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d

คำนำ

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สาคัญและมีความจาเป็นในการสื่อสารในยุคปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่า
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสื่อสารในศตวรรษที่ 21 การสอนภาษาอังกฤษจึงยึดแนวการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารมากขึ้น โดยเน้นการใช้ภาษา และสื่อความหมายได้
ทักษะการเขียนเป็นหนึ่งในหัว ใจของการเรียนรู้ด้านภาษา ที่นอกเหนือจากทักษะการฟัง การพูด
และการอ่าน การฝึกเขียนจึงมีความจาเป็นสาหรับนักเรียนทุกระดับชั้น นอกจากนี้การเขียนสามารถใช้เป็น
เครื่องมือสื่อสารอย่างหนึ่งของมนุษย์ ที่ต้องการถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ และประสบการณ์ของตนเอง
ออกเสนอผู้อ่าน การเขียนยังเป็นเครื่องมือพัฒนาสติปัญญาและความสามารถ ทาให้บุคคลมีความเชื่อมั่น
ในตนเองในการแสดงความรู้สึกและแนวคิด นอกจากนี้การเขียนมีส่วนช่วยพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานเพื่อพั ฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารชุดนี้
จัดทาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา Intensive English 2 (อ21104) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 เพื่อแก้ปัญหาด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาระงานที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานไปใช้แก้ปัญหาจนเกิดเป็น
ทักษะด้านการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถนาความรู้และทักษะการเขียนที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
ผู้จัดทาขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องที่ให้คาแนะนาอันเป็นประโยชน์ทาให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษชุดนี้สาเร็จด้วยดี โดยหวังว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เน้ น ภาระงานชุดนี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษช่ว ยพัฒ นาให้ นักเรียนมีทักษะ
ด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น และช่วยให้ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

ยุวดี มูลสิงห์
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คำชี้แจง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ชุดนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา Intensive English 2 (อ21104)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทั้งหมด 7 เล่มได้แก่
เล่มที่ 1 เรื่องการเขียนไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Writing emails: Introducing myself)
เล่มที่ 2 เรื่องการเขียนไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Writing emails: My last weekend)
เล่มที่ 3 เรื่องการเขียนฝากข้อความ (Writing messages)
เล่มที่ 4 เรื่องการเขียนการ์ด (Writing creative cards)
เล่มที่ 5 เรื่องการเขียนจดหมายขอบคุณ (Writing thank you letters)
เล่มที่ 6 เรื่องการเขียนบัตรเชิญ (Writing interesting invitations)
เล่มที่ 7 เรื่องการเขียนไปรษณียบัตร (Writing memorable postcards)
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 1 เรื่องการเขียนไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Writing emails: Introducing
myself) ประกอบด้วย
1. คาแนะนาสาหรับครู
2. คาแนะนาสาหรับนักเรียน
3. มาตรฐานการเรียนรู้ / จุดประสงค์การเรียนรู้
4. Pre-task
5. Writing tip
6. ใบความรู้เรื่อง Present Simple Tense
7. Task
8. Student self check
9. Practice
10. เฉลย
11. เกณฑ์การให้คะแนนการเขียน
12. แบบบันทึกคะแนนการเขียน
13. แบบบันทึกคะแนนการทากิจกรรมกลุ่ม
14. บรรณานุกรม
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คำแนะนำสำหรับครู

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ชุดนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา Intensive English 2
(อ21104) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยใช้แนวการสอนแบบเน้น
ภาระงาน (Task Based Learning) Willis (2008) มีขั้นตอนการสอน 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเตรียมปฏิบัติงาน (Pre-task)
2. ขั้นระหว่างปฏิบัติงาน (Task cycle)
2.1 ขั้นปฏิบัติ (Task)
2.2 ขั้นวางแผน (Planning)
2.3 ขั้นรายงานและนาเสนอผลงาน (Report)
3. ขั้นการเรียนรู้รูปแบบภาษาและฝึกปฏิบัติ (Language Focus)
3.1 ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Language analysis)
3.2 ขั้นฝึกใช้ภาษา (Practice)
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม มีดังนี้
1. ขั้นเตรียมปฏิบัติงาน (Pre-task) ครูเตรียมนักเรียนในการทาการเขียนไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
แนะนาตนเอง (Writing emails: Introducing myself) แนะนาหัวข้อ วิธีการทากิจกรรม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม การเตรียมคาศัพท์และสานวนใหม่ที่ใช้ในการเขียนไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
แนะนาตนเอง (Writing emails: Introducing myself)
2. ขั้นระหว่างปฏิบัติงาน (Task cycle)
2.1 นักเรียนทางานเดี่ยว (Individual work) งานคู่ (Pair Work) หรืองานกลุ่ม
(Group Work) ครูสังเกตพฤติกรรมนักเรียน พร้อมกระตุ้นนักเรียนให้ใช้ภาษาเป้าหมายในการสื่อสาร
2.2 นักเรียนเตรียมตัวรายงาน เขียนฉบับร่างพร้อมทั้งฝึกซ้อมว่าจะต้องเขียนหรือพูดอะไร
โดยครูเดินรอบๆห้องเรียน เพื่อแนะนาผู้เรียนทางด้านภาษา
2.3 ครูสุ่มนักเรียนบางคู่หรือบางกลุ่ม ให้รายงานสรุปแก่เพื่อนทั้งห้อง ครูแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเนื้อหาที่นักเรียนรายงาน
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คำแนะนำสำหรับครู

3. ขั้นหลังปฏิบัติงาน (Language Focus)
3.1 ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Language analysis) ครูเตรียมรูปแบบโครงสร้างทางภาษาที่ไม่
ถูกต้องในการปฏิบัติงาน ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษา ครูคอยให้ความช่วยเหลือ
ขณะที่ผู้เรียนร่วมกันทางาน เปิดโอกาสให้นักเรียนถามคาถามได้
3.2 ขั้นฝึกใช้ภาษา (Practice) ครูให้นักเรียนทากิจกรรมฝึกใช้ภาษาและสรุปโครงสร้างทาง
ภาษาให้นักเรียนเข้าใจชัดเจน
4. เวลาที่ใช้ในการทาภาระงาน 3 ชั่วโมง
5. ครูสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในการทาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน
6. ครูนาภาระงาน (Task) และ worksheet ใน Practice ให้นักเรียนฝึกทาและฝึกเขียนเพื่อพัฒนา
งานเขียนของนักเรียน ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และให้นักเรียนสลับกันตรวจแบบทดสอบจากเฉลยท้ายเล่ม จากนั้น
บันทึกผลการสอบหลังเรียนไว้
7. ครูแจ้งคะแนนให้นักเรียนทราบ และชมเชยนักเรียน
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คำแนะนำสำหรับนักเรียน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารเล่มที่ 1 เรื่องการเขียนไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Writing emails: Introducing myself)
จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ที่มีเนื้อหาตามแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา Intensive English 2 (อ21104) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ขั้นตอนการฝึกกิจกรรม มีดังนี้
1. นักเรียนศึกษาทาความเข้าใจวัตถุประสงค์ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน
2. นักเรียนศึกษาคาศัพท์สานวนใหม่และรูปแบบที่ใช้ในการเขียนไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(Writing emails: Introducing myself) ใน Writing Tip และใบความรู้ให้เกิดความเข้าใจ
ก่อนทากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน
3. นักเรียนทาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานแต่ละชุดกิจกรรมอย่างละเอียดรอบคอบ
4. นักเรียนทา Task (ภาระงาน) และ worksheet ใน Practice เพื่อพัฒนางานเขียน
5. นักเรียนร่วมกันตรวจคาตอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานจากเฉลยในภาคผนวก
6. นักเรียนนางานเขียนส่งครูเพื่อตรวจและให้คะแนนการเขียนตามเกณฑ์การให้คะแนนการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเมื่อเรียนจบในแต่ละเรื่องเพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถของ
นักเรียนในเรื่องนั้นๆ
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มำตรฐำนกำรเรียนรู้
ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ต 1.3 นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน

ตัวชี้วัด
ต 1.2 ม.1/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม
ต 1.2 ม.1/5 พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ
พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบอย่างเหมาะสม
.

ต 1.3 ม.1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจาวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
1. อ่านข้อมูลในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่บรรยายเกี่ยวกับตัวเอง แล้วจับคู่หัวข้อที่บรรยายกับข้อมูลที่ปรากฏใน
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้
2. บอกลาดับขั้นตอนการเขียนไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เขียนคาขึ้นต้น คาลงท้ายได้
3. เขียนกรอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในแบบฟอร์มได้
4. เขียนไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์บรรยายข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองได้
Are you ready to start the lesson?
Let’s go.
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Pre-task
An email introducing yourself

Carrie, a female exchange
student is going to stay
with Aiko in Tokyo. At the
moment, Aiko does not
know anything about her.
She is waiting for an email
from the student.

(Taken from Real Writing 1: 22)
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Pre-task
An email introducing yourself

(Taken from Real Writing 1: .22)
Directions: 1.1 Look at the email Carrie sent to Aiko. Match the topics a-e to paragraph 1-5
in the email
a

herself

b

her hobbies

c

her family

d

thanking her host

e

how she feel about the exchange programme
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Writing Tip
Writing an email introducing yourself

 Start your email with Dear + title + surname and end with
Best regards when you write an email to someone you have
not met.
Example: Start your email --->
Dear Ms Watanabe
End your email --->
Best regards
 Did you Know ? We can write the name in three different ways.
Ms Watanabe
=
title + surname
Ms A Watanabe
=
title + initial + surname
Ms Aiko Watanabe
=
title + first name + surname
NOT Ms Aiko
 Useful statements for writing an email introducing yourself
A: I have no brothers or sisters. (I am an only child.)
one sister/ brother
two sisters/ brothers
(number) …….. sisters/ brothers
B:

My parents live in (place) ………. .
aren’t alive anymore.

C:

I’m single / divorced
married.

8
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Writing Tip
Writing an email introducing yourself

D:

I don’t have any children.
I have one child.
Two children
(number)…….. children
 Write about hobbies
I like to go to concerts.
like to + verb + expression
I enjoy taking my Mum’s dog for long walks.
Enjoy verb ing + expression
Verb
go
read
surf
listen
watch
play
go

+

Expression
to the cinema / to nice restaurants /
to concerts
magazines / books
the net
to the radio / to classical music
TV / movies
football / basketball / computer games
jogging / swimming / scuba diving

9
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Writing an email introducing yourself

Example: Writing an email introducing yourself

Thanking
Aiko Watanabe
About Carrie Murphy
About her hobbies
About her family

How she feels about
the exchange
End her email

(Taken from Real Writing 1: 24)
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ใบควำมรู้เรื่อง Present Simple Tense

ใบควำมรู้
Present Simple Tense
Use
We use the present tense to talk about:
 something that is true in the present:
I’m nineteen years old.
He lives in London.
I’m a student.
 something that happens again and again in the present:
I play football every weekend.
We use words like sometimes, often. always, and never (adverbs of
frequency) with the present tense:
I sometimes go to the cinema.
She never plays football.
 something that is always true:
The adult human body contains 206 bones.
Light travels at almost 300,000 kilometres per second.

11
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ใบควำมรู้เรื่อง Present Simple Tense

Form
Affirmative
We form the present tense using the base form of the infinitive (without the TO).
In general, in the third person we add 's' or ‘es’ in the third person.
Subject

Verb

I / you / we / they speak / learn
he / she / it

The Rest of the sentence
English at home

speaks / learns English at home

 In the third person singular the verb always ends in -s:
he wants, she needs, he gives, she thinks.
 Verbs ending in -y : the third person changes the -y to -ies:
fly --> flies, cry --> cries
Exception: if there is a vowel before the -y:
play --> plays, pray --> prays
 Add -es to verbs ending in:-ss, -x, -sh, -ch:
he passes, she catches, he fixes, it pushes

12
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ใบควำมรู้เรื่อง Present Simple Tense

Questions
 With the present tense, we use do and does to make questions. We
use does for the third person (she/he/it) and we use do for the others.
We use do and does with question words like where, what and why:
But look at these questions with who:
Who lives in London?
Who plays football at the weekend?
Who works at Liverpool City Hospital?

Do/Does Subject
Do
Does

Verb*

The Rest of the sentence

I / you / we / they have / need a new bike?
want etc.
he / she / it

13
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ใบควำมรู้เรื่อง Present Simple Tense

Short Answers with Do and Does
In questions that use do/does it is possible to give short answers to direct
questions as follows:
Sample Questions

Short Answer Short Answer
(Affirmative) (Negative)

Do you like chocolate?

Yes, I do.

No, I don't.

Do I need a pencil?

Yes, you do.

No, you don't.

Do they like chocolate?

Yes, they do.

No, they don't.

Does he like chocolate?

Yes, he does. No, he doesn't.

Does she like chocolate? Yes, she does. No, she doesn't.
Does it have four wheels? Yes, it does.

No, it doesn't.

Negatives
 With the present tense we use do and does to make negatives. We use
does not (doesn’t) for the third person (she/he/it) and we use do not
(don’t) for the others.
Subject
don't/doesn't Verb*
The Rest of the sentence
I / you / we / they don't
have / buy cereal for breakfast
eat / like etc.
he / she / it
doesn't

14
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Task
Directions:
 You are going on a student exchange to Australia.
 John White is going to be your host in Australia. Complete the form for yourself and write
an email introducing yourself.
 Ask your teacher to check that your email has all the information that John needs.

International Student Exchange Programme
Complete the form and return it to ISEP, 20-24 MCNaughton
Road, Clayton, Victoria 3168 AUSTRALIA
Surname: ……………………………………………………………………………………………………
Firstname: …………………………………………………………………………………………………
Address: ……………………………………………………………………………………………………
Nationality: ………………………………………………………………………………………………
Date of Birth: ………………………………………………………………………………………….
Tel: ………………………………………………………………………………………………………………
Email: …………………………………………………………………………………………………………
Languages Spoken: …………………………………………………………………………………
Family: ………………………………………………………………………………………………………
Country you want to visit: ………………………………………………………………………
School/Work: ……………………………………………………………………………………………
Hobbies/interests: …………………………………………………………………………………
Signature: …………………………………………………Date: ……………………………………
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Task
Directions:
 You are going on a student exchange to Australia.
 John White is going to be your host in Australia. Write an email introducing yourself.









Use the writing plan below for your email.
Begin with Dear + title +surname
Start the paragraph by thanking your host
Introduce yourself
Describe about your hobbies
Describe about your family
Express your feeling about the exchange
End the email with Best regards and your name

16
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Student Self Check
Writing an email introducing yourself

Can-do Checklist
Tick what you can do.

……………………

Need more
practice
……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

Can do
 I use Dear + title +surname to start the email.
 I start the paragraph by thanking my host.
 I include information about introducing myself.
 I include information about my hobbies.
 I include information about my family.
 I express my feeling about the exchange student.
 I end the email with Best regards and my name.
 I have follow the writing plan.
 I have correct spelling and grammar.

I have done it.
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Practice
Worksheet: Present Simple Tense

Worksheet: Present simple tense
I: Choose the best answer:
1. Maggie and Carol …………… good friends.
a) am
b) are
c) is
d) isn’t
2. Sue ………. a science teacher.
a) are not
b) is
c) are
d) am
3. Mark Steven ………….. a student at Kennedy High School. It …….. an old
school.
a) am / is
b) are / is
c) is / am
d) is / is
4. Margarita ……….. from Spain. I ………….. from Turkey.
a) is / am
b) are / is
c) am / is
d) is / are
5. You and I ……………… at the same age.
a) am
isn’t
c) are
d) is
II: Complete the text with the given words. Use the present simple tense
start

work
go

finish
live

not work
like

Thirteen-year-old Maria Hernandez (6) ……………… with her family in Taluca,
Mexico. Her father (7) ……………… in a factory but her mother (8)………………
She is a housewife. Maria (9) ……………… to school from Monday to Friday.
Classes (10) ……………… at 8 am. and (11) ……………… at 2 am. At school she
(12) ……………… studying English and Math.

18
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Practice
Worksheet: Present Simple Tense

III : Rearrange these words into a correct order
13. usually / be / tired / Tony / work / after
…………………………………………………………………………………………………………………………………
14. listens / sometimes / news / to / the / on / the / radio / she
…………………………………………………………………………………………………………………………………
15. always / Paul and Smith / anxious / about passing / English exam / be / their
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Use the words to write questions. Use the present simple
16. Rebecca / do / what / school / after?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
17. arrive / what time / Paul / every day / school / at?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
IV: Complete the sentences with the Present Simple
18. …………………………….(you/listen/often) to the radio?
19. It usually ……………………………..(rain) here a lot.
20. A: Do you watch TV every evening?
B: No, we …………………………………..(not/watch) TV every evening.

Marks: ________/20
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Practice
Writing an email introducing yourself

(Taken from Real Writing 1: 24)
Directions: 1.1 Aiko is going on a student exchange to Germany. Her host is Lukus Reimers.
Help Aiko to start and end an email to him.
A:

Write the expression Aiko can use to start her email………………………………….............

B:

Write the expression she can use to end her email ……………………………………………..

20
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Practice
Writing an email introducing yourself

(Taken from Real Writing 1: 24)
Directions: 1.2 Look at Aiko’s application form. Use information from the form to
complete her sentences
A: My name’s Aiko. I come from …………………………And I’m …………………………years old.
B: Complete this sentence for her about her hobbies.
At weekend I like to ……………………………………………………………………………………………
C: Write a sentence for her about her family.
………………………………………………………………………………………………………………………………

21
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Practice
Writing an email introducing yourself
Directions: 1.3 Use the information from Practice 1.1 and 1.2 to help Aiko write her email.
Then complete the information in the blanks.

(Taken from Real Writing 1)
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ภำคผนวก
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เฉลย
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Pre-task 1.1
a

2

b

3

c

4

d

1

e

5

Task

Write your own answer
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Worksheet: Present simple tense

I:

1. b

2. b

3. d

II:

6. lives

7. works

8. doesn’t work 9. goes

11. finishes

12. likes

III:

4. a

5. C
10. starts

13. Tony is usually tired after work.
14. She sometimes listens to the news on the radio.
15. Paul and Smith are always anxious about passing their English exam.
16. What does Rebecca do after school?
17. What time does Paul arrive at school every day?

IV:

18. Do you often listen to the radio?
19. It usually rains here a lot.
20. A: Do you watch TV every evening?
B: No, we don’t watch TV every evening.

Practice 1.1

A:

Dear Mr. Reimers

B:

Best regards

Writing
emails
WritingWriting
emails:emails:
Introducing
Introducing
Writing
myself
emails
myself

3027
26
26

Practice 1.2

A:

Japan. Aiko’s age depends on when you are writing.
(the year when you are writing minus 1987)

B:

Your own answer. Possible answer:
At the weekend I like to listen to techno music, go for
nature walks or paint.

C:

Your own answer. Possible answer:
I am only child and my parents live in Tokyo

Practice 1.3

Dear Mr Reimers,
Thank you for being my ‘host’ in Berlin. I’m really looking forward to staying with
you!
My name is Aiko and I’m twenty-three years old. I come from Japan and I’m
studying Business at Tokyo University.
At the weekend I like to listen to techno music, go for nature walks or paint.
I am an only child and my parents live in Tokyo.
I’m very excited about visiting Berlin because I love to travel and experience new
things. I think it’s going to be great!
Best Regards
Aiko Watanabe

Writing
Writing
emails:
emails:
Introducing
Introducing
myself
Writing
myselfemails

เกณฑ์กำรให้คะแนนกำรเขียนไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
Writing emails
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

(Writing emails: Introducing myself)

Marking Scheme
Use of Dear + title +surname to start the email.
Start the paragraph by thanking your host
Include information about introduce yourself
Include information about your hobbies.
Include information about your family.
Express your feeling about the exchange student
End the email with Best regards and your name
Follow the writing plan
Correct spelling and grammar.
total

Marks
1
1
1
1
1
1
1
1
2
10

(Adapted from: Aim High Teacher’s book: 65)
ระดับคะแนน
9-10

หมายถึง

ดีมาก

6-8

หมายถึง

ดี

3-5

หมายถึง

ปรังปรุง

0-2

หมายถึง

ไม่ผ่านเกณฑ์

3528
37
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แบบบันทึกคะแนนกำรเขียน
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นภำระงำนเพื่อพัฒนำทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
เล่มที่ 1 เรื่องกำรเขียนไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Writing emails: Introducing Myself)
คะแนน

เกณฑ์การผ่าน

คะแนนที่

เต็ม (10 คะแนน)

(80%)

ได้

1

10

8

2

10

8

3

10

8

4

10

8

5

10

8

6

10

8

7

10

8

8

10

8

9

10

8

10

10

8

11

10

8

12

10

8

13

10

8

14

10

8

15

10

8

16

10

8

17

10

8

18

10

8

19

10

8

20

10

8

21

10

8

22

10

8

23

10

8

24

10

8

25

10

8

เลขที่

ผลการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน
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แบบบันทึกคะแนนกำรเขียน
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นภำระงำนเพื่อพัฒนำทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
เล่มที่ 1 เรื่องกำรเขียนไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Writing emails: Introducing Myself)
คะแนน

เกณฑ์การผ่าน

คะแนนที่

เต็ม (10 คะแนน)

(80%)

ได้

26

10

8

27

10

8

28

10

8

29

10

8

30

10

8

31

10

8

32

10

8

33

10

8

34

10

8

35

10

8

36

10

8

37

10

8

38

10

8

39

10

8

40

10

8

41

10

8

42

10

8

43

10

8

44

10

8

45

10

8

46

10

8

47

10

8

48

10

8

49

10

8

50

10

8

เลขที่

ผลการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน
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แบบบันทึกคะแนน
กำรทำกิจกรรมกลุ่ม (Group work)
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นภำระงำนเพื่อพัฒนำทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
เล่มที่ 1 เรื่องกำรเขียนไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(Writing emails: Introducing myself)

กลุ่มที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

คะแนน
เต็ม (20 คะแนน)
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

เกณฑ์กำรผ่ำน
(80%)
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

คะแนนที่
ได้

ผลกำรประเมิน
ผ่ำน ไม่ผ่ำน
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