณะเฉพาะ
ของจดหมายสมคัรงาน ส านวนภาษาท่ีเหมาะสมส าหรับจดหมายสมคัรงาน  น าประกาศรับสมคัรงานท่ีพบ
จากส่ือมาฝึกเขียนจดหมายสมคัรงาน  สรุปขอ้ควรระมดัระวงัในการเขียนจดหมายสมคัรงาน และประโยชน์
ของการเขียนจดหมายสมคัรงาน 

 
การวดัและประเมินผล 

การสังเกต จากการสนทนา แสดงความคิดเห็น อภิปรายกลุ่ม การหาขอ้มูลการประกาศรับสมคัรงาน
จากส่ือต่างๆ และการตรวจผลงาน จากการรายงาน/การท าแบบฝึก/แบบทดสอบ 
 
 
 



 
ศึกษาและฝึกทกัษะเกีย่วกบัเร่ืองต่อไปนี้ 

ศึกษาความหมาย ลกัษณะและประเภทของจดหมาย ศึกษาลกัษณะเฉพาะของจดหมายกิจธุระ ความ
แตกต่างของจดหมายธุรกิจ กบักิจธุระ ส่วนประกอบของจดหมายสมคัรงาน ส านวนภาษาท่ีเหมาะสม
ส าหรับการเขียนจดหมายสมคัรงาน ลกัษณะเฉพาะของจดหมายสมคัรงาน ขอ้ควรระวงัในการเขียนจดหมาย
สมคัรงาน ประโยชน์ของจดหมายสมคัรงาน 
 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

ศึกษาหาขอ้มูลการรับสมคัรงานจากส่ือต่างๆ ศึกษาความหมาย ลกัษณะและประเภทของจดหมาย 
ความแตกต่างของจดหมายกิจธุระกบัธุรกิจ ศึกษาส่วนประกอบส าคญัของจดหมายสมคัรงาน ลกัษณะเฉพาะ
ของจดหมายสมคัรงาน ส านวนภาษาท่ีเหมาะสมส าหรับจดหมายสมคัรงาน  น าประกาศรับสมคัรงานท่ีพบ
จากส่ือมาฝึกเขียนจดหมายสมคัรงาน  สรุปขอ้ควรระมดัระวงัในการเขียนจดหมายสมคัรงาน และประโยชน์
ของการเขียนจดหมายสมคัรงาน 

 
การวดัและประเมินผล 

การสังเกต จากการสนทนา แสดงความคิดเห็น อภิปรายกลุ่ม การหาขอ้มูลการประกาศรับสมคัรงาน
จากส่ือต่างๆ และการตรวจผลงาน จากการรายงาน/การท าแบบฝึก/แบบทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอยีดค าอธิบายรายวชิา   

รหัสวชิา  พท 32014   ช่ือรายวชิาการเขียนจดหมายสมัครงาน  
สาระความรู้พืน้ฐาน (ภาษาไทย)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จ านวน  1  หน่วยกติ (40 ช่ัวโมง) 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดบั  
  รู้และเข้าใจหลักการเขียน 

 
มาตรฐานที ่2.1 มีความรู้ความเขา้ใจ และทกัษะพื้นฐานเก่ียวกบัภาษาและการส่ือสาร 

ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เนือ้หา 
จ านวน 
(ช่ัวโมง) 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 
 
 

5 

ความหมาย ลกัษณะ
และประเภทของ
จดหมาย 
ความแตกต่างของ 
จดหมายธุรกิจกบั       
กิจธุระ 
ส่วนประกอบและ
ลกัษณะเฉพาะของ
จดหมายสมคัรงาน 
 
การเขียนจดหมาย
สมคัรงาน 
 
 
 
ประโยชน์ของ
จดหมายสมคัรงาน 

มีความรู้ความเขา้ใจ 
ความหมาย ลกัษณะและ
ประเภทของจดหมาย 
บอกความแตกต่างของ
จดหมายธุรกิจกบักิจธุระได ้
 
1. บอกส่วนประกอบของ

จดหมายสมคัรงานได ้
2. ลกัษณะเฉพาะของ

จดหมายสมคัรงานได ้
เขียนจดหมายสมคัรงานได้
ถูกตอ้งเหมาะสมและ 
สละสลวย 
 
 
บอกประโยชน์ของจดหมาย
สมคัรงานได ้
 

ความหมาย ลกัษณะ ประเภท
ของจดหมาย 
 
ความแตกต่างของจดหมาย
ธุรกิจกบักิจธุระ 
 
1.  ส่วนประกอบของจดหมาย

สมคัรงาน  
2.  ลกัษณะเฉพาะของจดหมาย

สมคัรงาน 
1. ส านวนภาษาท่ีเหมาะสม

ส าหรับการเขียนจดหมาย
สมคัรงาน 

2. ขอ้ควรระวงัส าหรับการ
เขียนจดหมายสมคัรงาน 

ประโยชนข์องจดหมายสมคัร
งาน 
 

4 
 
 

4 
 
 
4 
 
9 
 
7 
 
 
6 
 
6 

 
 

 



 
หลกัสูตรรายวชิา การเขียนจดหมายสมัครงาน 

 
ความส าคัญ 
 

เคร่ืองมือส าคญัในการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจถึงร้อยละ 85 คือ จดหมายเพราะจดหมายเป็นส่ือกลาง
ในการติดต่อระหวา่งองคก์ารธุรกิจ บริษทั หา้งร้าน หน่วยราชการและเอกชนท่ีดีกวา่การติดต่อชนิดอ่ืน 
เน่ืองจากเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานท่ีแน่นอนไดทุ้กโอกาส นอกจากน้ียงัประหยดัทั้งแรงงาน เวลาและเงิน ใน
วงการธุรกิจจึงถือวา่จดหมายมีความส าคญัมาก ถา้เขียนจดหมายไดดี้คือผูรั้บพอใจ และปฏิบติัตามท่ีผูเ้ขียน
ตอ้งการไดถื้อวา่ไดรั้บความส าเร็จในการเขียนจดหมายจดหมายท่ีดีจึงน ามาซ่ึงค่าความนิยมและความส าเร็จ
ของกิจการ 

 
จุดมุ่งหมาย 
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้  ความเขา้ใจและมีทกัษะในหลกัเกษตรอินทรีย ์ สามรถน าไปประกอบอาชีพ
ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 
จุดประสงค์ 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจความหมาย  ลกัษณะและประเภทของจดหมาย   
2. เพื่อใหผู้เ้รียนบอกส่วนประกอบของจดหมายและเขียนจดหมายสมคัรงานไดถู้กตอ้งเหมาะสม 
 

เนือ้หาของหลกัสูตรรายวชิา การเขียนจดหมายสมัครงาน  ประกอบด้วย 
1. คุณลกัษณะและประเภทของจดหมายราชการ 
2. ความแตกต่างของจดหมายธุรกิจกบักิจธุระ 
3. ส่วนประกอบและลกัษณะเฉพาะของจดหมายสมคัรงาน 
4. การเขียนจดหมายสมคัรงาน 
5. ประโยชน์ของจดหมายสมคัรงาน 

  
ระยะเวลาเรียนและจ านวนหน่วยกติ 
 ใชเ้วลาเรียน  40  ชัว่โมง  จ  านวน  1  หน่วยกิต 
 



 
ส่ือการเรียนรู้ 

1. ใบความรู้ 
2. หนงัสือ  เอกสาร 
3.  แหล่งเรียนรู้ 

3.1  อินเตอร์เน็ต 
 
การวดัและประเมินผล 

1. การสังเกตการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน 
2. ตรวจใบงาน 
3. ตรวจแบบทดสอบ   

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

3.  ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจความหมาย  ลกัษณะและประเภทของจดหมาย   
4. ผูเ้รียนบอกส่วนประกอบของจดหมายและเขียนจดหมายสมคัรงานไดถู้กตอ้งเหมาะสม 

 
โครงสร้างหลกัสูตร 

1. คุณลกัษณะและประเภทของจดหมายราชการ 
1.1 ความหมาย  ลกัษณะ  ประเภทของจดหมาย 

2. ความแตกต่างของจดหมายธุรกิจกบักิจธุระ 
3. ส่วนประกอบและลกัษณะเฉพาะของจดหมายสมคัรงาน 

3.1 ส่วนประกอบของจดหมายสมคัรงาน 
3.2 ลกัษณะเฉพาะของจดหมายสมคัรงาน 

4. การเขียนจดหมายสมคัรงาน 
4.1 ส านวนภาษาท่ีเหมะสมส าหรับการเขียนจดหมายสมคัรงาน 
4.2 ขอ้ควรระวงัส าหรับการเขียนจดหมายสมคัรงาน   

5. ประโยชน์ของจดหมายสมคัรงาน 





ตารางวเิคราะห์ความยากง่ายรายวชิาการเขียนจดหมายสมคัรงาน  รหัส  พท 32014   จ านวน 1 หน่วยกติ  
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  ภาคเรียนที ่  2   ปีการศึกษา  2553 

 

เนือ้หารายวชิา 
วเิคราะห์เน้ือหา วธีิการจดัการเรียนรู้ รวมเวลา 

ชัว่โมง ง่าย ปานกลาง ยาก ตนเอง พบกลุ่ม สอนเสริม 

1.คุณลกัษณะและประเภทของจดหมายราชการ        

1.1ความหมาย  ลกัษณะ  ประเภทของจดหมาย       4 
2.ความแตกต่างของจดหมายธุรกจิกบักจิธุระ        

2.1ความแตกต่างของจดหมายธุรกิจกบักิจธุระ       4 
3.ส่วนประกอบและลกัษณะเฉพาะของจดหมายสมคัรงาน        

3.1ส่วนประกอบของจดหมายสมคัรงาน       4 
3.2ลกัษณะเฉพาะของจดหมายสมคัรงาน       9 
4.การเขียนจดหมายสมคัรงาน        

4.1ส านวนภาษาท่ีเหมะสมส าหรับการเขียนจดหมายสมคัรงาน       7 
4.2ขอ้ควรระวงัส าหรับการเขียนจดหมายสมคัรงาน         6 
5.ประโยชน์ของจดหมายสมคัรงาน        

5.1ประโยชน์ของจดหมายสมคัรงาน       6 
        

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจดัการเรียนรู้                            แบบเรียนรู้ด้วยตนเอง                                     รายวชิา                          การเขียนจดหมายสมคัรงาน ( พท 32014)                                 . 

สาระ          คุณลกัษณะและประเภทของจดหมายราชการ             ระดบั                มธัยมศึกษาตอนปลาย                         .      
จ านวน 1 หน่วยกติ (40 ช่ัวโมง) 

 

คร้ังที ่ เนือ้หารายวชิา(ชม.) ผลการเรียนทีค่าดหวงั 
การจดักจิกรรม 

ส่ือการเรียนรู้ วดัและประเมนิผล 
บทบาครู บทบาทผู้เรียน 

1  
  

 

- ความหมาย  ลกัษณะ  
ประเภทของจดหมาย 

1.  เขา้ใจความหมาย  คุณลกัษณะ 
ของจดหมายราชการ 
2.  บอกประเภทของจดหมาย
ราชการได ้

 

- ครูปฐมนิเทศนกัศึกษาใน
เร่ือง 
-  ความหมาย คุณลกัษณะและ
ประเภท ของการเขียนจดหมาย
ราชการ 
 - ช้ีแจงรายละเอียด  การ
ประเมินสัดส่วนคะแนน 

- ครูถามนกัเรียนวา่  มีความ
เขา้ใจในเร่ืองจดหมายราชการ
อยา่งไร? 

 

 

 

 

 

 

- นกัเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 4-5 
คน  ตามความสมคัรใจ  
เลือกหวัหนา้และเลขานุการ
ของแต่ละกลุ่ม 

- ส่งตวัแทนกลุ่มออกมาจบั
ฉลากหวัขอ้ท่ีจะอภิปราย  
โดยมีหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1.  ความความหมายของ
จดหมายราชการ 
2.  คุณลกัษณะจดหมาย
ราชการ 
3.  ประเภท ของการเขียน
จดหมายราชการ   

4.  นกัเรียนศึกษา  ใบความรู้ 
 

 

1.หนงัสือ
แบบเรียน 
2.ใบความรู้  
3.  ใบงาน 

 

 

 

 

 

 

 

1.  หนงัสือแบบเรียน 
2.  ใบความรู้ เร่ือง
คุณลกัษณะและ
ประเภทของจดหมาย
ราชการ 
3.  ใบงาน 

 



คร้ังที ่ เนือ้หารายวชิา(ชม.) ผลการเรียนทีค่าดหวงั 
การจดักจิกรรม 

ส่ือการเรียนรู้ วดัและประเมนิผล 
บทบาครู บทบาทผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   เร่ืองร่วมอภิปราย  และศึกษา
ความรู้ในหวัขอ้ของตนเองท่ี
ได ้ จากใบความรู้  เสร็จแลว้
ใหต้วัแทนกลุ่มออกมา
น าเสนอ 
-ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุป  
และใหน้กัเรียนจดัท า  mind  

map  จากความรู้  ท่ีเพื่อน
ออกมาน าเสนอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจดัการเรียนรู้                            แบบเรียนรู้ด้วยตนเอง                                     รายวชิา                          การเขียนจดหมายสมคัรงาน ( พท 32014)                                 . 

สาระ          ความแตกต่างของจดหมายธุรกจิและกจิธุระ            ระดบั                มธัยมศึกษาตอนปลาย                         .      
จ านวน 1 หน่วยกติ (40 ช่ัวโมง) 

 

คร้ังที ่ เนือ้หารายวชิา(ชม.) ผลการเรียนทีค่าดหวงั 
การจดักจิกรรม 

ส่ือการเรียนรู้ วดัและประเมนิผล 
บทบาครู บทบาทผู้เรียน 

2  
  

 

- ความแตกต่างของจดหมาย
ธุรกิจกบักิจธุระ 

1. เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้  ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัจดหมายธุรกิจและ
จดหมายกิจธุระและบอกถึงความ
แตกต่างระหวา่งจดหมายสอง
ประเภท 

 

- ครูถามนกัเรียนวา่  ใครเคย
เขียนจกหมายติดต่อกบัคนอ่ืน
บา้งติดต่อในเร่ืองอะไร โดยสุ่ม
เรียกนกัเรียน  2 – 3  คนใหย้ืน
ข้ึนตอบ  แลว้ใหน้กัเรียนคน
อ่ืนท่ีมีความเห็นท่ีแตกต่างจาก
เพื่อน  ลุกข้ึนตอบบา้ง 
- แลว้มีใครท่ีไม่เคยเขียน
จดหมายติดต่อกบัคนอ่ืนเลย 
โดยสุ่มเรียกนกัเรียน  2 – 3  
คนใหย้นืข้ึนตอบ   
- น าตวัอยา่งจดหมายธุรกิจ
และจดหมายกิจธุระมาให้
นกัเรียนศึกษา 

- นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึง
ความแตกต่างของจดหมาย
ทั้งสองประเภท  บอก
ความส าคญัและร่วมกนัเขียน
จดหมายธุรกิจและจดหมาย
กิจธุระกลุ่มละ  1  ฉบบั   โดย
ด าเนินกิจกรรมดงัน้ี 

- ส่งตวัแทนกลุ่มออกมาจบั
ฉลากหวัขอ้ท่ีจะอภิปราย  
โดยมีหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1.  การเขียนจดหมายธุรกิจ 
2.  การเขียนจดหมายกิจธุระ 
3.  ใหน้กัเรียนร่วมกนั
อภิปราย  และศึกษาใบ
ความรู้  เสร็จแลว้ให้ตวัแทน
กลุ่มออกมาน าเสนอ 

1.  หนงัสือ
แบบเรียน 
2.  ใบความรู้ 
3.  ใบงาน 

4.  ตวัอยา่ง
จดหมายธุรกิจ
และจดหมายกิจ
ธุระ 
 

1. การสังเกต  

2. การถามและการ
ตอบ          
3. การเขา้ร่วม
กิจกรรม 



แผนการจดัการเรียนรู้                            แบบเรียนรู้ด้วยตนเอง                                     รายวชิา                          การเขียนจดหมายสมคัรงาน ( พท 32014)                                 . 

สาระ         ส่วนประกอบและลกัษณะเฉพาะของจดหมายสมคัรงาน            ระดบั                มธัยมศึกษาตอนปลาย                         .      
จ านวน 1 หน่วยกติ (40 ช่ัวโมง) 

 

คร้ังที ่ เนือ้หารายวชิา(ชม.) ผลการเรียนทีค่าดหวงั 
การจดักจิกรรม 

ส่ือการเรียนรู้ วดัและประเมนิผล 
บทบาครู บทบาทผู้เรียน 

3  
  

 

- ส่วนประกอบของจดหมาย
สมคัรงาน 

1.  เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ  เห็น
ประโยชน์ของจดหมายสมคัรงาน 

2.  บอกส่วนประกอบและเขียน
จดหมายสมคัรงานไดถู้กตอ้ง 

 

- ครูใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มๆละ 2-3 
คน  ศึกษาคน้ควา้ในเร่ืองของ
จดหมายสมคัรงานท่ีหอ้งสมุด
และคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต 

 

-  ใหต้วัแทนนกัเรียนแต่ละ
กลุ่มน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
ตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1.  ความหมายของจดหมาย
สมคัรงาน 

2.  ส่วนประกอบของ
จดหมายสมคัรงาน 

3. ความส าคญัของจดหมาย
สมคัรงาน 

4.  หลกัการเขียนจดหมาย
สมคัรงาน 

- ใหน้กัเรียนในห้องสรุป
เน้ือหาตามท่ีเพื่อนได้
น าเสนอหนา้ชั้นเรียน  โดย
จดัท า  mind  map   
 

1.  หนงัสือ
แบบเรียน 
2.  ใบความรู้ 
3.  ใบงาน 

4.  ตวัอยา่ง
จดหมายสมคัร
งาน 
 

1. การสังเกต  

2. การถามและการ
ตอบ          
3. การเขา้ร่วม
กิจกรรม 

 
 



แผนการจดัการเรียนรู้                            แบบเรียนรู้ด้วยตนเอง                                     รายวชิา                          การเขียนจดหมายสมคัรงาน ( พท 32014)                                 . 

สาระ         ส่วนประกอบและลกัษณะเฉพาะของจดหมายสมคัรงาน            ระดบั                มธัยมศึกษาตอนปลาย                         .      
จ านวน 1 หน่วยกติ (40 ช่ัวโมง) 

 

คร้ังที ่ เนือ้หารายวชิา(ชม.) ผลการเรียนทีค่าดหวงั 
การจดักจิกรรม 

ส่ือการเรียนรู้ วดัและประเมนิผล 
บทบาครู บทบาทผู้เรียน 

4  
  

 

- ลกัษณะเฉพาะของจดหมาย
สมคัรงาน 

1.  เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ  เห็น
ประโยชน์ของดหมายสมคัรงาน 

2.  ตระหนกัในความส าคญัของการ
เขียนจดหมายสมคัรงาน 

3. บอกลกัษณะเฉพาะของจดหมาย
สมคัรงาน 

 

- ครูและผูเ้รียนร่วมกนัอภิปราย
เก่ียวกบัลกัษณะเฉพาะของ
จดหมายสมคัรงาน  และสุ่ม
เรียกนกัเรียน 2 – 3  คน  ให้ยนื
ข้ึนตอบแลว้ใหน้กัเรียนคนอ่ืน
ท่ีมีความเห็นท่ีแตกต่างจาก
เพื่อน  ลุกข้ึนตอบบา้ง 
 

- ใหต้วัแทนนกัเรียนน า
ตวัอยา่งจดหมายสมคัรงาน
ไปร่วมกนัสรุป
ลกัษณะเฉพาะของจดหมาย 
- แบ่งนกัเรียนออกเป็น  2  
กลุ่ม  เลือกประธาน  เลขา  
และเลือกตวัแทนท่ีจะออกมา
รายงาน 
- ใหน้กัเรียนในกลุ่มแบ่งกนั
หาค าตอบตามใบงานแลว้น า
ค าตอบทัง่หมดมารวมกนั
เป็นค าตอบท่ีสมบูรณ์ 

-ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มรายงานผล
การศึกษาท่ีไดท้  าการคน้ควา้ 
 

 

1.  หนงัสือ
แบบเรียน 

2.  ใบงาน 

3.  ตวัอยา่ง
จดหมายสมคัร
งาน 
4.ใบความรู้ 

1. การสังเกต  

2. การถามและการ
ตอบ          
3. การเขา้ร่วม
กิจกรรม 

 
 



คร้ังที ่ เนือ้หารายวชิา(ชม.) ผลการเรียนทีค่าดหวงั 
การจดักจิกรรม 

ส่ือการเรียนรู้ วดัและประเมนิผล 
บทบาครู บทบาทผู้เรียน 

  
  

 

   -ใหน้กัเรียนในห้องเขียนผงั
ความคิดท่ีไดจ้ากการเรียนใน
เร่ือง  ลกัษณะเฉพาะของ
จดหมายสมคัรงาน 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจดัการเรียนรู้                            แบบเรียนรู้ด้วยตนเอง                                     รายวชิา                          การเขียนจดหมายสมคัรงาน ( พท 32014)                                 . 

สาระ         การเขียนจดหมายสมคัรงาน            ระดบั                มธัยมศึกษาตอนปลาย                         .      
จ านวน 1 หน่วยกติ (40 ช่ัวโมง) 

 

คร้ังที ่ เนือ้หารายวชิา(ชม.) ผลการเรียนทีค่าดหวงั 
การจดักจิกรรม 

ส่ือการเรียนรู้ วดัและประเมนิผล 
บทบาครู บทบาทผู้เรียน 

5  
  

 

- ส านวนภาษาท่ีเหมะสม
ส าหรับการเขียนจดหมาย
สมคัรงาน 

1.  มีความรู้  ความเขา้ใจ  และทกัษะ
พื้นฐาน  เร่ืองส านวนภาษาท่ี
เหมาะสมส าหรับการเขียนจดหมาย
สมคัรงาน 
2.  เห็นประโยชน์ของส านวนท่ี
เหมาะสมส าหรับการเขียนจดหมาย
สมคัรงาน 
3. ร่วมปฏิบติักิจกรรมกลุ่มกบัผูอ่ื้น
ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

 

- จดัห้องเรียนในรูปแบบศูนย์
การเรียนโดยจดัโตะ๊ออกเป็น 4 
กลุ่มเรียกวา่ศูนยก์ารเรียนท่ี  
1 ถึง 3 และอีก 1 ศูนยเ์ป็นศูนย์
ส ารอง 
- เตรียมส่ือการเรียนท่ีจดัไวใ้น
ซองหรือในกล่องเร่ืองส านวน
ภาษาท่ีเหมาะสมส าหรับการ
เขียนจดหมายสมคัรงานวางบน
โตะ๊เป็น ชุดการเรียน 
- แจง้จุดประสงคใ์หน้กัเรียน
ทราบ 
- นกัเรียนศึกษา แผนผงั
กิจกรรมการเรียนประกแผน
การจดัการเรียนรู้ท่ี 5 
 

- แบ่งนกัเรียนออกเป็น 3 
กลุ่มเท่า ๆ กนัตามจ านวน
ของนกัเรียน เรียก กลุ่มการ
เรียน 
- แต่ละกลุ่มประกอบ
กิจกรรมแตกต่างกนัออกไป
ตามท่ีก าหนดไวใ้นชุดการ
สอนท่ีศูนยก์ารเรียนแต่ละ
ศูนย ์ 
- แต่ละศูนยก์  าหนดเวลาให้
ใชป้ระมาณ 30 นาที  
- เม่ือนกัเรียนทุกศูนย์
ประกอบกิจกรรมเสร็จแลว้
จะมีการเปล่ียนศูนยก์ารเรียน 
จนกระทัง่ครบทุกศูนยก์าร
เรียน 

1.แผนผงั
กิจกรรมการ
เรียนประกอบ
แผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 5 
2.ชุดการเรียน 
เร่ือง ส านวน
ภาษาท่ี
เหมาะสม
ส าหรับการ
เขียนจดหมาย
สมคัรงาน 
3.หนงัสือ
แบบเรียน 
 

1. การสังเกต  

2. การถามและการ
ตอบ          
3. การเขา้ร่วม
กิจกรรม 

 
 



คร้ังที ่ เนือ้หารายวชิา(ชม.) ผลการเรียนทีค่าดหวงั 
การจดักจิกรรม 

ส่ือการเรียนรู้ วดัและประเมนิผล 
บทบาครู บทบาทผู้เรียน 

  
  

 

   - ครูท าหนา้ท่ีประสานงาน
การสอน คอยดูแลและ
กระตุน้การเรียนของนกัเรียน
แต่ละคน 
- ส าหรับนกัเรียนท่ีศึกษาได้
เร็วกวา่ก าหนดใหไ้ปศึกษา
คน้ควา้เพิ่มเติมท่ีศูนยส์ ารอง 
- ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุป
ประเด็นส าคญั และให้
นกัเรียนบนัทึกลงกระดาษ 
A4 โดยวาดเป็นแผนท่ี
ความคิด  ส่งใหค้รูตรวจ 
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สาระ         การเขียนจดหมายสมคัรงาน            ระดบั                มธัยมศึกษาตอนปลาย                         .      
จ านวน 1 หน่วยกติ (40 ช่ัวโมง) 
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6  
  

 

- ขอ้ควรระวงัส าหรับการเขียน
จดหมายสมคัรงาน   

1.เพื่อให ้มีความรู้  ความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัขอ้ควรระวงัส าหรับ
การเขียนจดหมายสมคัรงาน  
2.น าความรู้  ทกัษะ เก่ียวกบัการ
เขียนจดหมายสมคัรงานไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั   

 

- กระตุน้ความคิดของนกัเรียน
โดยใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดง
ความคิดเห็นทีละคนโดยไม่ซ ้ า
กนัในหวัขอ้ “ขอ้ควรระวงั
ส าหรับการเขียนจดหมาย
สมคัรงานเป็นอยา่งไรบา้ง”   
- อธิบาย แผนผังกจิกรรมการ
เรียนประกอบแผนการจัดการ
เรียนรู้ที ่6 เพื่อใหน้กัเรียน
ทราบขั้นตอนการเรียนรู้
โดยสังเขป 
1.นกัเรียนแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม ตาม
ความสมคัรใจ เลือกหวัหนา้
และเลขานุการกลุ่มแต่ละกลุ่ม 
เพื่อแบ่งหนา้ท่ีกนัท า 
 

- นกัเรียนศึกษา ใบความรู้ที ่6 
ขอ้ควรระวงัส าหรับการเขียน
จดหมายสมคัรงาน  
*อธิบายขอ้ควรระวงัส าหรับ
การเขียนจดหมายสมคัรงาน 
*อธิบายถึงวธีิการเขียนเขียน
จดหมายสมคัรงานท่ีถูกวธีิ 
- นกัเรียนรับ กระดาษขนาด 
A4 กลุ่มละ 1 แผน่ส าหรับ
การระดมสมองหาค าตอบ 
และแต่ละคนรับอีกคนละ 1 
แผน่ส าหรับบนัทึกสรุป
ค าตอบเป็นแผนท่ีความคิด 
- หวัหนา้กลุ่มแต่ละกลุ่มเป็น
ตวัแทนรับ แผนการจัดการ
เรียนรู้ที ่6 และประชุม 

1.แผนผงั
กิจกรรมการ
เรียนประกอบ
แผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 6 
2.ใบความรู้ 
 3.กระดาษ
ขนาด A4 
4.หนงัสือ
แบบเรียน 
 

1. การสังเกต  

2. การถามและการ
ตอบ          
3. การเขา้ร่วม
กิจกรรม 

 
 



คร้ังที ่ เนือ้หารายวชิา(ชม.) ผลการเรียนทีค่าดหวงั 
การจดักจิกรรม 

ส่ือการเรียนรู้ วดัและประเมนิผล 
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   รับทราบวธีิท างานกลุ่มจาก
ครูดงัน้ี  
*สมาชิกในกลุ่มอภิปราย
ประเด็นปัญหาและระดม
สมองหาค าตอบโดยเปล่ียน
กนัเขียนค าตอบและระบุ
แหล่งท่ีมาของขอ้มูลลงใน
กระดาษ A4 ทีละคน  
เลขานุการ 
กระดาษส่งใหค้รูตรวจ 
- หวัหนา้กลุ่มขยายผลการ
ประชุมและเร่ิมท างานกลุ่ม
ตามเวลาท่ีก าหนด (ครู
ก าหนดเวลาให้ตามความ
เหมาะสม) 
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   - แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนจบั
ฉลากเพื่อตอบค าถามโดย
กลุ่มท่ีจบัฉลากไดห้มายเลข 
1-4 ใหต้อบค าถามขอ้ 1-4 
ตามล าดบั และกลุ่มท่ีจบัได้
หมายเลข 5 ใหส้รุปทุกขอ้ 
- ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุป
ค าตอบ และใหน้กัเรียน
บนัทึกลงกระดาษ A4 โดย
วาดเป็นแผนท่ีความคิด  ส่ง
ใหค้รูตรวจ 
 

 1. การสังเกต  

2. การถามและการ
ตอบ          
3. การเขา้ร่วม
กิจกรรม 
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สาระ         ประโยชน์ของจดหมายสมคัรงาน         ระดบั                มธัยมศึกษาตอนปลาย                         .       
จ านวน 1 หน่วยกติ (40 ช่ัวโมง) 
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- ประโยชน์ของจดหมายสมคัร
งาน 

1.เพื่อให ้มีความรู้  ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัประโยชน์ของจดหมาย
สมคัรงาน 
2.น าความรู้  ทกัษะ  ท่ีไดรั้บไปใช้
ในชีวติประจ าวนั   

 

1. แจง้จุดประสงคใ์หน้กัเรียน
ทราบ  
2.กระตุน้ความคิดโดยให้
นกัเรียนคน้ควา้ประโยชน์ของ
จดหมายสมคัรงาน 
3.ครูกล่าวน าเขา้สู่บทเรียน  
 

- นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 
คน ตามความสมคัรใจ เหลือ
เศษใหต้ั้งเป็นกลุ่มตรวจสอบ 
ถา้ไม่เหลือเศษใหค้รูเป็นผู ้
ตรวจสอบ 
- นกัเรียนศึกษาคน้ควา้
ประโยชน์ของจดหมายสมคัร
งานและรับทราบวธีิการ
ท างานกลุ่มจากครูดงัน้ี 
-*สมาชิกในกลุ่มก าหนด
หมายเลขสมาชิกตั้งแต่ 1 - 5   
-*กติกาการแข่งขนั มีดงัน้ี 
1ผูแ้ข่งขนัยนืเรียงแถวหนา้
กระดานด าโดยหนัหลงัให้
กระดานด า 
2เม่ือครูใหผู้แ้ข่งขนัเขียน 

1.หนงัสือ
แบบเรียน  
2.ใบงาน 
3.ใบความรู้ 

1. การสังเกต  

2. การถามและการ
ตอบ          
3. การเขา้ร่วม
กิจกรรม 

 
 



 

 

 

 

คร้ังที ่ เนือ้หารายวชิา(ชม.) ผลการเรียนทีค่าดหวงั 
การจดักจิกรรม 

ส่ือการเรียนรู้ วดัและประเมนิผล 
บทบาครู บทบาทผู้เรียน 

  
  

 

   ประโยชน์ของจดหมายสมคัร
งานบนกระดานด า 
3ผูท่ี้ตอบถูกและเขียนเสร็จ
เป็นคนแรกไดรั้บ 2 คะแนน 
4ผูท่ี้ตอบถูกคนอ่ืน ๆ ไดรั้บ 
1 คะแนน 
5ผูท่ี้ตอบผิดไม่ไดรั้บคะแนน 
6คะแนนของสมาชิกทุกคน
รวมกนัเป็นคะแนนกลุ่ม 
- เร่ิมท าการแข่งขนัโดย
สมาชิกหมายเลข 1 ท าการ
แข่งขนัเป็นคนแรกไล่
ตามล าดบัจนถึงคนท่ี 5 เป็น
คนสุดทา้ย 
- กลุ่มตรวจสอบใหท้ าหนา้ท่ี
ตรวจค าตอบ และ 
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ส่ือการเรียนรู้ วดัและประเมนิผล 
บทบาครู บทบาทผู้เรียน 

  
  

 

   บนัทึกคะแนน 
- หวัหนา้กลุ่มขยายผลการ
ประชุมและเร่ิมท างานกลุ่ม
ตามเวลาท่ีก าหนด  
(ครูก าหนดเวลาใหต้ามความ
เหมาะสม) 
- กลุ่มตรวจสอบสรุปคะแนน
และแจง้คะแนนใหทุ้กกลุ่ม
ทราบ 
- ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุป
ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ร่วมกนั 
 
 

  

 

 

 

 

 

 



 



ใบความรู้ที ่1  

จดหมาย คือขอ้ความท่ีเขียนข้ึนเพื่อส่งสารจากบุคคลหน่ึงไปยงับุคคลหน่ึง อาจมีความหมายรวมไปถึง
กระดาษหรือส่ือท่ีใชเ้ขียนหรือสร้างจดหมายนั้น ในอดีตก่อนคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 จดหมายเป็นการส่ือสารท่ี
เช่ือถือไดเ้พียงชนิดเดียวระหวา่งบุคคลสองคนจากสถานท่ีต่างกนั โดยการส่งผา่นทางนกพิราบส่ือสารหรือดว้ย
บริการไปรษณีย ์เม่ือเทคโนโลยพีฒันามากข้ึน มีการประดิษฐโ์ทรเลข โทรศพัท ์โทรสาร หรือแมก้ระทัง่
อินเทอร์เน็ต ซ่ึงสามารถส่งสารไดร้วดเร็วกวา่จดหมาย ท าใหจ้ดหมายลดความส าคญัลงไป 

จดหมายอาจมีรูปแบบการเขียนท่ีตายตวัส าหรับการใชง้านอยา่งเป็นทางการ เช่น จดหมายราชการ 
จดหมายเพื่อการติดต่อทางธุรกิจ ส่วนใหญ่จะประกอบดว้ย ช่ือและท่ีอยูข่องผูเ้ขียน วนัท่ีเขียน ช่ือและท่ีอยูข่อง
ผูรั้บ หวัเร่ือง เน้ือความ ค าลงทา้ย และลายเซ็น และอาจมีตราประทบัหรือเคร่ืองหมายอ่ืนๆ ตามรูปแบบท่ี
ก าหนด 

จดหมายท่ีส่งทางไปรษณีย ์อาจอยูใ่นรูปแบบของจดหมายธรรมดาท่ีตอ้งใส่ในซองจดหมาย หรือ
รูปแบบไปรษณียบตัร ไปรษณียบรรณ การส่งจดหมายจ าเป็นตอ้งจ่าหนา้ท่ีอยูข่องผูรั้บใหช้ดัเจน และช าระ
ค่าธรรมเนียมก่อนส่งจดหมายใหเ้จา้หนา้ท่ี หรือติดแสตมป์แลว้หยอ่นลงตูไ้ปรษณีย ์จากนั้นจดหมายจะถูก
ส่งไปตามกระบวนการไปยงัผูรั้บตามท่ีไดจ่้าหนา้ไว ้หากจดหมายไม่ไดติ้ดแสตมป์อาจมีการเรียกเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมปลายทาง และหากท่ีอยูป่ลายทางไม่มีผูรั้บ จดหมายจะถูกตีกลบัไปยงัผูส่้ง 

ในการเขียนจดหมายท่ีไดรั้บการบนัทึกไว ้เช่น ไกลบา้น ซ่ึงเป็นพระราชหตัถเลขา ท่ีพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงเขียนถึงเจา้ฟ้าหญิงนิภานพดลฝ่ายเดียว พอ่สอนลูก ของนายทว ีบุญยเกตุ อดีต
นายกรัฐมนตรี ซ่ึงเขียนถึงลูกในขณะล้ีภยัการเมืองอยูใ่นปีนงั ส่วน สาส์นสมเด็จเป็นจดหมายโตต้อบ ระหวา่ง
สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ กบัสมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวติัวงศ ์และ บนัทึกความรู้ เป็น
จดหมายโตต้อบระหวา่งสมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวติัวงศ ์กบั พระยาอนุมานราชธน เป็นตน้ 

จดหมายราชการ หรือท่ีเรียกวา่หนงัสือราชการ เป็นจดหมายท่ีเขียนติดต่อระหวา่งราชการต่างๆหรือ
บุคคลเขียนไปถึงส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีไปถึงราชการดว้ยกนัเองตลอดจนส่วนราชการนั้นเขียนไปถึง
ส่วนราชการนั้นเขียนไปถึงตวับุคคล การเขียนจดหมายราชการตามระเบียงงานสารบรรณดว้ย ขอ้ความใน
หนงัสือดงักล่าวถือวา่เป็นหลกัฐานทางราชการ มีสภาพผกูมดัถาวร ดงันั้นจึงเขียนใหก้ระจ่างและชดัเจน 
 
จดหมายทีส่ื่อสารกันอยู่ทุกวันนีแ้บ่งออกเป็น ๔ ประเภท 
๑. จดหมายส่วนตวั  
จดหมายส่วนตวัเป็นจดหมายท่ีเขียนติดต่อระหวา่งบุคคลท่ีคุน้เคยกนั อาจเป็นญาติสนิท ครู อาจารย ์เพื่อไต่ถาม
ทุกขสุ์ขส่วนตวั เล่าเร่ืองราวท่ีพบเห็นมา แสดงเสียใจแสดงความยนิดี หรือขอบคุณ หรือแจง้กิจธุระบางอยา่งท่ี
มีความเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งผูส่้งกบัผูรั้บ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B8&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%99
http://www.tmr.ac.th/4-2/2_007/Title%201_1.htm


๒. จดหมายธุรกิจ 
จดหมายธุรกิจ เป็นจดหมายท่ีบุคคลเขียนติดต่อกนัระหวา่งบริษทั หา้งร้าน และองคก์รต่างๆเพื่อติดต่อกนัเร่ือง
เก่ียวกบัธุรกิจ พาณิชยกรรม และการเงิน 
๓. จดหมายกิจธุระ 
จดหมายกิจธุระ เป็นจดหมายท่ีบุคคลเขียนติดต่อกบับุคคลอ่ืน หรือระหวา่งบุคคลกบับริษทั หา้งร้าน องคก์ร 
เพื่อแจง้ธุระต่างๆเช่น นดัหมาย ขอสมคัรงาน ขอทราบผลสอบบรรจุพนกังาน ขอความช่วยเหลือ และขอ
ค าแนะน าเพื่อประโยชน์ในดา้นการงานต่างๆ 
๔. จดหมายราชการ 
จดหมายราชการ หรือท่ีเรียกวา่หนงัสือราชการ เป็นจดหมายท่ีเขียนติดต่อระหวา่งราชการต่างๆหรือบุคคล
เขียนไปถึงส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีไปถึงราชการดว้ยกนัเองตลอดจนส่วนราชการนั้นเขียนไปถึงส่วน
ราชการนั้นเขียนไปถึงตวับุคคล การเขียนจดหมายราชการตามระเบียงงานสารบรรณดว้ย ขอ้ความในหนงัสือ
ดงักล่าวถือวา่เป็นหลกัฐานทางราชการ มีสภาพผกูมดัถาวร ดงันั้นจึงเขียนใหก้ระจ่างและชดัเจน 
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ใบงานที ่1 
 

เร่ือง  คุณลกัษณะและประเภทของจดหมายราชการ 
 

 

1. ใหน้กัเรียนบอกคุณลกัษณะของจดหมายราชการท่ีดีมาอยา่งนอ้ย  3  ขอ้ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
....................... 
2.  นกัเรียนบอกความหมายของจดหมายราชการ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
........................ 
3. ใหน้กัเรียนบอกประเภทของจดหมายราชการ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
........................ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ใบความรู้ที ่2  
 

การเขียนจดหมายธุรกจิ  
ความหมายของการเขียนจดหมายธุรกจิ 
จดหมายธุรกิจถือเป็นการส่ือสารธุรกิจรูปแบบหน่ึง เป็นจดหมายท่ีใชติ้ดต่อระหวา่งกนัในวงธุรกิจโดย
มีจุดประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงในการด าเนินธุรกิจ เช่นเสนอขายสินคา้หรือบริการ สั่งซ้ือสินคา้และ
ตอบรับการสั่งซ้ือ ติดตามหน้ีร้องเรียนเก่ียวกบัขอ้ผดิพลาดหรือความเสียหาย เป็นตน้ จดหมายธุรกิจมี
ความแตกต่างจากจดหมายส่วนตวับา้งในดา้นรูปแบบและการใชถ้อ้ยค าภาษา กล่าวคือจดหมายธุรกิจ
ส่วนใหญ่มีรูปแบบและการใชภ้าษาเป็นทางการหรือค่อนขา้งเป็นทางการไม่ใชภ้าษาปากหรือภาษาพดู
ดงัท่ีมกัปรากฏในจดหมายส่วนตวั 
ความส าคัญของจดหมายธุรกจิ 
จดหมายธุรกิจมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อวงการธุรกิจ ซ่ึงสรุปประเด็นส าคญัไดด้งัน้ี 
๑. ดา้นการประหยดั เป็นการประหยดัทั้งเวลาและค่าใชจ่้าย เน่ืองจากไม่ตอ้งเสียเวลาและค่าใชจ่้ายใน
การเดินทางไปติดต่อดว้ยตนเอง 
๒. ดา้นความสะดวกและรวดเร็ว เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูติ้ดต่อ ในกรณีท่ีผูท่ี้ตอ้งการ
ติดต่อธุรกิจดว้ยมีงานมากหรืออยูไ่ม่เป็นท่ีเป็นทาง จึงไม่สะดวกท่ีจะโทรศพัทติ์ดต่อหรือขอเขา้พบ
ดว้ยตนเอง 
๓. ดา้นการให้รายละเอียดขอ้มูล เป็นการเอ้ือต่อการส่ือขอ้ความ สามารถใหร้ายละเอียดขอ้มูลไดม้าก 
ชดัเจน และมีระบบ เพราะผูเ้ขียนมีเวลาเตรียมการเขียนก่อนลงมือเขียนอีกทั้งยงัสามารถตรวจสอบ
ขอ้มูลอีกคร้ังก่อนส่งไปยงัผูรั้บจดหมาย 
๔. ดา้นการใชเ้ป็นหลกัฐานในการอา้งอิง คน้เร่ือง และท่ีส าคญัท่ีสุดคือเป็นหลกัฐานทางกฎหมาย 
เน่ืองจากเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีชดัเจน 
๕. ดา้นการเป็นส่ือสัมพนัธ์ท่ีดีในการติดต่อธุรกิจ เป็นการส่งเสริมใหมี้ความสัมพนัธ์ท่ีดีและการ
ติดต่อกนัอยา่งต่อเน่ือง ในการติดต่อธุรกิจซ้ือขาย บางคร้ังลูกคา้อาจขาดการติดต่อไป บริษทั
จ าเป็นตอ้งมีจดหมายไปถึงลูกคา้เพื่อขอทราบสาเหตุท่ีแทจ้ริงพร้อมทั้งแสดงความพร้อมท่ีจะแกไ้ข
ปัญหาหรือเสนอบริการพิเศษต่าง ๆเพื่อจูงใจใหลู้กคา้กลบัมาติดต่อสั่งซ้ือสินคา้หรือบริการจากบริษทั
อีก 
ประเภทของจดหมายธุรกจิ 
จดหมายธุรกิจแบ่งตามจุดประสงคข์องการเขียนได ้๓ ประเภท ดงัน้ี 
๑. จดหมายสอบถามและจดหมายตอบ 
๑.๑ จดหมายสอบถาม หมายถึง จดหมายท่ีติดต่อระหวา่งบริษทัหา้งร้านดว้ยกนั หรือท่ีเอกชนติดต่อ
กบับริษทัหา้งร้าน เพื่อสอบถามเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีตอ้งการทราบ ซ่ึงอาจจะเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้นั้นหลงัจากไดค้  าตอบ 



๑.๒ จดหมายตอบสอบถาม หมายถึง เป็นจดหมายลกัษณะเดียวกนัแต่แทนท่ีจะสอบถาม ก็จะเขียน
ตอบขอ้เทจ็จริงของผูท่ี้สอบถาม เพื่อใหผู้ท่ี้ติดต่อมาไดท้ราบในส่ิงท่ีตนตอ้งการ 
๒. จดหมายส่ังซ้ือสินค้าและตอบรับการส่ังซ้ือสินค้า 
      ๒.๑ จดหมายสั่งซ้ือสินคา้ หมายถึง จดหมายท่ีบอกรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ท่ีตอ้งการจะสั่งซ้ือ 
เพื่อผูข้ายจะไดส่้งสินคา้ใหแ้ก่ผูส้ั่งซ้ือไดถู้กตอ้ง 
      ๒.๒ จดหมายตอบรับการสั่งซ้ือสินคา้ หมายถึง จดหมายท่ีทางบริษทัตอบใหผู้ซ้ื้อทราบวา่ไดรั้บ
การสั่งสินคา้แลว้ 
๓. จดหมายสมัครงาน หมายถึง จดหมายท่ีบุคคลตอ้งการจะสมคัรท างานเขียนไปถึงบริษทัหา้งร้าน 
เพื่อขอสมคัรเขา้ท างานในต าแหน่งท่ีตนตอ้งการจะเห็นไดว้า่ความหมายของจดหมายแต่ละประเภทมี
ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท์างธุรกิจ หรือประโยชน์ทางธุรกิจในการเขียนจดหมายนั้นวธีิใช้
จดหมายดงักล่าวจะสอดคลอ้งของประเภทของจดหมาย แต่เพื่อใหม้องเปรียบเทียบได ้ชดัเจนข้ึน
ขอใหดู้ตารางหนา้ถดัไป 
รูปแบบและส่วนประกอบของจดหมายธุรกจิ  
หน่วยงานแต่ละแห่งในปัจจุบนั นิยมใชจ้ดหมายธุรกิจรูปแบบท่ีหลากหลาย สุดแลว้แต่วา่รูปแบบใด
จะอ านวยความสะดวกรวดเร็วและเหมาะสมท่ีส าคญัคือควรใชก้ระดาษปอนด์อยา่งดีเป็นกระดาษท่ี
พิมพห์วัจดหมายของบริษทัและจดัวางรูปแบบใหส้วยงาม ไม่เอียงไปดา้นใดดา้นหน่ึงจนเกินไป 
จดหมายธุรกิจมีรูปแบบและส่วนประกอบแต่งต่างจากบนัทึก เพราะมีรายละเอียดมากกวา่ รูปแบบและ
ส่วนประกอบหลกัของจดหมายธุรกิจมีดงัน้ี 
๑. รูปแบบของจดหมายธุรกิจ รูปแบบของจดหมายธุรกิจท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไป พอสรุปไดมี้ ๓ รูปแบบ 
ดงัน้ี 
     ๑.๑ แบบบลอ็ก (block style) เป็นรูปแบบท่ีพิมพใ์หทุ้กบรรทดัชิดเส้นกั้นหนา้ ยกเวน้เฉพาะท่ีอยูผู่ ้
ส่ง (กรณีท่ีใชห้วัจดหมายท่ีพิมพส์ าเร็จรูปไว)้ ดงัภาพประกอบท่ี ๑ 
     ๑.๒ แบบกึง่บลอ็ก (modified block style) เป็นรูปแบบท่ีพิมพใ์หส่้วนเลขท่ีจดหมาย ท่ีอยูข่องผูรั้บ 
ค าข้ึนตน้ และส่ิงท่ีส่งมาดว้ย อยูชิ่ดเส้นกั้นหนา้และส่วนท่ีอยูข่องผูส่้ง วนั เดือน ปี ค าลงทา้ย ลายมือ
ช่ือ ช่ือเตม็ และต าแหน่ง อยูก่ลางหนา้กระดาษหรือค่อนไปทางขวาเล็กนอ้ย ส่วนเร่ือง จะพิมพก่ึ์งกลาง
หนา้กระดาษ นอกจากน้ี ในส่วนขอ้ความตอ้งพิมพใ์หบ้รรทดัแรกของขอ้ความแต่ละยอ่หนา้ร่นเขา้ไป
ประมาณ ๕–๑๐ ระยะตวัอกัษร ดงัภาพประกอบท่ี ๒ 
     ๑.๓. แบบย่อหน้า (indented style) เป็นรูปแบบเหมือนกบัแบบก่ึงบล็อก แต่อาจน าเอาส่วนเร่ือง 
พิมพอ์ยูเ่หนือค าข้ึนตน้ก็ได ้

๒. ส่วนประกอบของจดหมายธุรกิจ 
จดหมายธุรกิจโดยทัว่ไป มีส่วนประกอบดงัน้ี 
 
     ๒.๑ ทีอ่ยู่ผู้ส่ง เป็นการระบุช่ือและท่ี*ตั้งของบริษทั หา้งร้าน หรือกิจการเจา้ของจดหมาย เพื่อบอกใหผู้อ่้าน



ทราบวา่จดหมายฉบบัดงักล่าวมาจากท่ีใด และจะตอบจดหมายส่งหลบัไปยงัท่ีใด โดยอาจอยูก่ลางหนา้กระดาษ 
ทางดา้นซา้ย หรือทางดา้นขวามือก็ได ้ตามปกติบริษทั หา้งร้าน หรือกิจการทัว่ไปนิยมใชก้ระดาษพิมพห์วั
จดหมายส าเร็จรูปไวแ้ลว้ ซ่ึงมีการออกแบบต่าง ๆ กนัไป แต่ส่วนใหญ่นิยมใส่ตราบริษทั (Logo) หมายเลข
โทรศพัท ์หมายเลขโทรพิมพ ์หรือโทรสารของบริษทัไวด้ว้ย เพื่อสะดวกในการติดต่อและเพื่อเป็นการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ไปในตวั และเน่ืองจากในปัจจุบนันอกจากการติดต่อต่อธุรกิจภายในประเทศแลว้ การติดต่อ
คา้ขายยงัขยายกวา้งไปสู่นานาประเทศมากข้ึน และเพื่อใหเ้กิดความสะดวกอยา่งเตม็ท่ีบริษทัส่วนใหญ่จึงนิยม
พิมพห์วัจดหมายส าเร็จรูป ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษควบคู่กนัไป หากเป็นกรณีท่ีไม่มีกระดาษพิมพห์วั
จดหมายส าเร็จรูปไว ้ใหพ้ิมพช่ื์อและท่ีตั้งของบริษทัเอง โดยมีรายละเอียดไม่เกิน ๓-๔ บรรทดั 
     ๒.๒ เลขทีจ่ดหมาย/ปี พ.ศ. ใหเ้ขียนเลขท่ีจดหมายและปีพุทธศกัราชท่ีจดัท าจดหมายฉบบั ดงักล่าวเพื่อ
ประโยชน์ในการจดัเก็บเอกสารและอา้งอิงต่อไป เลขท่ีจดหมายนิยมก าหนดข้ึน โดยเรียงตามล าดบัของ
จดหมายท่ีจดัท าข้ึนในแต่ละปี เร่ิมตั้งแต่เลข ๑ เรียงเป็นล าดบัไปจนถึงปีปฏิทิน อยา่งไรก็ตามแต่ละหน่วยงาน
หรือกิจการอาจมีวธีิการก าหนดเลขท่ีจดหมายแตกต่างกนัออกไป 
     ๒.๓ วนั เดือน ปี หมายถึง วนั เดือน ปี ท่ีเขียนจดหมาย เพื่อเป็นขอ้มูลในการอา้งอิงหรือการติดต่ออนัอาจมี
ข้ึนในภายหลงั ใหล้งเฉพาะตวัเลขของวนัท่ี ช่ือเตม็ของเดือน และตวัเลขของปี พ.ศ. 
     ๒.๔ ทีอ่ยู่ผู้รับ หมายถึง การระบุช่ือ ต าแหน่ง และท่ีอยูข่องผูรั้บเพื่อประโยชน์ส าหรับการเก็บจดหมายไว้
เป็นหลกัฐาน ในส่วนของท่ีอยูผู่รั้บน้ี นิยมระช่ือต าแหน่งและท่ีอยูข่องผูรั้บ ซ่ึงรวมถึงรหสัไปรษณียด์ว้ย ควร
ใหข้อ้มูลอยา่งครบถว้นและไม่ควรใชต้วัยอ่หากไม่แน่ใจเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนใดควรตรวจสอบหาขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งไม่ควรใชว้ธีิการคาดเดา เพราะอาจท าใหข้อ้มูลไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงยอ่มส่งผลใหผู้รั้บจดหมายเกิดความไม่
พอใจได ้
อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ขียนจดหมายธุรกิจบางรายไม่นิยมใส่ท่ีอยูผู่รั้บไวเ้น่ืองจากไม่เห็นความจ าเป็นทั้งน้ีก็สุดแลว้แต่
ความสะดวก ความเหมาะสม และความตอ้งการของผูเ้ขียนแต่ละรายดว้ย 
     ๒.๕ เร่ือง หมายถึง เร่ืองหรือสาระส าคญัสั้น ๆ ของจดหมายฉบบันั้น มีลกัษณะคลา้ยกบัเร่ืองในจดหมาย
ติดต่อราชการหรือบนัทึก เป็นส่วนท่ีใหข้อ้มูลแก่ผูรั้บ ก่อนท่ีจะอ่านเน้ือความในจดหมายเพื่อใหพ้อทราบวา่
จดหมายฉบบันั้นมีจุดประสงคอ์ยา่งไร เร่ืองควรมีลกัษณะสั้น กะทดัรัด แต่ไดใ้จความส าคญั ครอบคลุม
รายละเอียดและจุดประสงคข์องจดหมาย ควรมีความยางอยูร่ะหวา่ง ๑/๒ - ๑ บรรทดั แต่หากสาระส าคญัมาก 
อาจมีความยาวถึง ๒ บรรทดัได ้แต่ทั้งน้ีไม่ควรเกินกวา่น้ี ในจดหมายธุรกิจส่วนมากนิยมวางต าแหน่งของเร่ือง
ไวก่้อนข้ึนส่วนขอ้ความ อยา่งไรก็ดี อาจมีหน่วยงานบางแห่งยดึถือตามรูปแบบของจดหมายติดต่อราชการ 
กล่าวคือ วางต าแหน่งของเร่ืองไวก่้อนส่วนค าข้ึนตน้ ทั้งน้ีสุดแลว้แต่ความตอ้งการของแต่ละหน่วยงาน 
     ๒.๖ ค าขึน้ต้น เป็นการทกัทายท่ีแสดงการเร่ิมตน้จดหมาย มีลกัษณะเช่นเดียวกบัการเร่ิมตน้การสนทนาดว้ย
การกล่าววา่ “สวสัดี” แต่การใชค้  าข้ึนตน้ในจดหมายธุรกิจทัว่ไปนิยมใช ้“เรียน”ตามดว้ยต าแหน่งหรือช่ือของผู ้
ท่ีจดหมายนั้นมีถึง แต่ทั้งน้ีตอ้งใชใ้หถู้กตอ้งกบัระดบัชั้นของบุคคลตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
     ๒.๗ เนือ้หาหรือใจความส าคัญ หมายถึง ส่วนท่ีเสนอเน้ือหาหรือสาระส าคญัของจดหมายท่ีเขียน ตามปกติ



แลว้ จะแบ่งเน้ือหาออกเป็นตอน ๆ เพื่อใหช้ดัเจนและเขา้ใจง่าย อาจมีมากกวา่หน่ึงยอ่หนา้ก็ได ้ในการพิมพ์
จดหมายใหเ้วน้แต่ละบรรทดัห่างกนั ๑ ช่วงบรรทดัพิมพเ์ด่ียว และแต่ละยอ่หนา้ห่างกนั ๒ ช่วงบรรทดัพิมพ์
เด่ียว 
     ๒.๘ ค าลงท้าย เป็นการอ าลาผู้อ่าน โดยทัว่ไปนิยมใชค้  าวา่ “ขอแสดงความนบัถือ” แต่ทั้งน้ีตอ้งใชใ้ห้
สอดคลอ้งกบัค าข้ึนตน้ และถูกตอ้งกบัระดบัชั้นของบุคคลตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่
ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
     ๒.๙ ลายมือช่ือ เป็นการลงลายมือช่ือเจา้ของจดหมาย 
     ๒.๑๐ ช่ือเต็ม หมายถึง การพิมพช่ื์อเตม็ของเจา้ของลายมือช่ืออนัไดแ้ก่ ช่ือ นามสกุล และค าน าหนา้บอก
สถานภาพตลอดจนต าแหน่ง โดยพิมพห่์างจากค าลงทา้ยประมาณ ๔ ช่วงบรรทดัพิมพเ์ด่ียวทั้งน้ีเพื่อเวน้ท่ีวา่งไว้
ส าหรับลงลายมือช่ือ นอกจากการพิมพช่ื์อเตม็แลว้ บริษทับางแห่งนิยมพิมพช่ื์อบริษทัไวใ้นส่วนน้ีดว้ย โดยอาจ
พิมพใ์หอ้ยูเ่หนือหรือใตช่ื้อท่ีพิมพเ์ตม็ 
     ๒.๑๑ ข้อสังเกตอืน่ ๆ ในส่วนต่อจากลายมือช่ือและการพิมพช่ื์อเตม็ ผูเ้ขียนจดหมายธุรกิจอาจรวมขอ้สังเกต
อ่ืน ๆ ไวชิ้ดเส้นกั้นหนา้ดว้ยในกรณีท่ีมีความจ าเป็นอนัไดแ้ก่ 
     ๒.๑๑.๑ ส่ิงทีส่่งมาด้วย หมายถึง ส่วนท่ีระบุช่ือส่ิงของหรือเอกสารท่ีส่งไปพร้อมกบัจดหมายฉบบันั้น ใน
กรณีท่ีมีส่ิงของหรือเอกสารมากกวา่ ๑ รายการ นิยมบอกเป็นเลขล าดบั อยา่งไรก็ดี บางหน่วยงานท่ียดึถือตาม
รูปแบบของจดหมายติดต่อราชการ อาจวางต าแหน่งของส่ิงท่ีส่งมาดว้ยต่อจากส่วนค าข้ึนตน้ 
     ๒.๑๑.๒ อกัษรย่อช่ือผู้ลงนามและผู้พมิพ์ หมายถึง ส่วนท่ีระบุอกัษรยอ่ช่ือผูล้งนามและผูพ้ิมพ ์ใหน้ า
พยญัชนะตน้ของช่ือและช่ือสกุลของผูล้งนามและผูพ้ิมพม์าเขียนยอ่ไว ้โดยระบุอกัษรยอ่ช่ือผูล้งนามไวเ้ป็น
อนัดบัแรกและอกัษรยอ่ช่ือผูพ้ิมพไ์วเ้ป็นอนัดบัหลงัเช่น ถา้ผูล้งนามมีช่ือวา่นายวฑูิรย ์มานะวทิย ์ก็จะไดอ้กัษร
ยอ่ช่ือผูล้งนามวา่ วม และถา้ผูพ้ิมพมี์ช่ือวา่ นางสาวสุนทรี วริิยะ อกัษรยอ่ช่ือผูพ้ิมพ ์คือ สว ดงันั้น จึงสามารถ
ระบุอกัษรยอ่ช่ือผูล้งนามและผูพ้ิมพไ์ดว้า่ วม/สว 
     ๒.๑๑.๓ ส าเนาส่ง หมายถึง ส่วนท่ีแจง้ใหผู้รั้บจดหมายทราบวา่ ผูส่้งไดจ้ดัท าส าเนาจดหมายส่งไปให้
หน่วยงานหรือบุคคลใดทราบบา้งแลว้ โดยพิมพช่ื์อของหน่วยงานหรือช่ือหรือต าแหน่งของบุคคลท่ีส่งส าเนา
ไปใหเ้พื่อเป็นท่ีเขา้ใจระหวา่งผูส่้งและผูรั้บ หากมีส าเนาจดหมายส่งไปใหห้น่วยงานหรือบุคคลมากกวา่หน่ึง 
นิยมบอกเป็นเลขล าดบัเพื่อความชดัเจน 
     ๒.๑๑.๔ ปัจฉิมลขิิต ซ่ึงใชอ้กัษรยอ่วา่ ป.ล. หมายถึง ส่วนขอ้ความท่ีผูเ้ขียนตอ้งการเพิ่มเติมหรือเนน้เป็น
พิเศษ ในทางปฏิบติัแลว้ ไม่ควรใชส่้วนน้ีในจดหมายธุรกิจ เพราะอาจท าใหผู้รั้บ จดหมายเกิดความรู้สึกวา่ 
ผูเ้ขียนไม่รอบคอบพอ จึงลืมระบุประเด็นบางอยา่งไวใ้นตวัจดหมายและ จ าเป็นตอ้งมาเพิม่ไวใ้นตอ้นทา้ย การ
ระบุส่วนปัจฉิมลิขิตอาจใชไ้ดก้รณีของจดหมายเสนอขายเท่านั้น เช่น ในกรณีท่ีตอ้งการย  ้าเตือนผูอ่้านเก่ียวกบั
ขอ้เสนอพิเศษในการเสนอขายของบริษทั 
 
๓. การใชก้ระดาษแผน่ท่ีสองและแผน่ต่อไป 
     ตามปกติ จดหมายธุรกิจควรสั้นและกระชบั และไม่ควรมีความยาวเกินกวา่หน่ึงหนา้กระดาษ แต่ในบาง



โอกาสซ่ึงมีนอ้ยมาก จดหมายอาจมีความยาวมากกวา่หน่ึงหนา้กระดาษ ในกรณีเช่นน้ี ในกระดาษแผน่ท่ีสอง
และแผน่ต่อไป ตอ้งมีขอ้ความไม่นอ้ยกวา่ ๓ บรรทดั และใหใ้ชก้ระดาษท่ีไม่มีตวัจดหมายส าเร็จรูป แต่เป็น
กระดาษชนิดและขนาดเดียวกนักบัแผน่แรก และประกอบดว้ยขอ้มูล ๓ อยา่ง ช่ือตอ้งพิมพไ์วท่ี้ส่วนบนของ
กระดาษ ห่างจากของกระดาษดา้นบนประมาณหน่ึงน้ิวคร่ึง คือ ๑ ช่ือหรือต าแหน่งของผูรั้บจดหมาย แลว้แต่
กรณี โดยใหส้อดคลอ้งกบัแผน่แรก คือ ๒ เลขหนา้ซ่ึงใชค้  าวา่ “หนา้” ตามดว้ยหมายเลขบอกหนา้ คือ ๓ วนั 
เดือน ปี ดงัภาพท่ี ๔ 
 
๔. ขอ้ควรปฏิบติัในการพิมพจ์ดหมายธุรกิจ 
     การพิมพจ์ดหมายธุรกิจมีขอ้ควรปฏิบติัดงัน้ี 
     ๔.๑ ใชก้ระดาษอยา่งดีสีขาว ขนาด ๘.๕ x ๑๑ น้ิว หรือกระดาษมาตรฐาน A๔ และเป็นสีเดียวกบัซอง 
     ๔.๒ ใชก้ระดาษเพียงหนา้เดียว 
    ๔.๓ รักษาความสะอาด และระมดัระวงัในเร่ืองของรูปแบบการจดัวางรูปจดหมาย ตวัสะกด การันต์ และการ
แบ่งวรรคตอน 
    ๔.๔ เวน้เน้ือท่ีวา่งขอบกระดาษดา้นบนและของกระดาษดา้นซา้ย ไม่นอ้ยกวา่ ๑.๕ น้ิว ดงัภาพประกอบท่ี ๕ 
    ๔.๕ จดัท าส าเนาจดหมายส่งออกทุกคร้ัง เพื่อเก็บเป็นหลกัฐานการติดต่อ อนัจะเป็นประโยชน์ส าหรับการ
อา้งอิงหรือติดตามเร่ืองต่อไป 
 จดหมายธุรกจิ 
จดหมายธุรกิจ เป็นจดหมายท่ีบุคคลเขียนติดต่อกนัระหวา่งบริษทั หา้งร้าน และองคก์รต่างๆเพื่อติดต่อกนัเร่ือง
เก่ียวกบัธุรกิจ พาณิชยกรรม และการเงิน 
จดหมายกจิธุระ 
จดหมายกิจธุระ เป็นจดหมายท่ีบุคคลเขียนติดต่อกบับุคคลอ่ืน หรือระหวา่งบุคคลกบับริษทั หา้งร้าน องคก์ร 
เพื่อแจง้ธุระต่างๆเช่น นดัหมาย ขอสมคัรงาน ขอทราบผลสอบบรรจุพนกังาน ขอความช่วยเหลือ และขอ
ค าแนะน าเพื่อประโยชน์ในดา้นการงานต่างๆ 
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ใบงานที ่ 2 
 

เร่ือง   ความแตกต่างของจดหมายธุรกิจกบักิจธุระ 
 

 

1. ใหน้กัเรียนบอกความแตกต่างของจดหมายธุรกิจและจดหมายกิจธุระ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
....................... 
2.  ใหน้กัเรียนบอกความส าคญัของจดหมายธุรกิจและจดหมายกิจธุระ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
........................ 
3. ใหน้กัเรียนเลือกเขียนจดหมายธุรกิจหรือจดหมายกิจธุระ  1  ฉบบั 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
........................ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบความรู้ที ่ 3 
 

จดหมายสมคัรงาน หมายถึง จดหมายท่ีบุคคลตอ้งการจะสมคัรท างานเขียนไปถึงบริษทัหา้ง
ร้าน เพื่อขอสมคัรเขา้ท างานในต าแหน่งท่ีตนตอ้งการจะเห็นไดว้า่ความหมายของจดหมายแต่ละ
ประเภทมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท์างธุรกิจ หรือประโยชน์ทางธุรกิจในการเขียนจดหมายนั้น
วธีิใชจ้ดหมายดงักล่าวจะสอดคลอ้งของประเภทของจดหมาย แต่เพื่อใหม้องเปรียบเทียบได ้ชดัเจนข้ึน
ขอใหดู้ตารางหนา้ถดัไป 

ส่วนประกอบของจดหมายสมัครงาน 
จดหมายสมคัรงานแต่ละฉบบั ประกอบไปดว้ยส่วนประกอบท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี  
1. ท่ีอยูข่องผูส่้ง  
2. วนั เดือน ปี  
3. ช่ือ และท่ีอยูผู่รั้บ  
4. ค าข้ึนตน้จดหมาย  
5. เน้ือหาของจดหมาย  
6. ค าลงทา้ยจดหมาย  
7. ลายเซ็น  
8. ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบงานที ่ 3 

 

เร่ือง   ส่วนประกอบของจดหมายสมคัรงาน 

 

 

1. ใหน้กัเรียนบอกส่วนประกอบของจดหมายสมคัรงาน 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
....................... 
2.  ใหน้กัเรียนเขียนจดหมายสมคัรงาน 1 ฉบบั 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ใบความรู้ท ี4 
 

จดหมายสมคัรงานคือหนงัสือหรือจดหมายท่ีผูท่ี้ตอ้งการจะท างานเขียนนั้นต่อสถานประกอบการเพื่อ
แสดง ความจ านงวา่ตนเองตอ้งการจะท างานกบัสถานประกอบการนั้นในต าแหน่งใด โดยปกติจดหมายสมคัร
งานจะไม่เขียนเป็นขอ้ความยืดยาวหรือไม่แสดงประวติัส่วนตวัมากนกั ดงันั้นจดหมายสมคัรงานจะเป็นเพียง
จดหมายท่ีแสดงวา่ผูส่้งมีความประสงคอ์ะไรเท่านั้น  
 โครงสร้างจดหมายสมคัรงาน 
      โครงสร้างหรือรูปแบบของการเขียนจดหมายสมคัรงานมีมากมายแหลายรูปแบบ แต่ท่ีส าคญัคือ ควร
จะตอ้งระมดัระวงัในเร่ืองของภาษา ส านวนหลกัไวยากรณ์ตอ้งมีความสละสลวยพอสมควร และในท่ีน้ีจะแบ่ง
โครงสร้างของจดหมายสมคัรงานออกเป็น 2 ประเภท คือ  
      1. โครงสร้างของจดหมายท่ีมีประวติัยอ่แนบไปดว้ย ( Covering Letter )  
      เหมาะสมส าหรับผูท่ี้มีประสบการณ์มาก ๆ ควรจะเขียนเป็นจดหมายซ่ึงจบใน 1หรือ 2 หนา้กระดาษ แลว้มี
ประวติัยอ่แนบไปดว้ย เพราะถา้หากตอ้งการรวมรายละเอียดทั้งหมดเขา้ไว ้ในจดหมายจะท าใหจ้ดหมายฉบบั
นั้นยาว ซ่ึงนายจา้งอาจไม่สนใจท่ีจะอ่านอยา่งละเอียดก็ได ้หรืออาจจะใชก้บัต าแหน่งท่ีมีความรับผดิชอบสูง ๆ 
เพื่อความน่าเช่ือถือ  
      2. โครงสร้างของจดหมายท่ีไม่มีประวติัยอ่ ( Application Letter )  
      เหมาะส าหรับผูท่ี้ไม่มีประสบการณ์มาก่อน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท่ี้เพิ่งส าเร็จการ ศึกษามาใหม่ ๆ หรือ
ไม่เช่นนั้นนายจา้งเพียงแต่ระบุวา่ใหส่้งจดหมายสมคัรงานพร้อมรูปถ่ายเท่านั้นเม่ือเป็นเช่นน้ีก็อาจเขียน
จดหมายสมคัรงานในรูปแบบน้ีซ่ึงก็จะรวบรวมรายละเอียดอ่ืน ๆ เขา้ไว ้คลา้ย กบัจดหมายท่ีมีประวติัยอ่รวมอยู่
ดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบงานที ่ 4 
 

เร่ือง   ลกัษณะเฉพาะของจดหมายสมคัรงาน 

 

 

1. ใหน้กัเรียนสรุปลกัษณะเฉพาะของจดหมายสมคัรงาน 

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................. 
2. ใหน้กัเรียนเขียนจดหมายสมคัรงาน  คนละ  1  ฉบบั 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ใบความรู้ที ่5 
การกรอกขอ้ความในใบสมคัรงาน 

- อ่านค าแนะน าหรือค าสั่งให้ละเอียดและปฏิบติัตามโดยเคร่งครัด 
- การกรอกใบสมคัรงานตอ้งระมดัระวงั  กรอกใหส้ะอาดเรียบร้อย ไม่ควรมีรอยขดูลบขีดฆ่าสกปรก  ควร
พิมพห์รือเขียนดว้ยลายมือบรรจง ชดัเจน  และใชป้ากกาเฉพาะหมึกสีน ้าเงินหรือด าเท่านั้น 
- หากขอ้ความท่ีกรอกมีรายละเอียดมาก  ควรจดัให้เป็นหวัขอ้ เป็นหมวดหมู่อยา่งชดัเจน 
- ใบสมคัรงานเป็นภาษาใด ใหก้รอกภาษานั้น  ยกเวน้จะมีค าสั่งในใบสมคัรท่ีก าหนดไวใ้หผู้ก้รอกตอ้ง
ปฏิบติัตาม 
- ควรเตรียมหลกัฐานต่าง ๆ ใหพ้ร้อม เช่น รูปถ่าย  ส าเนาทะเบียนบา้น  บตัรประจ าตวัประชาชน  วฒิุบตัร 
ฯลฯ  ประกอบการสมคัร 
- หากผูส้มคัรงานตอ้งใส่ช่ือผูอ้า้งอิงในใบสมคัร  ควรขออนุญาตบุคคลนั้นก่อน  หรือรีบแจง้ใหผู้น้ั้นทราบ
ทนัที 
- การระบุต าแหน่งท่ีสมคัร  ใหร้ะบุต าแหน่งท่ีตั้งใจสมคัรและตามดว้ยขอ้ความวา่ “หรือต าแหน่งอ่ืน ๆ ท่ี
เหมาะสม”  เพื่อให้โอกาสใหผู้จ้า้งพิจารณามากข้ึน 
- การระบุเงินเดือนท่ีตอ้งการ  ควรตอบเพื่อแสดงความตั้งใจ เช่น “แลว้แต่จะตกลงกนั” หรือ “ประมาณ
.....บาท” หรือ “ตามคุณวฒิุ” 

- ค  าถามท่ีวา่ “พร้อมท่ีจะท างานเม่ือใด”  ควรตอบวา่ “ทนัทีท่ีเรียกตวั หรือกรุณาแจง้ล่วงหนา้ 1 
สัปดาห์” เป็นตน้ 
- แสดงความสนใจในต าแหน่งท่ีจะสมคัรใหช้ดัเจน 

- ถา้เป็นการเขียนใบสมคัรโดยท่ีไดอ่้านจากประกาศ ใหบ้อกถึงท่ีมาของประกาศนั้น ๆ ดว้ย  ซ่ึงแสดงให้
เห็นวา่ผูส้มคัรเป็นผูท่ี้รอบคอบ และสนใจข่าวสาร 
- การเขียนตอ้งแสดงทั้งคุณภาพของความคิดและการเขียน 
- แจง้วา่ผูส้มคัรสามารถเขา้รับการสัมภาษณ์เป็นส่วนบุคคลไดใ้นวนัเวลาใด อยา่งไร 
การเขียนข้อความในจดหมายสมัครงาน 

 ส่วนท่ีแสดงจุดมุ่งหมายของจดหมาย 
 - แสดงท่ีทาของความสนใจสมคัร 
 - เนน้ความส าคญับางอยา่งท่ีผูอ่้านตอ้งการ  ไม่ใช่ตามท่ีผูส้มคัรตอ้งการ จะตอ้งเขียนดว้ยความเช่ือมัน่
ในตนเอง แต่ไม่ใช่โออ้วด 
   - กล่าวถึงวตัถุประสงคข์องจดหมาย  อาจมีการแนะน าถึงความตอ้งการบางอยา่งซ่ึงผูส้มคัรสามารถท าได้
เหมาะสม หรืออาจจะท าใหผู้อ่้านเกิดความประทบัใจ และกระตุน้ให้อยากอ่านต่อ 
 ส่วนเน้ือหาของจดหมาย 



 เป็นส่วนท่ีช้ีแจงหลกัฐานและรายละเอียด  หากเป็นจดหมายท่ีแนบประวติัยอ่ไม่จ  าเป็นตอ้งช้ีแจงมาก
เกินไป  แต่ถา้เป็นจดหมายซ่ึงไม่แนบประวติั จ  าเป็นตอ้งช้ีแจงรายละเอียดปลีกยอ่ยท่ีส าคญั 
 ส่วนลงทา้ยของจดหมาย 
 เป็นส่วนสรุป  โดยเนน้ความสนใจในต าแหน่งงานอีกคร้ัง  แสดงความเช่ือมัน่ในการเขา้ไปท างาน
ใหแ้ก่บริษทั  อาจใชส้ านวนขอร้องใหพ้ิจารณา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบงานที ่ 5 
 

เร่ือง   ส านวนภาษาท่ีเหมาะสมส าหรับการเขียนจดหมายสมคัรงาน 

 

 

1. ใหน้กัเรียนเขียนจดหมายสมคัรงานโดยใชส้ านวนภาษาท่ีเหมาะสม 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

 

ใบความรู้ที ่ 6 
 

 ในการเขียนจดหมายสมคัรงาน บางคร้ังเราอาจจะเขียนตามความถนดัของตวัเอง โดยลืมไปวา่ เราก าลงั
เขียนจดหมายเพื่อใหค้นอ่ืนไดอ่้าน แต่คนอ่านเขาอ่านแลว้จะรู้สึกวา่ ไม่เหมาะสม ลองมาดูวา่ ขอ้ระวงัในการ
เขียนจดหมายสมคัรงานอะไรบา้ง มาดูกนัคะ  

จุดทีต้่องแก้ไขและปรับปรุงในการเขียนจดหมาย  
- ระบุท่ีอยูห่รือสถานท่ีติดต่อของคุณใหช้ดัเจน  
- ไม่ใชค้  ายอ่ในการเขียน วนัเดือนปี ท่ีส่งจดหมาย เช่น 9 มิ.ย.43 หรือ 9/12/43 ท่ีถูกตอ้ง คือ 9 มิถุนายน 2543  
- ระบุช่ือ หรือต าแหน่งของผูรั้บใหช้ดัเจน หรือถา้ไม่ทราบก็ควรจะระบุไปถึง ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล เพราะ
จดหมายสมคัรงานส่วนใหญ่จะส่งไปท่ีฝ่ายบุคคล  
- ควรระบุสถานภาพการสมรสของคุณลงไปดว้ยท่ีดา้นล่างของลายเซ็น  
- ควรเขียนจดหมายใหอ้ยูภ่ายในหนา้เดียว เพราะคงไม่มีใครอยากอ่านจดหมายท่ียาว และเยิน่เยอ้ แต่ไม่มีอะไร  
- ค  าข้ึนตน้จดหมายควรระบุช่ือผูรั้บใหช้ดัเจน กรณีเป็นคนต่างชาติ จะเรียกนามสกุลของเขา เช่น Mr.Brad Pitt 
เรียก Mr.Pitt 
ในขณะท่ีช่ือคนไทยจะแรกท่ีช่ือแรก หรือถา้ไม่มัน่ใจในการสะกดช่ือของผูรั้บ อาจใชค้  าวา่ Dear Sir ส าหรับ
ผูช้าย หรือ Dear Madam ส าหรับผูห้ญิง  
- ค  าลงทา้ยจดหมายภาษาองักฤษ ถา้ข้ึนตน้โดยใชช่ื้อจริงของผูรั้บ จะลงทา้ยดว้ย Yours sincerely, แต่ถา้ข้ึนตน้
โดยใชค้  าวา่ Dear Sir หรือ Dear Madam จะใชค้  าวา่ Yours faithfully,  
- ควรหลีกเล่ียงท่ีจะใชค้  าซ ้ ามากจนเกินไป  
- ควรเลือกท่ีจะพิมพจ์ดหมายแทนการเขียน เพราะการพิมพจ์ะท าใหดู้อ่านง่าย และเป็นระเบียบ  
- กรณีนายจา้งระบุใหคุ้ณเขียนดว้ยลายมือ ก็ควรจะท าตามท่ีเขาระบุ โดยอาจจะใชป้ากกาหมึกสีด า หรือสีน า
เงิน ไม่ควรใชห้มึกท่ีมีสีสันจดัจา้น  
- ไม่ควรถ่ายส าเนาจดหมายไวเ้พื่อส่งในหลายๆ บริษทั เพราะการถ่ายบ่อยๆ จะท าใหดู้ไม่ดี แต่คุณอาจเก็บ
ส าเนาเอาไวดู้เวลาท่ีบริษทันั้นเรียกตวัก็ได ้เพื่อจะไดรู้้วา่คุณเขียนอะไรไปบา้งและจะเตรียมตวัในการตอบ
ค าถามอยา่งไร  
- ควรใชก้ระดาษสีขาวขนาด A4 ท่ีดูมีคุณภาพ และไม่ควรจะมีลวดลายใดๆ ท่ีส าคญัไม่ควรน ากระดาษท่ีมีหวั
กระดาษเป็นตราใดๆ มาใช ้เช่น กระดาษเขียนรายงานของมหาวทิยาลยั เป็นตน้  
- ควรใชซ้องจดหมายท่ีเขา้กบักระดาษเขียนจดหมายซ่ึง อาจะเป็นสีขาว หรือสีน ้าตาลก็ได ้ 
- ควรตรวจสอบค าผิดทุกคร้ังก่อนท่ีจะส่ง 
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เร่ือง   ขอ้ควรระวงัส าหรับการเขียนจดหมายสมคัรงาน 

 

 

1. ใหน้กัเรียนเขียนสรุปขอ้ควรระวงัส าหรับการเขียนจดหมายสมคัรงาน 
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ใบความรู้ที ่7 
 

ประโยชน์ของจดหมายสมัครงาน 
1.สะดวกและประหยดั 
              ในแง่ท่ีวา่ คุณไม่จ  าเป็นตอ้งตระเวนเขียนใบสมคัรบริษทัแลว้บริษทัเล่า ถึงแมว้า่คุณไม่ทราบวา่บริษทั 
ท่ีคุณสมคัรงานนั้นอยูท่ี่ใด คุณก็สามารถส่งจดหมายไปสมคัรงานไดโ้ดยดูจากการอ่านโฆษณาวา่ส่งจดหมาย
ไปท่ีใด คุณก็มีโอกาสไดส้มคัรงานโดยยงัไม่ตอ้งไปปรากฏตวัท าใหคุ้ณประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายเพราะคุณ
จะเสียค่าใชจ่้ายเฉพาะซองจดหมาย กระดาษเขียนจดหมาย ค่าถ่ายเอกสาร 2-3 ฉบบั และค่าแสตมป์ เท่านั้น ไม่
ตอ้งเสียค่าโดยสารก่ีต่อก็ไม่ทราบได ้
2.มีอิสระในการแสดงออก 
              ซ่ึงคุณสมบติัท่ีคุณมีโดยคุณจะสามารถเขียนบรรยายสรรพคุณไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ถา้คุณมี
ความสามารถจริง โดยไม่ถูกจ ากดัใหเ้ขียนตามแบบฟอร์มใบสมคัรส่วนการเขียนจดหมายสมคัรงานก็มีขอ้เสีย
เหมือนกนั ส่วนใหญ่ แลว้ขอ้เสียมกัจะเกิดจากความไม่ละเอียดรอบคอบของผูเ้ขียนจดหมายและส่ิงเหล่าน้ีคือ
สาเหตุท่ีท าใหจ้ดหมายสมคัรงานของคุณเป็นหมนั สาเหตุแรกก็คือ 
              1. ความสะเพร่า เป็นบ่อเกิดแห่งความผิดพลาดหลายรูปแบบคือ 
              - ตวัจดหมายเขียนถึงบริษทัหน่ึงแต่ซองจดหมายส่งไปยงัอีกบริษทัหน่ึงสาเหตุเกิดจากการเขียน
จดหมาย สมคัรงานทีเดียวหลายฉบบัและส่งหลายฉบบัพร้อมๆกนั ท าใหใ้ส่เน้ือจดหมายผดิซอง 
              - ลืมเซ็นช่ือ ปัญหาท่ีมกัเกิดข้ึนกบัผูท่ี้ใชเ้คร่ืองพิมพจ์ดหมาย ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองพิมพดี์ดหรือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงพิมพจ์ดหมายเสร็จก็พบัส่งทนัที 
               - มีค าผดิมาก ส่วนใหญ่ปัญหาน้ีเกิดข้ึนกบัผูท่ี้ใชเ้คร่ืองพิมพดี์ดมากกวา่ผูท่ี้ใชค้อมพิวเตอร์ โดยมี
สาเหตุมาจากความไม่คล่องแคล่วในการใชเ้คร่ืองพิมพดี์ดประการหน่ึงและจากความไม่รอบคอบรวมกบั ความ
มกัง่ายเม่ือพิมพผ์ดิแลว้แทนท่ีจะลบค าผดิแลว้พิมพใ์หม่ก็กลบัพิมพท์บัค าผดินั้นเสียใหม่เป็นการประจาน ค าผดิ
นั้นใหเ้ด่นชดัยิง่ข้ึนและบางคร้ังก็เกิดจากความประมาทเลินเล่อไม่อ่านทบทวนเน้ือหาของจดหมายจึงท าให้ มี
ค  าผดิอยูใ่นจดหมายหลายแห่ง 
              - ระบุต าแหน่งท่ีตอ้งการสมคัรผดิปัญหาน้ีเกิดจากบริษทัเปิดรับสมคัรงานมีความตอ้งการบุคลาการ
หลายต าแหน่งงาน และช่ือต าแหน่งงานคลา้ยคลึงกนัผูส้มคัรงานเผลอเรอเขียนต าแหน่งงานผดิไปจากต าแหน่ง
ท่ีตนเองตอ้งการสมคัร 
                ตวัอยา่งขา้งตน้4ประการน้ีเกิดจากความเผลอเรอสะเพร่า ซ่ึงจะส่งผลเสียท าใหผู้ท่ี้ไดรั้บหรือ อ่าน
จดหมายเกิดความรู้สึกวา่ผูส้มคัรไม่ละเอียดรอบคอบ ขาดความตั้งใจโดยเฉพาะการใส่เน้ือจดหมายผดิซองการ
ลืมเซ็นช่ือ และการระบุต าแหน่งท่ีตอ้งการสมคัรผิดพลาดลว้นเป็นความผดิพลาดท่ีไม่น่าผดิ และท าใหจ้ดหมาย



ของคุณคดัทิ้งไป 
             2.บรรยายสรรพคูณตวัเองเกินจริง 
             ตวัอยา่งเช่น นาย ก จบการศึกษาระดบั ปวช. สาขาวชิา อิเล็กทรอนิกส์ มีประสบการณ์ท างาน 1 ปี ใน
หนา้ท่ี Q.C. การประกอบโทรทศัน์ยีห่อ้หน่ึง แต่เขียนบรรยายในจดหมาย เคยท างานมาแลว้ 3 ปี เช่นน้ีเป็นตน้
หรือ  บางรายก็บรรยายความรู้ความสามารถของตนเสียมากมายจนกระทัง่ขดัแยง้กนัเองหรือไม่ก็มี
ความสามารถเหนือมนุษย ์ซ่ึงผูอ่้านจดหมายเขาคิดวา่คุณโกหก ไม่แสดงความจริงหรือข้ีโมเ้ก่งแต่คุย
เพราะฉะนั้นจดหมายคุณก็จะถูกโยนลงตะกร้าอีก 
             3. เขียนจดหมายยาวเยิน่เยอ้ไม่ไดใ้จความ 
            ข้ึนตน้ท่ีบรรยายคือความประทบัใจท่ีมีต่อบริษทัท่ีคุณจะสมคัรงาน บริษทัดีอยา่งน้ีหมดไปคร่ึงกระดาษ 
สุดทา้ยหาสาระอะไรไม่ไดเ้ลย ลงทา้ยก็บรรยายถึงความตอ้งการสมคัรงานของคุณแต่ลืมแจง้ไปวา่ตอ้งการ
สมคัรงานในต าแหน่งอะไร บางรายเขียนจดหมายบรรยายวา่ ตอ้งการจะท างานในบริษทัของท่านตั้งแต่ยงั
ศึกษาอยูปี่ 1 ของมหาวทิยาลยั พอศึกษาจบจึงมาสมคัรงานน้ี เพิ่งเร่ิมกิจการไดเ้พียง 1 ปีเท่านั้น 
             4. ผูส้มคัรไม่รู้จกัตวัเอง  
             ตวัอยา่งก็คือ ตนเองเพิ่งจบการศึกษามา 1-2 ปี มีประสบการณ์ท างานประมาณ 1 ปี แต่เขียนจดหมาย 
สมคัรงานในต าแหน่งท่ีเขาตอ้งการผูมี้ประสบการณ์ 10 ปี เป็นตน้ ลกัษณะแบบน้ีผูอ่้านจดหมายจะรู้ทนัที วา่
คนท่ีสมคัรงานเป็นคนท่ีส่ือความไม่รู้เร่ือง ไม่รู้จกัตนเอง 
             5. แสดงความตอ้งการเงินเดือนสูงเกินไป               
            ตวัอยา่งแบบน้ีมีมากโดยเฉพาะกบัผูท่ี้จบการศึกษาแบบปิดหรือสถาบนัการศึกษาท่ีค่อนขา้งมีช่ือเสียง 
จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาการบญัชีและเพิ่งจบการศึกษาเขียนจดหมายสมคัรงาน แสดงความตอ้งการ
เงินเดือนเร่ิม15,000 บาทและโบนสั 4 เดือน อาจมีบางบริษทัท่ีสามารถจา้งได ้แต่บุคคลผูน้ั้นตอ้งเพียบพร้อม
ทุกอยา่ง คือ เก่งภาษาต่างประเทศ โตต้อบภาษาต่างประเทศไดค้ล่อง ใช ้PC คอมพิวเตอร์ไดค้ล่องทั้ง WORLD 
PROCESSING และโปรแกรมส าเร็จรูปอ่ืนๆ ความรู้เร่ืองบญัชี แน่นเปร้ีย บุคลิกเป็นคนติดต่อกบัคนอ่ืนไดง่้าย 
แต่เขาตอ้งการเพียงไม่ก่ีคน ดงันั้น การแสดงความตอ้งการ เงินเดือน แทนท่ีจะเป็น 
ประโยชน์กลบัเป็นโทษแก่ตวัเองได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ใบงานที ่ 7 
 

เร่ือง   ประโยชน์ของจดหมายสมคัรงาน 

 

 

1. ใหน้กัเรียนบอกประโยชน์ของจดหมายสมคัรงาน 
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ข้อสอบวชิาการเขียนจดหมายสมัครงาน  
ค าส่ัง เลอืก หรือ เติมค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ด 

 
  1. ขอ้ความใดหมายถึงจดหมายกิจธุระ 

ก. จดหมายท่ีบุคคลติดต่อคนอ่ืนเพื่อการคา้ขาย 
  ข. จดหมายท่ีบุคคลติดต่อคนอ่ืนเพื่องานราชการ 

 ค. จดหมายท่ีบุคคลติดต่อคนอ่ืนเพื่อถามข่าวคราวครอบครัว 
 ง. จดหมายท่ีบุคคลติดต่อคนอ่ืนเพื่อธุระท่ีไม่ใช่การคา้ขาย 

 2. ขอ้ใดใชค้  าข้ึนตน้ถึงบุคคลทัว่ไปไดถู้กตอ้งตามหลกัการเขียนจดหมาย  
ก. เรียน คุณสมชาย ประสบโชค 

  ข. เรียน ประธานศาลฎีกา ท่ีเคารพ 
  ค. เรียน ผูจ้ดัการร้านไพศาลวทิยา ท่ีนบัถือ 
  ง. เรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ท่ีเคารพอยา่งยิง่ 
 3. ขอ้ใดใชค้  าลงทา้ยถึงบุคคลทัว่ไปไดถู้กตอ้งตามหลกัการเขียนจดหมาย 

 ก. ขอแสดงความนบัถืออยา่งสูง 
  ข. ขอแสดงความนบัถืออยา่งยิง่ 
  ค. ขอแสดงความเคารพนบัถือ 
  ง. ขอแสดงความนบัถือ 
 4. ขอ้ใดเขียน วนั เดือน ปี ไดถู้กตอ้งตามหลกัการเขียนจดหมาย 
  ก. ๒๔ ม.ค. ๔๗ 
  ข. ๒๔ มกราคม ๔๗ 

 ค. ๒๔ มกราคม ๒๕๔๗ 
 ง. ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 5. ขอ้ความใดท่ีใชภ้าษาไม่สุภาพในการเขียนจดหมายกิจธุระ 
  ก. ดิฉนัสุขภาพแขง็แรงและพอใจในงานน้ี 
  ข. กระผมมีวฒิุระดบัปริญญาตรีสายงานไฟฟ้า 
  ค. ดิฉนัมีประสบการณ์ในการท างานมาแลว้ ๓ ปี 
  ง. ผมสามารถเมา้ใหค้นอ่ืนเช่ือไดใ้นเวลาอนัสั้น 
6. เราเขียนจดหมายถึงกนัเพราะสาเหตุใด 
              ก. ประหยดัเวลา 



              ข. เป็นแทนการพดูส่ือ 
              ค. ใชเ้ป็นเอกสารส าคญั 
              ง. ไม่อยากไปพบดว้ยตนเอง 
7.ในการเขียนจดหมายตอ้งระวงัเร่ืองใดมากท่ีสุด  
             ก. การเขียน วนั เดือน ปี  
             ข. การใชภ้าษาใหสุ้ภาพ  
             ค. การผนึกดวงตราไปรษณียากร  
             ง. การใชซ้องจดหมายใหถู้กขนาด  
8.จดหมายแบ่งเป็นก่ีประเภท 
            ก. 2 ประเภท  
            ข. 3 ประเภท 
            ค. 4 ประเภท  
            ง.  5 ประเภท 

9.จดหมายเขียนถึงเพื่อนและญาติเป็นจดหมายประเภทใด 
            ก. จดหมายธุรกิจ  
            ข. จดหมายกิจธุระ  
            ค. จดหมายส่วนตวั  
            ง. จดหมายราชการ  

10. จดหมายลาครูจะไม่สมบูรณ์ถา้ขาดส่วนใด 
            ก. วนัท่ีท่ีลา  
            ข. สาเหตุท่ีลา  
            ค. สถานท่ีเขียน  
            ง. ค  ารับรองจากผูป้กครอง 
11.ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัจดหมาย 
            ก. เป็นส่ือสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลท่ีไม่รู้จกักนั 
            ข. เป็นเอกสารส าคญัท่ีใชอ้า้งอิงเป็นหลกัฐาน 
            ค. เป็นขอ้ความท่ีเขียนติดต่อระหวา่งผูเ้ขียนกบัผูรั้บโดยตรง 
            ง. เป็นความเรียงอยา่งหน่ึง ท่ีมีรูปแบบก าหนดไวแ้ละตอ้งรักษารูปแบบนั้นโดยไม่เปล่ียนแปลง 
12.ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะทัว่ไปของจดหมาย 
            ก. เขียนขอ้ความใหช้ดัเจน 
            ข. ลายมือเรียบร้อยอ่านง่าย 
            ค. ใชภ้าษาถูกตามความนิยม 



            ง. ใชก้ระดาษและซองท่ีมีลวดลายสะดุดตา 
 

13.จดหมายชนิดใดเขียนติดต่อกนัในเร่ืองเก่ียวกบัการคา้และการเงิน 
            ก. จดหมายธุรกิจ 
            ข. จดหมายกิจธุระ 
            ค. จดหมายส่วนตวั 
            ง. จดหมายราชการ 
14.ขอ้ใดไม่ใช่ขอ้ปฏิบติัในการจ่าหนา้ซอง 
            ก. เขียนช่ือผูรั้บและระบุท่ีอยูใ่หช้ดัเจน 
            ข. หากผูมี้ต  าแหน่ง ควรระบุต าแหน่งสูงกวาความเป็นจริง 
            ค. ควรเขียนช่ือและท่ีอยูข่องผูส่้งไวท่ี้ซองดว้ย 
            ง. เขียนเลขรหสัไปรษณียทุ์กคร้ัง 
15.เหตุใดตอ้งรักษามารยาทในการเขียนจดหมาย 
            ก. เพราะเป็นการติดต่อส่ือสารท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
            ข. เพราะจดหมายเป็นเคร่ืองมือวดัความเจริญทางการศึกษา 
            ค. เพราะจดหมายเป็นตวัแทนของบุคคลท่ีไม่คนเคยกนั 
            ง. เพราะจดหมายเป็นเคร่ืองแสดงความรู้สึกและอุปนิสัยของผูเ้ขียน 

16. จดหมายประเภทใดไม่ตอ้งเขียนช่ือตวับรรจงในวงเล็บใตล้ายเซ็น 

ก. จดหมายส่วนตวั 

ข. จดหมายสมคัรงาน 

ค. จดหมายราชการ 

ง. จดหมายสั่งสินคา้ 

17. แดงเขียนจดหมายเล่าเร่ืองชีวติในต่างแดนมาให้เพื่อนในกรุงเทพฯ เป็นจดหมายประเภทใด 

 ก. จดหมายส่วนตวั 

ข. จดหมายธุรกิจ 

ค. จดหมายกิจธุระ 



ง. จดหมายราชการ 

 

18. การบอกรหสัไปรษณียซ่ึ์งเป็นต าบลท่ีอยูข่องผูรั้บใหป้ระโยชน์อยา่งไร 

ก. ทุ่นค่าไปรษณียากร 

ข. สะดวกในการส่งถึงผูรั้บ 

ค. สะดวกแก่การลงทะเบียน 

 ง. สะดวกแก่การส่งคืนกรณีท่ีส่งไม่ถึงผูรั้บ 

19. การบอกช่ือและท่ีอยูข่องผูส่้งไวท่ี้ซองใหป้ระโยชน์อยา่งไร 

ก. สะดวกในการตอบของผูรั้บ 

ข. สะดวกในการส่งถึงผูรั้บ 

ค. สะดวกแก่การลงทะเบียน 

ง. สะดวกแก่การส่งคืนกรณีท่ีส่งไม่ถึงผูรั้บ 

20. จดหมายประเภทใดตอ้งน าไปส่งต่อพนกังานไปรษณีย ์ณ ท่ีท าการไปรษณีย ์
ก. จดหมายตอบรับ 
ข. จดหมายลงทะเบียน 
ค. จดหมายด่วนพิเศษ 
 ง. ถูกทุกขอ้ 

21. ขอ้ใดถือวา่  ผดิมารยาทในการเขียนจดหมายมากท่ีสุด 
ก.ใชก้ระดาษยบัยูย่ีส่กปรก 

      ข. ใชก้ระดาษท่ีมีรอยฉีกจากสมุด 
      ค. ใชก้ระดาษและซองสีเขม้และมีรูปภาพประกอบ 
      ง. ใชก้ระดาษท่ีมีขอ้ความอ่ืนเขียนหรือพิมพอ์ยูแ่ลว้ 

22.ขอ้ใดถือวา่  ผดิมารยาทในการเขียนจดหมายมากท่ีสุด 
      ก. มีรอยขีดฆ่าขดูลบ 
      ข. เขียนดว้ยดินสอด า 



      ค. เขียนดว้นหมึกสีแดง 
      ง. เขียนดว้ยลายมือหวดั  อ่านไม่ชดั 
 
 

23.ขอ้ใดถือวา่  ผดิมารยาทในการเขียนจดหมายมากท่ีสุด 
      ก. ใชส้รรพนามแทนผูส่้งและผูรั้บไม่เหมาะสม 
      ข. จ่าหนา้ซองบอกยศของผูรั้บสูงกวา่ความเป็นจริง 
      ค. จ่าหนา้ซองสะกดช่ือและนามสกุลผูรั้บไม่ถูกตอ้ง 
       ง. จ่าหนา้ซองบอกยศหรือต าแหน่งของผูรั้บต ่ากวา่ความเป็นจริง 

24.จดหมายกิจธุระ  ควรใชค้  าข้ึนตน้อยา่งไร 
       ก. เรียนผูจ้ดัการท่ีนบัถือ 
       ข. เรียนผูจ้ดัการท่ีเคารพ 
      ค. กราบเรียนท่านผูจ้ดัการ 
      ง. เรียนผูจ้ดัการบริษทั 

25.สุดาไดรั้บจดหมายบอกเลิกนดัของชวนช่ืนมีขอ้ความตอนหน่ึงวา่  "วนัท่ี ๑๑ ตุลาคม  ฉนัไปบา้นเธอตามท่ี
นดัไวไ้ม่ได ้ เน่ืองจากคุณพ่อคุณแม่ไปวดัท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา" 
    ขอ้ความในจดหมายฉบบัน้ีบกพร่องอยา่งไร 

      ก. ใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง 
      ข. มีเหตุผลไม่เหมาะสม 
      ค. ประโยคซบัซอ้นจบัความไม่ได ้
      ง. มีใจความก ากวม  ท าใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ 

26.จดหมายถึงเพื่อนฉบบัน้ี มีขอ้บกพร่องอยา่งไร 
 "..คุณยอดชายเพื่อนรัก  นานหลายปีทีเดียวนะขอรับท่ีคุณกบักระผมคบกนัมา   ร่วมทุกขสุ์ดมาดว้ยกนั..." 
 ก. ใชถ้อ้ยค าออ้มคอ้ม   
 ข. ใชถ้อ้ยค าไม่น่าเช่ือถือ 
 ค. ใชส้รรพนามไม่ถูกตอ้ง   
 ง. เรียงล าดบัความไม่เหมาะสม 
27. ส่ือชนิดใดท่ีน าสารไปถึงผูรั้บเร็วท่ีสุด 
 ก. โทรศพัท ์  
 ข. โทรเลข   
 ค. จดหมาย  
 ง. ไปรษณียบตัร 
28. ท่ี ทม.๐๑๐๒/๑๒๓  กลุ่มเลข   "๑๒๓"   หมายถึงอะไร 



 ก. เลขท่ีออกหนงัสือ  
 ข. เลขท่ีประจ ากอง  
 ค. เลขท่ีประจ ากรม   
 ง. เลขท่ีประจ ากระทรวง 
29. ถา้เขียนจดหมายราชการ  จะตอ้งใชค้  าข้ึนตน้และลงทา้ยอยา่งไร 
 ก. ถึง............., ขอแสดงความเคารพ  
 ข. เรียน..........., ขอแสดงความนบัถือ 
 ค. เรียน..........., จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
 ง. กราบเรียน...,ขอแสดงความเคารพและนบัถือ 
30. จดหมายราชการ 
      ก. ท่ี ศธ.๐๑๑๐/๒๑๕   
      ข. กรุงเทพมหานคร  ๑๐๕๐๑ 
      ค. ดวงตราไปรษณียากร  
      ง. ท่ีอยูข่องผูฝ้ากส่ง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                    เฉลยค าตอบ 

1. ง 2. ก 3. ง 4. ค 5. ง 6. ง 7. ค 8. ค 9. ข 10.ง 
11. ก 12. ข 13. ก 14. ข 15. ง 16. ก 17. ก 18. ข 19. ง 20. ง 
21. ค 22. ค 23. ข 24. ง 25. ค 26. ค 27. ก 28. ก 29. ข 30. ก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คณะผู้จัดท าการจัดท าหลกัสูตร 
 

ทีป่รึกษา 
นายอษัฎาวธุ    เลียงผา    ผูอ้  านวยการ กศน. อ าเภอปางศิลาทอง 
 

คณะท างาน 

นายสุรพล    พิมพา    ครูอาสาสมคัรฯ 
นางสาวการะเกด    แขง็ธญัญกิจ   ครูอาสาสมคัรฯ 

นางสาวรัชนี    นะคะจดั    ครู ศรช.ต าบลโพธ์ิทอง 
นางสาวล าพึง    ก่ิงนอก    ครู ศรช.ต าบลปางตาไว 
นางสาวการิตา    บ ารุง    ครู ศรช.ต าบลหินดาต 

นางธวลัรัตร์    มนัศรีพรหม   ครู ศรช.ต าบลโพธ์ิทอง 
นางสาวศศิธร    การะเวก    ครู ศรช.ต าบลหินดาต 

นายประดิพทัธ์    ศรีบุญมา   ครูคูปองเครือข่าย อบต.หินดาต 
 

ผู้พมิพ์/รวบรวมข้อมูล 
นางสาวรัชนี    นะคะจดั    ครู ศรช.ต าบลโพธ์ิทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


