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สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประเด็นปญหา
๑. ปญหาและอุปสรรคที่บุคลากรพบเจอในการสอบ TOEIC ครั้งที่ ๑ (รุนที่ ๑) ที่ผานมา
สามารถแยกเปนประเด็นตาง ๆ ไดดังนี้คือ
๑. ฟงโจทยที่เปนภาษาอังกฤษไมออก
๒. โจทยแตละขอ ภาพแตละภาพผานไปเร็วมาก
๓. ไมเขาใจคําศัพท
๔. ขาดความเขาใจในหลักไวยกรณภาษาอังกฤษ
๕. ทําขอสอบไมทัน
๒. การเตรียมตัวสําหรับบุคลากรที่จะตองสอบในครั้งที่ ๒ (รุนที่ ๒) จะไดมีความพรอมสําหรับ
การสอบ TOEIC เพื่อใหไดคะแนนผานเกณฑตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด คือ ๕๐๐ คะแนน
(จากคะแนนเต็ม ๙๙๐ คะแนน)
การดําเนินการแกไข
ประเด็นปญหาที่ ๑
๑. การแกไขป ญหาและอุป สรรคที่บุคลากรพบเจอในการสอบ TOEIC ครั้งที่ ๑ ที่ผานมา
สามารถทําไดดังนี้
๑. ฟงโจทยไมออก – กอนขอสอบจะปลอยเสียงบทสนทนาภาษาอังกฤษมา ใหชําเลืองมอง
ตัวเลือกอยางเร็วรอบหนึ่งกอน เพื่อใหทราบคราว ๆ วาโจทยจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร
เปนการชําเลืองมองเร็ว ๆ และเมื่อโจทยที่เปนเสียงสนทนามา ก็ใหพยายามฟงวามีคําที่
คุนเคยจากตัวเลือกที่เราชําเลืองมองในครั้งแรกหรือไม จะชวยใหฟงโจทยไดดีขึ้น จาก
ตัวเลือกที่ไดชําเลืองอานในรอบแรกแบบเร็ว ๆ แลว
๒. โจทยแตละขอ ภาพแตละภาพผานไปเร็วมาก – ขณะที่ขอสอบจะเปดภาพใหเห็น ให
พยายามนึกถึงสิ่งตาง ๆ ที่เห็นในภาพใหเปนภาษาอังกฤษ โดยนึกถึงคําศัพทสั้น ๆ วา
ภาพนั้ น เกี่ ย วข อ งกั บ อะไร เป น การสแกนหาคี ย เ วิ ร ด จากนั้ น จึ ง ดู ตั ว เลื อ กจาก
กระดาษคําตอบวา มีขอใดที่ใกลเคียงกับสิ่งที่คิดไวในตอนแรกบาง นอกจากนี้ หากโจทย
ขอไหนทําไมได ไมตองกังวลใจ ปลอยใหผานไป แลวเริ่มตนทําขอใหม เพราะถาหากมัว
แตพะวงอยูกับโจทยขอเกา จะทําใหเสียเวลา ในการทําโจทยขอใหมไปดวย
๓. ไมเขาใจคําศัพท – จะตองมีการทําความเขาใจโครงสรางของคําศัพท ซึ่งโดยมากมักจะ
ประกอบไปดวย คํานําหนา + รากศัพท + คําปดทาย ซึ่งเมื่อแยกโครงสรางของคําศัพท
ออก ก็จะชวยใหเดาความหมายไดงายขึ้น เชน recirculation มาจากคําวา re +
circular + tion แปลวา การหมุนเวียน เปนตน นอกจากนี้ ยังอาจจะตองทองคําศัพท
เพิ่มเติม เพื่อใหมีความเขาใจในคําศัพทตาง ๆ มากขึ้น
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 และมีที่
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. ทํ า ข อสอบไม ทัน – ใช ห ลัก การเดา ในกรณี ที่ทํา ขอสอบไมทัน จริง ๆ อาจจะต องใช
หลักการเดาเขาชวย โดยวิธีการเดา จะไมกาสุมไปสุมมา เพราะอาจจะทําใหคําตอบที่เดา
สุมนั้น หลบกันไป หลบกันมา ไมถูกสักขอ การเดาในกรณีที่ไมทันจริง ๆ ใหยึดหลักเลือก
ขอใดขอหนึ่งเปนหลักไว แลวกาขอนั้นตลอด เผื่อจะมีโอกาสกาขอถูกบาง แตถากาสุมไป
มา อาจจะหลบกันไป หลบกันมา ไมมีขอถูกตองเลย แตวิธีที่ดีที่สุด และปองกันการทํา
ขอสอบไมทันคือการแบงเวลาใหเหมาะสม และอยาเสียเวลากับขอสอบบางขอที่โจทย
เปนบทความยาว ๆ และประการสุดทาย ดูคําถามที่โจทยตองการ แลวถึงไปหาคําตอบ
จากบทความยาว ๆ ที่เปนโจทย จะชวยใหประหยัดเวลาไดมากขึ้น
ประเด็นปญหาที่ ๒
๑. การเตรียมตัวสําหรับบุคลากรรุนที่ ๒
๑. ตองทําความเขาใจกอนวา TOEIC ยอมาจาก Test Of English for International
Communication เปนการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหวางประเทศ ดังนั้น
แนวขอสอบ TOEIC จึงเนนที่การสื่อสารเปนสําคัญ โดยขอสอบจะออกจากพื้นฐานของ
สิ่งที่ ใช ในการสื่ อสารกัน ในชีวิตประจําวัน เชน จดหมาย, อีเมล, รายงาน, โทรสาร,
โฆษณา และบั น ทึ ก สั้ น ต า ง ๆ โดยเนื้ อ หาจะคลอบคลุ ม ไปตั้ ง แต ชี วิ ต ประจํ า วั น ใน
สํานักงาน ไปจนถึงเรื่องของการทองเที่ยว การรับประทานอาหารนอกบาน ไปจนกระทั่ง
เรื่องของบันเทิง, ธุรกิจ, สุขภาพ และที่พักอาศัยตาง ๆ เปนตน
๒. ตองเตรียมตัวโดยการทําแบบฝกหัดมาก ๆ ประเด็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรูกันนั้น ก็มีการ
แนะนํ า คู มือเตรี ยมสอบ TOEIC อยูห ลายเลม นอกเหนือจากการเรีย นผานระบบ
Rosetta Stone ที่ทางมหาวิทยาลัยไดจัดเตรียมไวสําหรับบุคลากรในการเตรียมตัวกอน
สอบ TOEIC
การเผยแพรองคความรู
เผยแพรผานทางเว็บไซตงานการจัดความรู คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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