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สวสัดีครับ น้องๆ ทกุคน เดือนนี ้

ก็เป็นเดือนหนึ่งท่ีสําคญัสําหรับ

น้องๆ ม. ปลาย ท่ีสนใจจะเข้า

ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน

จุฬาลงกร ณ์มหาวิ ทยาลัย 

หลักสูตรนานาชาติ โดยในวัน

เสาร์ท่ี 9 กรกฎาคม และ วนั

อาทิตย์ท่ี 10 กรกฎาคมนี ้

น้องๆ ต้องเข้าสูส่นามสอบ ไม่ว่าจะเป็น CU-ATS (Aptitude Test 

for Science of Chulalongkorn University) สําหรับน้องท่ี

ต้องการเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ 

CU-TAD (Chulalongkorn University - Test of Aptitude in 

Design) สําหรับน้องๆ ท่ีต้องการเข้าศึกษาต่อในคณะสถาปัตย์ 

CU-AAT (Chulalongkorn University Academic Aptitude 

Test) สําหรับน้องๆ ทุกคนท่ีต้องการเข้าศึกษาในหลักสูตร

นานาชาติ รวมถึง CU-TEP (Chulalongkorn University Test of 

English Proficiency) ท่ีน้องๆ ทุกคนต้องสอบเพ่ือวัด

ความสามารถทางการใช้ภาษาองักฤษ  Dr. Pok ขออวยพรให้

น้องๆ ทุกคนมีสติและสมาธิในการทําข้อสอบ และสอบให้ได้

คะแนนสงูๆ กนัทกุคนเลยครับ สําหรับน้องๆ ท่ีพลาดในการสมคัร

สอบ CU-TEP ในเดือนกรกฎาคมนี ้เพราะจํานวนผู้สมคัรเต็มก่อน

วนัปิดรับสมคัร ก็ไม่ต้องเสียใจ ตอนนี ้CU-TEP ท่ีจะสอบในวนัท่ี 

21 สงิหาคม ได้เปิดรับสมคัรแล้วครับ 

 

สมคัรสอบ CU-TEP  

 

การสมัครสอบ  CU-TEP ในเดือนท่ีผ่านมา  มี น้องหลายๆ 

คนพลาดการสมคัรสอบ เน่ืองจาก มีผู้สมคัรเต็มจํานวนก่อนหน้า

วนัสิน้สดุการลงทะเบียน ระบบจึงปิดการรับสมคัรก่อนกําหนด แต่

น้องๆ ไม่ต้องเสียใจ  การสมัครสอบ CU-TEP รอบใหม่เปิดรับ

แ ล้ ว ค รั บ  สํ า ห รั บ น้ อ ง ๆ  ท่ี ต้ อ ง ก า ร ส อ บ  C U -T E P 

รอบถดัไปในวนัเสาร์ท่ี 21 สิงหาคม 2554 ให้เข้าไปลงทะเบียน

สอบ CU-TEP ได้แล้ว ถึงวนัท่ี 11 ก.ค. 54 เวลา 12:00 น.  และ

เช่นเคยระบบจะปิดการลงทะเบียนทนัทีเม่ือมีผู้สมคัรเต็มจํานวน 

น้องๆ ก็อยา่รอจนถงึวนัสดุท้ายนะครับ 

CU-TEP คืออะไร 

Chulalongkorn University Test of English Proficiency หรือท่ี

น้องๆ รู้จักกันดีในช่ือของ CU-TEP หรือ CU-เทพ เป็นหนึ่งใน

เ ง่ือนไขการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั หลกัสตูรนาชาติ แต่น้องๆ ไม่ต้องแปลกใจนะครับ 

ถ้าในวันสอบน้องๆ จะเห็นผู้สอบบางคนดูมีอายุมาก ไม่เหมือน

เด็กมัธยมปลายเลย นั่นก็เพราะยังมีพวกพ่ีๆ อีกหลายคนท่ี
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ต้องการเข้าศกึษาต่อในระดบัปริญญาโท และ ปริญญาเอก ก็ต้อง

ทดสอบความสามารถทางภาษาองักฤษเช่นเดียวกบัน้องๆ นัน่เอง 

CU-TEP เป็นการวดัความสามารถทางภาษาองักฤษ ในส่วนของ

การฟัง การอ่าน และ การเขียน โดยแยกออกเป็น 3 ส่วนท่ีชดัเจน  

ข้อสอบจะแจกให้ทําและเก็บทีละส่วนเม่ือครบกําหนดเวลาแต่ละ

สว่น 

ส่วนที่ 1: Listening เป็นการทดสอบทกัษะการฟังโดยน้องๆ จะ

ได้ฟังเทปท่ีใช้เสียงของเจ้าของภาษา โดยใช้เวลาประมาณ 30 

นาที ประกอบด้วย บทสนทนาสัน้ๆ แล้วถามความเข้าใจ โดย

น้องๆ ต้องฟังคําถามและเลือกคําตอบท่ีมีอยู่ในกระดาษคําตอบ

ครับ นอกจากนัน้ยังมีบทสนทนาท่ีคุยกันยาวนิดหนึ่งแต่ไม่นาน

มากครับ รวมถึง การฟังบทความ หรือ Lecture แล้วตอบคําถาม

จากเนือ้หาท่ีน้องๆ ได้ฟังมาครับ  

ส่วนที่ 2: Reading เป็นการทดสอบทักษะการอ่าน รวมถึง

คําศพัท์ โดยข้อสอบจะมีอยู่สองสว่นหลกั คือ Close Test ท่ีน้องๆ 

ต้องเลือกคําศพัท์ไปเติมในช่องว่างของบทความ ประมาณ 15 ข้อ 

และ  อี ก  4 5  ข้ อ  ก็ จะ เ ป็นบทความตั ง้ แต่บทความสั น้ ๆ 

จ น ถึ ง บ ท ค ว า ม ท่ี มี ค ว า ม ย า ว พ อ ค ว ร  โ ด ย น้ อ ง ๆ 

ต้องตอบคําถามเพ่ือวัดความเข้าใจ โดยทัง้หมด 60 ข้อ น้องๆ 

ต้องทําให้เสร็จภายใน 70 นาที 

ส่วนที่ 3: Writing น้องๆ ฟังแล้วอาจตกใจ สําหรับคนท่ีมีปัญหา

เร่ืองการเขียนภาษาองักฤษ แต่ข้อสอบไมไ่ด้ให้น้องเขียนนะครับ 

เป็นการสอบความรู้น้องๆ ในสว่นของ Grammar เทา่นัน้เองครับ 

โดยน้องต้องหาจดุบกพร่องของประโยคท่ีกําหนดให้ หรือท่ีน้องๆ 

อาจรู้จกักนัในนามของ Error Identification จํานวนทัง้หมด 30 

ข้อ ภายในเวลา 30 นาที 

 

หลงัจากนัน้ประมาณสกั 1 เดือนน้องๆ ก็จะรู้คะแนนสอบทาง 

online โ ด ย ค ะ แ น น เ ต็ ม จ ะ อ ยู่ ท่ี  1 2 0  ค ะ แ น น 

ซึ่งสามารถเทียบเป็นคะแนน TOEFL ในระบบ Paper-based 

Test ให้น้องๆ ดดู้วยครับ อย่างเช่น ถ้าน้องๆ อยู่ท่ีระดบัประมาณ 

60 คะแนน จะได้คะแนนเทียบเป็น 500 คะแนน แต่ถ้าน้องๆ ได้

คะแนน CU-TEP ท่ี 80 คะแนน ก็จะได้คะแนนเทียบเท่า TOEFL 

เป็น 550 คะแนน ซึ่งคะแนนเทียบเท่านีจ้ะเปลี่ยนแปลงไปขึน้อยู่

กับการสอบในแต่ละครัง้ นั่นหลายความว่าถ้าน้องๆ ต้องการ

คะแนนเทียบเท่า TOEFL ท่ี 550 เพ่ือความปลอดภัยในการคิด

ช่วงคะแนน น้องๆ ควรทําได้อยู่ท่ีประมาณ 83 – 85 คะแนน จะ

ปลอดภยักวา่ครับ 

Math Inter คอรส์ ม. ตน้ 

 
เม่ือสิน้เดือนท่ีผ่านมา Math Inter Dr. Pok ได้เปิดหลกัสตูร Math 

สําหรับน้องๆ ม. ต้น ท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนนานาชาติ รวมถึงน้องๆ 

หลกัสตูร English Program ไปเรียบร้อยแล้วครับ อย่างท่ี Dr. Pok 

ได้เคยเขียนใน Newsletters ฉบบัก่อนๆ ถึงการพฒันาหลกัสตูรใน

การเรียนเลข โดยท่ีน้องๆ ท่ีต้องการประสบความสําเร็จในการ

เรียนวิชาเลขต้องอาศัยการเรียนจากความเข้าใจในตัวเนือ้หา 

ศึกษาแนวคิดและรูปแบบบของการได้มาซึ่งคําตอบ จนกลายมา

เป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ ด้วยวิธีการนี ้น้อง ๆ จะไม่มัวแต่ท่อง

สตูร เพราะน้องมีโอกาสทอ่งสตูรผิดได้ นอกจากนัน้โจทย์ท่ีมีความ

ซบัซ้อน  การท่องสตูรอย่างเดียวไม่อาจช่วยแก้ปัญหาได้ และด้วย

ประโยชน์จากการเรียนโดยอาศัยความเข้าใจอย่างแท้จริงนี ้     

Dr. Pok น้องๆ จะมีโอกาสทําข้อสอบได้อย่างถกูต้องแม่นยํา และ

รวดเร็ว และท่ีสําคญัเม่ือน้องๆ ม. ต้น เหล่านีไ้ด้ถกูปลกูฝังการ

เรียนเลขจากความเข้าใจ น้องๆ ก็สามารถใช้แนวคิดนีไ้ปเรียนวิชา

อ่ืนๆ ท่ีต้องใช้เลขเป็นพืน้ฐานความรู้ ได้อย่างประสบความสําเร็จ

อีกด้วย รวมถึงสามารถทําข้อสอบ SAT หรือ CU-AAT ให้ได้

คะแนนสงูๆ ในอนาคต 
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LCM / ครน. 

ทกุครัง้ท่ี Dr. Pok สอน LCM ให้กบัน้องๆ Dr. Pok ก็จะถามว่า

รู้จัก LCM กันไหม ทุกคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า รู้จักครับ 

LCM คือ Least Common Multiple หรือถ้าถามว่า ครน. คืออะไร 

ก็จะตอบว่า คณูร่วมน้อย คราวนีก็้ถึงคําถามสําคญั แล้วท่ีบอกว่า 

Least Common Multiple หรือ  คณูร่วมน้อย มนัคืออะไรละครับ 

เหน็ไหมครับการเรียนไม่ใช่ตอบแค่ว่ามนัแปลว่าอะไร แต่ต้องตอบ

วา่มนัคืออะไรมากกวา่ครับ 

ถ้าน้องๆ หากนัเป็น ลองมาทําโจทย์ข้อนีด้นูะครับ 1. What is the LCM of 32 × 4, 3 × 42, and 3 × 4 × 7? (or LCM of 36, 48 and 84)  (A) 3 × 4   (B) 3 × 7  (C) 3 × 4 × 7  (D) 3 × 3 × 4 × 4   (E) 3 × 3 × 4 × 4 × 7 
น่ีคือข้อสอบ Pretest ของน้อง ม.ต้น เกือบทัง้ห้องตอบข้อ (A) ซึง่

เป็นคําตอบท่ีไม่ถกู ทําไมน้องๆ ถงึใจตรงกนัตอบข้อ (A) ละครับ 

คําตอบง่ายๆ ก็คือ น้องๆ มุง่แตคํ่านวณโดยไม่อาศยัความเข้าใจ 

ด้วยเหตนีุน้้องไปสบัสนระหวา่งวิธีการหา LCM (ครน.) กบั GCF 

(Greatest Common Factor) (หรม.) ครับ คําตอบท่ีน้องๆ  เลือก

มนัเป็นคําตอบของ GCF หรือ หรม. ของ 36 48 และ 84 น่ีเอง 

แล้วพ่ี ๆ ม.ปลาย เป็นไงบ้างครับตอบผิดเหมือนน้องเขาหรือเปลา่ 

ถ้าใช่ก็ลองหาคําตอบใหมด่อีูกทีนะครับ  

ถ้าน้องๆ เข้าใจแนวคิดของ LCM หรือ Least common multiple 

น้องๆต้องรู้วา่ข้อ (A) ไมมี่สทิธ์ิเป็นคําตอบท่ีถกูได้เลย เพราะ LCM 

ของ 36 48 และ 84 คําตอบต้องมากกวา่หรือเทา่กบัตวัเลขในกลุม่

ท่ีกําลงัจะหา LCM ครับ นัน่คือคําตอบต้องมากกวา่ 84 ดงันัน้ข้อ 

(A) 3 × 4 = 12 จงึเป็นคําตอบท่ีไมมี่ทางเป็นไปได้ และเม่ือน้อง

คิดได้เช่นนี ้ น้องก็จะมีโอกาสมองกลบัไปท่ีโจทย์อีกรอบ และหา

คําตอบท่ีถกูได้อีกครัง้หนึง่ครับ 

คราวนีน้้องๆ มาดโูจทย์เหลา่นีเ้พิ่มเติมดนูะครับ ปัญหาโจทย์มนั

ไมไ่ด้อยากหรอกครับ แต่น้องๆ รู้หรือเปลา่วา่ข้อสอบกําลงัหา 

LCM น่ีคืออีกหนึง่ปัญหาครับ หลงัจากท่ีน้องๆ หา LCM เป็นแล้ว 

น้องๆ ต้องรู้ด้วยวา่จะประยกุต์ใช้ LCM เม่ือไรกนัครับ 

2. If 5a and 16a are both positive integers, then which of the following must also be an integer? (A) 40a  
(B) 30a  
(C) 15a  
(D) 11a  
(E) none of these 

3. Robert, John and Paul start to run from the 
same point, in the same direction, around a 
circular track. If they take 75 seconds, 125 
seconds and 220 seconds respectively to 
complete one round along the track, how 
many minutes will they next meet again at 
the starting point?  

4. Sophia has two electronic beepers. One of them beeps every 3 seconds; the other beeps every 6 seconds. If they are turned on at exactly the same time, how many times during the next hour will both beepers beep at the same time? (A) 6 (B) 10(C) 18(D) 200(E) 600
เฉลย: (1) E; (2) A; (3) 275; (4) E;  


