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การเตรียมตัวสอบ TOEIC ( Test of English for International Communication ) แบบใหม่ (TOEIC
redesign) การสอบนั้นจะมี 2 part เหมือนเดิม ได้แก่
1. Listening 100 ข้อ (495 คะแนน)
2. Grammar & Reading 100 ข้อ (495 คะแนน)
TOEIC listening
Listening Comprehension แบ่งออกเป็น 4 part ย่อย แต่ละ part เราจะมีโอกาสฟังเทปแค่ 1 รอบไม่มีซ้า
นะครับ มีทั้งหมด 100 ข้อค่ะ ให้เวลา 45 นาทีเท่านั้นเร็วมากๆครับ พอสิ้นเสียงเทปในแต่ละข้อ เราจะมีเวลาในการ
ฝนค้าตอบประมาณ 2-3 วินาที แล้วเสียงข้อต่อไปจะมาทันที ต้องฝนให้เร็วด้วยครับ)
Part I Photographs ส่วนนี้ง่ายที่สุดในบรรดาข้อสอบทั้งชุด ดูรูปแล้วตอบ เราต้องใช้สายตาสแกนไปให้ทั่ว
ทั้งภาพในเวลาอันรวดเร็ว ดูรูปให้ละเอียดเลยนะว่า ในรูปมีอะไรบ้าง หลักๆคือ ใคร ท้าอะไร ที่ไหน อย่างไร มีคนกี่คน
ใส่เสื้อผ้าแบบไหน ข้อสอบแบบใหม่นี้ลดเหลือเพียง 10 ข้อเท่านั้นครับ แต่ละข้อมี 4 choice ให้เลือกตอบครับ สิ่งที่
ต้องระวังในpart นี้ก็คือ เสียงของค้าที่ใกล้เคียงกันจะท้าให้เราสับสน
– ในรูปมีเรืออยู่ แล้วเสียงของ choice จะมีทั้งค้าว่า ชิพ (ship) และ ชีพพพพพ..(sheep) ฟังแล้วแยกให้ออก
Part II Question-Response มี 30 ข้อเหมือนเดิมครับ ตรงนี้เราจะได้ฟังเทปที่คน 2 คนคุยกัน ไม่มีโจทย์
ให้อ่าน ไม่มี choice ให้อ่าน ต้องฟังเอาจากในเทปทั้งหมดครับ แต่ละข้อมี 3 choice ให้เลือกตอบครับ ค้าถามจะเป็น
ประเภท What, Where, When, How, Why, Would, Do you, Are you, Can you เป็นต้น บางคนแค่ได้ยินค้า
แรกค้าเดียว ที่เหลือฟังไม่รู้เรื่องแล้วตอบถูกก็มีครับ
What – อะไร (ก็ตอบเค้าไปสิว่ามันคืออะไร) เช่น
What kind of position are you applying for? (คุณสมัครต้าแหน่งอะไร? ต้าแหน่งพนักงานล้าง
จานอะไรก็ว่าไป)
Where – ที่ไหน (ระบุสถานที่มาเลย) เช่น
Where do you want to go today? (วันนี้คุณจะไปไหน? บอกชื่อสถานที่ไป ง่ายมะ)
When – เมื่อไหร่ (ระบุเวลามา พรุ่งนี้ มะรืนนี้ ชาติหน้า) แต่อย่าสับสนเรื่องเวลาก่อนหลัง เช่น
When will you come here? (คุณจะมาที่นี่เมื่อไหร่?)
a. Yesterday morning.
b. Last Monday.
c. I don’t know.
จะตอบว่าไร ก็ต้องตอบว่าไม่รู้ใช่มั้ยล่ะ เพราะเค้าถามว่าจะมาเมื่อไหร่ แปลว่ายังไม่มา จะไปตอบว่า
เมื่อวานตอนเช้า หรือเมื่อวันจันทร์ที่แล้ว ได้อย่างไร ต้องระวังตรงนี้นะ ข้อสอบชอบหลอก
How – อย่างไร (ท้าอย่างไร ไปอย่างไร กินอย่างไร)
Why – ท้าไม (ตอบเค้าไปว่าเพราะอะไร ถ้าข้อง่ายๆหน่อย มันจะมีค้าว่า because)
Part III Short Conversation มี 30 ข้อเหมือนเดิมอีกแล้ว ตรงนี้เราจะได้ฟังเทปที่คน 2 คนคุยกัน
ยากกว่าเดิมนิดหน่อย มีการสนทนา 10 เรื่อง แต่ละเรื่องจะมีโจทย์ค้าถาม 3 ข้อ ฟังเทปว่าเค้าคุยอะไรกันแล้วตอบ
ค้าถาม แต่ละข้อมี 4 choice ให้เลือกตอบ
Part IV Short Talks เพิ่มเป็น 30 ข้อ และดูเหมือนมันจะไม่ค่อย short สักเท่าไหร่ พูดยาวขึ้น ตรงนี้เราจะ
ได้ฟังเทป ที่มีคนหนึ่งคนก้าลังพูดสาธยายอะไรซักอย่างอยู่อาจจะก้าลังเอ่ยชื่นชมใครบางคนอยู่ หรืออาจจะก้าลังยืน
บ่นอะไรในที่ประชุม

TOEIC reading
Reading แบ่งออกเป็น 3 part ย่อย มีทั้งหมด 100 ข้อ ใช้เวลา 75 นาที ควรแบ่งเวลา ดังนี้ Part V, VI
รวมกันมี 60 ข้อ ควรจะใช้เวลา 35 นาที เฉลี่ยแล้วตกข้อละ 35 วินาที
Part V Incomplete Sentences ชื่อมันก็บอกว่าประโยคไม่สมบูรณ์ จงท้าให้มันสมบูรณ์ โดยโจทย์แต่ละ
ข้อจะเว้นที่ว่างไว้ 1 ที่ เพื่อให้เราเติม โดยจะเอาอะไรมาเติมนั้นก็ดูใ น choice ทั้ง 4 ใน part นี้เราต้องไปศึกษาว่าใน
ประโยคหนึ่ งๆนั้ น ประกอบไปด้ว ยอะไรบ้ าง (ประธาน กริย า กรรม) ค้านามวางไว้ต รงไหนและอะไรคือค้ านาม
ค้าคุณศัพท์วางไว้ตรงไหนและอะไรคือค้าคุณศัพท์ ค้ากริยาวิเศษณ์อยู่ตรงไหนได้บ้างและมันหน้าตาเป็นอย่างไร เช่น
approximate กับ approximately ค้าไหนเป็น Adv. ค้าไหนเป็น Adj. ถ้าเรารู้แล้วก็ต้องรู้อีก ว่า จะเอา มันไปวางไว้
ตรงไหนของประโยค แต่มันไม่ได้มีแค่นี้หรอกนะ มันคือความรู้เรื่อง grammar ทั้งหมดอะ อ่านมาให้หมดเลยนะ แล้ว
จะดีเอง….มี ทั้งหมด 40 ข้อเหมือนเดิม อย่าลืมนะว่า ใช้เวลาให้น้อย เฉลี่ยข้อนึง 35 วินาที ถ้าท้าได้ รอดดดด…
Part VI Replaced with Text Completion อันนี้แต่เดิมเป็น Error Recognition ซึ่งเราไม่ชอบ คราวนี้
เค้าเปลี่ยนเป็น Text Completion แทนที่ด้วยข้อความเสร็จสมบูรณ์ คือจะเนื้อหาเรื่องราว หรือป้ าย บัตรเชิญ บท
สนทนาอะไรต่างๆ แล้วจะเว้นที่ว่างไว้ในบางค้า เพื่อให้เราตอบว่าค้านั้นที่ว่างเว้นไว้ คืออะไร
The Government plans to give (14) $ …………………………………….. to assist the farmers. This
money was to be spent on improving Sydney’s (15) …………………………………….. but has now
been re-allocated. Australia has experienced its worst drought in over fifty years. Farmers
say that the money will not help them because it is (16) ……………………………………………………… .
มี choice ให้เลือกตอบ มีทั้งหมด 12 ข้อ
Part VII Reading Comprehension อย่างที่บอก รีบๆ ท้า part อื่นให้เสร็จเร็วๆ จะได้เหลือเวลามาท้า
ตรงนี้มากหน่อย เพราะเค้าเพิ่มเป็น 48 ข้อแล้วค่ะ (single passages 28 ข้อ และ double passages 20 ข้อ) ถาม
ว่ายากหรือไม่ ตอบเลยไม่ยาก แต่… แต่… แต่… ใช้เวลาเยอะยิ่งนัก ทุกๆ 3-4 ข้อ จะมีเนื้อเรื่องมาให้เราอ่าน อาจจะ
เป็นป้ายโฆษณา จดหมาย บัตรเชิญ ประกาศ แฟกซ์ ตารางเวลา ฯลฯ บอกไว้เลยนะ ว่าอย่าไปอ่านเนื้อเรื่องก่อน
เสียเวลาสุดๆ ลงมาอ่านโจทย์เลยว่ามันต้องการอะไร มันถามอะไร เสร็จแล้วค่อยไปค้นหาค้าตอบในเนื้อเรื่องข้างบน
ค้าตอบอยู่ ในเนื้อเรื่ องนั่ น แหละ ถามกัน แบบตรงๆเลย แค่ห าเจอก็ตอบได้แล้ ว อ้อ!! อย่าหานานนะ เวลามีน้อย
(เว้นเสียแต่ว่า โจทย์จะถามว่า บทความนี้ต้องการบ่งบอกอะไร TOPIC ของเรื่องคืออะไร เราก็ค่อยไปอ่าน อย่าง
รวดเร็วแล้วจับใจความ ส้าคัญมาให้ได้)
ที่มาข้อมูล : https://www.chulatutor.com/toeic-preparation/

งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการฯ จ.หนองบัวลาภู
โทร.061-0643990

