
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3      หนวยการเรียนรูเร่ือง Job Advertisement 
วิชา อ 43209 การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ชั้น มัธยมศึกษาปท่ี 6   ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2551  เวลา 3 ชั่วโมง 

                    ผูสอน  นายณฏัฐพล  ภักดีเจริญ  โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 ต. 1.2.3 ใชภาษาเพื่อขอและใหขอมูล อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบ แลกเปลี่ยนความรู 
เกี่ยวกับเรื่องราวหรือประเดน็ปญหาตางๆ ตลอดจนเหตุการณปจจุบนัในชุมชนและสงัคม สราง 
องคความรูโดยใชประโยชนจากสื่อการเรียนทางภาษา และผลจากการฝกทักษะตางๆ รวมทั้ง      
วางแผนในการเรียนและอาชีพ 
            ต. 4.2.1 ใชภาษาอังกฤษเพื่อส่ือสารในการทํางาน สมัครงาน และประกอบอาชพี รวมทั้ง 
การขอและใหขอมูลเกี่ยวกับอาชีพในสถานการณจําลองและ/หรือสถานการณจริง 
    
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
         1.    เขาใจ ตีความ วิเคราะหความคิดเห็น ความรูสึก และประสบการณเกีย่วกับเรือ่งราว  

       ตางๆ ในชีวิตประจําวันได (ต. 1.2.3) 
2. ตีความ วิเคราะหสารเพื่อการแลกเปลี่ยนความรูสึก ความคิดเห็นและประสบการณ

เกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ ในชวีติประจําวนัได (ต. 4.2.1) 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
1. อานโฆษณารบัสมัครงานแลวตอบคําถาม บอกรายละเอยีดและจําแนกขอมูลการ  
       โฆษณาโดยสรุปเปนแผนผังความคิดได 
2. บอกรูปแบบและองคประกอบของการเขียนจดหมายสมคัรงานและประวัติสวนตวัได 
3. อานโฆษณารบัสมัครงาน แลวเขียนจดหมายสมัครงานได 
 

สาระสําคัญ 
ในการเตรยีมตัวเขาสูอาชีพตางๆ  ส่ิงที่ผูแสวงหางานจะตองทําในเบื้องตนคืออานประกาศ 

รับสมัครงาน แลวเลือกสมัครในตําแหนงที่ตนสนใจและมีคุณสมบัติตรงตามความตองการ  จากนัน้ 
เขียนจดหมายสมัครงานพรอมดวยประวตัสิวนตัวสงไปยังสถานที่ที่แจงไว  ดังนั้นนกัเรียนจําเปน 
ตองอานและเขาใจในรายละเอียดของการรบัสมัครงาน และสามารถเขียนจดหมายสมคัรงานรวมทั้ง
ประวัติสวนตวัได 



สาระการเรียนรู 
 ความรู 
  โฆษณาเกีย่วกบัการรับสมัครงาน 
 ทักษะ/กระบวนการ 
  ตอบคําถาม  สรุปแผนผังความคิด ทําแบบฝกหัดเกี่ยวกับตวัอยางโฆษณา  
เขียนจดหมายสมัครงานและประวัติสวนตวั  และทําแบบทดสอบ    
 คุณลักษณะ 
  ใฝรู  กระตือรือรน รับผิดชอบ 
การประเมินผลรวบยอด 
 ช้ินงานหรือภาระงาน 
  แบบทดสอบการอานเพื่อความเขาใจ  เขยีนสรุปแผนผังความคิด  และเขียน 
จดหมายสมัครงานและประวัติสวนตวั  

การประเมินผล 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการประเมิน 

4 3 2 1 
น้ําหนกั 

1.  แบบทดสอบการ
อานเพื่อความเขาใจ  
12 ขอๆ ละ 1 คะแนน 

ตอบถูก 10-
12 ขอ 

ตอบถูก 6-9 
ขอ 

ตอบถูก 3-5 ขอ ตอบถูก 0-2 
ขอ 

2 
(8 

คะแนน) 
2. เขียนสรุปแผนผัง
ความคิด  
 

เขียนขอมูล
สรุปไดตรง
ประเด็น 
ถูกตองและ
ครบถวน 
 

เขียนขอมูล
สรุปคอนขาง
ตรงประเด็น
เปนสวนใหญ 

เขียนขอมูลสรุป
ไดตรงประเดน็
เพียงบางสวน 

เขียนขอมูล
สรุปยังไมตรง
ประเด็น 

2 
(8 

คะแนน) 

3. เขียนจดหมาย
สมัครงานและประวัติ
สวนตัว  
 

เขียน
จดหมาย
สมัครงาน
และประวัติ
สวนตัวที่มี
รายละเอียด
ครบถวน ใช
องคประกอบ

เขียนจดหมาย
สมัครงาน
และประวัติ
สวนตัวที่มี
รายละเอียด
ครบถวนใช
องคประกอบ
คอนขาง

เขียนจดหมาย
สมัครงานและ
ประวัติสวนตวั
ที่มีรายละเอียด
ยังไมครบถวน
ใชองคประกอบ
คอนขางถูกตอง 
การใชภาษา 

เขียนจดหมาย
สมัครงานและ
ประวัติ
สวนตัวที่มี
รายละเอียดยัง
ไมครบถวน
ใช
องคประกอบ

4 
(12 

คะแนน) 



ระดับคุณภาพ ประเด็นการประเมิน 
4 3 2 1 

น้ําหนกั 

และภาษาที่
ถูกตองและ
เหมาะสม 
 

ถูกตอง แต
การใชภาษา 
ยังมีขอ     
ผิดพลาดอยู
บาง 
 

ยังมีขอผิดพลาด
อยูบาง 
 

และการใช
ภาษายังมี
ขอผิดพลาด
อยูมาก 
 

รวม      28    คะแนน 
  เกณฑระดับคะแนน 
    25   -    28 =   4 ดีมาก 
    21   -    24 =    3      ดี 
    17   -    20  =    2      พอใช 
    0     -    16           =    1      ปรับปรุง 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
1) การสรางแรงจูงใจ (Motivation) 
  ขั้นท่ี 1 ขั้นสรางประสบการณ (Creating experience) 
 1. ครูถามนักเรียนวา If you want to find a job, how can you find it? นกัเรียนชวยกันบอก
คําตอบ  
 2. ครูถามวาในโฆษณารับสมัครงาน จะมกีารแจงขอมูลที่สําคัญอะไรบาง 
 3. นักเรียนอภปิรายกันวาถาสมัครงาน จะตองทําอยางไร  มีการเตรียมตัวหรือเตรยีม 
เอกสารอะไรบาง 
 ขั้นท่ี 2 ขั้นไตรตรองและวิเคราะหประสบการณ (Analyzing experience) 

4. ครูบอกหัวขอเร่ืองที่จะอานและแจงจดุประสงคใหนกัเรียนทราบ เพื่อนักเรียนจะไดมี 
จุดมุงหมายในการอาน  

5. ครูชวยนกัเรียนทบทวนคาํศัพท เชน vacant position, qualification, requirement, skill, 
benefit, advantage etc. และเพื่อตรวจสอบความเขาใจ ครูใหนักเรียนลองยกตวัอยางที่เกี่ยวของกับ
คําศัพทดังกลาว เชนจบปริญญาตรี สาขาการตลาด หรืออายุไมเกนิ 25 ป จดัอยูในหวัขอ 
qualification เปนตน 
 



2)  การพัฒนาความคิดรวบยอด (Concept development) 
 ขั้นท่ี 3 บูรณาการประสบการณสูความคิดรวบยอด (Integrating reflective analysis into 
concepts) 

6. ครูแจก Handout 1 ซ่ึงเปนโฆษณารับสมัครงานใหนกัเรียนอาน หลังจากนั้น แจก 
Worksheet 1 ซ่ึงเปนแบบฝกหัดแผนผังสรุปใหนักเรียนไดทําควบคูกนัไปในขณะอาน เพื่อบันทกึ
ขอมูลที่เกี่ยวของ 

7. นักเรียนและครูรวมกันเฉลยคําตอบใน Worksheet 1 
ขั้นท่ี 4 พัฒนาเปนความคดิรวบยอด/ทักษะ (Developing concepts/skills)   
8. ครูแจก Worksheet 2 ซ่ึงเปนแบบทดสอบความเขาใจในการอานและวดัทักษะการคิดให

นักเรียนทําเปนรายบุคคล 
9. ครูเฉลยและอธิบาย จากนั้นใหนักเรียนตรวจดูผลคะแนนและศกึษาขอผิดพลาดของ

ตนเอง 
3) การฝกปฏบิัต ิ(Practice) 
 ขั้นท่ี 5 ปฏิบตัติามแนวคดิเพือ่สรางงาน (Practicing and reinforcing new materials) 

       10. หลังจากครูทบทวนองคประกอบของจดหมายทัง้แปดสวนไดแก  writer’s address,  
recipient’s name and address, date, opening salutation, body of the letter, complimentary close, 
writer’s signature และ writer’s name แลว   ครูอธิบายเพิ่มเติมถึงองคประกอบของประวัติสวนตัว
อีกสี่สวนไดแก personal details, educational details, working experience และ references  จากนัน้ 
ครูแจก Worksheet 3 ซ่ึงเปนแบบฝกหัดโฆษณาและจดหมายสมัครงาน ให   นกัเรียนบอก
องคประกอบตางๆที่อธิบายไปโดยระบจุากตัวอยางใน Worksheet 3  เสร็จแลวใหนกัเรียนทํา
แบบฝกหัด 
             11. นักเรียนและครรูวมกันเฉลยคาํตอบ ครูทบทวนเพิ่มเติมถึงเนื้อหาที่ควรกลาวในแตละ
ยอหนาของจดหมายสมัครงาน กลาวคือในยอหนาทีห่นึ่ง ใหกลาวถึงตําแหนงงานที่สมัครและที่มา
ของการทราบขาวการรับสมัครงานนี้ ยอหนาที่สอง ใหกลาวถึงคุณสมบัติและประสบการณที่
เกี่ยวของกับงาน ยอหนาที่สาม ใหกลาวถึงความสนใจและความเหมาะสมและเหตุผลที่สมัครงานนี้ 
ยอหนาที่ส่ี ใหกลาวถึงสิ่งที่แนบมากับจดหมายฉบับนี้ และยอหนาที่หา (ถามี) ใหกลาวถึงความรูสึก
ในการรอผลอยางจดจอที่จะไดรับขาวคราวจากทางบรษิทั  
 ขั้นท่ี 6 สรางงานเปนของตนเอง (Personalizing the information) 

12. ใหนกัเรียนเขียนจดหมายสมัครงานจากโฆษณา Glasgow Simon Community ใน 
Handout 1 โดยสมมติวามีคณุสมบัติครบถวนและมีความประสงคจะสมัครงาน  ใหใชจดหมาย    
ตัวอยางใน Worksheet 3 เปนแนวทางในการเขียน 
 



4) การนําไปใช (Application) 
 ขั้นท่ี 7 วิเคราะหผลงาน (Developing a plan for applying new concepts) 
 13. นักเรียนวิเคราะหการเขยีนจดหมายสมคัรงานของตนและตรวจสอบวาใชรูปแบบและ
องคประกอบตางๆของจดหมายไดครบถวน ถูกตองหรือไม 

ขั้นท่ี 8 แลกเปล่ียนประสบการณ (Sharing experience) 
14. นักเรียนตดิผลงานไวทีป่ายนิเทศใหเพื่อนๆไดอานโดยครูใหเพื่อนๆ ติชมผลงานและ

แสดงความคิดเห็น  
 
สื่อการเรียนรู 

1. Handout 1 – โฆษณาเรื่อง Job Advertisement 
 2. Worksheet 1 – แบบฝกหดัแผนผังสรุป  
 3. Worksheet 2 – แบบทดสอบวัดความเขาใจและทักษะความคิด  
 4. Worksheet 3 – แบบฝกหดัตัวอยางโฆษณา จดหมายสมัครงานและประวัติสวนตัว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Handout 1: Job Advertisement 
 

Glasgow Simon Community 
 

     is a voluntary organization providing support and accommodation for single  
                 homeless people 
    Our Maryhill Women’s Project is currently recruiting  
    FEMALE VOLUNTEER* (aged 18+) (FULL-TIME) 
    to work with long-term homeless women who have additional support needs. 
    Volunteers are provided with their own independent accommodation, and living  
                Expenses are covered. Minimum 10 –12 months’ commitment. 
                The work is challenging, rewarding and excellent experience for those  
                considering a career in the caring professions. 

 
   For more information please contact : 

  TRACY TUSHLING 
 Maryhill Women’s Project Tel : 0141 941946 2053 

              *Selection 7(2) (e) of the Sex Discrimination Act applies to these posts.  
               Glasgow Simon Community aims to be an equal opportunities employer. 
 
 

 
 
ท่ีมา : ขอสอบ O-NET วิชาภาษาองักฤษ  ปการศึกษา 2550  

 
 
 
 
 
 
 



Worksheet 1: Conclusion Chart 
 
Complete the chart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEMALE VOLUNTEERS 

Job Advantages Requirements/ 
Skills 



Worksheet 2: Reading Comprehension 
 
Choose the best answer for each item. 
1.  Glasgow Simon Community………………….. 

a. financially supports a voluntary organization that helps women. 
b. aims at helping unmarried women and have nowhere to live. 
c. is responsible for providing accommodation for women who have nowhere to live. 
d. is an organization that raises money to help unmarried women with children. 

2. Who is supposed to be supported by this organization? 
a. a voluntary organization  b. Maryhill Women’s Project 
c. female volunteers   d. female who doesn’t have accommodation 

3. If you are interested in this job, how can you contact with this organization? 
 a. by phone    b. by post 
 c. by e-mail    d. by person 
4. Which is not stated for the female volunteers? 
 a. They will have additional support needs. 
 b. They are provided the independent accommodation. 
 c. The living expenses are covered. 
 d. They can have minimum 10-12 months’ commitment. 
5. Who should be the right candidate? 
 a. Marry, 17 who has her own car. 
 b. Mally, 20 who has a part –time job on Sundays. 
  c. Sabina, 19 who has just left her job. 
 d. Linda, 23 who works at night. 
6. The chosen candidates ………………………. 
 a. must provide their own accommodation. 
 b. are required to live in the same house with homeless people. 
 c. have to give financial support to homeless women. 

d. must stay on the job for about a year. 
 
 
 



7. The advantage of this job is that the volunteers …………………… 
 a. will be offered long-term employment opportunity. 
 b. will be rewarded after the work is completed. 
 c. can prepare for a career in the caring profession. 
 d. will develop an understanding of the homeless. 
8. The word “recruiting” (the underlined word) means ……………….. 
 a. finding new people to join a company. 
 b. persuading someone to do a difficult task. 
 c. forming a new group of people to do special job. 
 d. asking someone to do a special piece of work. 
9. A commitment (the underlined word) is a ……………… 
 a. condition    b. contact 
 c. promise    d. period 
10. The word “those”(the underlined word) refers to ………….  
 a. the volunteers    b. single people 
 c. caring professionals   d. homeless women 
11. Where should this passage be found? 
 a. in the fashion magazine  b. in the newspaper 
 c. on the notice board   d. in the medical journal 
12. What is the writer’s main purpose? 
 a. to provide support and accommodation for homeless women 
 b. to recruit the new people to join the company 
 c. to clarify the fringe benefits 
 d. to promote the Maryhill  Women’s project 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Worksheet 3: Application letter and Resume 
Read the advertisement and then complete the application letter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 
 
11 Rassada Road, 

        T. Waingnua , Muang, 
        Lampang 52000 
      30th June   2007  
The Manager 
YAMAZEN CO.,LTD. 
5th FL. Rajdamri Arcade, 
95 Rajdamri Road, Pathumwan BKK 10500 
 (1)…………………… : 

I  would like to apply for the position of  (2)……………….that you advertised  in The 
Bangkok Post. 

I feel that I have the right qualifications for the job. I got a Bachelor Degree in 
Accounting. I worked part-time as an accountant in a shop while I was at university. And I have 
been (3)……………… as an accountant at a department store near my house for three years now. 

JAPANESE TRADING FIRM 
IS SEEKING FOR 
ACCOUNTANT 

 With the following qualifications: 
- female, age 20-30, Thai nationality 
- Ability to write and speak English, a good knowledge of 

Japanese will be an advantage 
- At least 2 years’ experience of office accounting 

procedures 
Attractive salary will be offered to the successful candidates 
Applicants should send your resume and recent photo to: 
  YAMAZEN CO.,LTD. 
  5th FL. Rajdamri Arcade, 
  95 Rajdamri Road, Pathumwan BKK 10500 



I have experience in working with some foreigners at a group tour, so it was the great opportunity 
for me to speak English most of the time. 

I’m interested in this position because I think that the position fits me well with my 
previous experience. I would also like to work with the Japanese company because I can speak 
Japanese quite well. 

Enclosed please find a copy of  my (4)…………………..and a recent photo.   
I would appreciate the opportunity to meet you at your convenience to discuss my 

application. I can be reached at 054-225331 or e-mail me at tjeeranun@hotmail.com. I’m looking 
forward to hearing from you. 
 

(5)……………………………, 
            ( Miss Jeeranun  Thupapong) 
 
1. a. Dear Sir  b. Dear Madam  c. Dear Sirs  d. Dear Manager 
2. a. accountant b. accounting  c. tour guide  d. secretary 
3. a. work  b. to work  c. working  d. worked 
4. a. letter  b. article  c. paper   d. resume 
5. a. Lots of love b. Best wishes  c. Regards  d. Very truly yours 
 
From the letter above , use the information to write  a resume. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUME 
Name : Miss Jeeranun  Thupapong 
Address : (6)……………………………………….. 
Phone Number : (7)………………………………… 
E-mail address : (8)………………………………… 

Education : (9)………………………………………………………… 
Experience : part-time job as an accountant at university 

             (10)  ………………………………………………………. 
             (11) ………………………………………………………. 

Skills :   can speak English 
  (12)……………………………………………………….. 

  



วิเคราะหการใชทักษะการคดิในการจัดแผนการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบ 4 MAT 
วิชา อ 43209 การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ช้ันมธัยมศึกษาปที่ 6 

เร่ือง Job Advertisement จํานวน 3 ช่ัวโมง 
 
 

กิจกรรมการเรียนรูในแผนฯ นี้ ทักษะการคิด 
1. ทําขอสอบวัดความเขาใจในการอาน ทักษะความรู ทักษะความเขาใจ 
2  ตอบคําถามเกี่ยวกับการสมัครงาน  ทักษะความเขาใจ 
3. จําแนกขอมูลการโฆษณาโดยสรุปแผนผัง
ความคิด 

ทักษะสังเคราะห 
ทักษะการประเมิน 

4. ทําแบบฝกหัดโฆษณาแลวเติมคําศัพท/ ขอมูล
ในจดหมายสมัครงานและประวัติสวนตัว 

ทักษะความรู 
ทักษะความเขาใจ 

5. เขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะการสังเคราะห ทักษะการนําไปใช 
6. ติชม ใหคําแนะนําตอผลงานของเพื่อน ทักษะการประเมิน 
 
 
สรุปทักษะการคิดในแผนการจัดการเรียนรู เร่ือง Job Advertisement 
 

ระดับทักษะการคิด 
ระดับต่ํา ระดับสูง 

ชนิดของทักษะการคิด 

5 5 ทักษะ
ความรู 

ทักษะ
ความ
เขาใจ 

ทักษะ
การ

นําไปใช 

ทักษะ
การ

วิเคราะห 

ทักษะการ
สังเคราะห 

ทักษะ
การ

ประเมิน 
รวม 10 2 3 1 - 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


