
Math Inter Dr. Pok                 E-mail: dr.pok@hotmail.com 
 

 

Page 1 of 3 
 

 

 

Dr. Pok 

ใส่ใจ ใกลชิ้ด พิชิตจุดหมาย 

E-mail: dr.pok@hotmail.com 

 

Issue 03 – Jan 2011 
 

 

 
 

สวสัดี ปีเถาะ ฉบบันีเ้ป็นฉบบัแรกในปี พ.ศ. 2554 ก่อนอ่ืน Dr. 
Pok ขออ านาจคณุพระศรีรัตนตรัย และสิง่ศกัด์ิสทิธ์ท่ีทกุท่าน
เคารพนบัถือ ดลบนัดาลให้ทกุทา่นประสบแตค่วามสขุความเจริญ 
คิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ตามท่ีปรารถนา และขอให้มีสขุภาพกายท่ี
แข็งแรง สขุภาพจิตท่ีสดช่ืน ส าหรับน้องๆ ท่ีรอลุ้นคะแนน CU-
AAT หรือ คะแนน SAT ก็ขอให้ได้คะแนนตามที่หวงั และเข้า
ศกึษาตอ่ในสาขาวิชาที่น้องๆ ต้องการได้  สว่นน้องๆ คนใดท่ียงัมี
โอกาสเพ่ือเตรียมตวักบัการสอบ CU-AAT  SAT หรือ IGCSE 
และการสอบอื่นๆ ก็ขอให้น้องๆ ถือโอกาสในช่วงปีใหมนี่ ้ เร่ิมต้น
กบัการเตรียมตวัสอบเพ่ือท่ีจะได้คะแนนสงูๆ กนัทกุคนครับ ในปีนี ้
Dr. Pok มีความเช่ือวา่ความร้อนแรงของการสอบแข่งขนัใน
หลกัสตูรนานาชาติ จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึน้ หลาย
มหาวิทยาลยัในประเทศ อาทิ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล มีจ านวนนกัเรียนท่ีสมคัรเข้าสอบ แข่งขนัมาก
ขึน้ น้องๆ นกัเรียนหลายคนเร่ิมเตรียมตวัเพ่ือท่ีจะสอบมากขึน้ 
เหน็ได้จากในการสอบ CU-AAT ครัง้สดุท้ายในปีท่ีแล้ว Dr. Pok 

ได้พบเหน็นกัเรียนท่ีอยูใ่นชัน้ 
ม.4 จ านวนหนึง่สมคัรเพ่ือเข้า
สอบ CU-AAT โดยนกัเรียนกลุม่
นีห้วงัท่ีจะมีประสบการณ์ในการ
สอบและจะท าข้อสอบได้ดีขึน้
เม่ืออยูใ่นชัน้ ม.5 และ ม.6 ซึง่
นัน่อาจน าไปสูค่ะแนน CU-AAT 
หรือ SAT ท่ีมีแนวโน้มสงูขึน้
เร่ือยๆ ดงันัน้น้องๆ ท่ีมีแผนท่ีจะศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษา
หลกัสตูรนานาชาติ  Dr. Pok ขอแนะน าให้เร่ิมเตรียมตวัสอบตัง้แต่
วนันี ้ และหวงัว่าน้องๆ จะได้คะแนนที่สงู และเข้าศกึษาในคณะที่
ต้องการได้ 

 

ค าถามจากนอ้งเชอรร์ี่   

หวัข้อนี ้Dr. Pok ขอน าค าถามท่ี 
Dr. Pok ได้รับผ่าน E-mail ซึง่
ค าถามนี ้ Dr. Pok คิดวา่เป็น
ค าถามท่ีดี และ จะเป็นประโยชน์
กบัน้องๆ หลายคน  

ค ำถำม: หนสูอบ CU-AAT มา 3 
ครัง้แล้ว หนไูด้คะแนนเลขอยูท่ี่ประมาณ 500 คะแนน สว่น
คะแนนภาษาองักฤษหนไูด้คะแนนคอ่นข้างน้อยประมาณ 300 
คะแนน ถ้าหนไูด้ คะแนนแบบนีห้นคูวรสมคัรเข้าคณะอะไร และ
ตอนนีห้นอูยู ่ม.5 และคิดวา่ในปีหน้านี ้หนจูะสมคัรสอบ CU-AAT 
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ทกุรอบ โดยท่ีหนจูะเน้นท าคะแนนวิชาภาษาองักฤษจะดีกว่า
มัย้อะคะ เพราะคิดวา่คะแนนเลขผ่านแล้ว หนคูิดถกูมัย้คะ 

ค ำตอบ: ก่อนอ่ืน Dr. Pok ขอตอบในสว่นของคะแนนท่ีน้องเชอร์ร่ี
ถามวา่จะเข้าคณะอะไรดี ค าตอบของ Dr. Pok คือน้องเชอร์ร่ีต้อง
ถามตวัเองก่อนวา่อยากเรียนอะไร ตอนนีน้้องเชอรร่ีอยูช่ัน้ ม.5 Dr. 
Pok ขอแนะน าวา่ลองมองตวัเองก่อนวา่ต้องการเรียนอะไร ไมใ่ช่
วา่ตวัเองได้คะแนนแบบนีแ้ล้วจะไปเรียนคณะอะไร แตส่ิ่งหนึ่งท่ี
น้องโชคดีกวา่คนอ่ืนคือได้มีโอกาสได้คิด เพราะน้องเร่ิมท าการ
สอบ CU-AAT ตัง้แตต่อน ม. 5 ดงันัน้น้องจงึมีโอกาสได้รู้จกัตวัเอง
มากขึน้ ดงันัน้เม่ือน้องได้สร้างโอกาสของน้องขึน้มากแล้ว น้อง
เชอร์ร่ีควรใช้โอกาสของน้องให้เต็มท่ี หากน้องพิจารณาแล้ววา่น้อง
อยากเรียนคณะนิเทศฯ เพราะชอบในวิชาชีพนัน้  ดีมากเลยครับ 
คะแนนที่น้องได้มาก็ถือวา่ต้องเร่งท าคะแนนเพิ่มมากขึน้ โดย Dr. 
Pok มองวา่คะแนนคณิตศาสตร์ยงัต ่าเกินไป น้องเชอร์ร่ีน่าจะท า
คะแนนให้ได้ประมาณ 580 คะแนนขึน้ไป สว่นภาษาองักฤษคง
ต้องปรับปรุงเป็นอยา่งมาก อย่างน้อยควรได้สกั 480 คะแนน สว่น
ถ้าน้องอยากเข้าคณะสถาปัตย์ฯ คะแนนคณิตศาสตร์คงต้อง
เตรียมท าเพิ่มอีกเยอะหน่อยครับ ดงันัน้เวลาประมาณ  1 ปี Dr. 
Pok เช่ือวา่น้องเชอร์ร่ีสามารถเตรียมตวัเพ่ือเพิ่มคะแนน
คณิตศาสตร์ได้อยา่งแน่นอน   ดงันัน้ตอนนีน้้องเชอรร่ีอยา่เพิ่งไป
มองวา่คะแนนตวัเองจะเข้าคณะอะไรได้ แตค่วรมองวา่ตวัเอง
อยากเข้าคณะอะไรแล้วพยายามท าคะแนนให้ถึง 

สว่นค าถามท่ีวา่จะเตรียมตวักบัภาษาองักฤษให้หนกั สว่นคะแนน
คณิตศาสตร์นัน้อยูใ่นระดบัท่ีดีอยูแ่ล้ว Dr. Pok ขอเตือนน้องเชอร์
ร่ี และ น้องๆ คนอ่ืนๆ ทกุคน ท่ีชอบเข้าใจผิดวา่คะแนน
คณิตศาสตร์ตวัเองดีอยูแ่ล้ว บางคนได้ถงึ 680 คะแนน แตค่ะแนน
ภาษาองักฤษได้ประมาณ 300 คะแนน เลยใช้เวลาทัง้หมดไป
ทุม่เทกบัการเตรียมตวัสอบภาษาองักฤษ อนันี ้Dr. Pok ขอบอกวา่
ไมผ่ิดนะครับท่ีจะทุม่เทให้กบัการเตรียมสอบภาษาองักฤษ แต่สิ่ง
ท่ีน้องๆ ต้องตระหนกัไว้คือภาษาองักฤษส าหรับน้องๆ บางคน
อาจจะท าคะแนนเพิ่มได้ยาก โดยเฉพาะการเตรียมตวัภายใน
ระยะเวลาอนัสัน้  เน่ืองจากวิชาภาษาองักฤษเป็นเนือ้หาวิชาที่มี
องค์ความรู้กว้างมาก ๆ และหลกัไวยากรณ์ยงัมีข้อยกเว้นท่ีต้องจ า
มาก  จงึต้องใช้เวลาเตรียมตวันาน  ในขณะที่วิชาคณิตศาสตร์มี
หลกัการตรงไปตรงมา  หากท าความเข้าใจเนือ้หาวิชามาอย่าง
ถกูต้องก็สามารถท าคะแนนเพิ่มขึน้ได้  โดยต้องท าคะแนนให้สงูไว้
มาก ๆ เพ่ือเพิ่มโอกาสในการสอบเข้าได้  อีกประเดน็หนึง่ก็คือถ้า

น้องๆ เกิดโชคดีเตรียมตวัสอบภาษา องักฤษมาอยา่งดี และได้
คะแนนดีขึน้ด้วย แต่ด้วยความท่ีตวัเองประมาทกบัวิชา
คณิตศาสตร์ ท าให้คะแนนคณิตศาตร์ในการสอบครัง้นัน้มีคะแนน
ต ่าลง และขอบอกได้เลยครับวา่ มีโอกาสเกิดแบบนีค้อ่นข้างสงู 
เพราะคนที่ได้คะแนนคณิตศาสตร์อยูใ่นระดบั 500 สว่นใหญ่
มกัจะมีความรู้วิชาคณิตศาสตร์เพียงพอแล้ว แตข่าดเทคนิคการ
ท าข้อสอบให้รวดเร็ว จงึมีโอกาสท่ีครัง้ถดัไป จะได้คะแนนน้อยลง  
หากโจทย์แตล่ะข้อในครัง้นัน้ต้องใช้เวลาท าเพิ่มมากขึน้  ดงันัน้
คะแนนภาษาองักฤษท่ีตวัเองอตุสา่ห์บากบัน่มาจะไมมี่ผลใดๆ 
เลย ดงันัน้ถ้าน้อง ๆ รู้วา่ภาษาองักฤษยาก น้องๆ ต้องตัง้ใจฝึกฝน
วิชาคณิตศาสตร์ไปพร้อมๆ กนัด้วย เพราะถ้าเกิดการสอบครัง้ใด
ครัง้หนึง่ท่ีน้องๆ โชคดีมีคะแนนภาษาองักฤษท่ีสงู น้องๆ ก็จะได้มี
คะแนนในสว่นคณิตสาสตร์ท่ีสงูตามไปด้วย  

สรุปแล้วถ้าน้องๆ อยากประสบความส าเร็จในการสอบ CU-AAT 
หรือ SAT น้องๆ ต้องเตรียมตวัคู่กนัระหวา่งคณิตศาสตร์ และ วิชา
ภาษาองักฤษ เพราะสิง่ท่ีน้องๆ ต้องการคือคะแนนท่ีสงูพอๆ กนัใน
ทัง้สองวิชา 

ล าดบัเลขคณิต  

(Arithemetic Sequences) 

Newsletter ฉบบันีน้้องๆ จะได้รู้จกัล าดบัเลขคณิต (Arithmetic 
Sequences) โดยน้องๆ อาจจะเคยเห็นโจทย์ท่ีว่า  

Example 1: Find the general term (or n-th term) of the 
sequence: 5, 8, 11, 14… 

ก่อนท่ีน้องๆ จะหา n-th term น้องต้องรู้ก่อนว่า sequence ท่ีให้
มานี ้  จดัอยูใ่นประเภทใด โดยถ้าน้องๆ สงัเกตจะพบวา่ตวัเลขแต่
ละตวัจะถกูเพิ่มขึน้ทีละ 3 กลา่วคือตวัแรกคือ 5 ตวัท่ีสองคือ 5 + 
3 ซึง่จะได้ 8 และตวัถดัไปคือ 8 + 3 จะได้ 11 ซึง่ล าดบั 
(sequence) ดงักลา่วก็คือ ล าดบัเลขคณิต (Arithmetic 
Sequence) นัน่เอง  

ถ้าน้องๆ เร่ิมเรียนจากการทอ่งสตูรน้องๆ ก็คงจ าได้วา่ n-th term 
ส าหรับ Arithmetic Sequence คือ 

an  = a1 + (n – 1) d 
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โดย  an คือ general term หรือ n-th term; a1 คือ คา่ของ term ท่ี
หนึง่ (first term) และ d คือ ผลตา่งร่วม (common difference)  
ซึง่ใน Example 1 คา่ของ term ท่ีหนึง่ หรือ a1 คือ 5 และ ผลต่าง
ร่วม หรือ d คือ 3 ดงันัน้เราจะได้ 

an  = 5 + (n – 1) 3 

และเราจดัรูปได้เป็น 

an  = 3n + 2 

แตอ่ยา่งท่ี Dr. Pok เคยแนะน าการเรียนคณิตศาสตร์วา่ไม่ใช่
อาศยัการจดจ าสตูรเพียงอยา่งเดียว น้องๆ ต้องเข้าใจหลกัการ
พืน้ฐานด้วย ซึง่ถ้าน้องๆ ดใูห้ดีจะพบวา่ Arithmetic Sequence 
จริงๆ ก็คือสมการเส้นตรง (Linear Equation) โดยท่ีคา่ d ท่ีเป็น 
common difference ก็คือ ค่าความชนั (slope) ใน linear 
equation นัน่เอง สว่นคา่ท่ีเราเหน็ 2 ก็คือคา่จดุตดัแกน y (y-
intercept) 

ดงันัน้ในข้อนีเ้รารู้วา่ d คือ 3 ดงันัน้เราบอกได้เลยว่า n-th term 
หรือ an ในเบือ้งต้นจะเทา่กบั 3n  ขัน้ตอ่ไปน้องลองแทน วา่ n = 
1 เราจะได้วา่ a1 = 3(1) = 3 แตโ่จทย์ก าหนดมาวา่คา่ของ term ท่ี
หนึง่ หรือ  a1 เทา่กบั 5 ดงันัน้ n-th term หรือ an  ท่ีน้องได้มาวา่
เทา่กบั 3n  ในเบือ้งต้น ต้องถกูบวกด้วย 2 เราจงึได้วา่ an ท่ี
ถกูต้องคือ  an  = 3n + 2 

 

Example 2: Find the general term of the sequence: 2, 7, 
12, 17… 

ถ้าน้องๆ ใช้แนวคิดของ Linear Equation น้องจะได้วา่ ค่า 
common difference (d) คือ 5 นัน่คือ slope ก็จะเป็น 5 ด้วย 
และจะได้วา่ an ในเบือ้งต้นต้องเทา่กบั 5n แตเ่ม่ือแทน n = 1 จะ
ได้วา่ a1 = 5(1) = 5 ดงันัน้เราต้องหกัออก 3 เพ่ือให้ได้ 2 ดงันัน้ 
an ท่ีถกูต้องจะเทา่กบั 5n – 3  

Example 3: Find the general term of the sequence: 14, 10, 
6, 2… 

เช่นเดิมครับ จากแนวคิดของ Linear Equation น้องจะได้วา่ คา่ d 
คือ –4  นัน่คือ slope ก็จะเป็น –4  ด้วย และจะได้วา่ an เบือ้งต้น

เทา่กบั –4n แตเ่ม่ือแทน n = 1 จะได้วา่ a1 = –4(1) = –4  ดงันัน้
เราต้องเพิ่มเข้าไป 18 เพ่ือให้ได้คา่ของ a1 = 14 ดงันัน้ an ท่ี
ถกูต้องจะเทา่กบั  –4n  + 18 

ด้วยเหตนีุน้้องๆ จะเหน็วา่โจทย์ดงักล่าวไมมี่ความจ าเป็นเลยท่ี
ต้องใช้สตูร น้องๆ สามารถอาศยัความเข้าใจพืน้ฐานในการท า
โจทย์ อีกทัง้ยงัลดความผิดพลาดจากการใช้สตูรหรือจ าสตูรผิดได้
อีกด้วย 

คราวนี ้น้องๆ ลองมาดตูวัอยา่งข้อสอบ SAT  

Example 4: The seventh number in a sequence of numbers 
is 51 and each number after the first number in the 
sequence is 3 less than the number immediately preceding 
it. What is the fourth number in the sequence? 

(A) 42   (B) 45   (C) 48  (D) 60  (E) 63 

น้องๆ พบวา่ในข้อนี ้ d เป็น –3 เพราะโจทย์บอกวา่คา่แตล่ะตวั
ส าหรับตวัถดัไปมีคา่น้อยลง 3 จากตวัก่อนหน้านัน้ ซึง่น้องๆ ก็จะ
ได้ทนัทีวา่ an เบือ้งต้นจะเป็น –3n คราวนีโ้จทย์บอกวา่ตวัเลขใน
ล าดบัท่ี 7 มีคา่เทา่กบั 51 ดงันัน้เม่ือเราแทน n ด้วย 7 เราจะได้ 
a7  = –3(7) = –21 ซึง่น้องต้องบวกเข้าไป 72 เพ่ือให้ได้คา่ 51 
และน้องก็จะได้  an  = –3n + 72 แล้วน้องก็แคแ่ทน n เทา่กบั 4 
เพ่ือหาคา่ a4  = –3(4) + 72 = 60 และค าตอบคือข้อ D  

ซึง่น้องจะเหน็วา่ ส าหรับข้อนีน้้องไมมี่สทิธ์ิใช้สตูรได้โดยตรงเลย
เพราะน้องๆ ไมรู้่คา่ a1 แตน้่องๆ สามารถท าข้อนีไ้ด้โดยใช้แนวคิด
ท่ี Dr. Pok ได้กลา่วในข้างต้น 

สิ่งท่ี Dr. Pok ต้องการบอกคือ น้องๆ ถงึจะมีสตูร มีเคร่ืองคิดเลข 
แตถ้่าน้องไมเ่ข้าใจก็ไมส่ามารถท าข้อนีไ้ด้ แตถ้่าน้องๆ มีพืน้ฐานท่ี
ดี น้องๆ ก็จะท าข้อสอบได้อยา่งแน่นอน ดงันัน้ SAT หรือ CU-
AAT มากกวา่ 700 คะแนนในสว่นวิชาคณิตศาสตร์ก็เป็นเร่ืองไม่
ยากอีกต่อไป 


