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(for very busy colleagues!)
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What are we going to learn today?
จุดประสงค์วนันี้
• แชรเ์ทคนิคการเรยีนภาษาใหไ้ดผ้ลส าหรบับคุลากรที่ไมไ่ดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นหลกั และตอ้งการพฒันา
ภาษาองักฤษใหไ้ดผ้ล



Learning English with ‘a goal’ in mind
ทุกอย่างเร่ิมต้นทีจุ่ดประสงค์

• Ask yourself: why do you want to learn English? 

ถามตวัเองวา่ ท าไมถงึตอ้งการพฒันาภาษาองักฤษ?



Tip one: having the right resources with you 
มส่ืีอทีเ่หมาะสมใกลตััว
• สื่อภาษาองักฤษเป็นสิ่งที่จ  าเป็นที่สดุ เพราะถา้เราไมมี่สื่อ เราก็ไมส่ามารถที่จะเรยีนร้ภ้าษาองักฤษได้

• สื่อภาษาองักฤษมีมากมายหลายร้ปแบบ ไมว่า่จะเป็น สื่อออนไลน ์ส่ือสิ่งพิมพ ์สื่อรอบตวั (มนษุยแ์ละ
สภาพแวดลอ้ม) สิ่งเหลา่นีคื้อสื่อท่ีจะช่วยพฒันาภาษาองักฤษของเราใหดี้ขึน้

• สิ่งที่ส  าคญัคือ 1) สื่อตอ้งตอบโจทยจ์ดุประสงคก์ารเรียนร้ข้องเราใหม้ากท่ีสดุ 2) ตอ้งท าใหส้ื่อเหลา่นีใ้กลต้วั
เรามากที่สดุ เพ่ือที่เราจะสามารถน ามาใชไ้ดท้นัที



ส่ือทีผ่มจะน าเสนอคือ ส่ือส่ิงพมิพ์ ทีทุ่กคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

• สื่อพฒันาค าศพัท ์(ง่าย กลาง ยาก)

• สื่อพฒันาแกรมมา่ (ง่าย กลาง ยาก)

• สื่อพฒันาการออกเสียงภาษาองักฤษ

• สื่อพฒันาภาษาองักฤษเชิงวิชาการ



ส่ือพฒันาค าศัพท์



ข้างในของหนังสือ



ส่ือพฒันา
ค าศัพท์อ่ืนๆ



ส่ือพฒันาแกรมม่า



ข้างในของหนังสือ



ส่ือพฒันาแกรมม่าอ่ืนๆ



ส่ือพฒันาการออกเสียงภาษาองักฤษ



ข้างในของหนังสือ (1/1)



ข้างในของหนังสือ (1/2)



BBC 
Learning 
English on 
YouTube

https://www.youtube.com/results?search_query=bbc+lear
ning+english

https://www.youtube.com/results?search_query=bbc+learning+english


Pronunciation Live! 



ส่ือพฒันาภาษาองักฤษเชิง
วชิาการ



ขา้งในของหนงัสือ



Resources



Tip two: a little bit of practice does wonder
หาเวลาเลก็น้อยในการฝึก
• ภาษาองักฤษคือทกัษะ เหมือนทกัษะคอมพิวเตอร ์ทกัษะการขบัรถ

• ทกัษะท่ีไดม้าจากการฝึกฝนท่ีสอดคลอ้งกบัเปา้หมายท่ีวางไว ้เช่น

ถา้อยากฝึกภาษาองักฤษในระดบัเริม่ตน้ ใหฝึ้กเรื่องค าศพัท ์การออกเสียง เนน้ค าศพัทท่ี์เขา้ใจง่าย 
จ าภาพได้

• ระดบัตอ่ไปคือฝึกเรื่องของแกรมมา่ระดบัเบือ้งตน้ เช่น กรยิาภาษาองักฤษ (regular and irregular 
verbs และกาละเวลาภาษา (English tenses) 

• ตัง้เปา้ไวแ้ค ่15-20 นาที ตอ่วนั หรอื 1-2 ชม ในวนัเสาร ์หรอือาทิตย ์อาจจะเป็นช่วงเวลาก่อนนอน ก่อนมา
ท างาน ตอนทานอาหารเชา้



Tip three: getting your notes near you (1/1)
มสีมุดแต่งประโยคหรือจดค าศัพท์ไว้ใกล้ตวัในทีท่ างาน
• มีสมดุจดช่วยใหเ้ราจดค าศพัท ์และแตง่ประโยคใหมไ่ดด้ว้ยตน้เอง

• สมมตุิไดค้  าใหมว่า่ have to (ตอ้ง)

วนันีต้อ้งออกไปซือ้ของท่ี big C

I have to do some shopping at Big C today. 

• หรอืไดค้  าศพัทว์า่ after work (หลงัเลิกงาน)

วนันีต้อ้งออกก าลงักายหลงัเลิกงาน

I have to exercise after work.



Tip three: getting your notes near you (1/2)
มสีมุดแต่งประโยคหรือจดค าศัพท์ไว้ใกล้ตวัในทีท่ างาน

• หรอืไดค้  าศพัทว์า่ before bed

I have to clean my fridge before bed.

• การมีสมดุจดช่วยใหเ้ราฝึกฝนการแตง่ประโยคจากสิ่งที่เราเพิ่งเรยีนร้ไ้ป



Trello: https://trello.com

https://trello.com/


Trello: https://trello.com

https://trello.com/


Tip four: asking the expert
ถามผู้รู้
• ภาษาองักฤษเตม็ไปค าศพัท ์และการใชท่ี้หลากหลาย และบางครัง้ท  าใหเ้ราสบัสนวา่ใชอ้ยา่งไร

• การถามผ้เ้ช่ียวชาญ คือหนึ่งในวิธีท่ีจะท าใหภ้าษาองักฤษดีขึน้
• ผ้เ้ช่ียวชาญคือ คนท่ีจบสาขาการสอนภาษาองักฤษ ผ้ใ้ชภ้าษาองักฤษ และผ้ท่ี้มีประสบการณก์ารสอนภาษาองักฤษ



Tip five: taking some English training
เข้าเทรนน่ิงด้านภาษาองักฤษ
• ภาษาหากไมเ่กิดการใชจ้ะท าใหเ้ราลืมไปในที่สดุ (going downhill)

• การเขา้รบัการเทรนนิ่งช่วยรกัษาระดบั และพฒันาภาษาองักฤษของเราไดดี้ขึน้

• บคุลากรที่ไมไ่ดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นหลกัควรจะเขา้รบัการอบรมดา้นภาษาบอ่ยๆ (ปีละ 2 ครัง้) เพ่ือพฒันา
ภาษา



Tip five: taking some English training
เข้าเทรนน่ิงด้านภาษาองักฤษ
• ปัจจบุนัสามารถเขา้แบบ online and offline ได ้โดยท่ีไมต่อ้งเขา้รว่มในสถานท่ีจรงิ สามารถลด
คา่ใชจ้่ายการเดินทาง
• ควรเป็นหลกัสต้รท่ีไดร้บัมาตราฐาน ผ้ส้อนมีความเช่ียวชาญดา้นการสอนภาษาองักฤษ
• ควรเป็นหลกัสต้รท่ีตอบโจทยจ์ดุประสงคก์ารพฒันาภาษา เหมาะสมกบัระดบัภาษาตนเอง (i.e. English for 

work, English for research writing, English for effective communication)
• คลาสเรยีนควรจะเลก็ มีโอกาสไดฝึ้กฝน
• ราคาไม่แพงจนเกินไป

*ผูเ้ชีย่วชาญคอื คนทีจ่บสาขาการสอนภาษาองักฤษ ผูใ้ชภ้าษาองักฤษ และผูท้ีม่ปีระสบการณ์การสอนภาษาองักฤษ



สรุปประเดน็ทีพู่ดคุยวนันี้ (In summary)

Tip one: มสีือ่ทีเ่หมาะสมใกลัตัว (having the right resources with you)

Tip two: หาเวลาเล็กน้อยในการฝึก (a little bit of practice does wonder)

Tip three: มสีมุดแต่งประโยคหรือจดค าศัพทไ์ว้ใกล้ตัวในทีท่ างาน (getting your 
notes near you)

Tip four: ถามผู้รู้ (asking the expert)

Tip five: เข้าเทรนน่ิงด้านภาษาอังกฤษ (taking some English training)



Question time please? 


