
 

A 

ค ำน ำ 
 

 แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ชุดนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยให้

นักเรียนได้ฝึกการเขียนโดยใช้ช้ินงานท่ีหลากหลายและสามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน  ท้ังนี้

เพื่อสนองจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และจุดประสงค์ส าคัญ

ของการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอัง กฤษท่ีมุ่งเน้นให้ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ตลอดจนเป็นพื้นฐานใน

การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ในส่วนของเนื้อหาของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ      

การส่ือสารนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ค าศัพท์ ส านวนภาษา โครงสร้าง

ประโยคและฝึกฝนการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ซึ่งเป็นงานเขียนประเภทต่างๆ ท่ีผู้เรียน

สามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน ท้ังนี้ยังมีการทบทวนโครงสร้างประโยคท่ีจ าเป็นต่อการเขียน

ดังกล่าว โดยใช้เนื้อหาท่ีน่าสนใจ มีรูปภาพประกอบเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใคร่ศึกษา

เพิ่มเติมด้วยตนเอง เนื่องจากปัญหาส่วนใหญ่ท่ีพบในห้องเรียนภาษาอังกฤษคือปัญหาท่ีผู้เรียนขาด

ความมั่นใจในการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ ผู้เรียนไม่เข้าใจโครงสร้างประโยคพื้นฐานท่ีมีความส าคัญ

และจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการส่ือสาร โดยเฉพาะการเขียน ส่วนหนึ่งอาจมาจากการขาดการฝึกฝนบ่อยๆ 

แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารชุดนี้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหา

เหล่านี้ได้ 

 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารชุดนี้ จะมีส่วน

ช่วยแก้ปัญหาการเขียนภาษาอังกฤษดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น อีกท้ังจะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น น าไปเป็นเครื่องมือในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ในกลุ่มสาระ   

การเรียนรู้อื่นๆ ด้วย 

อำนุพันธ์  เทพรักษำ 
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C 

ค ำชี้แจง 
 

 แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 รหัส

วิชา อ 31101 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ชุดนี้ ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะ จ านวนท้ังหมด 7 เล่ม ได้แก่ 

1. แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เล่มท่ี 1 เรื่อง My Favorite 
Superstar 

2. แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เล่มท่ี 2 เรื่อง My Best 
Friend  

3. แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เล่มท่ี 3 เรื่อง My Favorite 
Place 

4. แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เล่มท่ี 4 เรื่อง Pla Som 
Phayao Recipe 

5. แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เล่มท่ี 5 เรื่อง Postcard 
6. แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เล่มท่ี 6 เรื่อง Invitation 

Card 
7. แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เล่มท่ี 7 เรื่อง Informal 

Letter 
  

แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เล่มนี้ ประกอบด้วยค าศัพท์ ส านวนและ

โครงสร้างประโยคและรูปแบบการเขียน Postcard ซึ่งประกอบด้วยแบบฝึกทักษะท่ีหลากกลาย

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถผลิตช้ินงานด้านการเขียนภาษาอังกฤษของตนเองด้วย 

 

 

 



 

D 

ค ำแนะน ำกำรใช้ส ำหรับครู 
 

  

แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เล่มนี้ เป็นเล่มท่ี 5 เรื่อง Postcard 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ช่ือ Writing for the Real World เป็นแบบฝึกทักษะท่ีใช้ประกอบการจัดการ

เรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 รหัสวิชา อ 31101 ซึ่งมีท้ังหมด 7 เล่ม แบบฝึกทักษะ

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารชุดนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาทักษะการ

เขียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง  

ค ำแนะน ำในกำรใช้แบบฝึกทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 

1. ควรศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสารให้ละเอียด พร้อมท้ังเตรียมแบบฝึกทักษะให้ครบตามจ านวนนักเรียนเพื่อสะดวกใน

การใช้ 

2. ก่อนเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนต้องช้ีแจง อธิบายให้นักเรียนทราบและก าหนด

ข้อตกลงในการท ากิจกรรมร่วมกัน 

3. ครูผู้สอนควรให้ค าแนะน า หากนักเรียนมีปัญหาหรือข้อสงสัยขณะศึกษาเนื้อหาหรือท าแบบ

ฝึกทักษะ 

 

 

 

 

 



 

E 

ค ำแนะน ำกำรใช้ส ำหรับนักเรียน 
 

 

 แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารชุดนี้ มีท้ังหมด 7 เล่ม แบบฝึกทักษะการ

เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเล่มนี้เป็นเล่มท่ี 5 เรื่อง Postcard ซึ่งแบบฝึกทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเล่มนี้ เน้นการเขียน Postcard เพื่อเล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ท่ีตนเอง

ประทับใจ 

ขั้นตอนกำรใช้แบบฝึกทักษะ 

1. ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ของแบบฝึกทักษะ 

2. ท าความเข้าใจเนื้อหาในใบความรู้ท่ีสัมพันธ์กับแบบฝึกทักษะ 

3. ท าแบบฝึกทักษะ 

4. ท าแบบฝึกทักษะการเขียนท้ายแบบฝึกทักษะเพื่อประเมินผลการเขียน 

 

 

 

 

 

 

 



 

F 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
  

 

1. นักเรียนสามารถเขียนเล่าเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นในอดีตโดยใช้โครงสร้างประโยค Past Simple Tense 

ได้ 

2. นักเรียนสามารถระบุองค์ประกอบของ Postcard ได้ 

3. นักเรียนสามารถเขียน Postcard ได้ 

4. นักเรียนมีความสามารถในการคิด 

5. นักเรียนใฝ่เรียนรู้    


