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สวสัดีครับน้องๆ เดือนนีก็้เข้าเดือน

ท่ี 3 ของปี 2554 อีกประมาณ 4 - 

5 เดือน น้องๆ หลายคนก็คงเข้าสู่

สนามสอบ CU-AAT กนัแล้ว  Dr. 

Pok เหน็วา่เวลา 4 เดือนท่ีเหลือนี ้

ถ้าน้องๆ ใช้เวลาให้คุ้มคา่กบัการ

เตรียมตวัสอบ Dr. Pok มีความ

เช่ืออยา่งมากวา่ น้องๆ ต้อง

ประสบความสําเร็จในการสอบครัง้นีอ้ยา่งแน่นอน และเพ่ือเป็น

การเพิ่มความมัน่ใจให้กบัน้องๆ ในการเตรียมตวัสอบ CU-AAT 

และ SAT Dr. Pok ได้จดัเตรียมหลกัสตูรเพ่ือเสริมสร้างความ

เข้าใจท่ีถกูต้องและความแมน่ยําในการทําข้อสอบได้อยา่งรวดเร็ว 

อยา่งท่ี      Dr. Pok ได้กลา่วมาแล้วใน Newsletters ฉบบัก่อนๆ  

วา่แนวโน้มของการสอบแข่งขนัสงูขึน้เร่ือยๆ นัน่นําไปสูค่วาม

เข้มข้นในการคดัเลือกนกัเรียนท่ีจะเข้าไปศกึษา ไมว่า่จะเป็น

มหาวิทยาลยัในประเทศ อาทิ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล หรือ 

มหาวิทยาลยัชัน้นําในตา่งประเทศ การสอบ CU-AAT และ SAT 

ก็ทวีความเข้มข้นเพิ่มขึน้เช่นกนั และเน่ืองจากการสอบ CU-AAT 

และ SAT มีความคล้ายคลงึกนั ด้วยเหตนีุ ้ Dr. Pok จงึได้รวม

หลกัสตูรท่ีจะทําให้น้องๆ ได้ฝึกทําโจทย์ท่ีเป็นแนวข้อสอบ เพ่ือให้

เกิดการเรียนอย่างสนกุและเน้นความเข้าใจ มิใช่การทอ่งจําอย่าง

เดียว แล้วพบกนันะครับ  

ปรชัญา Math Inter Dr. Pok   

การเรียนวิชาเลข น้อง ๆ ต้องอาศยัความเข้าใจ เรียนรู้เหตผุลและ

ท่ีมาของสตูรตา่งๆ ไมใ่ช่เอาแตท่อ่งจําเพียงอยา่งเดียว ปัญหา

สําคญัของการทําข้อสอบ CU-AAT และ SAT คือทําข้อสอบไมท่นั  

ถ้าน้องๆ คิดวา่การทําโจทย์เลขใน CU-AAT หรือ SAT ให้ได้

คะแนนดี ๆ   ต้องจําสตูรให้มากๆ จะได้แทนค่าแล้วหาคําตอบได้

เร็ว    Dr. Pok ขอบอกวา่มนัอาจจะไมจ่ริงเสมอไปนะครับ บาง

สตูรท่ีน้องอาจจะต้องจําเช่น การหาเส้นรอบวง (Circumference) 

ซึง่มีคา่เทา่กบั 2¶r แตข้่อสอบอยา่ง SAT ก็ใจดีมากครับ บอกสตูร

เส้นรอบวงมาให้เลย  นัน่เป็นการชีใ้ห้เหน็วา่ SAT ไมไ่ด้เหน็วา่การ

เรียนเลขคือการทอ่งจําสตูร ในทางกลบักนั  บางสตูรท่ี SAT ไมไ่ด้

บอกไว้ น้องๆ ก็ไมค่วรทอ่งจําเป็นนกแก้วนกขนุทองนะครับ แต่

ต้องอาศยัความเข้าใจท่ีมาของสตูรจะทําให้จําสตูรได้เอง เช่นการ

หาระยะทางระหวา่งจดุสองจดุ ถ้าน้องๆ ใช้วิธีการทอ่งจําไปเลยว่า   

d = 2 21 2 1 2( ) ( )x x y y− + − และ จดุกึง่กลางระหวา่งสองจดุ 

(midpoint) คือ 1 2 1 2( , )2 2x x y y+ +  พอนานเข้าน้องๆ อาจจะ

เร่ิมมนึและสบัสนวา่ “การหา midpoint จะเอา 1 22x x+
 

หรือ 1 22x x− ” คิดดนูะครับ ถ้าอยูใ่นห้องสอบมวัแตล่งัเล 

นอกจากเสียเวลาแล้ว ยงัจําสตูรผิดอีก ทําให้เสียคะแนน เหน็ไหม

ครับเสียสองเด้งเลย หากเรารู้ท่ีมาของสตูรอยา่งเข้าใจแล้วละก็  

น้องจะไมมี่ทางสบัสน สําหรับท่ีมาของสตูรระยะทางระหวา่งสอง

จดุมาจาก Pythagoras’s theorem ตามท่ีเคยอธิบายไว้ใน 

Newsletter ฉบบัธนัวาคม 2553 สว่นการหาจดุกึง่กลางมาจาก
คณุสมบติัของสามเหล่ียมคล้าย น้องๆ ลองไปคิดดนูะครับวา่สตูร

นีมี้ท่ีมาได้อยา่งไร ถ้ารู้คําตอบ mail มาตอบนะครับ ท่ี 

dr.pok@hotmail.com  
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แน่นอนครับ ข้อสอบ CU-AAT และ SAT ยงัคงต้องจําสตูรเพ่ือหา

คําตอบอยูบ้่าง แตส่ว่นใหญ่แล้วการหาคําตอบท่ีรวดเร็วและ

ถกูต้องในการทําโจทย์ข้อสอบ CU-AAT และ SAT ใช้ความเข้าใจ

ถงึท่ีมาของสตูร และการเข้าใจท่ีมาของสตูรยงัทําให้น้อง ๆ ทํา

โจทย์ท่ียากขึน้ ท่ีไมส่ามารถหาคําตอบด้วยการจําสตูรแล้วแทนคา่ 

และบางครัง้สามารถหาคําตอบได้ทนัทีโดยไมต้่องคํานวณ  เพียง

เข้าใจท่ีมาของสตูรก็จะทําให้น้อง ๆ ลดความผิดพลาดในการหา

คําตอบจากการจําสตูรผิด และยงัหาคําตอบได้รวดเร็วขึน้อีกด้วย 

Example 1: If 3 a
a b−

 = 
15 , then  b

a
=  

(A) –2    (B) 12−       (C) 12        (D) 2      (E) 35  

ข้อนี ้ น้องๆ ควรได้คําตอบภายในเวลาไมเ่กิน 15 วินาทีนะครับ  

น้องๆ อาจจะคิดท่ีจะแก้สมการ เพ่ือหาคา่ ของ b
a
แตถ้่าน้องๆ 

เข้าใจจริงจะรู้วา่ข้อนีส้ามารถมองเป็นเร่ืองของอตัราสว่น (ratio) 

ได้ เน่ืองจาก 3 a
a b−

 = 15  ดงันัน้จากตวัเศษ (numerator) ของ

ทัง้สอง ratios เรากําหนดให้ a = 1 แล้วแทนคา่ในตวัสว่น 

(denorminator) ของ 3a – b = 3(1) – b แล้วจบัเทา่กบั 5 แล้ว

น้องก็แก้สมการ 3 – b = 5 ซึง่จะได้ b = –2 ดงันัน้ b
a

 จะเทา่กบั 21− = –2 คําตอบคือข้อ (A) 

ตวัอยา่งข้างต้นน้องๆ ก็จะเหน็ว่าแทนท่ีเราจะแก้สมการ 3 a
a b−

 = 15  น้องๆ สามารถอาศยัความเข้าใจอยา่งแท้จริง เปล่ียนโจทย์

เป็นการแก้สมการ 3 – b = 5 ซึง่น้องๆ จะได้คําตอบท่ีเร็ว มีความ

แมน่ยํามากขึน้ โดยได้คําตอบภายในเวลาไมเ่กิน 15 วินาทีครับ 

ประเดน็สดุท้าย น้องๆ อาจเจอโจทย์ท่ีสตูรกบัเคร่ืองคิดเลขไมอ่าจ

ช่วยน้องๆ ได้เลย เพราะเป็นโจทย์ถามแนวคิดครับ 

Example 2: If the quotient a
b

 is positive, which of the 

following must be true? 

(A) a > 0  (B) b > 0  (C) ab > 0   (D) a - b > 0  (E) a + b > 0 

น้องๆ เหน็โจทย์แบบนี ้ คงรู้วา่ต่อให้มีเคร่ืองคิดเลขท่ีดีขนาดไหนก็

คงช่วยน้องไมไ่ด้ หรือวา่จะมีสตูรสกัก่ีสตูรวางไว้อยูต่รงหน้า ก็ไมมี่

ประโยชน์ ลกัษณะโจทย์แบบนีเ้ป็นการถาม Concept ท่ีน้องต้อง

เข้าใจอยา่งแท้จริง Dr. Pok มองวา่โจทย์แบบนีน้้องคนไหนเข้าใจ

ปุ๊ บ ตอบป๊ัป คือตอบภายในเวลา 10 วินาที หรือโจทย์ลกัษณะท่ี

อา่นคําถามแล้วตอบทนัที ซึง่น้องๆ จะได้เจอแน่นอนในคอร์สติว

เข้ม CU-AAT และ SAT ท่ีจะถงึในเดือนเมษายนนีค้รับ 

จากโจทย์ a
b

 ต้องเป็น Positive หรือ จํานวนจริงบวก น้องๆ ต้องรู้

ทนัทีเลยวา่เกิดขึน้ได้ 2 กรณี คือ a และ b เป็นบวกทัง้คู่ หรือ a 

และ b เป็นลบทัง้คู ่ดัง้นัน้ ab ก็ต้องเป็นบวกเช่นกนั เพราะ บวก

คณูบวกได้บวก และ ลบคณูลบได้บวก ดงันัน้คําตอบคือข้อ (C) 

สิง่ท่ี Dr. Pok จะเตือนน้องๆ คือ น้องๆ ต้องไมพ่อใจ 

แตเ่พียงวา่น้องได้คําตอบท่ีถกูต้อง แตก่ารทําข้อสอบ CU-AAT 

หรือ SAT น้องต้องได้คําตอบอยา่งรวดเร็ว และถกูต้องนะครับ จงึ

จะได้คะแนนสงู  สิง่ท่ีจะช่วยได้คือความเข้าใจอยา่งแท้จริงใน

เนือ้หาครับ 

แน่นอนครับ ข้อสอบ CU-AAT และ SAT มีทัง้ข้อสอบง่าย และ

ยากปนกนัไป และย่ิงการแข่งขนัท่ีเข้มข้นมากขึน้ทกุขณะ ระดบั

ความยากของข้อสอบก็เป็นเงาตามตวั สําหรับข้อง่ายน้องๆ ต้อง

ทําให้เร็วมากๆและถกูต้องครับ เพราะคนอ่ืนๆ เขาทํากนัได้แน่ๆ 

ดงันัน้น้องๆ ต้องไมป่ระมาทกบัข้อง่ายๆ เหลา่นัน้ สว่นข้อท่ีมี

ระดบัความยากมากขึน้ ซึง่สว่นใหญ่ไมใ่ช่การแทนคา่แล้วตอบ 

หรือ อาจจะเป็นข้อสอบท่ีถามถงึแนวคิด ข้อเหลา่นีแ้หละครับเป็น

ข้อท่ีชีเ้ป็นชีต้ายท่ีแท้จริงครับ ถ้าน้องๆ ทําได้ นัน่คือน้องๆ ก็จะได้

คะแนนนําผู้แข่งขนัคนอ่ืนๆไปอีกเยอะ และคณะท่ีน้องๆ ต้องการก็

จะไมไ่กลเกินเอีอ้ม 

แตอ่ยา่งไรก็ตามความมุง่หวงัของ Dr. Pok ไมไ่ด้อยูเ่พียงแคทํ่าให้

น้องๆ ได้คะแนนสงูๆ เทา่นัน้ แต ่Dr. Pok ต้องการให้น้องๆ เรียน

เลขอยา่งถกูวิธี ซึง่จะสง่ผลตอ่วิชาอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะเดียวกนั เช่น 

วิชาฟิสกิส์ เคมี ด้วยเหตท่ีุวิชาเหลา่นีน้้องๆ ต้องอาศยัความเข้าใจ

เช่นกนัไมใ่ช่การจําสตูรแล้วตอบ และย่ิงไปกวา่นัน้เม่ือน้องๆ 

เข้าใจแล้ว ก็จะต้องแก้ปัญหาโจทย์โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาตร์

อีกด้วย และท่ีสําคญัท่ีสดุคือน้องๆ จะเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลยั

ได้อยา่งสบาย เพราะน้องๆ มีวิธีเรียนท่ีถกูต้องครับ 
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Number and Operations 

Number and Operations เป็นหนึง่ในหวัข้อท่ีปรากฏในข้อสอบ 

CU-AAT และ SAT  ข้อสอบท่ีอยูใ่นกลุม่นีไ้ด้แก่ Number 

Systems; Arithmetic Properties; Fractions and Decimals; 

Ratios and Proportions; Percents; Negatives; Divisibility; 

Patterns and Sequences; Sets น้องๆ อาจจะมองแล้วคิดวา่

เป็นหวัข้อท่ีง่าย แต ่Dr. Pok บอกเลยนะครับวา่ หวัข้อดงักลา่ว

เนือ้หามนัง่ายครับ แตอ่ยา่ลืมถ้ามนัง่าย น้องๆ ต้องอา่นโจทย์แล้ว

ตอบได้ทนัทีครับ ไมใ่ช่หาคําตอบถกูอยา่งเดียวครับ และในบรรดา

โจทย์ท่ีอยูใ่นกลุม่นีน้้องๆ อาจจะประมาทจนกระทัง่ทําให้คะแนน

ท่ีควรจะได้หายไปในพริบตาเลยครับ 

Example 3: When 12 less than 6, what is half that result?  

(A) –6    (B) –3    (C) 0       (D) 3      (E) 6 

คิดนะครับวา่ข้อนีน้้องจะตอบอะไร ถ้าน้องตอบวา่ ข้อ (D) 3 

เพราะ 12 – 6 = 6 แล้วหารสอง เทา่กบั 3  Dr. Pok ขอบอก

เลยครับวา่ผิดครับ ดสูคิรับ เสียเวลา และเสียคะแนนอีกด้วยครับ  

เพราะอะไรหรือครับ ก่อนอ่ืนน้องๆ ต้องรู้วา่ 12 less than 6 

หมายถงึ 6 – 12 ครับ ไมใ่ช่ 12 – 6 ดงันัน้คําตอบท่ีถกูข้อนีคื้อ ข้อ 

(B) ครับ  

ท่ีสําคญัน้องๆ ไมไ่ด้เสีย 0.25 คะแนนนะครับ แตเ่สีย 1.25 

คะแนนครับ เพราะถ้าข้อนีน้้องทําถกู  จะได้ 1 คะแนนครับ แตถ้่า

ทําผิดจะเสียคะแนนเพิ่มอีก 0.25 คะแนน ไงครับ 

เป็นยงัไงครับ น้องเหน็ความสําคญัของโจทย์ทกุข้อหรือยงัครับ 

อยากสอบให้ได้คะแนนสงูๆ ข้อง่ายๆ น้องต้องไมป่ระมาท ข้อ

ยากๆ น้องต้องตัง้สมาธิ อาศยัความเข้าใจมาแก้ปัญหาโจทย์ 

ไมใ่ช่เอาแตท่อ่งจํานะครับ 

 

 

ตวิเขม้ CU-AAT และ SAT 

ในเดือนเมษายน นี ้Dr. Pok เปิดคอร์สติวเข้ม CU-AAT และ SAT 

ท่ีจามจรีุสแควร์ มีหลายคําถามจากน้องๆ ดงันี ้

 

คาํถาม: คอร์สของ Dr. Pok เป็นอยา่งไรครับ 

คาํตอบ: Dr. Pok จะสอนแยกเป็นหวัข้อท่ีชดัเจน โดยในเดือน

เมษายน น้องๆ จะได้เรียนทกุหวัข้อท่ีเก่ียวกบั Number and 

Operations จะได้เรียนทฤษฎี และฝึกทําโจทย์ ได้รับฟังคําอธิบาย

เฉลยโจทย์จนเกิดความเข้าใจท่ีมาของสตูร อีกทัง้ยงัได้เหน็แนว

ข้อสอบของ CU-AAT และ SAT แยกตามหวัข้อ ผลท่ีจะได้รับคือ

น้องๆ จะทําโจทย์ข้อสอบได้ถกูต้องและรวดเร็วมากขึน้ 

 

คาํถาม: เสร็จจากเดือนเมษายน แล้วจะเป็นอย่างไร 

คาํตอบ: Dr. Pok จะตอ่ด้วย Algebra ครับ โดยหลกัสตูรของ   

Dr. Pok จะแบง่หวัข้อการสอนเป็น 4 สว่น 

1. Number and Operations; 

2.  Algebra and Functions; 

3.  Geometry and Measurement;  

4. Probability, Data Analysis, and Statistics.  

หลกัสตูรนีจ้ะครอบคลมุ เลขของ CU-AAT ท่ีมีระดบัความยาก

มากกวา่SAT ทําให้น้องๆ สามารถทําโจทย์ข้อสอบได้ทัง้ CU-AAT 

และ SAT และน้องๆ จะได้รู้วา่การเรียนเลขท่ีถกูวิธีและสนกุเป็น

อยา่งไร 

 
คาํถาม: ทําไมต้องสมคัรมากกว่า 1 คนพร้อมกนั 

คาํตอบ: ง่ายๆ ครับ อตัราคา่สมคัรก็จะถกูลงอยา่งเหน็ได้ชดั จาก 

8,000 บาทตอ่คน เหลือ 4,000 บาทตอ่คน แตท่ี่สําคญักวา่นัน้คือ   

Dr. Pok ต้องการสร้าง Buddy ให้กบัน้องๆ ครับ น้องๆ จะประสบ

ความสําเร็จได้ ก็ตอ่เม่ือน้องๆ มีเพ่ือนเรียนร่วมกนัครับ เป็นไป

ไมไ่ด้นะครับวา่น้องจะเรียนคนเดียวตลอดชัว่ชีวิต น้องๆ ต้องเร่ิม

ตัง้แตว่นันีค้รับ  


