
 

 

แบบรายงานการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

หนวยงาน สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

๑. ขอมูลสวนบุคคล 

  ช่ือ-สกุล    เทพลักษณ โกมลวณิช   ตําแหนง  อาจารย      

  กลุมบุคลากร   สายวิชาการ    สายสนับสนุนวิชาการ 

๒. หลักสูตรหรือเรื่องท่ีเขารวมประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 TOEIC Listening and Reading Updates Seminar  

๓. วิทยากรในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 Dr. Supaluk  Komarakul Na Nakorn 

 Mr. Robert Woodhead 

๔. สถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 Center for Professional Assessment (Thailand) 

๕. ระยะเวลาท่ีเขารับการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 22 มีนาคม 2559 

๖. งบประมาณท่ีใชในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 ไมมีคาใชจาย 

๗. วัตถุประสงคของการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 เพ่ือแจงใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะขอสอบมาตรฐานโทอิคท่ีจะใชในป 2560  

๘. สรุปเนื้อหาสาระของการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

1. รายละเอียดเก่ียวกับความเปนมาของศูนยสอบมาตรฐาน 

2. ลักษณะของการสอนภาษาอังกฤษของอดีต ท่ีเปน Classical Theory ในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 

เนน ในเรื่อง ความเชี่ยวชาญในการใชภาษามากข้ึน (Proficiency = Not what you know but 

what you can do with what you know) 

3. ในป 1970 มีการตั้งเกณฑมาตรฐานตางๆ เพ่ือการสื่อสารข้ึน ไดแก International Language 

Roundtable (ILR), American Council on Teaching of Foreign Language (ACTFL), และ 

Common European Framework Reference for Languages (CEFR) 
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4. ระดับตางๆ เริ่มจากระดับ 0 คือ ไมสามารถทําอะไรกับภาษาไดเลย ระดับ 1 คือ สามารถใชเพ่ือการ

สื่อสารดํารงชีพได ระดับ 2 สามารถใชไดตอเนื่อง สอดคลองมากข้ึน ระดับ 3 เปนความสามารถ

โตตอบไดทันที ระดับ 4 – 5 เปนระดับภาษาเจาบาน 

5. แบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษโดย CPA ขณะนี้ มี  

5.1 TOEIC ใชทดสอบความสามารถการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 

5.2 TOEFL Primary ใชทดสอบชวงอายุ 8 – 12 ป ทดสอบเรื่องความรูภาษาอังกฤษ บริบทแวดลอม

ในโรงเรียน 

5.3 TOEFL Junior ใชทดสอบชวงอายุ 11 – 17 ป ทดสอบเรื่องความรูภาษาอังกฤษ บริบทแวดลอม

ในโรงเรียน 

 การปรับเปลี่ยนขอสอบ TOEIC ท่ีจะเริ่มใชในประเทศญี่ปุน และเกาหลี วันท่ี 29 พฤษภาคม 

2559 และเริ่มใชในประเทศอ่ืนๆ ท่ัวโลก วันท่ี 1 มกราคม 2560 รวมถึงประเทศไทย สําหรับตัว

ขอสอบยังคงมีมาตรฐานเหมือนเดิม เชื่อถือได ลักษณะท่ีเปลี่ยนแปลงจะเปนขอสอบเนนความ

เขาใจ และเชื่อมโยง เพ่ือการใชงานไดมากข้ึน  

 Listening Part 

 Part 1  ชนิดรูปภาพ ลดจาก 10 ขอ เหลือ 6 ขอ 

 Part 2  ชนิดขอความสั้นๆ ลดจาก 30 ขอ เหลือ 25 ขอ 

 Part 3 – 4   ชนิดบทสนทนา เพ่ิมข้ึน จาก 25 ขอ เปน 39 ขอ โดยบทสนทนา อาจมีการใช 

Slang เชน Gonna, Wanna เปนตน การพูดคุยอาจมีจํานวนคนสนทนา มากกวา 3 – 4 คน 

และใชบทสนทนาเก่ียวกับชีวิตประจําวันมากข้ึนในการใชเทคโนโลยี ลักษณะคําพูดท่ีใชใน

ชีวิตประจําวัน 

    ชนิดบทสนทนาแบบใหม โดยการฟงและเชื่อมโยงกับรูปภาพท่ีใหมา และวิเคราะห

หาคําตอบ ตองสามารถเขาใจและอนุมาน คําพูดของผูพูดได สามารถอานไดทุกรูปแบบ เรื่องราว 

เชน ภาพกราฟ ภาพการตูน และนํามาวิเคราะหกับบทสนทนาได  

 Reading Part 

 Part 5 – 6  ชนิดไวยากรณ ลดจาก 30 ขอ เหลือ 25 ขอ ยังคงเลือกคํา หรือ ประโยคเติมลงใน

ชองวาง และอาจมีการวัดความเขาใจในภาพรวมท้ังหมดของบทความท่ีไดอาน 

 Part 7  Set-based Questions จะเก่ียวกับคําวา “Why” ตองอาศัยลักษณะการคิด

วิเคราะห โดยในบทความจะมีเวนชองวางไวให และในคําถามจะมีขอความประมาณ 4 – 5 

ประโยค คําถาม ถามวา ขอความดังกลาวควรจะไปใสไวในสวนใดของบทความ  
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    Passage Questions ใหวิเคราะหหาความเขาใจในบทความ 

Text message / On-line conversation เปนขอความท่ีไมตอเนื่อง แตตอง

สามารถอนุมานหาเนื้อความไดวา เก่ียวกับอะไร 

   Understanding related 3 texts อานบทความท้ัง 3 บทความและสามารถบอก

ความสัมพันธของบทความได 

6. หลักการพิชิตขอสอบคือ การเรียนภาษาอังกฤษท่ีเขาใจอยางถองแท ไมใชไปเรียนเทคนิคการทํา

ขอสอบ TOEIC 

7. ผูประกอบการท่ีมาเขารวมสัมมนา คือ บริษัท บางกอกแอรเวยส จํากัด (มหาชน) โดยคุณพัทธกานต 

เจาหนาท่ีฝายบุคลากร ไดใหความเห็นเก่ียวกับการใชผลสอบ TOEIC ของทางบริษัทฯ วา ทางบริษัทฯ 

กําหนด ชวงระยะเวลาท่ียื่นผลสอบไมเกิน หนึ่งป เทานั้น จะมีวันกําหนดไวอยางชัดเจนในการรับ

สมัครงาน เชน ผลสอบตองออกหลังจากวันท่ี 10 มีนาคม 2557 เทานั้น รวมถึงชนิดของผลคะแนน

ตองเปนแบบ Personal Test เทานั้น ซ่ึงการรับสมัครตําแหนงพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ใชผล

คะแนนท่ี 650 ข้ึนไป  และตําแหนงพนักงานภาคพ้ืนดิน ใชผลคะแนนท่ี 550 ข้ึนไป เนื่องจากตองการ

คัดกรองผูสมัคร โดยดูความตั้งใจในการมาสมัครงานครั้งนี้จริงๆ  

๙. ปญหาอุปสรรคในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน   

 ไมมี 

๑๐. ประโยชนท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 : -ตอตนเอง 

1. ไดรับรูและเขาใจลักษณะของขอทดสอบแบบใหม และสามารถนํามาแนะนํานักศึกษาท่ีกําลัง

ศึกษาอยูได  

2. สามารถแนะนํานักศึกษาเก่ียวกับการยื่นผลสอบกับการสมัครงานได 

 : - ตอหนวยงาน/มหาวิทยาลัย 

1. พัฒนานักศึกษาใหเกิดความคิดท่ีจะพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองใหดีข้ึน และสอบผานโดยไมมี

อุปสรรคใดๆ 

๑๑. เอกสารหรืออ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 ไมมีเอกสารประกอบ 

๑๒. สําเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 ไมมี 
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๑๓. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ อ่ืน ๆ  

 ไมมี 

 

       (ผูรายงาน)  

          (นายเทพลักษณ  โกมลวณิช) 

         วันท่ี 24 มี.ค. 59 

ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันตน 

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

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

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

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

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

 

       (ลงช่ือ)...................................................... 

               (.....................................................) 

       วันท่ี .............................................................. 

 


