Writing postcards

คำนำ
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สาคัญและมีความจาเป็นในการสื่อสารในยุคปัจจุบัน อาจกล่าว
ได้ว่าภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสื่อสารในศตวรรษที่ 21 การสอนภาษาอังกฤษจึงยึดแนวการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมากขึ้น โดยเน้นการใช้ภาษา และสื่อความหมายได้
ทักษะการเขียนเป็นหนึ่งในหัวใจของการเรียนรู้ด้านภาษา ที่นอกเหนือจากทักษะการฟัง
การพูด และการอ่าน การฝึกเขียนจึงมีความจาเป็นสาหรับนักเรียนทุกระดับชั้น นอกจากนี้การ
เขียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารอย่างหนึ่งของมนุษย์ ที่ต้องการถ่ายทอดความคิด
ความเข้าใจ และประสบการณ์ของตนเองออกเสนอผู้อ่าน การเขียนยังเป็นเครื่องมือพัฒนา
สติปัญญาและความสามารถ ทาให้บุคคลมีความเชื่อมั่นในตนเองในการแสดงความรู้สึกและ
แนวคิด นอกจากนี้การเขียนมีส่วนช่วยพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์อีกด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารชุดนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา Intensive English 2 (อ21104)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อแก้ปัญหาด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาระงานที่
หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เน้นภาระงานไปใช้แก้ปัญหาจนเกิดเป็นทักษะด้านการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียน
สามารถนาความรู้และทักษะการเขียนที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน เห็นคุณค่าและมี
เจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
ผู้จัดทาขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องที่ให้คาแนะนาอันเป็นประโยชน์ทาให้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษชุดนี้สาเร็จด้วยดี โดยหวังว่า
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น และช่วยให้ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
ยุวดี มูลสิงห์
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คำชี้แจง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารชุดนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา Intensive English 2
(อ21104) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทั้งหมด 5 เล่มได้แก่
เล่มที่ 1 เรื่องการเขียนไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Writing emails)
เล่มที่ 2 เรื่องการเขียนฝากข้อความ (Writing messages)
เล่มที่ 3 เรื่องการเขียนการ์ดและจดหมายขอบคุณ
(Writing cards and thank you letters)
เล่มที่ 4 เรื่องการเขียนบัตรเชิญ (Writing invitations)
เล่มที่ 5 เรื่องการเขียนไปรษณียบัตร (Writing postcards)
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 5 เรื่องการเขียนไปรษณียบัตร (Writing postcards)
ประกอบด้วย
1. คาแนะนาสาหรับครู
2. คาแนะนาสาหรับนักเรียน
3. ผลการเรียนรู้ / จุดประสงค์การเรียนรู้
4. Pre-task
5. Writing tip
6. Task cycle
7. Language focus
8. แบบทดสอบหลังเรียน
9. Student self check
10. เฉลย Pre-task, Task cycle, Language focus,แบบทดสอบหลังเรียน
11. เกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบการเขียนท้ายบท
12. บรรณานุกรม
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คำแนะนำสำหรับครู 1

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารชุดนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
Intensive English 2 (อ21104) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ โดยใช้แนวการสอนแบบเน้นภาระงาน (Task Based Learning)
Willis (1996) 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) ครูเตรียมนักเรียนในการทาการเขียนไปรษณียบัตร
(Writing postcards) แนะนาหัวข้อ วิธีการทากิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
การเตรียมคาศัพท์และสานวนใหม่ที่ใช้ในการเขียนไปรษณียบัตร (Writing postcards)
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คำแนะนำสำหรับครู 2

2. ขั้นระหว่างปฏิบัติงาน (Task cycle)
2.1 นักเรียนทางานปฏิบัติเป็นงานคู่ (Pair Work) หรืองานกลุ่ม (Group Work)
ครูสังเกตพฤติกรรมนักเรียน พร้อมกระตุ้นนักเรียนให้ใช้ภาษาเป้าหมายในการสื่อสาร
2.2 นักเรียนเตรียมตัวรายงาน เขียนฉบับร่างพร้อมทั้งฝึกซ้อมว่าจะต้องเขียนหรือ
พูดอะไร โดยครูเดินรอบๆห้องเรียน เพื่อแนะนาผู้เรียนทางด้านภาษา
2.3 ครูสุ่มนักเรียนบางคู่หรือบางกลุ่ม ให้รายงานสรุปแก่เพื่อนทั้งห้อง ครู
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเนื้อหาที่นักเรียนรายงาน
3. ขั้นหลังปฏิบัติงาน (Language Focus)
3.1 ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Language analysis) ครูเตรียมรูปแบบโครงสร้างทาง
ภาษาที่ไม่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษา ครู
คอยให้ความช่วยเหลือขณะที่ผู้เรียนร่วมกันทางาน เปิดโอกาสให้นักเรียนถามคาถามได้
3.2 ขั้นฝึกใช้ภาษา (Practice) ครูให้นักเรียนทากิจกรรมฝึกใช้ภาษาและสรุป
โครงสร้างทางภาษาให้นักเรียนเข้าใจชัดเจน
4. เวลาที่ใช้ในการทาภาระงาน 3 ชั่วโมง
5. ครูสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในการทาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน
6. ครูนาแบบทดสอบหลังเรียนในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้นักเรียนทดสอบ และให้นักเรียนสลับกันตรวจ
แบบทดสอบจากเฉลยท้ายเล่ม และบันทึกผลการสอบหลังเรียนไว้
7. ครูแจ้งคะแนนให้นักเรียนทราบ และชมเชยนักเรียน
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คำแนะนำสำหรับนักเรียน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารเล่มที่ 5 เรื่องการเขียนไปรษณียบัตร (Writing postcards) จัดทาขึ้นเพื่อ
ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ที่มีเนื้อหาตามแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา Intensive English 2 (อ21104) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ขั้นตอนการฝึกกิจกรรม มีดังนี้
1. นักเรียนศึกษาทาความเข้าใจวัตถุประสงค์ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน
2. นักเรียนศึกษาคาศัพท์สานวนใหม่และรูปแบบที่ใช้ในการเขียนไปรษณียบัตร
(Writing postcards) เพื่อให้เกิดความเข้าใจก่อนปฏิบัติตามคาสั่งแต่ละชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน
3. นักเรียนทาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานแต่ละชุดกิจกรรมอย่างละเอียด
รอบคอบ
4. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน
5. นักเรียนร่วมกันตรวจคาตอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานจากเฉลยใน
ภาคผนวก
6. นักเรียนนาแบบทดสอบหลังเรียนส่งครูเพื่อตรวจและให้คะแนนการเขียนตามเกณฑ์
การให้คะแนนการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเมื่อเรียนจบในแต่ละเรื่องเพื่อวัด
ระดับความรู้ความสามารถของนักเรียนในเรื่องนั้นๆ
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ผลกำรเรียนรู้
เขียนไปรษณียบัตร (Write postcards) ตามรูปแบบการเขียนได้ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ที่
จะสื่อสาร

ตัวชี้วัด
มฐ ต 1.2 ม.1/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรือ
อ่านอย่างเหมาะสม
ต 1.2 ม.1/5 พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
ใกล้ตัวกิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบอย่างเหมาะสม
ต 1.3 ม.1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจาวัน ประสบการณ์ และ
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
ต 1.3 ม.1/3 พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องราวต่างๆ ใกล้ตัว พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลสั้นๆประกอบ

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
นักเรียนสำมำรถ
1. เขียนไปรษณียบัตร (Write postcards) ตามรูปแบบการเขียนได้ถูกต้อง
2. เขียนไปรษณียบัตร (Write postcards) ได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะสื่อสาร
3. เขียนคาศัพท์และประโยคได้ถูกต้อง
4. ใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อแสวงหาความรู้ได้
5. สื่อสารและใฝ่รู้ใฝ่เรียน

Are you ready to start the lesson?
Let’s go.
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Pre-task
A postcard
1.1 Match the names of the places with the correct postcards.

A

B

C

D

E

1. Lake Baikal

…………………………

2. Burj Khalifa

…………………………

3. Greenland

…………………………

4. The Nile

…………………………

5. The Great Wall

…………………………
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Pre-task
A postcard
1.2 Use the names of the places in exercise 1.1 to answer the quiz.
1. Which is the largest island?
Answer ……………………………………………………………………………………………………
2. Which is the tallest building in the world?
Answer ……………………………………………………………………………………………………
3. Which is the longest river in the world?
Answer ……………………………………………………………………………………………………
4. Which is the deepest lake in the world?
Answer……………………………………………………………………………………………………
5. Which is one of the greatest wonders in the world?
Answer……………………………………………………………………………………………………
6. Which place in exercise 1.1 would you like to go on holiday? Why?
Answer……………………………………………………………………………………………………
7. Do you send postcards when you go on holiday? Who do you send them to?
Answer……………………………………………………………………………………………………
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Writing tip
A postcard

 Before you begin to write, plan your writing: think about what you want
to write and make note.
 Then imagine you are on holiday in one of the places. Make note
about:
2.1 Where are you on holiday? (place)
2.2 The weather (cloudy, hot, rainy)
2.3 The type of accommodation (apartment, cottage, hotel, villa)
2.4 Picture on card (beach, lake, mountain, waterfall)
2.3 The activities you can do there (go cycling, go sailing, go jogging)
 We start a postcard with Hi….. or Dear…..
 Postcards only contain one paragraph.
 One paragraph contains information about the place, the weather, the
accommodation, and the activities you do every day.
 We use the short phrase before finishing the postcard, e.g.
Wish you were here! Or See you next week.
 We finish the postcard with Love or Bye for now.
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Writing tip
A postcard

Focus on…
Giving your opinion (using very, really, extremely + adjective)


We use very, really and extremely to make most adjectives stronger.
The hotel is good.

The hotel is very good.

But


You cannot use very or extremely to make 100% adjectives stronger.
Excellent = 100% good.
The hotel is excellent

The hotel is very excellent.

×

The hotel is really excellent. 
 These are 100% adjective
great

awful

terrible

fantastic

amazing

disgusting

hilarious

excellent

Did you know….?


When English people write a postcard, they want the reader to think
about how good the holiday is. When something is bad they try to make it
sound better. They use not too + adjective
Example: Write the bad things sound better
The weather is bad

The weather is not too good.

The food is horrible

The food wasn’t too good.

The museum was boring

The museum wasn’t too interesting.
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Writing tip
A postcard
Example: Writing a postcard to your friend.
1
2
3
4
5

Hi, Steve,
We’re in Phuket, Thailand. It’s lovely here and
the weather is fantastic. We’re at a hotel in the city.

7

This is the picture of the beach near the hotel.

7
7

We go swimming every morning and George goes sailing

7

in the afternoon too.

6

Wish you were here!
Love
Jane XX

8
1 = Start the postcard with Dear or Hi and the name of the person you’re writing to.
2 = Say where you are in the first sentence.
3 = Say what the place is like or what the weather is like.
4 = Say what the picture is of.
5 = Say what you do every day.
6 = End the postcard with an informal phrase like Bye for now or See you soon.
If you’re enjoying yourself, you can say Wish you were here.
7 = You can use informal language, including contractions.
8 = XX are kisses!
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Task
Imagine you are in a different city for a weekend. Write a postcard to your friend. Write
50-70 words. And include the following information.
1. Where (name of the city): ______________________________________________
2. Weather:

______________________________________________

3. Accommodation:

______________________________________________

4. The picture:

______________________________________________

5. Your activities:

______________________________________________
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Practice
A postcard
1.1 Match the pictures of holiday accommodation with the words in the box.

apartment

campsite

cottage

hostel

hotel

villa

1. _______________________________

. _______________________________

3. _______________________________

4. _______________________________

5. _______________________________

6. _______________________________
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Practice
A postcard
1.2 Complete the phrases with the prepositions from the box. Sometimes there is more
than one correct answer.

at

by

in

2.1

_______________ the mountains

2.2

_______________the seaside

2.3

_______________a village

2.4

_______________a campsite

2.5

_______________a lake

2.6

_______________a youth hostel

2.7

_______________a river

2.8

_______________a hotel

on
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Practice
A postcard
1.3 Read Ann’s postcard. Put the information (a-g) in the correct order. (1-7)
a. the weather



b. what they do everyday



c. The greeting (Dear … or Hi …)



d. what is in the picture on the card



e. what they think of the place



f. where he is



g. the type of holiday accommodation



Hi Susan & Ken Ford,
We’re in New York. It’s great here and the
weather is fantastic. We are in a hotel. There are
lots of beautiful views here. This is a picture of
Brooklyn Bridge. We go for a walk every morning
and we sometimes go shopping and taking lots of
photos in the afternoon
Wish you were here! Bye for now.
Love
Ann
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Practice
A postcard
1.1 Complete the postcards with the words from the box.
bye for now
good

A:

a picture
near

at

the weather
in x3

Hi, Emmy,
We are in Turkey, It’s lovely here and
____________is fantastic. We’re ________
a campsite _______a small village. This is
__________of the beach _________the
campsite. We always go sailing ______ the
afternoon too.
Wish you were here!
Love
Michael & Kate xxx

Dear Tim,

B:

We’re in Scotland. It’s great here, but the
weather isn’t very _________. We’re in a youth
hostel near Loch Ness. Do you know Loch Ness?
It’s famous for the monster! This is a picture of
the loch. (‘Loch’ means ‘lake’.) They are lots of
lovely mountains all round. We go walking
_________the mountains every day.
See you next week.
_________________
Sue xxx
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Student self-check
Writing a postcard

Can-do Checklist
Tick what you can do.

 I can write a postcard to my friend

……………………

Need more
practice
……………………

 I can write a name of the city

……………………

……………………

 I can write the weather

……………………

……………………

 I can write accommodations

……………………

……………………

 I have a picture in my postcard

……………………

……………………

 I can explain activities in my postcard

……………………

……………………

 I can use sentences correctly.

……………………

……………………

……………………

……………………

Can do

 I have followed the writing plan

……………………

 I have checked my spelling and grammar

……………………

I have done it.
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ภำคผนวก
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เฉลย

18

Writing postcards

Pre-task 1.1

1.

D

2.

A

3.

E

4.

C

Pre-task 1.2

1.

Greenland

5.

The Great Wall

2.

Burj Khalifa

6.

Write your own answer

3.

The Nile

7.

Write your own answer

4.

Lake Baikal
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Task Cycle 1.1

1.

cottage

4.

villa

2.

hotel

5.

hostel

3.

apartment

6.

campsite

Task Cycle 1.2

1.

in

5.

by

2.

by/at

6.

in/at

3.

in

7.

by/on

4.

at

8.

in/at
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Task Cycle 1.3

A.

4

E.

2

B.

7

F.

5

C.

1

G.

3

D.

6

Language focus: write 1.1

Postcard 1
weather, at. in, a picture, near, in
Postcard 2
good, in, bye for now
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แบบทดสอบท้ำยบท
Post-task 1.1

Write your own answer
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เกณฑ์กำรให้คะแนน
กำรทดสอบกำรเขียนท้ำยบท Post-task

No.
Marking Scheme
1 Use of Hi….or Dear……to start the postcard.
2 Content of a paragraph to include information about where
they are.
3 Content of a paragraph to include what the place and the
weather is like.
4 Content of paragraph to include information about the
accommodation.
5 Content of paragraph to include information about the
picture.
6. Content of paragraph to include what they do every day or
activities.
7 Use an appropriate final sentence.
8 Use appropriate end to the letter.
9 Use of short forms
10 Correct use of prepositions
total
ระดับคะแนน
9-10

หมายถึง

ดีมาก

6-8

หมายถึง

ดี

3-5

หมายถึง

ปรังปรุง

0-2

หมายถึง

ไม่ผ่านเกณฑ์

Marks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
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