
 
 



 
 

                              

     Preface 

แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารชุดนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาทักษะ     
การเขียน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22223                   
หน่วยที่ 2 My Best Trip Ever ประกอบด้วยแบบฝึกย่อย จ านวน 4 เล่ม ดังนี้ 

1. Means of Transportation (ยานพาหนะท่ีใช้ในการเดินทาง) 
2. Tourist Attractions (สถานที่ท่องเที่ยว) 
3. Souvenirs, Foods and Drinks (ของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่ม) 
4. Expressing Feelings about Taking a Trip (การแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับการท่องเที่ยว)  
ผู้วิจัยได้น าเทคนิคต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างแบบฝึกอย่างหลากหลายรูปแบบ ตามความ

เหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดังนี้ 

1. Copying (กิจกรรมการคัดลอก) 
2. Gap Filling (กิจกรรมการเติมค าให้สมบูรณ์) 
3. Control Composition Frame (กิจกรรมการเขียนให้อยู่ในกรอบที่ก าหนด) 
4. Writing Down (กิจกรรมการฝึกเขียนที่ใช้ทักษะการฟัง)  
5. Picture Writing (กิจกรรมการใช้ภาพเพ่ือประกอบการเขียน) 
6. Sentence Combining (กิจกรรมการเขียนโดยรวมประโยคเข้าด้วยกัน) 
 
ดังนั้น แบบฝึกแต่ละเล่มจะเริ่มจากการฝึกเขียนแบบควบคุม (Control writing) จากง่ายไป   

หายาก นักเรียนจะได้เรียนรู้ค าศัพท์ การเขียนประโยคและข้อความให้สื่อความหมายได้  ในรูปแบบที่
หลากหลาย จนไปสู่การฝึกเขียนแบบอิสระ (Free writing)  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานส าหรับการเขียนใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้นไป 
   ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ผ่องศรีมาสขาว ดร.ณรงค์ คงชาตรี นางอาภา สระพรหม นางสาววันเพ็ญ 
เรืองรัตน์  Mr.Benjamin Avenell ที่ให้ ค าปรึกษา แนะน า และปรับปรุงแบบฝึกเสริมทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดังกล่าวจนส าเร็จด้วยดี 

 
              พรพรรณ  อู่พิทักษ์ 
 

         (นางสาวพรพรรณ  อู่พิทักษ์) 
       ครูช านาญการ โรงเรียนดัดดรุณี 
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To the students 

  
This exercise set is for improving students’ communicative writing 

competent.  The students are required to write about “How did he or she 

go somewhere?  and How long did it take from one place to another 

place?”.  

Thus, the students should   

1. read the directions carefully. 

2. do the exercises from the beginning to the end. 

3. check the answers. 

4. review one more time 
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  Objectives 

 

After doing all exercises, you should be able to 

1. write the vocabulary about the means of transportation and  

   transportation centers. 

2. write the sentences about the means of transportation you took             

   on your trip and how long it took you on your trip. 

3. write a short passage to describe your trip by including the means                      

   of transportation and how long it took you on your trip.  

 


