
 

 

 
 
 

นางสาวพัชรา อัมพวานนท 

นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

ฝายอํานวยการและประสานงานจัดหาตางประเทศ 

บทนํา (Introduction) 

ตามกฎบัตรอาเซียนขอ 34 บัญญัติวา “The working language of ASEAN shall be English”  

“ภาษาที่ใชในการทํางานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” ซึ่งแสดงใหเห็นวา ภาษาอังกฤษจะเปนภาษาที่มีบทบาท

สําคัญตอองคกรภาครัฐที่จะใชในการติดตอ ประสานงาน ประชุม ฯลฯ ระหวางหนวยงานในกลุมประเทศสมาชิก

อาเซียน ซึ่งมักจะอยูในรูปแบบของโครงการความรวมมือ การประชุมระดับวิชาการ ระดับเทคนิค ระหวางหนวยงาน 

รวมถึงการแลกเปลี่ยนผูเช่ียวชาญหรือขอคิดเห็นระหวางองคกร เปนตน ดังน้ัน บุคลากรและเจาหนาที่ภาครัฐ จึง

จะตองตระหนักและใหความสําคัญกับการเรียนรูและฝกฝนในการใชภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอยูเสมอ 

ทั้งน้ี เพื่อเปนการเสริมสรางความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน การ

ถายทอดองคความรูในประเด็นที่เกี่ยวของกับการใชภาษาอังกฤษในที่ประชุมและการนําเสนองาน จึงนาจะเปนเรื่องที่

เปนประโยชนไมมากก็นอยในการพัฒนาความรู ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวของ 
 

 

 Example Useful Sentences  ตัวอยางประโยคที่ใชในการนําเสนองาน  

  ประโยคที่ใชอยางเปนทางการ (Official statement) 
 

I would like to call this meeting to order. ผม/ดิฉันขอเปดการประชุมครับ/คะ                                 
 

Please feel free to state your opinions during the meeting. โปรดเสนอความคิดเห็นในระหวางการประชุมไดอยางเต็มท่ี

ครับ/คะ 
 

Please look at the handout in front of you. กรุณาดูขอมูลจากเอกสารตรงหนาคุณครับ/คะ   
 

(Speak) One at a time, please. (กรุณาพูด) ทีละทานครับ/คะ 
 

Mr. Plato is making a point – please let him speak. เพลโตกําลังเสนอความคิดเห็น กรุณาใหเขาพูดกอนนะครับ/คะ 

ประโยคที่ใชอยางไมเปนทางการ (Unofficial statement) 
 

Speak up. This meeting will not work without your input. พูดออกมาเถอะ ถาไมมีความเห็นของพวกคุณ การประชุมคร้ังนี้

ก็ไมมีความหมาย 
 

Let’s brainstorm. 
Let’s toss around some new ideas. 

พวกเรามาระดมความคิดกันเถอะ 

พวกเรามาเสนอความคิดใหมๆกันเถอะ 
 

Let’s wrap up this meeting. เรามาสรุปการประชุมคร้ังนี้กันเถอะ 
 

All right. The meeting is done. เอาละ จบการประชุมแลว 
 

 Making the Most efficiency in the Meeting  ทําใหการประชุมมีประสิทธิภาพมากที่สุด   

 
 

According to some experts, the key to useful and 
successful meetings can be summed up in two words: 
preparation and participation. 

ตามรายงานของผูเชี่ยวชาญ กุญแจท่ีจะทําใหการประชุมมี

ประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จสามารถสรุปออกมาไดเปนคํา

สองคํา คือ การเตรียมตัว และการมีสวนรวม 
 

ภาษาอังกฤษในที่ประชุม และการนําเสนองาน 
A Meeting & Making a Presentation 

 A Meeting   ภาษาอังกฤษในท่ีประชุม 



 

 

 

 Example Useful Sentences  ตัวอยางประโยคที่ใชในการนําเสนองาน   

 ประโยคที่ใชในการเปดการนําเสนองาน (Opening statement) 
 

Good morning. I would like to   begin   my presentation with 
a question. 
 

สวัสดีตอนเชาครับ/คะ ผม/ดิฉันขอเร่ิมการนําเสนองานคําถาม

นะครับ/คะ                                   
 

In today’s presentation, I will analyze the water flow and 
address changes in the water forecast. 

สําหรับการนําเสนองานในวันนี้ ผม/ดิฉันจะวิเคราะหปริมาณการ

ไหลของน้ํา พรอมท้ังอธิบายการเปลี่ยนแปลงในการพยากรณ

สภาพลุมน้ํา 
 

Let me start by thanking you for this opportunity to share my 
experience with you. 

กอนอื่นตองขอขอบคุณทุกทานท่ีไดใหโอกาสผม/ดิฉันไดแบงปน

ประสบการณของผม/ดิฉันกับทุกๆทาน   

เนื้อหาและการสรุป (In detail and summary) 
 

The first issue, I would like to talk about today is the 
importance of an EIA before building a reservoir. 

ประเด็นแรกท่ี ผม/ดิฉันจะพูดถึงในวันนี้ คือความสําคัญของการ

ประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมกอนการกอสรางอางเก็บน้ํา 
 

And that leads me to my second point. และนั่นจะนําผม/ดิฉันไปสูหัวขอ/ประเด็นท่ีสองตอไป 
 

Without a doubt, recent rainfall events have caused 
watershed to rise. 

เหตุการณฝนตกตอเนื่องในระยะนี้ เปนสาเหตุท่ีทําใหปริมาณน้ํา

ข้ึนโดยไมมีขอสงสัย 
 

Now, please take a look at this bar chart. ตอนนี้ขอใหทุกทาตารางนี้ครับ/คะ 
 

As you can see in this slide, water flow was up last quarter. ตามท่ีทานเห็นในแผนสไลด ปริมาณการไหลของน้ําไดเพ่ิมข้ึนใน

ไตรมาสสุดทาย 
 

I welcome any questions from the audience. 
 

Please feel free to ask questions about today’s presentation. 

ใครมีขอสงสัยประการใด ขอเชิญถามไดนะครับ/คะ 

เชิญถามคําถามเกี่ยวกับการนําเสนอในวันนี้ไดตามสบายนะ

ครับ/คะ 
 

Thank you for very much for your attention. ขอขอบคุณทุกๆทานท่ีกรุณารับฟงครับ/คะ 
 

การพูดในที่สาธารณะ  (Public Speaking Tips)    
 

“Some experts say that the best to relax and make a great 
presentation is to know your audience. Put yourself in 
their shoes: what do they want to learn from your 
presentation? Think of the questions the audience might 
ask and prepare your answers.” 

ผูเชี่ยวชาญดานการพูดในท่ีสาธารณะแนะนําวาวิธีท่ีผอนคลายท่ีดี

ท่ีสุดและการนําเสนอผลงานใหไดผล คือการรูจักผูฟงของคุณ เอา

ใจผูฟงมาใสใจเรา ผูฟงตองการเรียนรูอะไรจากการฟงงานท่ีคุณ

นําเสนอ คิดคําถามท่ีผูฟงอาจถามและเตรียมคําตอบไว 
 

During the presentation, try to connect with the audience 
and make eye contact. Invite the audience to make 
comments and ask questions. 
An interactive presentation will be more interesting for 
everyone, including you. 

ระหวางการนําเสนองาน พยายามมีปฏิสัมพันธกับผูฟง รักษาการ

ประสานสายตา ใหโอกาสผูฟงแสดงความคิดเห็นและถามคําถาม 

งานนําเสนอท่ีมีการปฏิสัมพันธจะเปนงานนําเสนอท่ีนาสนใจกวาท้ัง

ตัวผูฟงและตัวคุณเอง 
 

 Related vocabulary  คําศัพทที่เกี่ยวของ 

audience (ออ เดียนส) n. ผูฟง 

issue (อิส ชูว’) n. ประเด็น, หัวขอ 

graph (แกรฟ) n. เสนกราฟ, รูป 

call to order (คอล ทู ออ เดอะ) v. phr. เปดการประชุม 

present (พรี เซนท) v. นําเสนอ 

lead (ลีด) v. นําไปสู 

put (oneself ) in (someone’s) shoes  (พุท วันเซ็ลฟ’ อิน ซัมวันซ’ ชูซ) v.phr. เอาใจเขามาใสใจเรา 

wrap up (แรพ’ อัพ) v. สรุป      sum up (ซัม อัพ’) v. สรุป, สรุปสาระ 
 

 

 

Making a Project Presentation   การนําเสนอโครงงาน 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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