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สวสัดีครับ น้องๆ ทกุคน ฉบบันีเ้ป็น

ฉบบัปฐมฤกษ์ ส าหรับ Newsletter 

โดย Math Inter Dr. Pok ก่อนอ่ืน

ขอเป็นก าลงัใจให้กบัน้องๆ ทกุคนท่ี

ได้สอบ CU-AAT (Chulalongkorn 

University Academic Aptitude 

Test) เม่ือวนัอาทิตย์ท่ี 14 

พฤศจิกายน 2553 และก าลงัใจจดใจจ่อกบัการรับฟังผลสอบ 

เพ่ือท่ีจะใช้ในการสมคัรหลกัสตูรนานาชาติคณะตา่ง ๆ อาทิ 

พาณิชยศาสตร์และการบญัชี  นิเทศน์ศาสตร์ อกัษรศาสตร์  

เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์หรือ 

วิศวกรรมศาสตร์ แตส่ าหรับคนท่ีจะสอบอีกครัง้ในครัง้หน้าวนัท่ี 

19 ธนัวาคม 2553 Dr. Pok ขอเป็นก าลงัใจให้น้องๆ ทกุคน ขอให้

มีสติและมีก าลงัใจในการอา่นหนงัสือให้มากๆ เพ่ือท่ีจะท าให้

คะแนนสอบในครัง้สดุท้ายส าหรับปี 2553 ก่อนท่ีน้องๆ จะสมคัร

เพ่ือเข้าเรียนในมหาวิทยาลยัในปีการศกึษา 2554 นี ้สว่นน้องๆ ท่ี

ก าลงัเรียนอยูใ่นชัน้ ม 4 หรือ ม 5 ท่ีเร่ิมเตรียมสอบ CU-AAT ก็

ขอให้ดพ่ีูๆ ม 6 กลุม่นีเ้ป็นตวัอย่าง กบัความวิริยะอตุสาหะในการ

เตรียมตวัสอบ CU-AAT ให้ได้คะแนนสงูท่ีสดุ  

 

 

 

 

ความเขา้ใจ CU-AAT 
เม่ือวนัอาทิตย์ท่ี 14 พฤศจิกายน 2553 ท่ีผ่านมา นกัเรียนจาก
โรงเรียนมธัยมทัว่ประเทศหลายคน ได้ผ่านการสอบส าคญั ท่ีเรา
รู้จกักนัในนาม CU-AAT (Chulalongkorn University Academic 
Aptitude Test)   

CU-AAT เป็นแบบทดสอบความถนดั ส าหรับน้องๆ นกัเรียนท่ี
ประสงค์จะเข้าศกึษาตอ่ ในระดบัปริญญาตรี หลกัสตูรนานาชาติ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยแบบทดสอบดงักลา่วประกอบด้วย 
2 สว่น หลกัคือ สว่นวิชาคณิตศาสตร์ และ สว่นวิชาภาษาองักฤษ 
ส าหรับ Newsletter ฉบบันี ้  น้องๆ จะได้รับทราบและท าความ
เข้าใจกบัข้อสอบในสว่นวิชาคณิตศาตร์ สว่นวิชาภาษาองักฤษ
น้องๆ คงพอทราบอยูแ่ล้ววา่ประกอบด้วย sentence 
completion, passage-based reading, improving sentences, 
identifying sentence errors และ improving paragraphs ดไูป
แล้วมนัคล้ายกบัน าสว่นของข้อสอบ SAT (Scholastic Aptitude 
Test and Scholastic Assessment Test) ในสว่นวิชา
ภาษาองักฤษ  มารวมกบัสว่นของ CU-TEP (Chulalongkorn 
University Test of English Proficiency) ยกเว้น Listening  
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CU-AAT: Math Section 

น้องๆ อาจจะเข้าใจวา่ CU-AAT ในสว่นของ Math Section มี
ความคล้ายคลงึกบั Math Section ในข้อสอบ SAT ค าตอบคือ 
จริงบ้าง ไมจ่ริงบ้าง ครับ ท าไมหรือครับ?  

ก่อนอ่ืนสิ่งท่ีเหมือนกนัคือ ข้อสอบเป็นภาษาองักฤษแน่ๆ ครับ 
และที่เหมือนกนัอีกอยา่งหนึง่ก็คือ ท าผิดถกูหกั 0.25 คะแนน
เหมือนกนัครับ  นอกจากนีเ้นือ้หาท่ีสอบก็มีหวัเร่ืองที่เหมือนกนั ซึง่
จะขอแบง่ง่ายๆ เป็น 4 สว่น คือ  

1. Number and Operation  

น้องๆ ต้องมีความเข้าใจกบันิยามตา่งๆ ของ Number เช่น ถ้า
ข้อสอบบอกวา่ If both a and b are nonnegative, then    a 

+ b is always positive. Is it true or false?  ก่อนอ่ืนน้องๆ 
ต้องเข้าใจวา่ อะไรคือ nonnegative ง่ายครับ มนัก็คือจ านวนจริง 
(real numbers) ท่ีมีคา่มากกว่าหรือเทา่กบัศนูย์ ดงันัน้ a และ b 

อาจเป็น ศนูย์ (zero) ทัง้คูไ่ด้ เพราะฉะนัน้ a + b ก็มีโอกาสเทา่กบั
ศนูย์ ซึง่ศนูย์ไมเ่ป็น positive number เพราะ positive numbers 
คือจ านวนจริงท่ีมากกวา่ศนูย์เท่านัน้ ดงันัน้   a + b มีโอกาส
เป็นได้ทัง้ศนูย์ หรือ positive number ข้อความนีจ้งึเป็นเทจ็   

นอกจากนัน้ข้อสองยงัครอบคลมุถงึ  คณุสมบตัิต่างๆ ของการบวก 
ลบ คณู หาร หรือ ยกก าลงั ของเลขจ านวนจริง เป็นต้น 

2. Algebra and Functions  

สว่นนีน้้องๆ ต้องมีความรู้เก่ียวกบัการแก้สมการและอสมการ 
รวมถึงจะต้องดอูอกวา่สมการหรืออสมการท่ีก าหนด จะได้กราฟ
รูปใด อาทิ เส้นตรง พาราโบลา่ หรือ กราฟของคา่สมับรูณ์ ส าคญั
ท่ีสดุคือน้องๆ ต้องไมล่ืมวา่ข้อสอบบางครัง้ไมจ่ าเป็นต้องวาด
กราฟอยา่งละเอียดเหมือนกบัข้อสอบในห้องเรียน แตน้่องต้อง
เข้าใจแนวคิดอยา่งชดัเจน เช่นถ้าบอกวา่ 2y = 6x – 18, 

which of the following is its graph? ในกรณีนีเ้ราต้อง
รู้วา่ ความชนั (slope หรือ gradient) ต้องเป็นบวก  ในขณะที่ 

จดุตดัแกน y (y–intercept) ต้องเป็นลบ ดงันัน้หน้าท่ีของน้องๆ 
คือต้องหากราฟท่ี slope เป็น บวก และ y-intercept เป็นลบ ถ้า
ข้อสอบนัน้ไมย่าก ก็จะเหลือเพียงค าตอบข้อเดียวท่ีสามารถเลือก
ได้ โดยไมต้่องค านวณ หาคา่ slope หรือ y-intercept อยา่งจริงจงั 
แตต้่องการให้เอาแนวคิดของเนือ้หามาใช้ เพ่ือหาค าตอบได้อย่าง
รวดเร็ว น่ีคือเทคนิคหนึง่ในการท าข้อสอบให้ทนันะครับ 

3. Geometry and Measurement 

ข้อสอบสว่นใหญ่เป็นการหาปริมาตรหรือพืน้ท่ี แตอ่าจจะไมไ่ด้
ถามตรงๆ เช่น If a circle has a diameter of 4 

centimeters and a square is inscribed in the circle, 

what is the largest area of the square? เราต้องรู้วา่
สี่เหล่ียมจตัรัุส (square) ท่ีอยู่ในวงกลม (circle) ได้นัน้ เส้น   
ทแยงมมุ (diagonals) จะต้องตัง้ฉากและตดักนัท่ีจดุศนูย์กลาง
วงกลม (ด ูFigure 1) 

 

นอกจากนัน้สามเหลี่ยมท่ีอยูใ่นคร่ึงวงกลมจะเป็นสามเหลี่ยมมมุ

ฉาก (ด ูFigure 2) และจาก Pythagoras’ theorem (ด ูFigure 3) 

ก็จะได้  a = 2 22 2 = 8   ดัง้นัน้ พืน้ท่ีของสี่เหลี่ยมจตัรัุสนีจ้ะ

เทา่กบั 8 cm2 

4. Probability, Data Analysis and Statistics 

น้องๆ ต้องเข้าใจเร่ืองของการนบั หวัข้อท่ีอาจสร้างความสบัสน
ให้กบัน้องๆ คือ Permutation และ Combination ถ้าน้องๆ เรียน
อยา่งเข้าใจ น้องๆ จะรู้วา่ 2 หวัข้อนีคื้อเร่ืองเดียวกนั ตวัอยา่งเช่น  
ต้องการเลือกตวัแทนนกัเรียน 3 คน จากอาสาสมคัร 5 คน จะมีวิธี
ทัง้หมดเทา่กบั 5C3 คิดเป็น 10 วิธี แตถ้่าการเลือกครัง้นีร้ะบุ
ต าแหน่งชดัเจนคือ หวัหน้าห้อง รองหวัหน้า และ เหรัญญิก ดงันัน้
หลงัจากเลือกนกัเรียนมา 3 คน ซึง่มีทัง้หมด 10 วิธี ยงัสามารถ
สลบัได้ทัง้หมดอีก 3! คิดเป็น 6 วิธี ดัง้นัน้ค าตอบก็คือ 5C3×3! คิด
เป็น 60 วิธี หรือท่ีน้องๆ รู้จกักนัคือ 5P3  
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นอกจากนีน้้องๆ ต้องเข้าใจความน่าจะเป็น การอา่นกราฟ และ
การค านวณคา่สถิติเบือ้งต้น อาทิ คา่เฉลี่ย (arithmetic mean or 
average) คา่ฐานนิยม (mode) คา่มธัยฐาน (median) เป็นต้น 

เม่ือน้องๆ รู้ถงึหวัข้อท่ีจะต้องเตรียมสอบส าหรับ CU-AAT แล้ว
อะไรคือสว่นท่ีบอกวา่มนัตา่งกบั SAT ค าตอบก็คือระดบัความ
ยากครับ Dr. Pok ขอสรุปวา่ CU-AAT ในสว่นของคณิตศาสตร์
ยากกวา่คณิตสาตร์ในข้อสอบ SAT อยา่งแน่นอน  

จากการสอบถามนกัเรียนท่ีท าการสอบ CU-AAT 200 คน เม่ือ
วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2553 พบวา่มีประมาณ 40 คนท่ีเคยสอบทัง้ 
SAT และ CU-AAT และทัง้ 40 คนมีคะแนนในสว่นของ
คณิตศาสตร์ในข้อสอบ SAT มากกวา่คะแนนคณิตศาสตร์ใน
ข้อสอบ CU-AAT โดยเฉล่ียประมาณ 100 คะแนน เช่น ถ้าได้ SAT 
ในสว่นของคณิตศาตร์ 650 คะแนน จะได้คะแนน CU-AAT ใน
สว่นคณิตศาสตร์ 550 คะแนน นัน่สะท้อนให้เหน็วา่ระดบัความ
ยากของคณิตศาตร์ข้อสอบ CU-AAT มีมากกวา่ ข้อสอบ SAT 

นอกจากนีย้งัส ารวจพบวา่ปัญหาในการท าข้อสอบ มีดงันีน้กัเรียน
สว่นใหญ่มากถึง 70 เปอร์เซน็ต์ มีปัญหาเร่ืองการอา่นโจทย์ไม่
เข้าใจเน่ืองจากข้อสอบเป็นภาษาองักฤษ รองลงมาคือ 40 
เปอร์เซนต์ ท าข้อสอบไมท่นั และ สดุท้าย 30 เปอร์เซนต์ ระบวุ่า
ปัญหาคือความยากของโจทย์เลข  

จากข้อมลูดงักลา่ว Dr. Pok ต้องการชีใ้ห้เหน็วา่ถ้าน้องๆ ต้องการ
เตรียมตวัสอบ CU-AAT น้องๆ ต้องเร่ิมตัง้แตก่ารท าความเข้าใจ
พืน้ฐานวิชาคณิตสาตร์อยา่งถ่องแท้ ไมใ่ช่การทอ่งจ าสตูรไปตอบ 
เพราะข้อสอบไมไ่ด้อยูใ่นระดบัท่ียาก แตอ่าศยัความรู้ความเข้าใจ
ในการวิเคราะห์โจทย์เพ่ือท าโจทย์เสร็จทนัตามเวลา และมีจ านวน
ถกูต้องมากท่ีสดุ นอกจากนีน้้องๆ ต้องฝึกท าข้อสอบเก่าให้มากขึน้ 
เพ่ือความพร้อมในการอา่นโจทย์ท่ีเป็นภาษาองักฤษมากขึน้ 

Dr. Pok หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่น้องๆ ท่ีจะเตรียมสอบ CU-AAT ใน
วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2553 จะประสบความส าเร็จดงัท่ีมุง่หมาย 
รวมถึงน้องๆ ม. 4 และ ม.5 ท่ีเร่ิมท่ีจะเตรียมสอบ CU-AAT จงมี
แตค่วามส าเร็จทกุประการ 

 

 

บรรยากาศการสอบ CU-AAT 

 


