
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  การอ่านข่าวรับสมัครงาน  
Reading job classified 

advertisement  
advertisement 

 

 การเขียนจดหมายสมัครงาน  
My job application letter  

 

หน่วย  การน าเสนอและถ่ายโอนข้อมูล  
เร่ือง  Writing an application letters  

การกรอกแบบฟอร์ม
สมัครงาน 

Job form completing. 

อาชีพทีเ่หมาะสม 

My future  job 



หน่วยการเรียนรู้  Writing an application letters   
รหสัวิชา   อ 33102  ภาษาองักฤษ 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2  จ านวน 10 คาบ 

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั  
มาตรฐานการเรียนรู้  
 ต 4.1  ใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชนและสงัคม  
ตวัช้ีวดั 

ต 4.1 ม 4-6/2 ใชภ้าษาองักฤษเพื่อส่ือสารในการท างาน สมคัรงานและประกอบอาชีพรวมทั้งการขอ
และใหข้อ้มูลเก่ียวกบัอาชีพในสถานการณ์ จ าลองและ/หรือสถานการณ์จริงตวัช้ีวดั  
มาตรฐานการเรียนรู้  
          ต 4.2 สามารถใชภ้าษา ต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในสงัคม  
มาตรฐานการเรียนรู้ 
           ต 4.2 ม 4-6/1 ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้ คน้ควา้ รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ขอ้มูล
ต่าง ๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
  สาระส าคญั  
 ข่าวรับสมคัรงานภาษาองักฤษ เป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมกิจกรรมการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร 
ผูเ้รียนไดฝึ้กศึกษาขอ้มูลท่ีมีความจ าเป็น ตลอดจนน าไปใชป้ระโยชน์ ท าใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจและ เห็น
คุณค่าดา้นการเรียนรู้ภาษา  
ความรู้  
 1. Vocabulary   :     Job vacancy, Job advertiser , qualification, document wanted , etc.  
 2. Grammar      :     Question words  
                                             Presenting Participle and Past Participle  
 3. Functions      :    Job advertising                                        
              4. Skills             :    Reading  job advertising news  
 5. Culture         :   The social activities between  job applicant  and news advertisers  

ทกัษะ / กระบวนการ       
          คิดวิเคราะห์  ระบุเหตุผล อธิบาย 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 

         - รักความเป็นไทย   ตระหนกั มีความสนใจ   ใฝ่เรียนรู้  มีจิตส านึกและ ค่านิยมท่ีดีงาม มุ่งมัน่ในการ
ท างาน  รู้จกัประหยดั มีจิตสาธารณะ สามารถร่วม ท างานกบัผูอ่ื้น ได ้  



ช้ินงานหรือภาระงาน 
         สรุปองคค์วามรู้  Learning Log เก่ียวกบั การสมคัรงาน และการทดสอบ  
         นกัเรียนท า เอกสารวิเคราะห์ส่วนประกอบของข่าวรับสมคัรงาน   
การประเมินผล  
  9. การวัดผล/ ประเมินผล  

ส่ิงทีต้่องการประเมิน วธีิการวัด  เคร่ืองมือ เกณฑ์  
1.ความรู้ดา้นการอ่าน 
   ข่าวรับสมคัรงาน   

1 การทดสอบ   -ใบงานท่ี  24.1   
  

ใชเ้กณฑก์ารท า
ขอ้สอบ    

2.ทกัษะกิจกรรมกลุ่ม      
 ส่ิงท่ีตอ้งการ
ประเมิน 

2.การสงัเกตการท างานกลุ่ม  
วิธีการวดั 

-ใบรายงานการ
สังเกต  เคร่ืองมือ 

 เกณฑก์ารสังเกต 
  เกณฑ ์

3.การวิเคราะห์
ส่วนประกอบของ
ข่าวรับสมคัรงาน       

3.การวิเคราะห์และถ่ายโอน 
  ขอ้มูลและตรวจ  ผลงาน      

- ใบงานท่ี 24.2 ใชเ้กณฑจ์ากการ
เขียน   

4.การศึกษาขอ้มูล
เพิ่มเติม  

4.รายช่ือเวบ็ไซตเ์ก่ียวกบั
ข่าวรับสมคัรงาน  

- ใบรายช่ือเวบ็ไซต ์  

    
 

 
 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การพจิารณา 

ระดบั  1 

0-2  คะแนน 

เน้ือหาไม่ตรงตามหวัขอ้ท่ีก าหนดให ้ หรือมีขอ้มูลไม่เพียงพอท่ีจะประเมิน  เขียนโครงสร้าง
ประโยค  ตวัสะกด  ใชไ้วยากรณ์และเคร่ืองหมายวรรคตอนไม่ถกูตอ้งหรือถกูตอ้งเพียงเลก็นอ้ย  
เรียบเรียงถอ้ยค า  โดยแปลค าต่อค าจากภาษาแม่  เรียบเรียงเร่ืองสับสนไม่รู้เร่ือง 

ระดบั  2 

3-5  คะแนน 

ใชว้งศพัทจ์ ากดั  เขียนโครงสร้างประโยค  ตวัสะกดและใชไ้วยากรณ์และเคร่ืองหมายวรรคตอน
ถกูตอ้งเพียง  30-50 %  เน้ือหาตรงกบัหวัขอ้ท่ีก าหนดใหน้อ้ยมาก  ขอ้มูลส่วนใหญ่ไม่สัมพนัธ์กบั
เน้ือเร่ือง  และขาดความต่อเน่ือง 

ระดบั  3 

6-8  คะแนน 

ใชว้งศพัทส์ านวนกวา้งข้ึน  เขียนโครงสร้างประโยค  ตวัสะกด  และใชไ้วยากรณ์เคร่ืองหมายวรรค
ตอนถูกตอ้งประมาณ  60-80 %  เน้ือหาส่วนใหญ่สอดคลอ้งกบัหวัขอ้เร่ือง  จบัใจความส าคญัได ้ แต่
การเรียบเรียงรายละเอียดยงัไม่สมบูรณ์ 

ระดบั  4 

9-10  คะแนน 

ใชว้งศพัทแ์ละส านวนไดเ้หมาะสมดี  เขียนโครงสร้างของประโยค  ตวัสะกด  ใชไ้วยากรณ์และ
เคร่ืองหมายวรรคตอนถกูตอ้ง  เรียบเรียงเน้ือหาถกูตอ้ง  สมเหตุสมผลและสอดคลอ้งกบัหวัขอ้เร่ือง
ท่ีก าหนดให ้

 

เกณฑ์การให้คะแนนงานเขียนในรายวชิาภาษาองักฤษ   ( อ  33102 ) 
ใบงานที่ 2 : การวิเคราะห์ส่วนประกอบของข่าวรับสมคัรงาน  

      



เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  
ระดบัคะแนน เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ 
ระดบั 1         0-2  คะแนน 
ระดบั 2         3-5   คะแนน 
ระดบั 3         6-8   คะแนน 
ระดบั 4         9-10  คะแนน 

ควรปรับปรุง  หมายถึง ปฏิบติัไดไ้ม่ถูกตอ้  
พอใช ้             หมายถึง ปฏิบติัไดถู้กตอ้งเป็นส่วนใหญ่  
ดี                     หมายถึง  ปฏิบติัไดถู้กตอ้ง  
ดีมาก            หมายถึง  ปฏิบติัไดถู้กตอ้ง สมควรถือเป็นตวัอยา่ง  

เกณฑ์การให้คะแนน การท างานกลุ่ม  
กจิกรรม การรวบรวมข้อมูล 
ระดบัคะแนน 
ประเดน็การ
ประเมิน  

4 3 2 1 
น า้หนัก
ความส าคญั  

คะแนน
รวม  

ความร่วมมือ สมาชิกในกลุ่ม
ทุกคนร่วมมือกนั
ท างานมีการ
ประสานงานท่ีดี  

สมาชิกในกลุ่ม
ทุกคนร่วมมือกนั
ท างานส่วนใหญ่
มีการระสานงาน
ท่ีดี  

สมาชิกทุกคน 
ท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย ขาด
การระสานงาน
ในกลุ่ม   

สมาชิกบางคนไม่
ท างาน กลุ่มขาด
การประสานงาน    

2 8 

ขั้นตอนการ
ท างาน  

ก าหนดขั้นตอน
การท างาน
ชดัเจนตั้งแต่เร่ิม
ท างานจนกระทัง่
เห็นผลงาน  

ก าหนดขั้นตอน
การท างาน
ค่อนขา้งชดัเจน
ตั้งแต่เร่ิมท างาน
จนกระทัง่เห็น
ผลงาน  

เห็นขั้นตอนการ
ท างาน แต่มี
ความส าเร็จของ
งานไม่ค่อย
สมบูรณ์นกั  

มีการก าหนด
ขั้นตอนการท างาน
ไม่ชดัเจน ท าใหผ้ล
งานไม่สมบูรณ์  

2 8 

การแสดงความ
คิดเห็น 

สมาชิกทุกคน
ร่วมแสดงความ
คิดเห็น  

สมาชิกส่วนใหญ่
ร่วมแสดงความ
คิดเห็น  

สมาชิกมากกวา่
คร่ึงร่วมแสดง
ความคิดเห็น  

สมาชิกไม่ใหค้วาม
ร่วมมือในการ
แสดงความคิดเห็น  

1 4 

ความรับผดิชอบ สมาชิกทุกคน 
ท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

สมาชิกส่วนใหญ่
ท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมายจน
เสร็จส้ินสมบูรณ์  

สมาชิกบางคน
เล่ียงงานไม่ท า
หนา้ท่ีตามท่ี
ไดรั้บอบหมาย 
งานเสร็จแต่ไม่
ค่อยสมบูรณ์  

สมาชิกไม่มีความ
รับผดิชอบ เล่ียง
งานท าใหง้านไม่
บรรลุเป้าหมาย  

2 8 
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  

ระดับคะแนน เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ระดบั 1         0-7  คะแนน 
ระดบั 2       8-14  คะแนน 
ระดบั 3      15-21 คะแนน 
ระดบั 4      22-28 คะแนน 

ควรปรับปรุง  
พอใช ้
ดี 
ดีมาก  

กิจกรรมการเรียนรู้   ( คาบท่ี 1 และ 2 ) 
 ขั้นน าเสนอกจิกรรมการเรียนรู้  

1. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัอาชีพท่ีนกัเรียนสนใจ โดยเขียนค าถามบนกระดานวา่  
       What job do you feel interested in  when you finish your education ?  Why ? 
2. นกัเรียนเขียนอาชีพท่ีสนใจบนกระดาน  พร้อมบอกเหตุผล   
3. ครูถามนกัเรียนเก่ียวกบัแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัการประกาศข่าวรับสมคัรงาน เช่น  
       Where can we find more details about the job advertising ?   
4. นกัเรียนท ากิจกรรมกลุ่ม บอกแหล่งส่ือเก่ียวกบัข่าวรับสมคัรงาน 
5. ครู แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้  
6. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนในใบงานท่ี 1. (   Job Classified Ad. )  
7. ครูใชบ้ตัรค าสอนสอนค าศพัทเ์ก่ียวกบัข่าวรับสมคัรงาน เช่น Job vacancy, Job advertiser ,  
        qualification, document wanted , source , etc 

8. ครูใชส่ื้อใบความรู้ท่ี 1.1 เก่ียวกบัข่าวประกาศจากหนงัสือพิมพ ์รับสมคัรงานสอนนกัเรียน  
       แลว้ ตั้งค  าถามน าวา่   

- What details do we learn from the job advertising news ? 
- What is the job vacancy ?  
- How many positions are available ?  
- What are the qualifications the job applicants should have ?  
- What job documents should the job applicants prepare ? 

             -      What should the job applicants do if they would like to apply for the job ?   etc.  
9. นกัเรียนตอบค าถาม  ครูเขียนค าตอบบนกระดาน  
10. ครูและนกัเรียนตรวจสอบความถูกตอ้งของค าตอบในกิจกรรมขอ้ 9  
ช่ัวโมงที ่3 

 11 นกัเรียน กลุ่มละ 4 คน ท ากิจกรรมศึกษาข่าวรับสมคัรงาน  โดยเลือกข่าวท่ีสนใจ , ศึกษา 
           รายละเอียด  และวิเคราะห์ส่วนประกอบของข่าว ในใบงานท่ี 1.2  
 12. กิจกรรมกลุ่มน าเสนอขอ้มูลในกิจกรรมท่ี 11  



      13.นกัเรียนจดันิทรรศการข่าวรับสมคัรงานท่ีน่าสนใจ โดยน าเสนอขอ้มูลการวิเคราะห์ข่าว 
            ดงักล่าวตามส่วนประกอบท่ีส าคญั เช่น ประเภทงานท่ีรับสมคัร Job vacancy, ต าแหน่งท่ี 
            เปิดรับสมคัร  Position,    คุณสมบติัของผูส้มคัร Qualifications, เอกสารประกอบการสมคัร  
            Documents wanted,  ระยะเวลาท่ีรับสมคัร Time to apply , ผูป้ระกาศรับสมคัร   News  
            advertiser, วิธีการสมคัร How to apply  ,       แหล่งขอ้มูลท่ีประกาศ Source of news , etc.  

14. ครูและนกัเรียนสรุปความรู้เร่ืองการรับสมคัรงาน  
ชัว่โมงท่ี 4 
15.  ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัวิธีการสมคัรงาน โดยถามวา่  

“ What should we do if we would like to  apply for a job ?   
16. นกัเรียนตอบพร้อมเขียนวิธีการสมคัรงานในรูปแบบวิธีการต่าง ๆ   พร้อมบอกเหตุผล   
17. ครูบอกจุดประสงคก์ารเรียนรู้   
18. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนในใบงานท่ี 1.3 บอกส่วนต่าง ๆ ของจดหมาย  
19. ครูใชบ้ตัรค าสอนค าศพัทเ์ก่ียวกบัส่วนต่าง ๆ ของ จดหมายคือ  Heading, Inside Address, 

Salutations ,         Body, Complimentary Close, Signature 
20. ครูใชแ้ถบบตัรแสดงส่วนขอ้ความของจดหมายสมคัรงานท่ีละส่วน พร้อมถามนกัเรียนวา่   

What part of letter is it ? 
What details do we know from this part ?  
 
1.  

I am now twenty six years of age.  I gook a Secondary Training Certificate and a B-Ed degree 
from Srinakharinwirot University.  My major subjects English and my minor if Social Studies.  I 
can teach Thai, too.  I have been teaching English in a famous school for nearly three year.  

  2.  
I have read your advertisement in the Bangkok Post of May 31st  and I should like to apply for a 
position of teacher.  
3. 
Box No. 345 
The Thai Oil Refinery Co., Ltd.  
Bangkok   

    
 
 



           4.  
47 Pra-athid Road 
Banglampoo , Bangkok 
June 2nd, 2007 

     5.   
 Dear Sirs :  

      6.   
 If in your opinion I am a fit person for the position.  I can assure you that I will do my best to 
give you satisfaction . 

     7.  
 Yours faithfully,  
 Vichai Bhumintra 

21.  นกัเรียนบอกช่ือส่วนของจดหมายโดยใชบ้ตัรค าศพัทใ์นกิจกรรมท่ี 5 และบอกรายละเอียดของ
เน้ือหาแต่ละส่วน  

22. นกัเรียนช่วยกนัเรียงแถบบตัรส่วนจดหมายเป็นจดหมายสมคัรงานท่ีถูกตอ้งบนกระดาน 
23. ครูใชใ้บความรู้ท่ี 1.2 ทบทวนส่วนของจดหมายสมคัรงานพร้อมรายละเอียด   

ชัว่โมงท่ี 5  
  24.  นกัเรียนศึกษาข่าวรับสมคัรงานท่ีสนใจ  แลว้สมมุติสถานการณ์วา่หากนกัเรียนคุณสมบติั 
              ตามท่ีข่าวประกาศ แลว้ฝึกเขียนจดหมายสมคัรงานตามแบบอยา่งในใบความรู้ท่ี 1.4   โดย 
              เปล่ียนขอ้มูลดา้นต่าง ๆ เช่น   ท่ีอยู ่ , วนัท่ี , สถานท่ีของผูรั้บ , ต  าแหน่งงานท่ีสนใจ ,  
             คุณสมบติัในการสมคัรงาน ตลอดจนช่ือผูเ้ขียน จดหมายในใบงาน ( My job application   
              letter )  

25. กิจกรรมแลกเปล่ียนขอ้มูลเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง ( Peer editing ) ระหวา่งนกัเรียน 
26. นกัเรียนศึกษาตวัอยา่งจดหมายสมคัรงานเพิ่มเติมจากส่ือต่าง ๆ เช่นจากเวบ็ไซตห์รือจาก 

              หนงัสือต่าง ๆ  พร้อมฝึกการเขียนจดหมาย  
27.  นกัเรียนจดันิทรรศการความรู้เร่ือง การเขียนจดหมายสมคัรงาน พร้อมตวัอยา่ง  
ชัว่โมงท่ี 6 
28 .นกัเรียนท ากิจกรรมกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ระดมสมองเพือ่ช่วยกนัสรุปแนวคิดและประโยชน ์
     จากการศึกษา   เร่ือง การเขียนจดหมายสมคัรงานภาษาองักฤษในใบงานท่ี 1.5 
29 .นกัเรียนท ากิจกรรมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการเขียนจดหมายสมคัรงานในใบ 
     งานท่ี 1.6 ในหวัขอ้  “   Applying for a job by e-mail letters is more efficient than by  
      ordinary letters. ” 



  ช่ัวโมงที ่7 
30. นกัเรียนท ากิจกรรมบทบาทสมมุติ ( Role Play ) ท าการสัมภาษณ์การรับสมคัรงาน    โดยแบ่งเป็น 2 

กลุ่มใหญ่ กลุ่มท่ีหน่ึงคือผูรั้บสมคัรงาน อีกกลุ่มหน่ึง คือผูส้มคัรงาน  
31.   ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัวิธีการสมคัรงาน โดยถามวา่  

“ What documents should the applicants prepare to apply for a job ?   
32.  นกัเรียนตอบโดยบอกรายการเอกสารประกอบการสมคัรงาน โดยศึกษาจากข่าวประกาศ 
      สมคัรงานแลว้เขียนค าตอบบนกระดานด า     
33.   ครูใชบ้ตัรค าศพัทส์อนค าศพัทใ์หม่พร้อมความหมาย เช่น  :    resume, application form,  

               curriculum  vitae ,marital status, single, married, divorced , separated , widowed    
       ชัว่โมงท่ี 8 

34. ครูใชใ้บความรู้ท่ี 1.3  สอนตวัอยา่งแบบฟอร์มเอกสาร พร้อมการกรอกขอ้มูลในการสมคัรงาน เช่น  
ประวติัส่วนบุคคล   Resume,  แบบสมคัรงาน   Application form โดยครูฝึกใหน้กัเรียนตั้งค  าถาม 
และ เขียนค าตอบเพื่อหาขอ้มลูในการกรอกแบบฟอร์มตามใบงานท่ี 1.5  1. How do you spell your 
name and sir name ? 

  2. What is your address ?  
  3. Could you give more information about your education background ? 
  4. Have you got any working experiences ?  etc.  

 35.  นกัเรียนฝึกการกรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มเอกสารในใบงานท่ี 1.7 และ 1.8  โดยสมมุติวา่ 
         นกัเรียนไดจ้บการศึกษาเรียบร้อยแลว้ และตอ้งการกรอกขอ้มูลเพื่อการสมคัรงาน  
 36.   กิจกรรมแลกเปล่ียนการตรวจผลงาน    
ชัว่โมงท่ี 9-10 
37.  นกัเรียนท ากิจกรรมกลุ่มศึกษาขอ้มูลดา้นข่าวรับสมคัรงานเพิ่มเติมจากส่ือเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น  
       จากเวบ็ไซต ์ต่าง ๆ หรือจากหนงัสือพิมพ ์พร้อมรวบรวมเอกสารขอ้มูลดา้นการแนะน าการ 
       กรอกแบบฟอร์มการ สมคัรงาน  และน าเสนอโดยการจดันิทรรศการความรู้ดา้นดงักล่าว  
38. นกัเรียนท ากิจกรรมบทบาทสมมุติ ( Role Play ) โดยตั้งบริษทัจ าลองประกาศรับสมคัรงาน     
       นกัเรียนคนอ่ืน ๆ เขียนจดหมายสมคัรงานพร้อมเอกสารประกอบ  ใหท้างบริษทัประกาศ 
      ผลการคดัเลือกและน าเสนอจดหมายสมคัรงานท่ีไดรั้บการพิจารณา 
39. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนหาข่าวรับสมคัรงานทัว่ไปท่ีรับผูจ้บการศึกษาตั้งแต่วฒิุ ม. 6 ข้ึน 
      ไปเพื่อท ากิจกรรมตลาดแรงงานในคาบต่อไป  
40. นกัเรียนท ากิจกรรมกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ระดมความคิดเก่ียวกบัการเขียนกรอกขอ้มูลในใบ 
       งานท่ี 1.9 หวัขอ้วา่  “Are the working experience details really necessary in  job  
        application form ? ”  



41. นกัเรียนท ากิจกรรมในใบงานท่ี 1.10  ในหวัขอ้การวเิคราะห์ขอ้ดีและขอ้เสียเปรียบในการ 
      เลือกท างานแต่ละประเภท  To analyze the advantages and disadvantages in working each  
      Job   
42. นกัเรียนท ากิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ ในใบงานท่ี 1.11 แลว้แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน 
43. นกัเรียนท ากิจกรรมประเมินตนเอง  Self evaluation ตามใบงานท่ี 1.12   

8    วสัดุอุปกรณ์ ส่ือ / แหล่งเรียนรู้  
1.     ใบความรู้ท่ี 1.1-1.3 เร่ืองแบบฟอร์มการกรอกสมคัรงาน  
 2      ใบงานท่ี 1.1-1.12   เร่ืองข่าวรับสมคัรงาน   

       3.      www.applicationformwriting.com     
   4.      www.jobseeker.com  

      5.       www.jobads.com  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.applicationformwriting.com/
http://www.jobseeker.com/
http://www.jobads.com/


 

 
 

ใบความรู้ที ่1.1   
 เร่ือง     ข่าวรับสมคัรงาน                                       ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 หน่วยการเรียนรู้   การน าเสนอและถ่ายโอนขอ้มูล รายวิชา ภาษาองักฤษ     รหสัวิชา  อ 33102 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้  อ่านบทความท่ีเป็นความเรียง เช่น หนงัสือพิมพ ์บทโฆษณา หรือบทร้อย 
                                         กรองแลว้จบัใจความส าคญัและตอบค าถามได ้ 
 
 

Bilingual ( Eng-Thai ) 
2 Executive Assistants to CEO 
Qualifications :  
*Bachelor's degree 
*At least 2 years experience as Executive Assistant to the CEO or other 
senior Executive prior. 
*Talented and self-motivated 
*Must speak & write fluent English and be familiar with windows 
computer systems. 
*Must work well under pressure and deadlines 
*Salary depend on experience 
Please send your resume, expected salary & recent photo to 
Electronic Transaction Services Co., Ltd. 
87 M Thai Tower. All Seasons Place, suite 1201 
Wireless Rd., Prathumwan, Bangkok 10330 
E-mail : aur@etshailand.com. 
Apply now until December 1st , 2015. 
 
 

 
 
Source : Bangkok Post Newspaper  October 21st , 2018  Page 10 
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Bilingual ( Eng-Thai ) 

2 Executive Assistants to CEO 
Qualifications :  
*Bachelor's degree 
*At least 2 years experience as Executive Assistant to the CEO or other 
senior Executive prior. 
*Talented and self-motivated 
*Must speak & write fluent English and be familiar with windows 
computer systems. 
*Must work well under pressure and deadlines 
*Salary depend on experience 
Please send your resume, expected salary & recent photo to 
Electronic Transaction Services Co., Ltd. 
87 M Thai Tower. All Seasons Place, suite 1201 
Wireless Rd., Prathumwan, Bangkok 10330 
E-mail : aur@etshailand.com. 
Apply now until December 1st , 2018. 
 
 

 
 
Source : Bangkok Post Newspaper  October 21st , 2018  Page 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Period to 

apply 

JoB Vacancy 

How to apply 

Document 

Wanted 

Job Advertiser 

Qualifications 

Position 

Source of news 

mailto:aur@etshailand.com


 

 
 

ใบความรู้ที ่1.2  
 เร่ือง     จดหมายสมคัรงาน                                    ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 หน่วยการเรียนรู้ การน าเสนอและถ่ายโอนขอ้มูล  รายวิชา ภาษาองักฤษ     รหสัวิชา  อ 33102 

 
 จุดประสงค์การเรียนรู้   เขียนจดหมายส่วนตวั จดหมายเพื่อกิจธุระและกรอกแบบฟอร์มได ้ 
 
      155/2  Vichitsongkram Road, 
                                                                                       Talad Neau Sub District, 
      Mueang District, Phuket 
      November 1st  , 2018 
 
Box No. 345 
The Thai Oil Refinery Co., Ltd. 
Bangkok  
 
Dear Sir,  
 I have read your advertisement in the Bangkok Post of November 6th  and I would like to apply for a 
position of teacher.  
 I am now twenty six years of age.  I took a Secondary Training Certificate and a B-Ed degree from 
Srinakharinwirot University.  My major subject is English and my minor is Social Studies.  I can teach Thai, 
too.  I have been teaching English in a famous school for nearly three years.  
 I have enclosed some documents : an application form, 2 recent photos, a transcript, a 
recommendation letter , a resume in this envelop.   

 I am available for any time of your convenience for the  interview. If in your opinion I am a fit person 
for the position,  I can assure you that I will do my best to give you satisfaction . 

\ 
        Yours Faithfully,  
 
        Mr. Vichai Bhumintra  
 
 



 
 
Letter  writing  : Business letter  
       ……………………………….          
       ………………………………         1. Heading 
       ………………………………            
              

………………………………….. 
………………………………….  2. Inside Address 
…………………………………       

   
 

…………………………….. 3. Salutations  
 

   ……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….……. 
………………………………………………….                                                                    4. Body       

……………………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………….……. 
…………………………………………………. 
  

    5. Complimentary  Close  ……………………………  
    6.  Signature and name   …………………………… 
        ……………………………. 
1.  ท่ีอยูข่องผูเ้ขียนจดหมายและวนัเดือนปีท่ีเขียน เช่น 2 พ.ย. 2015 ใชค้  าวา่  2nd November 2015       
2.   ท่ีอยูข่องบริษทั หา้งร้านท่ีเขียนไปถึง ( Inside Address  ) ถา้เป็นจดหมายส่วนตวัไม่ตอ้งใช ้
3.   ค  าข้ึนตน้ใชว้า่  Dear Sir, Dear Sirs,  Gentleman, Ladies, Dear Mr. Johnson, แบบอเมริกนัใช ้ 
      Colon ( : )   หลงัค าเหล่าน้ีเสมอ แบบองักฤษใช ้ Comma  ( , ) 
4.    ขอ้ความจดหมาย  ส าหรับจดหมายสมคัรงานควรจะบอก 

1. ไดท้ราบต าแหน่งงานท่ีตอ้งการจากท่ีใด เม่ือใด และจะสมคัรต าแหน่งใด 
2. บอกอายแุละส าเร็จการศึกษา แขนงใด จากไหน มีความช านาญงานนั้น ๆ เพียงใด เคยท างานท่ี

ไหนมาบา้ง ก่ีปี และสามารถส่ือสารภาษาใดได ้
3. พยานหลกัฐานและขอ้อา้งอิง   ( testimonial and reference )  

5. ค าลงทา้ย  Yours Faithfully , Yours Sincerely, Yours Truly 
6.  ช่ือผูเ้ขียน  



 

 
 

                                              ใบความรู้ 1.2 
 เร่ือง     จดหมายสมคัรงาน                                    ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 หน่วยการเรียนรู้  การน าเสนอและถ่ายโอนขอ้มูล  รายวชิา ภาษาองักฤษ     รหสัวิชา  อ 33102 

 
 จุดประสงค์การเรียนรู้   เขียนจดหมายส่วนตวั จดหมายเพื่อกิจธุระและกรอกแบบฟอร์มได ้ 

 
 
 
 
       Name               Mr. Udom Suksabay  
       Date of Birth   December 4th 1985 
       Place of Birth   Phuket , Thailand  
       Marital Status   single  
       Education  
                                    Bachelor Degree in Hotel Management Studies    in  2010 
   High School Certificate                        in  2004 
   Primary School Certificate                    in 1998 
      Practical Experience   June  2004- Januray  2007    Royal City Hotel, Phuket 
                                     worked  full time as a restaurant manager. 
                                     August  2001- March  2004    Pearl Hotel , Phuket  
                                    worked as  front-desk  receptionist  
       Qualifications  Good commands of English  
                                    6-year experience background in hotel work.  
                                   Competency in computer operation  
        Languages    English         very well 
   Japanese        Satisfactory  
                             Chinese         fair 
       Reference               Mr. Johnson  Smiths 
                                    General Manager  
                                    Royal City Hotel , Phuket  
                                        076 589463                  



   Application form                                                       
                                                       Dusit Thanee Hotel      (  Job Advertiser ) 

Address  …………………………………. 
 Tel  ……………………………………….. 

                                           E-mail. ………………………... 
Application For Employment 
 
Position applied for  an accounting staff      Expected Salary     15,000 baht 
 
Personal Particulars 
 
 
 
 
Name ( in English )    Mr. Udom Suksabay  
         ( in Thai )          นายอุดม สุขสบาย  
Present Address          37/12   Damrong Road , Talad Yai Sub District , Muang District, Phuket,  
                               Thailand.  83000 
Telephone Number ( home )      076 234206        office      076 523412 
Mobile Tel     081 3675870 
Date of Birth     December 4th   1976                  Place of Birth     Phuket  
I.D. Card No.  3 8399  00340  178 
Nationality     Thai              Religion     Buddhism  
Height   173 cm.              Weight        68  kg.  
Marital Status : ( /   ) single   (     ) married   (   ) divorced   (   ) separated   (   ) widowed 
Wife / husband's name    - 
Telephone Number ( home )  -                         Office     - 
Mobile Tel    - 
No.of your children     -                                   male -     person ( s ) 
                                                                     Female -  person ( s ) 
 
 



 

 
 

ใบงานที่  1.1 
 เร่ือง     ข่าวรับสมคัรงาน ( Job Classified Ad. )      ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 หน่วยการเรียนรู้ การน าเสนอและถ่ายโอนขอ้มูล   รายวิชา ภาษาองักฤษ     รหสัวิชา  อ 33102 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้  อ่านบทความท่ีเป็นความเรียง เช่น หนงัสือพิมพ ์บทโฆษณา หรือ 
                                        บทร้อยกรองแลว้จบัใจความส าคญัและตอบค าถามได ้ 
  Direction :  Read the following job opportunity and choose the best alternative . 

A textile garment manufacturer and exporter urgently 
requires  
1. Asst. plant manager 
- male or female, age not over 30 years 
- bachelor ‘s degree graduate 
- minimum 3 years working experience in plant 
2. Maintenance supervisor 
- Male, technical college or bachelor’s degree graduate 
- in mechanical or electrical engineering  
- minimum 2 years experience 
3. Asst. lab supervisor for dyeing plant 
    ( Working at Sampran Nakormpathorn )  
- male or female, age not over 30 years 
- technical college or bachelor’s degree in chemical  
  textile or related field 
- minimum 5 years working experience in laboratory  
Interested person please send detailed resume with one photo to  
THONG THAI TEXTILE CO., LTD.  
 105 Petchakasem Road 
Bangwa, Pasicharoen 
Bangkok 10160 

 
Source : Bangkok Post Newspaper  October 21st , 2018   Page 10 
 



 
1. Which position is available for male only ? 
 a. Asst. plant manager    b. Maintenance engineer 
 c. Asst. lab supervisor    d. Maintenance supervisor 
2. For the position ‘ Asst. plant manager ’ the applicant should …………………………………… 
 a. graduate from university   b. have 2 years’ working experience  
 c. not be over 35 years old   d. be female only  
3. Which of the following statements is true according to the notice ? 
 a. working experience is essential  b. the candidate should have bachelor degree 
 c. successful candidates must work in Bangkokd. detailed resume should not be enclosed 
4. How many job vacancies are mentioned in the advertisement ? 
 a. one      b. two 
 c. three      d. four  
 SUZUKI 
THAI SUZUKI MOTOR CO. LTD  
THAI-JAPANESE JOINT VENTURE COMPANY, LONG ESTABLISHED OVER 30 YEARS IN 
THAILAND TO MUNUFACTURE MOTORCYCLE UNDER THE BRAND NAME OF ‘ SUZUKI ’ 
SPARE PART MANAGER   

- male 35-40 years old, at least Bachelor’s degree 
- over 3 years of experience in spare parts 
- good command of spoken & written English including ability to operate PC 

MARKETING STAFF 
- male, not over 30 years old.  
- at least Bachelor’s degree in marketing or related field 
- good command of spoken & written English including ability to operate PC 
- own transportation  
Qualified and interested applicants , please apply in person or send resume with recent photo and 
telephone number to  
Personnel Manager  
Thai Suzuki Motor Co. Ltd, 31/1 Moo 2 Rangsit –Ongkaruk Road, 
Bungyeetho, Thanyaburi, Pathumthani 12130  Tel. 0-2533-1160-9 

 



5. What is the name of the company ? 
 a.  SUZUKI 
 b.  THAI SUZUKI MOTOR CO. LTD. 
 c.  THAI-JAPAN JOINT VENTURE COMPANY 
 d.  MOTORCYCLE COMPANY. 
6. How many positions does this company want ? 
 a. at least one position    b. at least two positions 
 c. only position     d. two positions 
7. If you are interested in this company , what do you have to send ? 
 a. money and application    b. your photo motorcycle 
 c. resume, recent photo and telephone number d. resume and recent photo.  
8. Are there any positions for woman ? 
 a. Yes, both positions are for woman .  b. Yes, there are . 
 c. No, the positions are only for men.  
 d. No, one position is for man and the other is for woman  
9. Which position required no experience ? 
 a. The spare part manager   b. The marketing staff 
 c. Both 2 positions do not required experience d. There is no information 
10. Which qualification should the applicants have for the job vacancies ? 
 a. ability to operate PC    b. good command of English 
 c. at least Bachelor’s degree   d. all answers are correct 
  

Rubrics  for  testing  : Job advertising    ( Pre test and Post test )  
 

Scores 
9-10 Very good 
7-8 good 
4-6 satisfied 
2-3 weak 
0-1 Need to be improved 

 

 



เฉลยค าตอบใบงานท่ี 1  ข่าวรับสมคัรงาน  (  Job Classified Ad. ) 
1. b 
2. a 
3. a 
4. c 
5. b 
6. d 
7. c 
8. c 
9. b 
10. d 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

ใบงานที่ 1.2 
 เร่ือง     การวิเคราะห์ข่าวรับสมคัรงาน                   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 หน่วยการเรียนรู้   การน าเสนอและถ่ายโอนขอ้มูล รายวิชา ภาษาองักฤษ     รหสัวิชา  อ 33102 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้  อ่านบทความท่ีเป็นความเรียง เช่น หนงัสือพิมพ ์บทโฆษณา หรือ 
                                        บทร้อยกรองแลว้จบัใจความส าคญัและตอบค าถามได ้ 
Directions              Read as many job advertisements as you can and then fill the  
                                   information in each column.  
 
Job 
No. 

Job Vacancy 
&  Position 

Qualifications Documents 
Wanted 

How to 
apply 

Period  to 
apply 

Advertiser 
/ 

Source 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
Student’s opinion : ……………………………………………………………………………… 
Teacher’s opinion : …………………………….…………………………………………………… 

 

 

 

 

 



 

 
 

ใบงานที่ 1.3 
 เร่ือง      วิเคราะห์จดหมายสมคัรงาน                     ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 หน่วยการเรียนรู้  การน าเสนอและถ่ายโอนขอ้มูล  รายวชิา ภาษาองักฤษ     รหสัวิชา  อ 33102 

 
 จุดประสงค์การเรียนรู้   เขียนจดหมายส่วนตวั จดหมายเพื่อกิจธุระและกรอกแบบฟอร์มได ้ 
  Directions    Label each part of the application letter .  
        
        ………………………………          
    1…………………..  ………………………………      
                                                                                                  ……………………………..  

     

………………………………….. 
………………………………….  2. …………………………. 
…………………………………       

     
 

…………………………….. 3. ………………………….. 
 

  ……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………….                                                                                4 

……………………………………………………………………………     
………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………. 
  

    5. ……………….             ……………………………  
    6.  ……………………..   …………………………… 
        ……………………………. 

 
 
 
 



 

 
 

ใบงานที1่.4 
 เร่ือง      จดหมายสมคัรงาน ( My job application letter )        ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 หน่วยการเรียนรู้  การน าเสนอและถ่ายโอนขอ้มูล  รายวชิา ภาษาองักฤษ     รหสัวิชา  อ 33102 

 
 จุดประสงค์การเรียนรู้   เขียนจดหมายส่วนตวั จดหมายเพื่อกิจธุระและกรอกแบบฟอร์มได ้ 
 Directions    Label each part of the application letter .    Supposing that you possess  
                                              full   qualification for the job that you would like to apply,   Write  
                                              an application letter for that job vacancy and use your own details 
  
                                                   ………………………………          
         ………………………………      
                                                                                                  …………………………….. 
                                                                                                   ……………………………..  
       

………………………………….. 
………………………………….    
…………………………………       

     
 

……………………………..  
 

   ……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….……. 
…………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….           
……………………………………………………………………………………………….……. 
………………………………………………….    
                              …………………………………………………………………………………….           
……………………………………………………………………………………………….……. 
…………………………………………………. 
. 
  

                     ……………………………  
          …………………………… 



  

 
 

ใบงานที่ 1.5 
 เร่ือง      จดหมายสมคัรงาน ( My job application letter )        ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 หน่วยการเรียนรู้ การน าเสนอและถ่ายโอนขอ้มูล  รายวิชา ภาษาองักฤษ     รหสัวิชา  อ 33102 

 
 จุดประสงค์การเรียนรู้   เขียนจดหมายส่วนตวั จดหมายเพื่อกิจธุระและกรอกแบบฟอร์มได ้ 
 Directions     Work in group of 3  to brainstorm on the topic of  “  the benefits of  
                                               studying   Job application letter writing. ”. 
 
Team   : ………………………………………………………………………………………… 
Topic   :  The benefits of studying job application letter writing  

1. ……………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………… 
7. ………………………………………………………………………………………… 
8. ………………………………………………………………………………………… 
9. ………………………………………………………………………………………… 
10. ………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ใบงานที่ 1.6 
 เร่ือง      จดหมายสมคัรงาน ( My job application letter )        ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 หน่วยการเรียนรู้  การน าเสนอและถ่ายโอนขอ้มูล  รายวชิา ภาษาองักฤษ     รหสัวิชา  อ 33102 

 
 จุดประสงค์การเรียนรู้   เขียนจดหมายส่วนตวั จดหมายเพื่อกิจธุระและกรอกแบบฟอร์มได ้ 
 Directions     Express your ideas towards a topic on   “   Applying for a job by e-mail    
                                              is  more efficient than by ordinary letters. ”  and write your reasons on  
                                             the worksheet.  Then discuss your ideas with your friends.  
 

For -----  reasons Against ----- reasons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Student’s opinion  : …………………………………………………………………………………… 
Parents’ opinion    : …………………………………………………………………………………… 
Teacher’s opinion : …………………………………………………………………………………… 
 

 

 



 

 
 

ใบงานที่ 1.7 
 เร่ือง     ประวติัส่วนบุคคล   ( Resume )                ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 หน่วยการเรียนรู้  การน าเสนอและถ่ายโอนขอ้มูล  รายวชิา ภาษาองักฤษ     รหสัวิชา  อ 33102 

 
 จุดประสงค์การเรียนรู้   เขียนจดหมายส่วนตวั จดหมายเพื่อกิจธุระและกรอกแบบฟอร์มได ้ 
 Directions     Supposing that you are a graduated who would like to apply a job.  
                                         Complete your  details .  

 
 
 
 
       Name              ………………………………………………………………………… 
       Date of Birth    ……………………………………………………………………….. 
       Place of Birth   ……………………………………………………………………… 
       Marital Status   ……………………………………………………………………… 
       Education                  ………………………………………………………………………… 
                                         ………………………………………………………………………… 
       Practical Experience………………………………………………………………………… 
                                         ………………………………………………………………………… 
       Qualifications              ……………………………………………………………………… 
                                           ……………………………………………………………………… 
        Languages                 ……………………………………………………………………… 
                                            ……………………………………………………………………… 
       Reference (s)      ……………………………………………………………………… 
                                            ……………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ใบงานที่ 1.8 
 เร่ือง     การกรอกใบสมคัรงาน                              ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 หน่วยการเรียนรู้  การน าเสนอและถ่ายโอนขอ้มูล  รายวชิา ภาษาองักฤษ     รหสัวิชา  อ 33102 

 จุดประสงค์การเรียนรู้   เขียนจดหมายส่วนตวั จดหมายเพื่อกิจธุระและกรอกแบบฟอร์มได ้ 
Application Form 

                                                         …………………… Name of company     (  Job Advertiser ) 
Address ………………………………………….  
Tel ……………………………………………… 

E-mail. …………………………. 
Application For Employment 
 
Position applied for  ………………………      Expected Salary     …………………………… 
Personal Particulars 
 
 
 
Name ( in English )    …………………………………………………………………………… 
         ( in Thai )          …………………………………………………………………………… 
Present Address          …………………………………………………………………………… 
                                    …………………………………………………………………………… 
Telephone Number ( home )      ……………………        office      …………………………… 
Mobile Tel                  …………………………………………………………………………… 
Date of Birth               ………………………               Place of Birth     ……………………… 
I.D. Card No.  ……………………………… 
Nationality                 ……………………….                 Religion     ………………………… 
Height   ……………………………………..        Weight        …………………………… 
Marital Status : ( /  ) single   (   ) married   (   ) divorced   (   ) separated   (   ) widowed 
Wife / husband's name    - 
Telephone Number ( home )  -                     Office     -                              Mobile Tel    - 
No. of your children     -                                male -     person ( s )             Female -  person ( s ) 



    

 
 

ใบงานที่ 1.9 
 เร่ือง      การกรอกแบบฟอร์มสมคัรงาน              ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 หน่วยการเรียนรู้  การน าเสนอและถ่ายโอนขอ้มูล  รายวชิา ภาษาองักฤษ     รหสัวิชา  อ 33102 

 
 จุดประสงค์การเรียนรู้   เขียนจดหมายส่วนตวั จดหมายเพื่อกิจธุระและกรอกแบบฟอร์มได ้ 

 Directions     Express your ideas towards a topic on   “Are the working experience  
                                      details really necessary in a  job application form?”  and write your  
                                          reasons on the   worksheet.  Then discuss your ideas with your friends.  

 
For -----  reasons Against ----- reasons 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Student’s opinion  : ……………………………………………………………………………… 
Parents’ opinion    : ……………………………………………………………………………… 
Teacher’s opinion : …………………………………………………………………………………… 
 
 



 
 

 
 

ใบงานที่ 1.10 
 เร่ือง     การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นอาชีพ                   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 หน่วยการเรียนรู้  การน าเสนอและถ่ายโอนขอ้มูล  รายวชิา ภาษาองักฤษ     รหสัวิชา  อ 33102 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้   เขียนจดหมายส่วนตวั จดหมายเพื่อกิจธุระและกรอกแบบฟอร์มได ้ 
Directions     Study the details of job classified advertisement and analyze both  
                                         advantages and  disadvantages in working each job.  
 
 Job Analysis  

No. Job Advantages Disadvantages 
1  

 
  

2.  
 

  

3. 
 

   

4  
 

  

5.  
 

  

6  
 

  

7.  
 

  

 
 
Student’s opinion ………………………………………………………………………………… 
Teacher’s opinion ……………………………………………………………………………… 
 
 



 

 
 

ใบงานที่ 1.11 
 เร่ือง     กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์                                ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 หน่วยการเรียนรู้  การน าเสนอและถ่ายโอนขอ้มูล  รายวชิา ภาษาองักฤษ     รหสัวิชา  อ 33102 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้      เขียนจดหมายส่วนตวั จดหมายเพื่อกิจธุระและกรอกแบบฟอร์มได ้ 
Directions            Work in group of  then discuss about the advantages and disadvantages  
                                      with reasons of each job  until you all reach group agreement.  
 
 Group name : …………………………………………………………………………………… 
 Job Analysis  

No. Job Advantages ( with reasons  )  Disadvantages  ( with reasons )  
1  

 
  

2.  
 

  

3. 
 

   

4  
 

  

5.  
 

  

 
 Our members agree that the job that offers lots of advantages is …………………………………… 
 because ………………………………………………………………………………………………. 

 
Student’s opinion ……………………………………………………………………………………. 
Parent’s opinion …………………………………………………………………………………….. 
Teacher’s opinion …………………………………………………………………………………… 

 
 
 



 

 
 

ใบงานที่ 1.12 
 เร่ือง     กิจกรรมประเมินตนเอง  ( Self evaluation )   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 หน่วยการเรียนรู้  การน าเสนอและถ่ายโอนขอ้มูล  รายวชิา ภาษาองักฤษ     รหสัวิชา  อ 33102 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้      เขียนจดหมายส่วนตวั จดหมายเพื่อกิจธุระและกรอกแบบฟอร์มได ้ 
Directions            Complete the evaluation form about your qualifications and the job that  
                                     might suit   you.  
  Student ‘ name ……………………………………………………………………………………… 
  Self evaluation form :  

My Qualifications   The job I am interested 
in  

Job Qualifications  

1. education field …………………… 
    …………………………………………. 
2. Job experience (s)  ………………….… 
   ………………………………………….. 
3. language ( s ) ………………………….. 
  ………………………………………… 
4. abilities  ……………………………….. 
……………………………………………. 
5. other details …………………………… 
……………………………………………. 

………………… 
 

……………………………….. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

If I finish my education , I would like to work as …………………………………………………… 
There are many good reasons that I am interested in this job because  
1. ………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………………………… 
Student’s opinion …………………………………………………………………………………… 

Parent’s opinion ……………………………………………………………………………..……… 
Teacher’s opinion …………………………………………………………………………………… 

 


