
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
               ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า
สารในชีวิตประจ าวันและในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่างๆ การน าเสนอข้อมูลหรือบรรยายสรุป การพูดในงาน
อาชีพและในโอกาสต่างๆของสังคม การเขียนเพ่ือติดต่อธุระและธุรกิจ และการเขียนรายงานวิชาหรือรายงานการ
วิจัย 
 
จุดประสงค์รำยวิชำ เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้ภาษาไทยสื่อสาร 
2. สามารถน าภาษาไทยไปใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารได้ 
3. เห็นคุณค่าและความส าคัญของการใช้ภาษาไทยสื่อสาร 

 
 สมรรถนะรำยวิชำ 

1. เลือกใช้ถ้อยค าส านวน ระดับภาษา ถูกต้องตามเกณฑ์ เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล โอกาส และ
สถานการณ์ 

2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสารในชีวิตประจ าวันและงานอาชีพจากสื่อประเภทต่างๆและ
น าเสนอข้อมูลตามหลักการ 

3. พูดติดต่อกิจธุระ ธุรกิจ และพูดในโอกาสต่างๆ ของสังคมตามหลักการ 
4. เขียนติดต่อกิจธุรกิจ และเขียนรายงานตามหลักการ 

 
 
สมรรถนะรำยวิชำ 
สมรรถนะ 1  เลือกถ้อยค ำส ำนวน ระดับภำษำ ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ เหมำะสมกับกำลเทศะ บุคคล โอกำส 
และสถำนกำรณ์ 
กำรเลือกใช้ถ้อยค ำ 
        ดังได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้นว่ำกำรเลือกใช้ถ้อยค ำน้ัน ต้องค ำนึงถึงปัจจัยหลำยอย่ำง ซ่ึงจะได้น ำมำเสนอ
เฉพำะท่ีส ำคัญ ๆ ดังต่อไปน้ี คือ 
1. เลือกใช้ให้ตรงควำมหมำย ไม่ก ำกวม 
     ประโยคที่ใช้ค าก ากวม เช่น เขาเสร็จหรือยัง เขากินทุกอย่าง ต้ังแต่ไปอยู่ต่างจังหวัดประโยคแรก เสร็จ มี
ความหมายว่า จบ, สิ้น อาจจะหมายความว่า ตาย ได้ต้องพูดให้ชัดเจนว่า เขาท างานเสร็จหรือยัง และพูดว่าเขา
สิ้นชีวิตหรือยังประโยคที่สอง กิน มีความหมายนัยตรงว่า การรับประทาน มีความหมายโดยนัยว่า คดโกง ควรพูด
ให้ชัดเจนว่า เขากินอาหารได้ทุกอย่าง 
 
2. เลือกใช้ค ำให้ตรงตำมควำมมุ่งหมำย 



           ค าบางค ามีเสียงใกล้เคียงกัน เช่น สูจิบัตร - สูติบัตร, ครอบครอง - คุ้มครอง, กรวดน้ า - ตรวดน้ า, ทดลอง 
- ทดรอง ฯลฯ ค าแต่ละค ามีความหมายไม่เหมือนกัน ก่อนจะใช้ควรตรวจดูความหมายจากพจนานุกรมให้ดี 
 
3. เลือกใช้ให้เหมำะสมกับกำลเทศะและบุคคล 
              ภาษาเป็นเครื่องหมายแสดงวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง ผู้เรียนควรรู้จักเลือกใช้ค าให้เหมาะสมกับสถานที่ 
โอกาส และฐานะของบุคคล เช่น พูดในที่ประชุมชนจะแตกต่างจากพูดในบ้านกับคนใกล้ชิด พูดกับฆราวาสจะ
แตกต่างจากพูดกับพระสงฆ์ การกล่าวปราศรัยกล่าวเปิดงาน กล่าวอวยพรคู่บ่าวสาวในงานมงคลสมรสจะแตกต่าง
จากกล่าวอวยพรวันเกิดให้กับเพ่ือนสนิทท่ีบ้าน 
 
4. เลือกใช้ถ้อยค ำท่ีท ำให้เห็นภำพ 
              ค าที่ท าให้เห็นภาพ หมายถึง ผู้อ่าน ผู้ฟัง เห็นภาพตามค า เหมือนได้รับรู้หรือสัมผัสร่วมไปด้วย 
ค ำท่ีท ำให้เกิดภำพ มีดังน้ี 
1. ค าเลียนเสียงธรรมชาติ เช่น เปรี้ยง โครม ปู๊ด ๆ กริ๊ง ๆ ฯลฯ 
2. ค าที่เกิดจากความรู้สึก เช่น โอ๊ะ เอ๊ะ โอ้โฮ ว้าย ไชโย ฯลฯ 
 
5. ใช้ค ำให้ตรงตำมควำมนิยมของผู้ท่ีใช้ภำษำเดียวกัน 
               ค าบางค าความหมายเดียวกันบางทีใช้แทนกันได้ บางทีใช้แทนกันไม่ได้ แล้วแต่ความนิยมของผู้ใช้
ภาษา เช่น สมรรถภาพกับ สมรรถนะ ใช้แทนกันไม่ได้ หรือค าที่มีความหมายว่า งาม เช่น รางชาง , เฉิดฉาย, แฉล้ม 
จะไม่ใช้ว่า วันนี้เธอแต่งหน้ารางชางกว่าทุกวัน 
 
6. ใช้ค ำไม่ซ้ ำซำก หรือรู้จักหลำยค ำ 
                การใช้ค าซ้ ากันหลายครั้งในการพูดหรือเขียน จะท าให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเกิดความเบื่อหน่าย แล้วยังท า
ให้ข้อความไม่สละสลวย ดังนั้น จึงควรเลือกใช้ถ้อยค าที่แตกต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน หรือคล้ายคลึงกัน 
เช่น แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศเล็กๆ แต่ฉันก็มีความภูมิใจที่เกิดในประเทศไทย ไม่ว่าฉันจะอยู่ประเทศใด 
ฉันก็ยังรักและหวงแหนประเทศไทย เพราะเป็นประเทศที่ฉันเกิด และเติบโตต้ังแต่เล็ก ควรเปลี่ยนเป็น แม้ว่าไทย
จะเป็นประเทศเล็ก ๆ แต่ฉันก็มีความภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย ไม่ว่าฉันจะอยู่แห่งใด ฉันก็ยังรักและหวงแหนประเทศ
ไทย เพราะเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของฉัน 
ส ำนวนไทย 
                ส ำนวน หมำยถึง ถ้อยค าที่เรียบเรียงเป็นข้อความพิเศษ มีความหมายในเชิงเปรียบเทียบ เม่ือจะใช้
ส านวนในการพูดหรือเขียน จ าเป็นต้องเข้าใจความหมายถ่องแท้เสียก่อน การรู้จักเลือกใช้ส านวนมาประกอบการ
พูด การเขียน จะท าให้การพูด การเขียน กระชับ มีอรรถรส และชวนคิดกว่าการพูดการเขียนตามปกติ 
สมรรถนะ 1 เลือกถ้อยค ำส ำนวน ระดับภำษำ ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ เหมำะสมกับกำลเทศะ บุคคล โอกำส 
และสถำนกำรณ์ 
สมรรถนะ2 วิเครำะห์ สังเครำะห์และประเมินผลค่ำสำระในชีวิตประจ ำวันและงำนอำชีพจำกส่ือประเภทต่ำงๆ  
และน ำเสนอข้อมูลตำมหลักกำร 



              “วิเคราะห์” หมายถึง ก.ใคร่ครวญ เช่น วิเคราะห์เหตุการณ์ แยกออกเป็นส่วนๆ เพ่ือศึกษาให้ถ่องแท้ 
เช่น วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ วิเคราะห์ข่าว 
              “สาร” หมายถึง น.แก่น ,เนื้อแท้ , มักใช้คู่กับค า แก่นเป็นแก่นสาร , ข้อความ , ถ้อยค า , เรื่องราว ซ่ึง
ในบริบทนี้น่าจะหมายถึง ส่วนส าคัญ ถ้อยค า คือ เรื่องราวข้อมูลต่างๆ ที่ผู้รับสารได้รับจากการฟังหรือการอ่าน  
                การวิเคราะห์และการสังเคราะห์สาร จึงหมายถึง การที่ผู้รับสารสามารถรับรองอย่างใคร่ครวญ
ไตร่ตรอง พินิจพิจารณา สามารถน าสาระส าคัญและความรู้ความคิดที่ได้จากสารนั้นไปใช้ประโยชน์ได้ 
สารในชีวิตประจ าวัน  หมายถึง เรื่องราว ข้อมูลต่างๆ ที่มนุษย์ใช้ติดต่อถึงกันในชีวิตประจ าวัน  เช่น การพบปะ
สนทนา การเผยแพร่ความรู้ การปฏิบัติภารกิจต่างๆ รวมถึงสารที่มุ่งให้ความบันเทิง 
สารในงานอาชีพ หมายถึง สาที่มีเนื้อหาเก่ียวกับการประกอบอาชีพต่างๆ ผู้รับสารสามารถพิจารณาได้ตามความ
ถนัด ความสนใจในงานอาชีพของตน ซ่ึงสารเหล่านี้จะช่วยให้ผู้อ่านมีความรอบรู้ในงานอาชีพ ช่วยพัฒนาความรู้
ความสามารถในงานอาชีพให้มีประสิทธิภาพ 
         หลักกำรอ่ำนข่ำว บทควำม โฆษณำจำกส่ือต่ำงๆ 
         หลักกำรอ่ำนข่ำว บทควำม โฆษณำจำกส่ือต่ำงๆ มีดังน้ี 
๑.ก ำหนดมุ่งหมำยว่ำอ่ำนเพ่ืออะไร 
          ๑.๑ อ่านเพ่ือปฏิบัติภารกิจในหน้าที่การงาน 
          ๑.๒ การอ่านเพ่ือการวิเคราะห์ก่อนติดใจ 
          ๑.๓ การอ่านเพ่ือพัฒนาความรู้และพัฒนาอาชีพ 
๒.ศึกษำส่วนประกอบตำมประเภทของสำรท่ีอ่ำน เช่น 
  ข่าว                         ประกอบด้วย พาดหัวข่าว  วรรคน า  รายละเอียดของข่าว 
  บทความ                ประกอบด้วย ค าน า  เนื้อเรื่อง  สรุป 
  ข้อความโฆษณา    ประกอบด้วย ข้อความพาดหัว  ข้อความขยายพาดหัว  ข้อความอ้างอิง  ข้อความลงท้าย 
๓.ท าใจให้เป็นกลาง ปราศจากอคติ จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่เกิดข้อผิดพลาด 
๔.อ่านข้อมูลอย่างละเอียด  เพ่ือจับประเด็นส าคัญหรือสาระส าคัญของเรื่อง 
๕.แยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  ต้องแยกแยะได้ว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง 
๖.ทราบความหมายและจุดมุ่งหมายในการเขียน 
 
ขั้นตอนในกำรวิเครำะห์สำร 
                ขั้นตอนในกำรวิเครำะห์สำร คือ กำรน ำสำรท่ีอ่ำนมำแยกเป็นส่วนๆ โดยพิจำรณำถึงส่ิงต่อไปน้ี 
        ๑.รูปแบบการประพันธ์ 
        ๒.เนื้อเรื่อง 
        ๓.ส านวนภาษาและการใช้ถ้อยค า 
        ๔.กลวิธีการน าเสนอ 
ประเภทของสำรในชีวิตประจ ำวันและงำนอำชีพ ได้แก่ 
        ๑.สารที่ให้ความรู้ ได้แก่ สารที่เป็นเรื่องราวทางวิชาการและวิชาชีพ 
        ๒.สารที่โน้มน้าวใจ ได้แก่ สารที่น าเสนอในรูปของโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การหาเสียง 



        ๓.สารที่จรรโลงใจ ได้แก่ สารที่น าเสนอเป็นบทสุนทรพจน์ บทเพลง นิทาน เรื่องสั้น สุภาษิต 
จุดมุ่งหมำยในกำรรับสำรจำกส่ือต่ำงๆ 
       ๑.เพ่ือฆ่าเวลา 
       ๒.เพ่ือความรู้และเพ่ิมความคิด 
       ๓.เพ่ือสนองความสนใจ 
       ๔.เพ่ือกิจธุระหรือผลประโยชน์ 
       ๕.เพ่ือความเพลิดเพลิน 
หลักกำรรับสำรจำกส่ือต่ำงๆ 
       ๑.มีจุดมุ่งหมายในการรับสารจากสื่อต่างๆ อย่างชัดเจน 
       ๒.มีสมาธิ 
       ๓.ใช้วิจารณญาณในการรับสารจากสื่อต่างๆ 
       ๔.มีจรรยามารยาท ไม่กระท าการใดๆที่เป็นการรบกวนสมาธิผู้ท่ีต้องใช้บริการจากห้องสื่อร่วมกัน 
       ๕.ควรบันทึกสาระส าคัญไว้เพ่ือเตือนความจ า 
ประเภทของส่ือ ส่ือท่ีใช้ในกำรรับสำมำรถจ ำแนกได้ ๓ ประเภท คือ 
        ๑.สื่อธรรมชาติ ที่ใช้ในการฟัง การดูและการอ่านได้แก่ อากาศ แสงสว่าง และคลื่นเสียง 

๒.สื่อสาธารณะ ที่ใช้ในการฟัง การดูและการอ่านได้แก่ โทรศัพท์ ป้ายโฆษณา แผ่นพับ 
๓.สื่อมวลชน ที่ใช้ในการฟัง การดูและการอ่านได้แก่ หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ 

 
 
สมรรถนะ 3 พูดติดต่อกิจธุระ ธุรกิจ และพูดในโอกำสต่ำงๆของสังคมตำมหลักกำร 
กำรพูดในงำนอำชีพ : กำรพูดในหน้ำท่ีพิธีกร 
บทบำทและหน้ำท่ีของพิธีกรมีดังน้ี 

๑. ศึกษาหาความรู้เก่ียวกับขั้นตอนของงานและรายละเอียดของผู้พูดผู้แสดง 
๒. พบปะกับผู้พูดผู้แสดงก่อนเริ่มรายการ เพ่ือท าความเข้าใจและปรึกษาหารือเก่ียวกับเนื้อหาที่จะ

น าเสนอด าเนินการ   เพ่ือให้การพูดหรือการแสดงเป็นไปอย่างเรียบร้อย 
๓. เริ่มพูดด้วยการทักทายผู้ฟังผู้ชม แล้วจึงกล่าวน าเรื่องที่จะพูดหรือจะแสดง กล่าวถึงความเป็นมา 

ขอบเขต และความส าคัญของการพูดหรือการแสดงในครั้งนั้น 
๔. แนะน าผู้พูดหรือผู้แสดง 
๕. สร้างบรรยากาศที่ดีระหว่างผู้พูดผู้แสดงกับผู้ฟังผู้ชม 
๖. กล่าวสรุปในตอนท้าย เปิดโอกาสให้ผู้ฟังผู้ชมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยค านึงถึงเวลา

และบรรยากาศของงาน 
๗. กล่าวขอบคุณผู้พูดผู้แสดงและผู้มีส่วนช่วยเหลืองานทั้งหมด หากเป็นงานที่ไม่เป็นพิธีการมากมักอาจ

กล่าวปิดงานด้วยก็ได้ 
กำรพูดในงำนอำชีพ : กำรพูดบรรยำยสรุป 
กำรพูดบรรยำยสรุปมีหลักและข้อควรค ำนึงดังน้ี 



๑. ผู้บรรยายต้องมีความรู้เก่ียวกับผู้ฟัง เช่น ประวัติ ประสบการณ์ 
๒. หากต้องใช้อุปกรณ์ประกอบการบรรยายควรตรวจสอบอุปกรณ์และเตรียมไว้ให้พร้อม 
๓. ให้เกียรติผู้ฟังและรักษามารยาท แต่งกายให้สุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะ 
๔. ใช้กิริยาวาจาที่สุภาพ ควรใช้ภาษาระดับก่ึงแบบแผน หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เฉพาะและไม่ใช้ค า

ต่างประเทศโดยไม่จ าเป็น 
๕. พูดด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย กะทัดรัด ควรใช้เวลาในการพูดบรรยายสรุปประมาณ ๒๐-๓๐ นาที 
๖. หากมีการอภิปรายถึงปัญหาของการปฏิบัติงาน ผู้บรรยายควรให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอะแนะโดยยึด

ความจริงเป็นหลัก  
กำรพูดในงำนอำชีพ : กำรพูดบรรยำยสรุป 
หลักเกณฑ์ในกำรพูดโฆษณำ มีดังน้ี 

๑. พูดให้ลูกค้าเห็นประโยชน์ที่จะได้รับหากซ้ือสินค้าหรือบริการของบริษัท 
๒. ศึกษาหาข้อมูลของลูกค้า 
๓. ควรหาจังหวะเวลาในการพูดที่เหมาะสม 
๔. พูดเสนอเนื้อหาอย่างกระชับและชัดเจน 
๕. ขณะที่พูดต้องค านึงอยู่เสมอว่าลูกค้าส าคัญที่สุด 
๖. ใช้ภาษาที่ไพเราะ และมีลักษณะโน้มน้าวใจลูกค้า 

กำรพูดในงำนอำชีพ : กำรพูดประชำสัมพันธ์ 
หลักเกณฑ์ในกำรพูดเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ มีดังน้ี 

๑. พูดสิ่งที่ถูกต้องและเป็นความจริง 
๒. ควรพูดเรื่องส าคัญเพียงเรื่องเดียวเพ่ือป้องกันความสับสนของผู้ฟัง 
๓. พูดด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับและชัดเจน 
๔. พูดด้วยถ้อยค าที่ไพเราะ สุภาพนุ่มนวล และแสดงความสนิทสนมเป็นกันเอง 
๕.  ควรมีเอกสารประกอบเพ่ือให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายขึ้น 

กำรพูดในโอกำสต่ำงๆ : กำรกล่ำวแสดงควำมยินดี 
๑. กำรกล่ำวแสดงควำมยินดีกับผู้มำรับต ำแหน่งใหม่  มีข้อควรปฏิบัติดังน้ี 

-          ขอบคุณที่ได้รับความไว้วางใจ ให้กล่าวในนามของคณะ 
-          ยกย่องชมเชยความดี ความสามารถ ความวิริยะอุตสาหะของผู้ที่ได้รับต าแหน่งใหม่ 
-          กล่าวถึงความหายและเกียรติของต าแหน่งนั้น 
-          ฝากความหวังเรื่องความเจริญก้าวหน้า และความส าเร็จของงานไว้กับผู้ด ารงต าแหน่งใหม่ 
-          แสดงความหวังว่าผู้เข้ารับต าแหน่งใหม่จะมีความสุข และความพอใจในงานต าแหน่งนี้ 
-          เชิญให้กล่าวตอบ 

๒. กำรกล่ำวตอบในโอกำสรับต ำแหน่งใหม่  มีข้อควรปฏิบัติดังน้ี 
-          กล่าวขอบคุณที่ให้เกียรติหรือให้ความไว้วางใจ 
-          กล่าวถึงความรู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมงานกัน 
-          ยกย่องสถาบันหรือสถานที่ท่ีได้มาเยือน หรือที่มาท างาน 



-          กล่าวถึงนโยบาย หลักการ อุดมคติ และวิธีการปฏิบัติที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
กำรพูดในโอกำสต่ำงๆ : กำรกล่ำวไว้อำลัย 
๑. กำรกล่ำวแสดงควำมอำลัยในโอกำสย้ำยงำน  มีข้อควรปฏิบัติดังน้ี 

-          กล่าวชมเชยผลงานที่ปฏิบัติมาแล้ว 
-          แสดงความรักความอาลัยของผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานทุกคน 
-          แสดงความหวังที่จะเห็นหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
-          กล่าวอวยพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ 

๒. กำรกล่ำวให้เกียรติผู้ล่วงลับ  มีข้อควรปฏิบัติดังน้ี 
-          กล่าวแสดงความเสียใจในมรณกรรมของบุคคลนั้น 
-          กล่าวยกย่องคุณงามความดี และให้เกียรติผู้ล่วงลับ 
-          ปลอบใจและให้ความอบอุ่นญาติมิตรของผู้ล่วงลับ 
-          เชิญชวนให้ยืนสงบนิ่งไว้อาลัย เป็นการแสดงคารวะผู้ล่วงลับ 

 
๓. กำรกล่ำวยกย่องสดุดีบุคคลท่ีล่วงลับ มีข้อควรปฏิบัติดังน้ี 

-          ยกย่องให้เกียรติโดยกล่าวถึงคุณงามความดีของผู้ล่วงลับ 
-          กล่าวถึงความส าคัญของผู้ล่วงลับที่มีต่อสถาบัน 
-          ปลอบโยนญาติมิตรของผู้ล่วงลับ 
-          ยืนยันที่จะช่วยกันสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้ล่วงลับ 
-          เชิญชวนให้ยืนสงบนิ่งไว้อาลัย เป็นการแสดงคารวะผู้ล่วงลับ 

สมรรถนะ 4 เขียนติดต่อกิจธุระ ธุรกิจ และเขียนรำยงำนตำมหลักกำร 
ควำมหมำยกำรเขียนจดหมำยกิจธุระ 
         จดหมำยกิจธุระ  หมำยถึง  
         จดหมายที่เขียนไปเพ่ือติดต่อสื่อสารกันระหว่างบุคคลหรือหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ  เพ่ือแจ้งเรื่องการงาน
หรือเรื่องส่วนตัว  โดยต้องไม่เก่ียวข้องกับธุรกิจการค้า  จดหมายเชิงกิจธุระ ได้แก่  จดหมายลาป่วย  จดหมายลา
กิจ  จดหมายขอความร่วมมือหรือขอความช่วยเหลือ  (การขอความอนุเคราะห์)  จากองค์กรหรือหน่วยงานต่าง 
ๆ   
ประเภทของจดหมำยกิจธุระ 
๑.  จดหมายส่วนตัว    เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลที่สนิทสนมคุ้นเคยกัน ส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เพ่ือเล่าเรื่องราว
ส่วนตัวหรือสอบถามเรื่องราวไต่ถามสารทุกข์สุกดิบ  เช่น  ลูกเขียนจดหมายถึงพ่อแม่  ศิษย์เก่าเขียนจดหมายถึง
คุณครูที่เคารพนับถือ 
๒.  จดหมายติดต่อธุระ เป็นการสื่อสารเพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสาร  ความจ าเป็นต่าง ๆ  ที่ประสงค์ให้ผู้อ่ืนหรือองค์กร
ต่าง ๆ  รับทราบเพ่ือน าไปสู่การพิจารณาให้ความร่วมมือในเหตุจ าเป็น   เช่น  นักเรียนเขียนจดหมายขอลาหยุด
เรียนกรณีป่วย  นักเรียนเขียนจดหมายขอลาหยุดเรียนกรณีมีกิจธุระจ าเป็นต่าง ๆ ที่มาเรียนไม่ได้
ตามปกติ  จดหมายติดต่อองค์กรภายนอกขอความร่วมมือไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก  จดหมายขอความ
อนุเคราะห์วิทยากรจากองค์กรอ่ืนมาบรรยายหรือสาธิตความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียน   เป็นต้น  



ประโยชน์ของจดหมำยกิจธุระ 
๑.  ใช้สื่อสารแทนการพูดจา 
๒.   ใช้เพ่ือบอกกล่าวข้อความบางประการที่ไม่อาจพูดจากันโดยตรงได้ 
๓.   ใช้เป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ไม่รู้จักกัน เช่น  การเขียนจดหมายสมัครงาน  จดหมายเพ่ือหามิตร

ต่างโรงเรียน 
๔.  ใช้เป็นเอกสารส าคัญ  ถือว่าเป็นลายลักษณ์อักษรสามารถใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานได้ 

มำรยำทในกำรเขียนจดหมำย 
๑.  ควรใช้กระดาษและซองสีสุภาพ หมายถึง  กระดาษที่ใช้เขียนจดหมายต้องมีความสะอาด

เรียบร้อย  ไม่ขาดหรือยับยู่ยี่  สีของกระดาษมีสีที่ไม่ฉูดฉาด  กระดาษมีขนาดมาตรฐาน  ซองจดหมายมีขนาด
มาตรฐานตามที่ไปรษณีย์รับรอง 
 


