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คานา
โครงการฝึ กอบรมการใช้ ภาษาอังกฤษสาหรั บ การค้ าสิน ค้ าเกษตรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ ยน เป็ น
โครงการบริ ก ารวิ ช าการที่ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณแผ่ น ดิ น ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่ อให้ ความรู้ภาษาอังกฤษสาหรั บการค้ าสินค้ าเกษตรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน ให้ แก่ เยาวชน
นักเรียน ที่เป็ นกาลังสาคัญของประเทศและ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้การใช้ ภาษาอังกฤษด้ านการติดต่อสื่อสารสาหรับ
การค้ า สิน ค้ าเกษตรในประชาคมเศรษฐกิจ อาเซี่ ยน แก่ เยาวชน นั ก เรี ยน ที่เป็ นก าลั งสาคั ญ ของประเทศ ซึ่ งมี
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 50 คน
ในการดาเนินการดังกล่าว สาเร็จลุล่วงไปด้ วยดี ด้ วยความร่วมมืออย่างดีย่ิงจากวิทยากร และผู้เข้ ารับการ
อบรมที่ให้ ความสนใจและมีความตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ จากวิทยากรแต่ ละกิจกรรมเป็ นอย่างดี ทาให้ โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ตี ้งั ไว้
ผู้ดาเนินโครงการหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผ้ ูเข้ ารับการอบรมทุกท่าน ใน
การนาความรู้ท่ไี ด้ รับไปใช้ ประโยชน์ได้ อย่างแท้ จริงต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูริพันธุภ์ ิญโญ และคณะ
มิถุนายน 2560
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ผลการดาเนินโครงการฯ / ผลการดาเนินงานตามตัวชี้ วัดโครงการ
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่ างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับ
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ผด.บส.5

รายละเอียดโครงการ
หลักการและเหตุผล
อาเซี ยน (ASEAN) เป็ นการรวมตั วกัน ของ 10 ประเทศในทวี ป เอเชี ยตะวัน ออกเฉี ยงใต้ ผู้ น า
อาเซียนได้ ร่วมลงนามในปฎิญ ญาว่าด้ วย ความร่ วมมืออาเซียนเห็นชอบ ให้ จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN
Community) ทั้งนี้ประชาคมอาเซียน เป็ นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี
จุดเริ่มต้ น 3 ประเทศ ได้ แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย และฟิ ลิปปิ นส์ ได้ ร่วมกันจัดตั้งสมาคมอาสา (Association
of South East Asia) เมื่ อ เดื อ น ก.ค.2504 เพื่ อการร่ ว มมื อ กั น ทางเศรษฐกิ จ สั ง คมและวั ฒ นธรรม แต่
ดาเนินการไปได้ เพียง 2 ปี ก็ต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหว่างประเทศอินโดนีเซียและ
ประเทศมาเลเซีย จนเมื่อมีการฟื้ นฟูสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างสองประเทศขึ้นใหม่และได้ มีการแสวงหาหนทาง
ความร่วมมือกันอีกครั้ง ทั้งนี้ความร่วมมือ ดังกล่าวได้ สาเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ ตก
ลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้ เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ในปี นั้นเองจะมีการเปิ ดกว้ างให้ ประชาชนในแต่ละ
ประเทศสามารถเข้ าไปทางานในประเทศอื่น ๆ ในประชาคมอาเซี ยนได้ อย่ างเสรี เสมือนหนึ่ งว่ าเป็ นประเทศ
เดียวกัน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการมีงานทาของคนไทยควรทาความเข้ าใจในเรื่องนี้จึงเป็ น
สิ่งสาคัญสาหรับทุกคน
อาเซี่ ย นมี จุ ด ก าเนิ ด มาจากสมาคมประชาชาติ แ ห่ ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ (Association of
Southeast Asian Nations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) หรือปฏิญญา
อาเซียน (ASEAN Declaration) เมื่อวั น ที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมี ประเทศสมาชิ ก 5 ประเทศประกอบด้ วย
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ และไทยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้ านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อมามีประเทศสมาชิกเพิ่มเติม ได้ แก่ บรูไนดารุส -ซา
ลาม เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชาตามลาดับ จึงทาให้ ปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิก 10 ประเทศ บริบททาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทาให้ อาเซียน
ต้ องเผชิญ สิ่งท้าทายใหม่ๆ อาทิ โรคระบาด การก่อการร้ าย ยาเสพติด การค้ ามนุษย์ สิ่งแวดล้ อม ภัยพิบัติ อีก
ทั้งยังมีความจาเป็ นต้ องรวมตัวกัน เพื่ อเพิ่ มอานาจต่อรองและขีดความสามารถทางการ แข่งขันกับ ประเทศใน
ภูมิภาคใกล้ เคียง และในเวทีระหว่างประเทศผู้นาอาเซียนจึงเห็นพ้ องกันว่าอาเซียนควรจะร่วมมือกันให้ เหนียว
แน่ น เข้ ม แข็ง และมั่ น คงยิ่ ง ขึ้ นจึ ง ได้ ประกาศ “ปฏิ ญ ญาว่ า ด้ วยความร่ ว มมื อ ในอาเซี ย น ฉบั บ ที่ 2”
(Declaration of ASEAN Concord II) ซึ่งกาหนดให้ มีการสร้ างประชาคมอาเซียนที่ประกอบไปด้ วย 3 เสา
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หลั ก ได้ แก่
1) ประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คงอาเซี ย น (ASEAN Political and Security
Community - APSC) มุ่งให้ ประเทศกลุ่มสมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แก้ ไขปั ญหาระหว่างกันโดยสันติวิธี มี
เสถี ยรภาพและความมั่ น คงรอบด้ าน เพื่ อความมั่ น คงปลอดภัยของเหล่ าประชาชน 2) ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) มุ่งเน้ นให้ เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และความสะดวก
ในการติดต่อค้ าขายระหว่างกัน เพื่อให้ ประเทศสมาชิกสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆได้ โดย และ
3)
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural Community - ASCC) มุ่งหวังให้ ประชากร
อาเซียนมีสภาพความเป็ นอยู่ท่ดี ี มีความมั่นคงทางสังคม มีการพั ฒนาในทุกๆ ด้ าน และมีสังคมแบบเอื้ออาทร
โดยจะมีแผนงานสร้ างความร่ วมมือ 6 ด้ าน คือ การพั ฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม
สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม ความยั่งยืนด้ านสิ่งแวดล้ อม การสร้ างอัตลักษณ์อาเซียน การลดช่องว่างทางการ
พัฒนาซึ่งต่อมาผู้นาอาเซียนได้ ตกลงให้ มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้ แล้ วเสร็จเร็วขึ้นมาเป็ นภายในปี 2558
การรวมกันของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศก่อให้ เกิดเศรษฐกิจและฐานการผลิตที่ใหญ่ ข้ ึนทาให้
ตลาดขยายตั ว มีก ารบริ โภคที่เพิ่ มขึ้น ทั้งนี้ เศรฐกิจพื้ นฐานของประเทศสมาชิ ก มีความแตกต่ างหลายหลายกัน
ออกไปโดยพื้ นฐาน ด้ วยเหตุท่กี ารรวมตัวกันของทั้ง 10 ประเทศมีความจาเป็ นต้ องมีการติดต่อสื่อสารกันในมวล
หมู่ ป ระเทศสมาชิก ทั้ง 10 ประเทศโดยใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสากลในการสื่อสารกัน ระหว่ างผู้ คนในกลุ่ ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน ดังนั้นการเตรียมความพร้ อมในเรื่องภาษาอังกฤษที่ใช้ ในการสื่อสารในฐานะที่เป็ น
ภาษาสากลในการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนในระหว่างประเทศสมาชิกโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน นักเรียน
นักศึกษาที่เป็ นกาลังสาคัญของชาติในอนาคตให้ มีความรู้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับประเทศสมาชิกได้

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ ความรู้ภาษาอังกฤษสาหรับการค้ าสินค้ าเกษตรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน ให้ แก่
เยาวชน นักเรียน ที่เป็ นกาลังสาคัญของประเทศ
2. เพื่ อ เพิ่ ม ทัก ษะความรู้ ก ารใช้ ภ าษาอังกฤษด้ านการติด ต่ อ สื่อสารสาหรั บ การค้ าสิน ค้ าเกษตรในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี่ยน แก่เยาวชน นักเรียน ที่เป็ นกาลังสาคัญของประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้ าหมาย: เยาวชน นักเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปริมาณกลุ่มเป้ าหมาย: 50 คน
พื้นที่กลุ่มเป้ าหมาย: เขตกรุงเทพมหานคร

กาหนดการดาเนินโครงการ
ในระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน 2560
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ผลการดาเนินโครงการฯ / ผลการดาเนินงานตามตัวชี้ วัดโครงการ
1. จานวนผู้เข้ ารับบริการวิชาการ แบ่งเป็ นเพศหญิง 55 คน เพศชาย 3 คน
2. วุฒิการศึกษาของผู้เข้ ารับบริการวิชาการ ปวส 30 คน ปวช 28 คน
3. อายุเฉลี่ยของผู้เข้ ารับบริการวิชาการ 18 ปี อายุน้อยสุด 17 ปี และอายุมากสุด 19 ปี
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่วมโครงการฝึ กอบรมภาษาอังกฤษสาหรับการค้าสินค้าเกษตรใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน
รายละเอียด
ระดับความเข้าใจ
การแปรผล
1. ความรูพ้ นฐานภาษาอั
ื้
งกฤษ ก่อน เข้ารับการอบรม
2.00
น้อย
2. ความรูพ้ นฐานภาษาอั
ื้
งกฤษ หลัง เข้ารับการอบรม
4.85
มากที่สุด
1. ด้านวิทยากร
- การถ่ายทอดความรูข้ องวิทยากร
4.96
มากที่สุด
- ความชัดเจนในการตอบคาถามของวิทยากร
4.86
มากที่สุด
- การใช้สื่อประกอบการฝึ กอบรมของวิทยากร
4.82
มากที่สุด
2. ด้านการบริการจัดการ
- ความเหมาะสมของเวลาที่จดั
4.72
มากที่สุด
- ความเหมาะสมของสถานที่ฝึกอบรม
4.76
มากที่สุด
- การให้บริการและการอานวยความสะดวกของผูจ้ ดั อบรม 4.78
มากที่สุด
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อโครงการฝึ กอบรมภาษาอังกฤษสาหรับการค้ าสินค้ าเกษตรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน
รายละเอียด

ระดับความพึงพอใจ

การแปรผล

การนาไปใช้ประโยชน์

การแปรผล

3. ด้านเนื้ อหากิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารด้าน
3.1 การถามข้อมู ล
4.89
มากที่สุด
3.2 การซื้ อขายสินค้าและ
การต่อรองราคา
4.90
มากที่สุด
3.3 การซื้ อขายตัว๋ โดยสารต่างๆ 4.98
มากที่สุด
3.4 คาศัพท์ที่ใช้ในการค้า
4.87
มากที่สุด
3.5 คาศัพท์ในร้านค้า
4.85
มากที่สุด
3.6 คาศัพท์ที่เช็คเอ๊าท์
4.84
มากที่สุด

4.90

มากที่สุด

4.87
4.90
4.95
4.90
4.87

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

สรุปภาพรวมต่อการจัดฝึ กอบรม 4.89

4.90

มากที่สุด

4.ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมโครงการและความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมฝึ กอบรมภาษาอังกฤษ สาหรับ
การค้าสินค้าเกษตรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน
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- ในภาพรวมผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดอบรมในระดับมากทีส่ ุดร้อยละ 94.25
และการนาไปใช้ประโยชน์ในระดับมากถึงมากทีส่ ุดร้อยละ 94.29
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ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
 นักเรียนได้ความรูจ้ ากการอบรมของวิทยากร วิทยากรมีความรูภ้ าษาอังกฤษทีด่ ีมากและมีวิธีการ
สอนทีด่ ีถ่ายทอดความรูไ้ ด้ดีมาก
 อยากให้มีโครงการอบรมแบบนี้ บ่อยครั้ง อย่างน้อยเทอมละ 1 ครั้งก็จะดีค่ะ สนใจมากค่ะ และ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆ
4. สรุปค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานโครงการฯ (แยกตามหมวดค่าใช้ จ่าย)
งบประมาณที่ได้ รับการจัดสรร 26,290 บาท
4.1 ค่าตอบแทน 12,400 บาท
4.2 ค่าใช้ สอย 12,000 บาท
4.3 ค่าวัสดุ
1,890 บาท
รวมงบประมาณที่ใช้ จริง 26,290 บาท
(ผลการดาเนินงานโครงการฯ ข้ อ 1-7 สามารถหาข้ อมูลได้ จากแบบประเมินโครงการฯหรือแบบสอบถาม)

สรุปผลการดาเนินโครงการฯและข้อเสนอแนะ
ในการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการฝึ กอบรมการใช้ ภาษาอังกฤษสาหรับการค้ าสินค้ า
เกษตรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ความรู้ภาษาอังกฤษสาหรับการค้ าสินค้ าเกษตรใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน ให้ แก่ เยาวชน นักเรี ยน ที่เป็ นกาลังสาคัญของประเทศและ เพื่อเพิ่ มทักษะความรู้
การใช้ ภาษาอังกฤษด้ านการติดต่อสื่อสารสาหรั บการค้ าสินค้ าเกษตรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน แก่เยาวชน
นักเรียน ที่เป็ นกาลังสาคัญของประเทศ โดยกาจัดอบรมในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
การอบรมครั้งนี้มีเนื้อหา 2 ส่วน คือ ความรู้พ้ ืนฐานภาษาอังกฤษสาหรับการค้ าสินค้ าเกษตรในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี่ยน บทสนทนา คาศัพท์ ไวทยากรณ์ภาษาอังกฤษ และการประยุกต์ใช้ ภาษาอังกฤษสาหรับการค้ า
สินค้ าเกษตรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนในภาพรวมผู้เข้ าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ระดับมากที่สดุ ร้ อยละ 94.25 และการนาไปใช้ประโยชน์ในระดับมากทีส่ ุดร้อยละ 94.29

ปั ญหาและอุปสรรค
ไม่มี
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ผด.บส.5

ภาคผนวก ก
แบบสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
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(ภาคผนวก ก.)
แบบฟอร์มสรุปการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม
โครงการฝึ กอบรมการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับการค้าสินค้าเกษตรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน(แผนงาน
ที่ 2)

ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูริพนั ธุภ์ ิญโญ
1.ความสาคัญของโครงการ
อาเซี ยน (ASEAN) เป็ นการรวมตั วกัน ของ 10 ประเทศในทวี ป เอเชี ยตะวัน ออกเฉี ยงใต้ ผู้ น า
อาเซียนได้ ร่วมลงนามในปฎิญ ญาว่าด้ วย ความร่ วมมืออาเซียนเห็นชอบ ให้ จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN
Community) ทั้งนี้ประชาคมอาเซียน เป็ นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี
จุดเริ่มต้ น 3 ประเทศ ได้ แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย และฟิ ลิปปิ นส์ ได้ ร่วมกันจัดตั้งสมาคมอาสา (Association
of South East Asia) เมื่ อ เดื อ น ก.ค.2504 เพื่ อการร่ ว มมื อ กั น ทางเศรษฐกิ จ สั ง คมและวั ฒ นธรรม แต่
ดาเนินการไปได้ เพียง 2 ปี ก็ต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหว่างประเทศอินโดนีเซียและ
ประเทศมาเลเซีย จนเมื่อมีการฟื้ นฟูสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างสองประเทศขึ้นใหม่และได้ มีการแสวงหาหนทาง
ความร่วมมือกันอีกครั้ ง ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวได้ สาเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ ตก
ลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้ เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ในปี นั้นเองจะมีการเปิ ดกว้ างให้ ประชาชนในแต่ละ
ประเทศสามารถเข้ าไปทางานในประเทศอื่น ๆ ในประชาคมอาเซี ยนได้ อย่ างเสรี เสมือนหนึ่ ง ว่ าเป็ นประเทศ
เดียวกัน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการมีงานทาของคนไทยควรทาความเข้ าใจในเรื่องนี้จึงเป็ น
สิ่งสาคัญสาหรับทุกคน
อาเซี่ ย นมี จุ ด ก าเนิ ด มาจากสมาคมประชาชาติ แ ห่ ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ (Association of
Southeast Asian Nations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) หรือปฏิญญา
อาเซียน (ASEAN Declaration) เมื่อวั น ที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมี ประเทศสมาชิ ก 5 ประเทศประกอบด้ วย
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ และไทยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้ านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อมามีประเทศสมาชิกเพิ่มเติม ได้ แก่ บรูไนดารุส -ซา
ลาม เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชาตามลาดับ จึงทาให้ ปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิก 10 ประเทศ บริบททาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทาให้ อาเซียน
ต้ องเผชิญ สิ่งท้าทายใหม่ๆ อาทิ โรคระบาด การก่อการร้ าย ยาเสพติด การค้ ามนุษย์ สิ่งแวดล้ อม ภัยพิบัติ อีก
ทั้งยังมีความจาเป็ นต้ องรวมตัวกัน เพื่ อเพิ่ มอานาจต่อรองและขีดความสามารถทางการ แข่งขันกับ ประเทศใน
ภูมิภาคใกล้ เคียง และในเวทีระหว่างประเทศผู้นาอาเซียนจึงเห็นพ้ องกันว่าอาเซียนควรจะร่วมมือกันให้ เหนียว
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แน่ น เข้ ม แข็ง และมั่ น คงยิ่ ง ขึ้ นจึ ง ได้ ประกาศ “ปฏิ ญ ญาว่ า ด้ วยความร่ ว มมื อ ในอาเซี ย น ฉบั บ ที่ 2”
(Declaration of ASEAN Concord II) ซึ่งกาหนดให้ มีการสร้ างประชาคมอาเซียนที่ประกอบไปด้ วย 3 เสา
หลั ก ได้ แ ก่ 1) ประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คงอาเซี ย น (ASEAN Political and Security Community APSC) มุ่งให้ ประเทศกลุ่มสมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แก้ ไขปัญหาระหว่างกันโดยสันติวิธี มีเสถียรภาพและ
ความมั่นคงรอบด้ าน เพื่ อความมั่นคงปลอดภัยของเหล่าประชาชน 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community - AEC) มุ่งเน้ นให้ เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และความสะดวกในการติดต่อค้ าขาย
ระหว่างกัน เพื่อให้ ประเทศสมาชิกสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆได้ โดย และ 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio - Cultural Community - ASCC) มุ่งหวังให้ ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็ นอยู่ท่ี
ดี มีความมั่นคงทางสังคม มีการพั ฒ นาในทุกๆ ด้ าน และมีสังคมแบบเอื้ออาทร โดยจะมีแผนงานสร้ างความ
ร่ วมมือ 6 ด้ าน คือ การพั ฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม สิทธิและความยุติธรรมทาง
สังคม ความยั่งยืน ด้ านสิ่งแวดล้ อ ม การสร้ างอัตลั ก ษณ์ อ าเซี ยน การลดช่ องว่ างทางการพั ฒ นาซึ่ งต่ อมาผู้ น า
อาเซียนได้ ตกลงให้ มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้ แล้ วเสร็จเร็วขึ้นมาเป็ นภายในปี 2558
การรวมกันของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศก่อให้ เกิดเศรษฐกิจและฐานการผลิตที่ใหญ่ ข้ ึนทาให้
ตลาดขยายตั ว มีก ารบริ โภคที่เพิ่ มขึ้น ทั้งนี้ เศรฐกิจพื้ นฐานของประเทศสมาชิ ก มีความแตกต่ างหลายหลายกัน
ออกไปโดยพื้ นฐาน ด้ วยเหตุท่กี ารรวมตัวกันของทั้ง 10 ประเทศมีความจาเป็ นต้ องมีการติดต่อสื่อสารกันในมวล
หมู่ ป ระเทศสมาชิก ทั้ง 10 ประเทศโดยใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสากลในการสื่อสารกัน ระหว่ างผู้ คนในกลุ่ ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน ดังนั้นการเตรียมความพร้ อมในเรื่องภาษาอังกฤษที่ใช้ ในการสื่อสารในฐานะที่เป็ น
ภาษาสากลในการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนในระหว่างประเทศสมาชิกโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน นักเรียน
นักศึกษาที่เป็ นกาลังสาคัญของชาติในอนาคตให้ มีความรู้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับประเทศสมาชิกได้

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ ความรู้ภาษาอังกฤษสาหรับการค้ าสินค้ าเกษตรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน ให้ แก่
เยาวชน นักเรียน ที่เป็ นกาลังสาคัญของประเทศ
2. เพื่ อ เพิ่ ม ทัก ษะความรู้ ก ารใช้ ภ าษาอังกฤษด้ านการติด ต่ อ สื่อสารสาหรั บ การค้ าสิน ค้ าเกษตรในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี่ยน แก่เยาวชน นักเรียน ที่เป็ นกาลังสาคัญของประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้ าหมาย: เยาวชน นักเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปริมาณกลุ่มเป้ าหมาย: 50 คน
พื้นที่กลุ่มเป้ าหมาย: เขตกรุงเทพมหานคร
4.

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
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4.1 ประชุมผู้ร่วมดาเนินโครงการ
4.2 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
4.3 จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์การฝึ กอบรม
4.4 การจัดบรรยายให้ ความรู้
4.5 จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
5. ผลการดาเนินงาน (ให้ เขียนผลการดาเนินงานตามผลผลิตของโครงการ/เนื้อหาวิชาการ/ความรู้ พร้ อม
ภาพประกอบทีใ่ ช้ ในการจัดอบรม/กิจกรรมโดยสั งเขป)
5.1 สาระเนื้อหาวิชาการ/ความรู ้(โดยสังเขป)
โครงการฝึ กอบรมภาษาอังกฤษสาหรับการค้าสิ นค้าเกษตรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ ยน ได้ให้บริ การ
ความรู ้ แก่ นัก เรี ย น นัก ศึ ก ษา วิท ยาลัย เทคนิ ค มี น บุ รี กรุ งเทพมหานคร ในเนื้ อหาสาระในประเด็ น ดังนี้ 1) พื้ น
ฐานความรู ้ภาษาอังกฤษสาหรับระดับอนุ ปริ ญญา และอาชี วศึกษา 2) การใช้ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่ อสารด้าน
การซื้ อขายสิ นค้าและการต่ อรองราคา 3) การใช้ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่ อสารด้านการซื้ อขายตัว๋ โดยสาร รถ
โดยสาร รถไฟ เครื่ องบิน 4) การใช้ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่ อสารด้านการค้า 5) การใช้ภาษาอังกฤษสาหรับการ
สื่ อสารด้านคาศัพท์ในร้านค้า และ 6) การใช้ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่ อสารด้านการเช็คเอาท์ นอกจากนี้ การจัด
อบรมครั้งนี้ยงั ได้จดั กิจกรรมกลุ่มให้กบั ผูเ้ ข้าอบรมดังนี้
1. กิจกรรมที่ 1 ทักทาย เชิญชวน ลูกค้า โดยในกิจกรรมนี้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้ และได้รับความรู ้ในเรื่ อง การ
สนทนา ทักทายและการเชิญชวนลูกค้า ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริ งในชีวติ ประจาวัน
2. กิจกรรมที่ 2 แนะนา และนาเสนอสิ นค้า โดยในกิจกรรมนี้ นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้ และได้รับความรู ้ในเรื่ อง การ
แนะนาและการเสนอขายสิ นค้าแก่ลูกค้าในสถานการณื ต่างๆที่เกิดชึ้นในร้านค้า ห้างสรรพสิ นค้า และ
ร้านค้าประเภทต่างๆ
3. กิจกรรมที่ 3 ฝึ กพูดบทสนทนาเพื่อรู ้จกั ใช้ศพั ท์ สานวน เกี่ยวกับการบอกจุดหมาย ปลายทาง เที่ยวเดินทาง
ราคาตัว๋ โดยสาร โดยในกิ จกรรมนี้ นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้ และรับความรู ้ การใช้คาศัพท์และความหมายของ
คาศัพ ท์ประเภทต่ างๆ และใช้ในสถานการณ์ ที่ แตกต่างกันออกไป สานวนที่ใช้ในการสื่ อสาร (English
Expression) การบอกและสื่ อสารในการกาหนดทิ ศทางในการเดิ นทาง การใช้ภาษาอังกฤษในด้านการ
สื่ อสารเพื่ อชื้ อตัว๋ โดยสาร ซึ่ งทั้งหมดที่ นัก เรี ย นได้เรี ยนรู ้ เป็ นการเกิ ดขึ้ น ในสถานการณ์ จริ งที่ นักเรี ย น
สามารถนาเอาไปใช้ได้
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4. กิจกรรมที่ 4 ฝึ กพูดบทสนทนาเพื่อซื้ อตัว๋ รถโดยสาร โดยในกิจกรรมนี้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้ และรับความรู ้
เรื่ องซื้ อตัว๋ รถโดยสาร การบอกสถานที่และเวลาที่จะต้องเดินทาง ประเภทของรถโดยสารประเภทต่างๆ
การบอกข้อมูลแก่ผสู ้ นทนาในการซื้ อตัว๋ โดยสาร
5. กิ จกรรมที่ 5 การเรี ยนรู ้คาศัพท์จากวิทยากร (Words Study) โดยในกิ จกรรมนี้ นักศึ กษาได้เรี ยนรู ้ และรับ
ความรู ้เรื่ องคาศัพท์ที่เป็ นประโยชน์และจาเป็ นในการสนทนาและการสื่ อสาร ประเภทของคาศัพท์ หน้าที่
ของคาศัพท์ ความหมายในหน้าที่ของคาศัพท์ประเภทต่างๆในประโยคภาษาอังกฤษ ในเรื่ องการสื่ อสารที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ การเลื อ กใช้ ค าที่ เหมาะสมในประเภทและสถานการณ์ ต่ า งๆที่ นั ก เรี ย นจะต้อ งพบใน
ชีวติ ประจาวัน
6. กิ จกรรมที่ 6 การเรี ย นรู ้ ค าศัพ ท์จากวิท ยากร (Words Study) ในร้ านขายของที่ ระลึ ก โดยในกิ จกรรมนี้
นักศึกษาได้เรี ยนรู ้ และรับความรู ้เรื่ องคาศัพท์ที่เป็ นประโยชน์และจาเป็ นในการสนทนาและการสื่ อสาร
ประเภทของค าศัพ ท์ หน้า ที่ ข องค าศัพ ท์ ความหมายในหน้ าที่ ข องค าศัพ ท์ ป ระเภทต่ า งๆในประโยค
ภาษาอังกฤษ ในเรื่ องการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ การเลือกใช้คาที่เหมาะสมในประเภทและสถานการณ์
ต่างๆที่ นกั เรี ยนโดยเน้นที่ สถานการณ์ ในร้ านขายของที่ ระลึ ก เพื่อให้บริ การแก่ นกั ท่องเที่ ยวและผูส้ นใจ
อื่นๆทัว่ ไป
7. กิจกรรมที่ 7 การเรี ยนรู ้คาศัพท์ที่จาเป็ นที่ตอ้ งเรี ยนรู ้ในการสื่ อสาร ด้านคาศัพท์ที่ใช้ในการค้าขายโดยใน
กิจกรรมนี้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้ และรับความรู ้เรื่ องคาศัพท์ที่เป็ นประโยชน์และจาเป็ นในการสนทนาและการ
สื่ อสาร ประเภทของคาศัพท์ หน้าที่ของคาศัพท์ ความหมายในหน้าที่ของคาศัพท์ประเภทต่างๆในประโยค
ภาษาอังกฤษ ในเรื่ องการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ การเลือกใช้คาที่เหมาะสมในประเภทและสถานการณ์
ต่างๆที่นกั เรี ยนจะต้องใช้ ทั้งนี้เน้นคาศัพท์ในด้านการค้าโดยเฉพาะการค้าสิ นค้าเกษตร
8. กิ จกรรมที่ 8 การเรี ยนรู ้คาศัพท์ที่จาเป็ นที่ตอ้ งเรี ยนรู ้ในการสื่ อสาร คาศัพ ท์ในร้ านค้า โดยในกิ จกรรมนี้
นักศึกษาได้เรี ยนรู ้ และรับความรู ้เรื่ องคาศัพท์ที่เป็ นประโยชน์และจาเป็ นในการสนทนาและการสื่ อสาร
ประเภทของค าศัพ ท์ หน้า ที่ ข องค าศัพ ท์ ความหมายในหน้ าที่ ข องค าศัพ ท์ ป ระเภทต่ า งๆในประโยค
ภาษาอังกฤษ ในเรื่ องการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ การเลือกใช้คาที่เหมาะสมในประเภทและสถานการณ์
ต่างๆที่นกั เรี ยนจะต้องใช้ ทั้งนี้ เน้นคาศัพท์ในด้านการค้าโดยเฉพาะร้ านค้าที่ขายสิ นค้าประเภทต่างๆ เป็ น
การมุ่งเน้นในนักเรี ยนเรี ยนรู ้คาศัพท์ในระดับที่สามารถสื่ อสารได้ (Functional English)
9. กิ จกรรมที่ 9 การเรี ยนรู ้ คาศัพ ท์ที่ จาเป็ นที่ ต้องเรี ยนรู ้ ในการสื่ อสาร ศัพ ท์ก ารค้าและการตลาด โดยใน
กิจกรรมนี้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้ และรับความรู ้เรื่ องคาศัพท์ที่เป็ นประโยชน์และจาเป็ นในการสนทนาและการ
สื่ อสาร ประเภทของคาศัพท์ หน้าที่ของคาศัพท์ ความหมายในหน้าที่ของคาศัพท์ประเภทต่างๆในประโยค
ภาษาอังกฤษ ในเรื่ องการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ การเลือกใช้คาที่เหมาะสมในประเภทและสถานการณ์
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ต่าง ทั้งนี้โดยเน้นคาศัพท์ในหมวดหมู่ที่สาคัญประเภทต่างๆ ที่เป็ นศัพท์การค้า (Trade) และคาศัพท์ทางการ
ตลาด ( Marketing)
10. กิจกรรมที่ 10 การเรี ยนรู ้คาศัพท์ที่จาเป็ นที่ตอ้ งเรี ยนรู ้ในการสื่ อสาร ศัพท์สินค้าเกษตร โดยในกิจกรรมนี้
นักศึกษาได้เรี ยนรู ้ และรับความรู ้เรื่ องคาศัพท์ที่เป็ นประโยชน์และจาเป็ นในการสนทนาและการสื่ อสาร
ประเภทของค าศัพ ท์ หน้า ที่ ข องค าศัพ ท์ ความหมายในหน้ าที่ ข องค าศัพ ท์ ป ระเภทต่ า งๆในประโยค
ภาษาอังกฤษ ในเรื่ องการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ การเลือกใช้คาที่เหมาะสมในประเภทและสถานการณ์
ต่าง ทั้งนี้ โดยเน้นคาศัพท์ในหมวดหมู่ที่สาคัญประเภทต่างๆ ที่เป็ นศัพท์การค้าสิ นค้าเกษตร (Agricultural
Products) ที่สาคัญในต่างๆ เช่น ผักและผลไม้
ซึ่งกิจกรรมทั้ง 10 กิจกรรมนี้ เป็ นการฝึ กนาเอาความรู ้ในภาคทฤษฏีมาใช้เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ในการใช้
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริ งเพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการเตรี ยมนักเรี ยนเข้าสู่ ตลาดแรงงาน

5.2 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ในการดาเนินโครงการฝึ กอบรมการใช้ ภาษาอังกฤษสาหรับการค้ าสินค้ าเกษตรในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี่ยน สามารถดาเนินการได้ ตามเป้ าหมายทั้งในส่วนของผลผลิตและผลลัพธ์ ดังนี้
5.2.1 จานวนผู้เข้ าร่วมโครงการ
1) จานวนผู้เข้ ารับบริการวิชาการ แบ่งเป็ นเพศหญิง 55 คน เพศชาย 3 คน
2) วุฒิการศึกษาของผู้เข้ ารับบริการวิชาการ ปวส 30 คน ปวช 28 คน
3) อายุเฉลี่ยของผู้เข้ ารับบริการวิชาการ 18 ปี อายุน้อยสุด 17 ปี และอายุมากสุด 19 ปี
4) ระดับความรู้/ความเข้ าใจก่อนเข้ าร่วมการอบรมมีความรู้ในระดับปานน้ อ หลังเข้ าร่วมการ
อบรมมีความรู้ในระดับมากที่สดุ
5.2.2 ความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วมโครงการ
1) ผู้ เข้ าร่ วมการอบรมมีความพึ งพอใจในด้ านการถ่ ายทอดความรู้ ความชัดเจนในการตอบ
คาถาม และการใช้ ส่อื ประกอบการฝึ กอบรมของวิทยากรในระดับมากที่สดุ ร้ อยละ 97.60
2) ผู้เข้ าร่วมการอบรมมีความพึงพอใจในด้ านความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัด ความเหมาะสม
ของสถานที่ และการให้ บริการและการอานวยความสะดวกของผู้จัดอบรมในระดับมากที่สดุ ร้ อยละ 95.00
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3) ผู้เข้ าร่ วมการอบรมมีความพึงพอใจในด้ านเนื้อหากิจกรรม การถามข้ อมูลการซื้อขายสิ นค้ า
และการต่อรองราคา การซื้อขายตั๋วโดยสารต่างๆ คาศัพท์ท่ใี ช้ ในการค้ า คาศัพท์ในร้ านค้ า และคาศัพท์ท่เี ช็ค
เอ๊าท์ ในระดับมากที่สดุ ร้ อยละ 97.60
4) ผู้เข้ าร่วมการอบรมสามารถนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์ ในระดับมากที่สดุ ร้ อยละ 97.80
สรุปภาพรวมในการจัดอบรม ผู้เข้ าร่ วมอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ร้ อยละ 97.80
และการนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์ ในระดับมากที่สดุ ร้ อยละ 98.00
5.2.3 ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ.วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
5.2.4 ค่าใช้ จ่ายในการจัดอบรม
โครงการฝึ กอบรมการใช้ ภาษาอังกฤษสาหรับการค้ าสินค้ าเกษตรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน
ได้ รับงบประมาณในการจัดอบรมให้ บุคคลที่เกี่ยวข้ อง และผู้ท่สี นใจ ทั้งหมด 26,290 บาท และได้ มีการใช้
งบประมาณจริงเท่ากับ 26,290 บาท
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ตัวชี้ วัด
ผลผลิต (Output)
1. เชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ ารับบริการ
2. เชิงคุณภาพ : ร้ อยละความพึงพอใจของผู้เข้ ารับบริการในกระบวนการ ให้ บริการ
3. เชิงเวลา : ร้ อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้ วเสร็จตามระยะเวลาที่ กาหนด
4. เชิงต้ นทุน :ต้ นทุน/ค่าใช้ จ่ายของการให้ บริการวิชาการแก่สงั คมตาม งบประมาณ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เชิงปริมาณ : ร้ อยละของผู้เข้ ารับบริการนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์
2. เชิงคุณภาพ:ร้ อยละความพึงพอใจของผู้เข้ ารับบริการโครงการวิชาการแก่สงั คม

หน่วย
นับ

รวมทั้งสิ้ น
ผลการ
เป้าหมาย ดาเนินการ

คน
ร้ อยละ
ร้ อยละ
บาท

50
86
100

58
95.00
100

26,290

26,290

ร้ อยละ
ร้ อยละ

84
86

98.00

97.80

6. ผู้รับบริการ/หน่ วยงาน ได้ รับความรู้ /ประโยชน์ ดังนี้
6.1นักเรียน ที่เข้ าร่วมโครงการมีความรู้ภาษาอังกฤษสาหรับการค้ าสินค้ าเกษตรในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี่ยน เพิ่มขึ้น
6.2นักเรียน ที่เข้ าร่วมโครงการสามารถใช้ ภาษาอังกฤษด้ านการติดต่อสื่อสารสาหรับการค้ าสินค้ าเกษตรใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน มีความรู้เพิ่มขึ้นในระดับที่สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้
7. สรุ ปโดยภาพรวม และความคิดเห็นของผู้รับบริ การ
 นักเรียนได้ ความรู้จากการอบรมของวิทยากร วิทยากรมีความรู้ภาษาอังกฤษที่ดีมากและมีวิธกี ารสอนที่ดี
ถ่ายทอดความรู้ได้ ดีมาก
 อยากให้ มีโครงการอบรมแบบนี้บ่อยครั้ง อย่างน้ อยเทอมละ 1 ครั้งก็จะดีค่ะ สนใจมากค่ะ และสามารถ
นาไปใช้ ประโยชน์ได้ จริงๆ
 ต้ องการให้ จัดเพิ่มเติม

8. เชื่อมโยงกับชุดวิชา/ผลงานวิจยั
92712…ชื่อชุดวิชา…การบริหารการผลิตและการตลาด (หน่วยที่ 5 ผลกระทบเขตการค้ าเสรีกบั การ
บริหารการผลิตและการตลาดสหกรณ์)
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9. การจัดทาโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพือ่ การนาชมและแนะนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จากการบริการวิชาการ
มาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุง/บูรณาการ พัฒนาการเรียนการสอนในชุดวิชา/หลักสูตรและ/หรือการวิจยั
ดังนี้
ชื่อเรือง
การให้บริการวิชาการแก่สงั คม
โครงการฝึ กอบรมการใช้
ภาษาอังกฤษสาหรับการค้ าสินค้ า
เกษตรในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี่ยน

ผลงานทีน่ าไปพัฒนา/ปรับปรุง/
บูรณาการการเรียนการสอน/
การวิจยั
บูรณาการการเรียนการสอน
92712…ชื่อชุดวิชา…การบริหารการ
ผลิตและการตลาด (หน่วยที่ 5
ผลกระทบเขตการค้าเสรีกับการ
บริหารการผลิตและการตลาด
สหกรณ์)

หลักฐาน

......................................................................................................

หมายเหตุ แบบฟอร์มสรุ ปฯ ข้อ 1-7 จัดทาประมาณ 3-5 หน้ า (พร้ อมไฟล์แนบ) เพื่อนาขึ้นเว็บไซด์ต่อไป
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กำหนดกำรอบรมภำษำอังกฤษสำหรับกำรค้ำสินค้ำเกษตรในประชำคมเศรษฐกิจอำเซี่ยน
ณ. วิทยำลัยเทคนิคมินบุรี
วันอังคำรที่ 13 มิถุนำยน 2560

9.00-12.00 น.
บรรยำยและกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง ควำมรู้
พื้นฐำนภำษำอังกฤษสำหรับกำรค้ำสินค้ำ
เกษตรในประชำคมเศรษฐกิจอำเซี่ยน
โดย รศ ดร. สุนันท์ สีสังข์
วิทยำกรกลุ่ม
1. รศ ดร อนุชำ ภูริพันธ์ภิญโญ
2. นำงสำวสุกัญญำ สุขวุฒิ

12.00-13.00 น.
พัก
รับ
ประทำน
อำหำร
กลำงวัน

อำหำรว่ำง เวลำ 10.15 -10.30 น. และ 14.15. -14.30 น.

13.00-16.00 น.
บรรยำยและกิจกรรมกลุ่ม บท
สนทนำ คำศัพท์ ไวทยำกรณ์
ภำษำอังกฤษ และกำรประยุกต์ใช้
ภำษำอังกฤษสำหรับกำรค้ำสินค้ำ
เกษตรในประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซี่ยน
โดย รศ ดร. อนุชำ ภูริพันธ์ภิญโญ
วิทยำกรกลุ่ม
1. นำงสำวสุกัญญำ สุขวุฒิ
2. นำงสำวสุลักษณ์ คงแก้ว
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โครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับการค้าสินค้าเกษตร
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน

โดย
รองศาสตราจารย์ ดร. อนุชา ภูริพันธุ์ภญ
ิ โญ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
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พืน้ ฐานภาษาอังกฤษสาหรับการค้ า
ในชีวิตประจาวันกิจกรรมการซื้อขายมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้า เครื่อง อุปโภค บริโภค การซื้อ
ของที่ระลึก การซื้อตั๋วโดยสารประเภทต่าง ๆ ผู้เรียนจาเป็นต้องเรียนรู้ ศัพท์สานวน ที่เหมาะสมและแตกต่าง
กันไป ซึ่งประกอบด้วยการถามราคาของสินค้า ขนาด ระยะทาง ระยะเวลา ทางเลือก รวมทั้งการต่อรองราคา
การบอกผลการตัดสินใจ ซึ่งกิจกรรมการ ซื้อขายอาจเกิดขึ้นแบบเป็นทางการ และไม ,เป็นทางการ ต้องเลือกใช้
ภาษาให้ถูกต้อง บรรลุ วัตถุประสงค์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผูเ้ รียนสามารถ ฟ้ง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในการเจรจาซือ้ ขายในสถานการณ์
ที่ ต่างกันได้ โดยใช้สถานการณ์จาลอง และสื่อที่เหมาะสม
ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 การถามข้อมูล
เรื่องที่ 2 การซือ้ ขายสินค้าและการต่อรองราคา
เรื่องที่ 3 การซื้อขายตั๋วโดยสาร รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน
เรื่องที่ 1 การถามข้อมูล
ในการซื้อขาย ผูซ้ อื้ ต้องรู้จักใช้สานวนภาษาเพื่อถามข้อมูล และผูข้ ายต้องใช้สานวนภาษา เพื่อการให้
ข้อมูลไต้ถูกต้อง แสดงความพร้อมในการอานวยความสะดวกแก่ลูกค้าในแต่ละ สถานการณ์ดังนี้

ลูกค้า
บอกความต้องการในการซื้อสิ นค้า
Excuse me, do you have ?
Em looking for
I want

พนักงานขาย
ต้องใช้ภาษาในการขายสิ นค้า ดังนี้
ทักทาย Good momins/ Hello.
sell ? ไต,ถาม Do vou need some help?
Can I help you?
What can I do for you?
If you need anything, please let me know.
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Situation 1 At the souvenir shop. (ทร้านขายของทระลก)
ตัวอย่างบทสนทนาในการทักทายและได้ถามความต้องการ รวมทั้งการอานวยความ
สะดวกแก่ลูกค้าอย่างสุภาพ โดยใช้คาทักทายให้เหมาะสมกับช่วงเวลา พนักงานขาย : Good
morning. Can I help you?
ลูกค้า
:
I want to buy some souvenirs.
พนักงานขาย :
Please come and look around.

กิจกรรมที่ 1 ทักทาย เชิญชวน ลูกค้า
แกพูดบทสนทนาต่อไปนี้โดยสมมติตวั ท่านเป็ นพนักงานขาย ใช้ประโยคที่เหมาะสมเติมลงใน
ช่องว่างต้านขวามือเพื่อทักทาย และเชิญชวนลูกค้า
พนกงานขาย : Hello. Can I help you?^^

• Good morning. Do you need some help?
•

Hello _____ . What can I do for you?

• Do you need some help?
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ลูกค้า (บอกความต้องการ)
I want to buy some souvenirs.

I am looking for a fashionable t-shirt
Do you have herb products ?
Can you show me some souvenirs?

แบบทดสอบ 1 จงเรี ยงลาดับประโยคการสนทนาระหว่างพนักงานขายกับลูกค้าใน
การเชิญชวนและแสดงความต้องการซื้อสิ นค้า
(A) Yes, please. I’m looking for a pearl necklace.
(B) Good morning.
(C) Can I help you?
(D) This way, please.

เรื่ องที่ 2 การซื้อขายสิ นค้ าและการต่ อรองราคา
ในการซื้อขายสิ นค้า แหล่งขายสิ นค้ามีท้งั ประเภทที่เป็ นห้างสรรพสิ นค้าที่ขายสิ นค้า ประเภทราคา
ตามป้ายราคา (fixed price) และร้านค้าย่อยที่ลูกค้าสามารถต่อรองราคาสิ นค้าไต้

การแนะนา การนาเสนอสินค้า
ในการนาเสนอสิ นค้า ผูข้ ายต้องอธิบาย และให้ขอ้ มูลสิ นค้าตามที่ลูกค้าแสดงความ ต้องการ‘ฝึ กพูด
บทสนทนาต่อไปนี้ที่แสดงความต้องการของลูกค้าว่าต้องการสิ นค้าประเภทใด แบบใด และผูข้ ายควรจะใช้
ภาษาในการไต,ถามความต้องการ แนะนาสิ นค้าแก่ลูกค้าอย่างไร
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ลูกค้า

พนักงานขาย

I’d like to buv a shirt/some socks
What’s this?

We have''Nike’, ‘Crocodile’, and many others
It’s a water dipper.

What’s it for?
What’s it made of?

It’s for taking water.
It’s made of coconut shell.
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Situation 2 At the souvenir shop
พนักงานขาย
ลูกค้า
พนักงานขาย
ลูกค้า
พนักงานขาย

We have woven baskets, boxes and some silverware.
What do you have in mind?
I’d like to buy a beautiful silver necklace, but not too expensive.
OK. I’ll show you this. It’s handmade. It’s from the ‘One Tambon One Product’
policy.
Can I try it on?
Sure.

กิจกรรม 2 แนะนา และนาเสนอสินค้า
‘ฝึ กสนทนาโดยแทนที่ประโยคด้วยคาในวงเล็บ
What’s this?
It’s a water dipper. (กระบวยตักนา) It’s a homemade whiskey. (สุ ราTแพา,น)
------------------------------------------------------(home-made whiskey.), (foot massager)
It’s a foot massager.
►
What’s One Tambon One Product Policy?
It’s the government policy to promote
one product per village.

แบบทดสอบ 2 ฝึ กเรี ยงลาดับบทสนทนาในการแนะนาสินค้าต่อไปนี้
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Do you have some Thai silk?
Yes, we have many colours and many kinds of silk.
Please come this way.
Good afternoon.
Can I help you?
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แบบทดสอบ 3 เรี ยงลาดับบทสนทนาในการแนะนาสินค้าต่อไปนี้
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)

It’s a handbag.
What’s it made of?
What’s this?
Do you have other colours?
Can I see the pink one, please.
Sure. Here you are.
It’s made of hand-woman silk.
Yes. They come in green, pink, orange and blue.

ต่ อรอง ตกลงราคา
ในการซื้อสิ นค้าตามร้านค้าทัว่ ไปที่ไม่ใช่หา้ งสรรพสิ นค้า ผูซ้ ้ือสามารถต่อรองราคาไค้ โดยใช้ภาษา
ที่แสดงความต้องการให้ผขู ้ ายลดราคาสิ นค้าลง จานวนเงินที่ตอ้ งการให้ผขู ้ ายลด ราคาลง
ลูกค้า
How much it is?
It’s too expensive.

พนักงานขาย
Jt’g four hundred baht
It’s very cheap.

Can you lower the price?

How much can you pay?

แกบทสนทนาต่อไปนี้โดยแทนที่ดว้ ยคาในวงเล็บ
Can you lower the price ? ---------------------- ► Can vou make it 250 baht!
(make it 250 baht)
It’s too expensive.
That very expensive.
(That’s very)
What about ?
What about 250 baht?
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Situation 3

Can you lower the price?
ลูกค้า
: How much is it?
พนักงานขาย : It’s not too expensive. It’s sixty-five dollars.
ลูกค้า
: What about this small one?
พนักงานขาย : It’s fifty-two.
ลูกค้า
: I’ll take the first one. But can you lower the price?
พนักงานขาย : How much can you pay?
ลูกค้า
: What about sixty dollars?
พนักงานขาย :
O.K.

แบบทดสอบ 4 จงเรี ยงลาดับประโยคการต่อรองราคาสินค้าต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

How much for this one?
How about fifteen?
O.K. sir.
That’s too expensive.
If you pay by cash, we can make it ten percent discount.
Two hundred dollars.

เรื่ องที่ 3 การซื้อขายตัวโดยสาร
ในการเดินทางท่องเที่ยว มีวิธีเดินทาง และการบริ การต่าง ๆ ทั้งรถโดยสาร รถไฟ และ เครื่ องบิน
ผูเ้ รี ยนต้องรู ้คาศัพท์ สานวนในการบอกระยะของการเดินทาง วันเวลาเดินทาง เพื่อแจ้ง แก่พนักงานขาย
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Situation 4

At the railway station.
ลุกค้า
: I want to buy a ticket for Chiang Mai, please?
พนักงานขาย
One way or return, sir?
Return, please. How much is the fare?
ลุกค้า
พนักงานขาย
It’s two thousand two hundred fifty baht. Which day do you want to leave and
your return trip?
ลุกค้า
I’ll take a night trip to Chiang Mai on 19th November and come back on the
evening of 25th November, please.
พนักงานขาย
O.K. Here is your ticket. The train departs from platform 6 at 18.30 p.m.
ลูกค้า

พนักงานขาย

Excuse me. I want to buy a ticket for Songkhla 1 please?
Can I have a train ticket for Surat Thani ,
please.
How much is the fare?

• One way or return?
• When do you want to leave?
• It ’ร 450 baht one way

กิจกรรมทื 4 แกพูดบทสนทนาต่อไปนี้ เพื่อรู้ จกั ใช้ศพั ท์ สานวน เกี่ ยวกับการบอกจุดหมาย
ปลายทาง เที่ยวเดินทาง ราคาตัว๋ โดยสาร
V

ลูกคา
I want to buy a ticket to
I want to buy two
tickets to
a one way ticket to
How much is the fare?

CL/

พนักงานขาย
When
do you want to travel?
On which day
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แบบทดสอบ 5 จงเรี ยงลาดับประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

When are you travelling, sir?
The bus leaves at 13, 15, 17 p.m. Which one do you prefer?
Good morning. I’d like to buy a ticket to Udon Thani, please?
Saturday afternoon.
I’ll take the 3 o’clock bus. How much is it?
It’s 650 baht.

Could I book

a

ลูกค้า

พนักงานขาย

ticket

• May I know your departure time, please?

round trip
Bangkok1 • Hold on, please. I’ll check for you.
ticket
to
• Your code is QXZ798y
plea.se?
two return
• Could you pick up your ticket at
tickets
three o ’clock .
1

Making reservation for your flight.
ในการซื้อตัว๋ โดยสารเครื่ องบิน อาจต้องรู ้จกั ศัพท์ สานวน เกี่ยวกับเที่ยวบิน (flight) การ
กาหนดรหัสตัว๋ จอง (code) ราคา

Situation 5 Booking air ticket
พนักงานขาย : Good morning. Nok Air. May I help you?
: Hello. I’d like to book a return ticket to Phuket for this Saturday afternoon,
ลูกค้า
please.
พนักงานขาย : We have two flights on Saturday afternoon. The first one is 14.30 p.m. and the
other flight leaves at 17.45 p.m. Which one do you prefer?
: Could I take the 17.45 flight, please? And I want to leave Phuket earliest on
ลูกค้า
Tuesday.
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พนักงานขาย :
ลูกค้า :
พนักงานขาย :
ลูกค้า :
พนักงานขาย :

Allright. I check for you. There is a flight at 6.30 a.m. on Tuesday. Is that
O.K.?
That’s great.
May I have your name, please?
It’s Virut Somchart.
Your seat is now booked. The code is ZG970H and the price is 6,300
Please pick up your ticket within 5 p.m. this afternoon,
O.K. Thank you.

ลู ก ค้ า :
แกบทสนทนาการจองตัว๋ เครื่ องบินโดยแทนที่ดว้ ยคาในวงเล็บ

กิจกรรมที่ 5

ลูกค้า
I’d like to book a return ticket to New York.
(make a booking) -------------------►
I want to make a booking to New York
(for two tickets)

I want to make a booking to New York.
I want to make a booking to New York for
two tickets.

พนักงานขาย
Which day do you want to fly?
(are you travelling) are you
travelling ?
leaving

Which day do you want to leave?
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)

Yes, which date do you want to fly?
And the way back?
19th of November, please.
Before 15th of November at 5.00 p.m., sir.
When is the dead line for issuing the ticket?
25th of November.
Excuse me, I want to make a booking for Singapore from Bangkok for 2 tickets,
please.

Situation 6 At the bus terminal.
ลูกค้า
I’d like to I go to Ayudhaya.
want to
By a ticket to Hua Hin.
How much is the ticket?
ลูกค้า
พนักงานขาย
ลูกค้า
พนักงานขาย
ลูกค้า
พนักงานขาย

It’s

พนักงานขาย
baht
one-way. round trip.

The bus will leave Bangkok at (6p.m.) .

Excuse me. Ed like to go to Khon Khaen. How much is the ticket?
It’s 370 baht one-way.
What time does the bus leave?
Every 2 hours, sir.
I’ll take a one-way ticket for the next bus.
O.K. Here is your ticket and your change.

กิจกรรมทื 6 แกทัเงบทสนทนาเพื่อซื้อตัว๋ รถโดยสาร
V

ลูกคา
I want to go to Krabi.
Hello . I want to go to Krabi.
Hello. I want to buy a ticket to Krabi.

CL/

พนักงานขาย
The fare is 600 baht.
It’s 600 baht for one way, sir .

แบบทดสอบ 6 จงเรี ยงลาดับประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
(A)
(B)
(C)
(D)

It’s 700 baht, sir.
When does the bus to Udorn leave?
At 12.30.
How much is the ticket?

Words Study
Souvenirs (ของทีระลึก)
คาศัพท์/สานวน

ความหมาย

Please come in.
Please pay here.
lacquerware

เชิญข้างในเลยค่ะ
ชาระเงินที่นี่
เครื่ องเงิน

bronzeware
silverware
wicker work
wood carvings
china

เครื่ องทองเหลือง
เครื่ องเงิน
เครื่ องจักสาน
เครื่ องแกะสลัก

pottery
ceramics

เครื่ องกระเบื้อง
เครื่ องปนดินเผา
เครื่ องเซรามิค

mugs
vases

เหยือก

photo frames
paper weights
baskets

กรอบรู ป
ที่ทบั กระดาษ

boxes

กล่อง

trays
coasters

ถาด
ที่รองแก้ว

แจกัน

ตะกร้า
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คาศัพท์/สานวน
We have silverware, china and
ceramics.

ความหมาย
รานเราม่เครื องเงิน เครื องกระฌอง เครื อง
เซรามิค

Yes, we have mugs, vases and
baskets.
How many would you like?

ในร้านมีถว้ ยกาแฟ แจกัน ตะกร้า

do you need?
What style do you like?
How much can you pay?
What do you have in mind?

ท่านต้องการจานวนเท่าไร
ท่านชอบแบบไหน
ท่านอยากไต้ราคาเท่าไร
ท่านอยากไต้แบบไหนคะ

Female Accessories (เครื องแต่ งกายหญิง)
คาศัพท์
T-shirt
sweater
dress
skirt
suit
jeans
pants
high heels
cap
handbag
sunglasses
eye glasses
tiepin
jacket
something fashionable

ความหมาย
เสื้ อยืด
M
เสอกนหนาว
กระโปรงชุด
กระโปรง
ชุดสูท
QJ

t=A ฮ'

กางเกงยนส
กางเกงขายาว
รองเท้าส้นสูง
หมวกไม่มีปีก
กระเป้าสะพาย
แว่นกันแดด
แว่นตา
เข็มกลัดเนคไท
เสื้ อคลุม
สิ นค้าประเภทที่กาลังอยูใ่ นความนิยม
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made of (ทามาจาก): It is made of steel. It’s gold.
คาศัพท์

ความหมาย

silk
batik

ผ้าไหม
ผ้าบาติก

plastic

พลาสติก

polyester
teak wood
coconut shell

ใยสังเคราะห์
ไม้สกั
กะลามะพร้าว

cotton
steel
hand - woven

ผ้าย
เหล็ก
ทอมือ

real gold
real pearl
Can you lower the price?
Can vou lower it (two hundred/
10 dollars) ?
all right
other

ทองแท้
ไข่มุกแท้
ลดราคาอีกได้ไหม
ลดเหลือ 200 บาท/10 ดอลลาร์ได้ไหม
ตกลง
อันอื่น ชิ้นอื่น
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แบบทดสอบท้ ายบท
ให้จบั คู่คาศัพท์ สานวน หรื อประโยคต่อไปนี้ โดยใส่หมายเลขให้ถูกต้อง
A. made of
1. coasters, trays, boxes
B. something fashionable
2. How much can you pay?
C. O.K. Thank you.
3. Can I try it on?
D. wicker work
4. What do you have in mind?
E. souvenirs
5. basket
F. female accessories
6. gold
G. 1st December
7. And the way back?
H. How about 650 baht?
8. The code is YZK035i
I. Sure.
9. high heels
J. Your seat is now booked.
10. Here is your ticket.

คำศัพท์ที่จำเป็นที่ต้องเรียนรู้ในกำรสื่อสำร
หมวดที่ 1 ศัพท์ทใี่ ช้ในการค้าขาย
ต่อไปนี้เป็นคาภาษาอังกฤษที่คุณอาจพบว่ามีประโยชน์เมื่อซื้อของ
cheap

ถูก

customer

ลูกค้า

discount

ส่วนลด

expensive

แพง
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price

ราคา

sale

การขาย

shop

ร้านค้า

shopping bag ถุงซื้อของ

shopping list

รายการซื้อ
ของ

special offer ข้อเสนอพิเศษ
to buy

ซื้อ

to sell

ขาย

to order

สั่งของ

to go shopping ไปซื้อของ
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หมวดที่ 2 คาศัพท์ในร้านค้า

คาศัพท์ในร้านค้าที่พบบ่อยมีดังนี้
aisle

ช่องทางเดิน

basket

ตะกร้า

counter

เคาน์เตอร์

fitting room ห้องลองชุด
manager

ผู้จัดการ

shelf

หิ้ง
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shop
assistant

ผู้ช่วยในร้าน

shop window หน้าต่างร้านค้า
stockroom

ห้องเก็บสินค้า

trolley

รถเข็น

หมวดที่ 3 ที่เช็คเอาท์

คาศัพท์ในที่เช็คเอาท์ที่พบบ่อยมีดังนี้
cashier

พนักงานเก็บเงิน

cash

เงินสด

change

เงินทอน

checkout

เช็คเอาท์

40

complaint

การร้องเรียน

credit card

บัตรเครดิต

in stock

มีของ

out of stock

ไม่มีของ

plastic bag / carrier
ถุงพลาสติก/ถุงใส่ของ
bag
purse

กระเป๋าเงิน

queue

คิว

receipt

ใบเสร็จ

refund

เงินคืน

till

เครื่องเก็บเงิน

wallet

กระเป๋าสตางค์
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หมวดที่ 4 ศัพท์กำรค้ำและกำรตลำด
คำศัพท์ในกำรค้ำและกำรตลำดที่พบบ่อยมีดังนี้
1. consumer – คอน-ซิว-เมอร์ แปลว่า ผู้บริโภค แตกต่างจาก customer
(ลูกค้า) ตรงที่ผู้บริโภคจะซื้อสินค้า/บริการไปใช้เอง แต่ลูกค้าอาจเป็นผู้ค้าปลีก/ส่ง ที่
ซือ้ จากเราไปขายต่อ
2. cost – คอสท แปลว่า ต้นทุน ในเชิงธุรกิจจะถือว่า cost คือต้นทุน แต่สามารถ
แปลว่า ค่าใช้จ่าย/ราคา ได้ด้วยนะ
เพิ่มเติม income = รายได้
profit = กาไร
loss = ขาดทุน
3. develop – ดี-เวล-เลิพ แปลว่า ปรับปรุง/พัฒนา นอกจากการพัฒนาสินค้าที่
มีอยู่เดิม ยังสามารถใช้กบั การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาอีกด้วย
4. distribution – ดิส-ทริ-บิว-เชิน แปลว่า การแจกจ่าย ใช้กับการส่งมอบ
สินค้าไปยังลูกค้า หรือผู้บริโภค
5. end-user – เอนด์-ยิวเซอร์ แปลว่า ผู้บริโภค ความหมายเหมือนกับ
consumer สาหรับการตลาดแล้ว สินค้าแต่ละชนิดจะถูกออกแบบมาเพื่อ end-user
โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นผู้บริโภคคนสุดท้ายที่สินค้าจะไปถึง
6. feature – ฟี-เชอร์ แปลว่า ลักษณะ ใช้ในการบรรยายว่าสินค้ามีลักษณะ
รูปร่างภายนอกเป็นยังไง รวมไปถึงคุณสมบัติที่โดดเด่นต่างๆ
7. image – อิม-มีจ แปลว่า ภาพลักษณ์ ปกติแล้ว image=รูปภาพ แต่ในเชิง
การตลาด คือภาพลักษณ์ของสินค้า บริษัท ทีมีตอ่ คนอื่น
8. launch – ลอนช แปลว่า การปล่อย ใช้กับสินค้าหรือบริการออกใหม่ที่กาลัง
จะเปิดตัว
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9. public relations – พับบลิค-รีเลชันส์ แปลว่า งานประชาสัมพันธ์ เป็นฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เพื่อให้เกิด image ที่ดตี อ่
องค์กร
10. trademark – เทร้ด-มารค์ แปลว่า เครื่องหมายการค้า บริษัทหรือสินค้า
ส่วนใหญ่จะมี trademark เป็นของตนเอง แต่ก่อนหน้านั้นต้องไปจดทะเบียน
(register) ก่อนนะ

หมวดที่ 5 ศัพท์สินค้าเกษตร
คาศัพท์ในการค้าและการตลาดที่พบบ่อยมีดังนี้

ภำษำอังกฤษ

คำอ่ำน

ภำษำไทย

morning glory

มอรฺนิง กลอรี

ผักบุ้ง

water mimosa

วอเทอ มิโมซำ

ผักกระเฉด

coriander

คอเรียนเดอ

ผักชี

parsley

พำรฺสลี

ผักชีฝรั่ง

celery

เซเลอรี

คึ่นช่ำย

lettuce

เลททิวซฺ

ผักกำดหอม

radish

แรดิช

หัวไชเท้ำ
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onion

อำเนียน

หอมหัวใหญ่

shallot

แชลลอท

หอมแดง

cabbage

แคบเบจ

กะหล่ำปลี

ginger

จินเจอะ

ขิง

galangal

กำลังกัล

ข่ำ

lemongrass

เลมันแกรส

ตะไคร้

fingerroot

ฟิงเกอรูท

กระชำย

basil

บำซิล

กะเพรำ

sweet basil

สวีท บำซิล

โหระพำ

kaffir lime leaf

คำฟเฟอรฺ ไลม ลีฟ

ใบมะกรูด

chilli

ชิลลิ

พริก

pepper

เพพเพอรฺ

พริกไทย

goat pepper

โกท เพพเพอรฺ

พริกชี้ฟ้ำ

bird chilli

เบิรฺด ชิลลิ

พริกขี้หนู

bell pepper

เบล เพพเพอรฺ

พริกหวำน, พริกหยวก
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East Indian spinach

อีสทฺ อินเดียน สพินิชฺ

ผักตำลึง

spinach

สพินิชฺ

ผักโขม

bamboo shoot

แบมบู ชูท

หน่อไม้

cauliflower

คอลิฟลำวเออะ

กะหล่ำดอก

pumpkin

พัมพฺคิน

ฟักทอง

long bean / string
bean

ลอง บีน / สตริง บีน

ถั่วฝักยำว

bean sprout s

บีน สเพรำทสฺ

ถั่วงอก

garlic

กำรฺลิค

กระเทียม

spring onion

สปริง อำเนียน

ต้นหอม

bitter gourd/bitter
cucumber

บิทเทอรฺ กอรฺด
/บิทเทอรฺ คิวคัมเบอะ

gourd
tomato
long eggplant
eggplant
pea eggplant

กอรฺด
โทเมโท
ลอง เอ้กแพลนทฺ
เอ้กแพลนทฺ
พี เอ้กแพลนทฺ

มะระ
บวบ
มะเขือเทศ
มะเขือยำว
มะเขือม่วง
มะเขือพวง
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mushroom
asparagus
cucumber
kale
acacia
broccoli
lemon
lime
peppermint
bean
green bean
kidney bean / red
bean
black bean
soybean
pea
peanut
cashew nut
sesame seed
carrot
Brussels sprouts

มัชรูม
อัสพำรำเกิส
คิวคัมเบอะ
เคล
อะคำเซีย
บรอคคะลี
เลมัน
ไลมฺ
เพพเพอรฺมิ้นทฺ
บีน
กรีน บีน

เห็ด
หน่อไม้ฝรั่ง
แตงกวำ
คะน้ำ
ชะอม
บรอกโคลี
เลมอน
มะนำว
สะระแหน่
ถั่วแขก
ถั่วเขียว

คิดนี บีน / เรด บีน

ถั่วแดง

แบลคฺ บีน
ซอยบีน
พี
พีนัท
แคชู นัท
เซซซำมี ซีด
แครัท
บรัสซึลสฺ สเพรำทสฺ

ถั่วดำ
ถั่วเหลือง
ถั่วลันเตำ
ถั่วลิสง
เม็ดมะม่วงหิมพำนต์
เมล็ดงำ
แครอท
กะหล่ำปม
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ภาพกิจกรรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับการค้ าสินค้ าเกษตรในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี่ยน
วันที่ 13 มิถุนายน 2560
ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

รูปที่ 1 รศ. ดร.อนุชา ภูริพันธุภ์ ิญโญ กล่าวเปิ ดงานและชี้แจงรายละเอียดโครงการ

รูปที่ 2 รศ.ดร.สุนันท์ สีสังข์ บรรยายเรื่องการใช้ ภาษาอังกฤษสาหรับการค้ า
สินค้ าเกษตรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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รูปที่ 3 รศ.ดร.สุนันท์ สีสงั ข์ บรรยายเกี่ยวกับการสะกด
คาและเสียงในภาษาอังกฤษฯ

รูปที่ 4 รศ.ดร.อนุชา ภูริพันธุภ์ ิญโญ สอนเรื่องการเรียงลาดับประโยคการ
สนทนา
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รูปที่ 5 รศ.ดร.อนุชา ภูริพันธุภ์ ิญโญ สอนเรื่องการแนะนาและการเสนอขาย
สินค้ าเป็ นภาษาอังกฤษ

รูปที่ 6 นักศึกษามีส่วนร่วมในการฝึ กพูดบทสนทนาภาษาอังกฤษ
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รูปที่ 7 นักศึกษามีส่วนร่วมในการต่อรองสินค้ าเป็ นภาษาอังกฤษ

รูปที่ 8 รศ.ดร.สุนันท์ สีสังข์ กล่าวปิ ดการบรรยาย
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รูปที่ 9 รองผู้อานวยการฝ่ ายวิชาการวิทยาลัยอาชีวศึกษา เทคนิคมีนบุรี มอบของที่ระลึก

รูปที่ 10 รองผู้อานวยการฝ่ ายวิชาการวิทยาลัยอาชีวศึกษา เทคนิคมีนบุรี มอบของที่ระลึก
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แบบประเมินผล
โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษสำหรับกำรค้ำสินค้ำเกษตรในประชำคมเศรษฐกิจอำเซี่ยน
*****************************************************
คำชี้แจง กรุณาเติมข้อความลงในช่องว่าง หรือ ใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับ
ความเป็นจริง (ตอนที่ 1-5)
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. ระดับการศึกษาของผู้เข้ารับการอบรม
 ปวส  ปวช
 ปวท
 ปริญญาตรี
3. อายุ.........................ปี
ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ย วกับ การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านอบรมภาษาอังกฤษส าหรับการค้าสิ น ค้า
เกษตรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ระดับความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่
มีความรู้/ความเข้าใจในระดับมากที่สุด
มีคะแนนเท่ากับ 5
มีความรู้/ความเข้าใจในระดับมาก
มีคะแนนเท่ากับ 4
มีความรู้/ความเข้าใจในระดับปานกลาง
มีคะแนนเท่ากับ 3
มีความรู้/ความเข้าใจในระดับน้อย
มีคะแนนเท่ากับ 2
มีความรู้/ความเข้าใจในระดับน้อยที่สุด
มีคะแนนเท่ากับ 1
โปรดพลิก
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ระดับควำมรู้/ควำมเข้ำใจ
5
4
3
2
1

รำยละเอียด
1.ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ก่อน เข้าร่วมโครงการ
2. ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ หลัง เข้าร่วมโครงการ
1. ด้ำนวิทยำกร
- การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
- ความชัดเจนในการตอบคาถามของวิทยากร
- การใช้สื่อประกอบการฝึกอบรมของวิทยากร
2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
- ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดอบรม
- ความเหมาะสมของสถานที่อบรม
- การให้บริการและการอานวยความสะดวกของคณะผู้จัดอบรม

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อโครงกำร
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ระดับความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่
ความพึงพอใจ/ประโยชน์การจัดกิจกรรมในระดับมากที่สุด
ความพึงพอใจ/ประโยชน์การจัดกิจกรรมในระดับมาก
ความพึงพอใจ/ประโยชน์การจัดกิจกรรมในระดับปานกลาง
ความพึงพอใจ/ประโยชน์การจัดกิจกรรมในระดับน้อย
ความพึงพอใจ/ประโยชน์การจัดกิจกรรมในระดับน้อยที่สุด

ชื่อกิจกรรม
3. ด้ำนเนื้อหำกิจกรรม
3.1 การใช้ภ าษาอังกฤษส าหรับ การสื่ อสาร
ด้านการถามข้อมูล
3.2 การใช้ภ าษาอังกฤษส าหรับ การสื่ อสาร
ด้านการซื้อขายสินค้าและการต่อรองราคา

ระดับควำมพึงพอใจ
5 4 3 2 1

มีคะแนนเท่ากับ 5
มีคะแนนเท่ากับ 4
มีคะแนนเท่ากับ 3
มีคะแนนเท่ากับ 2
มีคะแนนเท่ากับ 1
ระดับกำรนำไปใช้ประโยชน์
5 4 3 2 1
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3.3 การใช้ภ าษาอังกฤษส าหรับ การสื่ อสาร
ด้านการการซื้อ ขายตั๋ว โดยสาร รถโดยสาร
รถไฟ เครื่องบิน
3.4 การใช้ภ าษาอังกฤษส าหรับ การสื่ อสาร
ด้านคาศัพท์ที่ใช้ในการค้าขาย
3.5 การใช้ภ าษาอังกฤษส าหรับ การสื่ อสาร
ด้านคาศัพท์ในร้านค้า
3.6 การใช้ภ าษาอังกฤษสาหรับ การสื่ อสาร
ด้านคาศัพท์ที่เช็คเอาท์
สรุปในภำพรวมต่อกำรจัดฝึกอบรม
ตอนที่ 4 ท่านมีความประสงค์ให้ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดโครงการบริการวิชาการด้าน
ภาษาอังกฤษสาหรับการค้าสินค้าเกษตรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนเพิ่มเติมหรือไม่ โปรด
ระบุโครงการที่ต้องการใด
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
ขอขอบคุณในควำมร่วมมือ
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