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ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน  ๒๔ คน 

๑. ผศ.อัญชุลี  วงศบุญงาม อาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

๒. อ.มาโนช รักไทยเจริญชีพ อาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง 

๓. อ.ดุริยางค   คมขํา อาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

๔. อ.เกษม เขษมพุฒเรืองศรี อาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

๕. กรพรรณ กระตุฤกษ ฝายวิชาการและวิจัย 

๖. สุจิตรา วรรณยศ ฝายวิชาการและวิจัย 

๗. สิริมา มนูญญา ฝายวิชาการและวิจัย 

๘. ปยะศักดิ์ รุจิโกไศย ฝายวิชาการและวิจัย 

๙. จักรกฤษณ พางาม ฝายวิชาการและวิจัย 

๑๐. ภัคประวีร กลิ่นมาลัย ฝายวิชาการและวิจัย 

๑๑. ประทีป เมืองเผือก ฝายบริหาร 

๑๒. พรทิวา อรุณโชติ ฝายบริหาร 

๑๓. วงษษา วงษดอมุษ ฝายบริหาร 

๑๔. เอกพัชร ใจสะอาด ฝายบริหาร 

๑๕. ธาราพงศ แสงหลอ ฝายบริหาร 

๑๖. วรวัฒนา ศุกรสุคนธ ฝายกิจการนักศึกษา 

๑๗. จอมพล เลารุงเรือง ฝายกิจการนักศึกษา 

๑๘. ธนิยา กิตติรณกรกุล ฝายวางแผน 

๑๙. ภูชิต อารีอุดมวงศ ฝายวางแผน 

๒๐. ดวงนภา วรเดชานนท ฝายงานประกันคุณภาพ 

๒๑. ขนิษฐา บวรสุวรรณ ฝายงานบุคลากร 

๒๒. อัจฉรา ทันกระโทก ฝายงานประชาสัมพันธ 

๒๓. สุรสิทธิ์ เลขมาศ ฝายงานประชาสัมพันธ 

๒๔. นภดล ตุลาพิทักษธรรม ฝายงานเทคโนฯ 
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สรุปผลการแลกเปล่ียนเรียนรู 

ประเด็นปญหา 
๑. ปญหาและอุปสรรคท่ีบุคลากรพบเจอในการสอบ TOEIC ครั้งท่ี ๑ (รุนท่ี ๑) ท่ีผานมา 

สามารถแยกเปนประเด็นตาง ๆ ไดดังนี้คือ 
๑. ฟงโจทยท่ีเปนภาษาอังกฤษไมออก 
๒. โจทยแตละขอ ภาพแตละภาพผานไปเร็วมาก 
๓. ไมเขาใจคําศัพท 
๔. ขาดความเขาใจในหลักไวยกรณภาษาอังกฤษ 
๕. ทําขอสอบไมทัน 

๒. การเตรียมตัวสําหรับบุคลากรท่ีจะตองสอบในครั้งท่ี ๒ (รุนท่ี ๒) จะไดมีความพรอมสําหรับ
การสอบ TOEIC เพ่ือใหไดคะแนนผานเกณฑตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด คือ ๕๐๐ คะแนน 
(จากคะแนนเต็ม ๙๙๐ คะแนน) 

การดําเนินการแกไข  
ประเด็นปญหาท่ี ๑ 

๑. การแกไขปญหาและอุปสรรคท่ีบุคลากรพบเจอในการสอบ TOEIC ครั้งท่ี ๑ ท่ีผานมา 
สามารถทําไดดังนี้ 
๑. ฟงโจทยไมออก – กอนขอสอบจะปลอยเสียงบทสนทนาภาษาอังกฤษมา ใหชําเลืองมอง

ตัวเลือกอยางเร็วรอบหนึ่งกอน เพ่ือใหทราบคราว ๆ วาโจทยจะมีเนื้อหาเก่ียวกับอะไร 
เปนการชําเลืองมองเร็ว ๆ และเม่ือโจทยท่ีเปนเสียงสนทนามา ก็ใหพยายามฟงวามีคําท่ี
คุนเคยจากตัวเลือกท่ีเราชําเลืองมองในครั้งแรกหรือไม จะชวยใหฟงโจทยไดดีข้ึน จาก
ตัวเลือกท่ีไดชําเลืองอานในรอบแรกแบบเร็ว ๆ แลว 

๒. โจทยแตละขอ ภาพแตละภาพผานไปเร็วมาก – ขณะท่ีขอสอบจะเปดภาพใหเห็น ให
พยายามนึกถึงสิ่งตาง ๆ ท่ีเห็นในภาพใหเปนภาษาอังกฤษ โดยนึกถึงคําศัพทสั้น ๆ วา
ภาพนั้นเ ก่ียวของกับอะไร เปนการสแกนหาคีย เวิรด จากนั้นจึงดูตัวเลือกจาก
กระดาษคําตอบวา มีขอใดท่ีใกลเคียงกับสิ่งท่ีคิดไวในตอนแรกบาง นอกจากนี้ หากโจทย
ขอไหนทําไมได ไมตองกังวลใจ ปลอยใหผานไป แลวเริ่มตนทําขอใหม เพราะถาหากมัว
แตพะวงอยูกับโจทยขอเกา จะทําใหเสียเวลา ในการทําโจทยขอใหมไปดวย 

๓. ไมเขาใจคําศัพท – จะตองมีการทําความเขาใจโครงสรางของคําศัพท ซ่ึงโดยมากมักจะ
ประกอบไปดวย คํานําหนา + รากศัพท + คําปดทาย ซ่ึงเม่ือแยกโครงสรางของคําศัพท
ออก ก็จะชวยใหเดาความหมายไดงายข้ึน เชน recirculation มาจากคําวา re + 
circular + tion แปลวา การหมุนเวียน เปนตน นอกจากนี้ ยังอาจจะตองทองคําศัพท
เพ่ิมเติม เพ่ือใหมีความเขาใจในคําศัพทตาง ๆ มากข้ึน 

๔. ขาดความเขาใจในหลักไวยกรณภาษาอังกฤษ – อาจจะตองทําความเขาใจไวยกรณ
ภาษาอังกฤษ โดยแยกเปนสวน ๆ และมีหลักสังเกต ดังนี้ 



๑. คํานาม (Nouns) มักจะลงทายดวย -tion เชน competition, -ance เชน 
deliverance, -ence เชน independence, -ment เชน government, -ism เชน 
Buddhism, -ship เชน friendship, -ity เชน community, -er เชน teacher, -or 
เชน inspector และ -ee เชน employee เปนตน 

๒. คําขยายคํานาม (Adjectives) มักจะอยูหนาคํานาม หรือหลัง verb to be และมีท่ี
สังเกตอีกอยางคือ มักจะลงทายดวย -y เชน easy, -ous เชน mountainous,  
-able เชน countable, -al เชน musical, -ic เชน athletic, -ful เชน beautiful 
และ -less เชน careless เปนตน 

๓. คําขยายกริยา (Adverbs) มักจะลงทายดวย -ly เชน quickly เปนตน 
๔. กริยา (Verbs) มักจะลงทายดวย -ize เชน memorize, -ate เชน refrigerate และ 

-en เชน lengthen เปนตน 
๕. ทําขอสอบไมทัน – ใชหลักการเดา ในกรณีท่ีทําขอสอบไมทันจริง ๆ อาจจะตองใช

หลักการเดาเขาชวย โดยวิธีการเดา จะไมกาสุมไปสุมมา เพราะอาจจะทําใหคําตอบท่ีเดา
สุมนั้น หลบกันไป หลบกันมา ไมถูกสักขอ การเดาในกรณีท่ีไมทันจริง ๆ ใหยึดหลักเลือก
ขอใดขอหนึ่งเปนหลักไว แลวกาขอนั้นตลอด เผื่อจะมีโอกาสกาขอถูกบาง แตถากาสุมไป
มา อาจจะหลบกันไป หลบกันมา ไมมีขอถูกตองเลย แตวิธีท่ีดีท่ีสุด และปองกันการทํา
ขอสอบไมทันคือการแบงเวลาใหเหมาะสม และอยาเสียเวลากับขอสอบบางขอท่ีโจทย
เปนบทความยาว ๆ และประการสุดทาย ดูคําถามท่ีโจทยตองการ แลวถึงไปหาคําตอบ
จากบทความยาว ๆ ท่ีเปนโจทย จะชวยใหประหยัดเวลาไดมากข้ึน 

ประเด็นปญหาท่ี ๒ 
๑. การเตรียมตัวสําหรับบุคลากรรุนท่ี ๒ 

๑. ตองทําความเขาใจกอนวา TOEIC ยอมาจาก Test Of English for International 
Communication เปนการทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหวางประเทศ ดังนั้น 
แนวขอสอบ TOEIC จึงเนนท่ีการสื่อสารเปนสําคัญ โดยขอสอบจะออกจากพ้ืนฐานของ
สิ่งท่ีใชในการสื่อสารกันในชีวิตประจําวัน เชน จดหมาย, อีเมล, รายงาน, โทรสาร, 
โฆษณา และบันทึกสั้นตาง ๆ โดยเนื้อหาจะคลอบคลุมไปตั้งแตชีวิตประจําวันใน
สํานักงาน ไปจนถึงเรื่องของการทองเท่ียว การรับประทานอาหารนอกบาน ไปจนกระท่ัง
เรื่องของบันเทิง, ธุรกิจ, สุขภาพ และท่ีพักอาศัยตาง ๆ เปนตน 

๒. ตองเตรียมตัวโดยการทําแบบฝกหัดมาก ๆ ประเด็นท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรูกันนั้น ก็มีการ
แนะนําคูมือเตรียมสอบ TOEIC อยูหลายเลม นอกเหนือจากการเรียนผานระบบ 
Rosetta Stone ท่ีทางมหาวิทยาลัยไดจัดเตรียมไวสําหรับบุคลากรในการเตรียมตัวกอน
สอบ TOEIC  
 

การเผยแพรองคความรู 
 เผยแพรผานทางเว็บไซตงานการจัดความรู คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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