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สวสัดีครับ น้องๆ ทุกคน ในท่ีสุดเดือนตุลาคม ท่ีน้องๆ หลายคน

เฝ้ารอคอยก็มาถึงแล้วนะครับ ในเดือนนีมี้การสอบมากมาย อาทิ 

CU-AAT, CU-TEP,TU-GET, SAT I และ SAT II รวมถึงการสอบ 

GAT และ PAT น้องๆ คงได้ใช้ความสามารถกนัอย่างเต็มท่ี ให้สม

กับความตัง้ใจ มานะ บากบั่น อ่านหนังสือกันอย่างขะมักเขม้น 

กนัมาตลอดทัง้ปี หรือบางคนอาจจะตลอด 3 ปี กันเลยทีเดียว 

ยงัไงก็อย่าหกัโหมมากนะครับ พกัผ่อนบ้าง ร่างกายต้องแข็งแรง

จงึจะทําข้อสอบได้ดี ออกกําลงักาย ให้เลือดไหลเวียน ความคิดจะ

ได้ปลอดโปร่ง หาเวลานัง่สมาธิ ให้จิตใจสงบ ไม่รู้สกึต่ืนเต้น มีสติ

ในการทําข้อสอบ Dr. Pok เช่ือว่าน้องๆ ทุกคน จะประสบ

ความสําเร็จดังท่ีทุกคนตัง้เป้าหมายไว้ แต่ถ้าน้องคนไหนรู้สึก

เครียด ก็ลองจับกลุ่มกับเพ่ือนๆ พยายามสรุปและสร้างความ

เข้าใจในเนือ้หา เล่าสู่กันฟัง นอกจากน้องๆ จะไม่รู้สึกเบ่ือแล้ว 

น้องๆ จะได้ฟังแนวคิดของเพ่ือน และเพ่ือนอาจจะให้คําแนะนํา 

และบอกเราในส่วนท่ีเราอาจจะเข้าใจผิด ติวกนัเป็นกลุ่ม แต่ยงัไง

ก็อย่าชวนกันคุย  หรือ

ชวนกันไปเท่ียวจนลืมท่ี

จะอ่านหนังสือด้วยกัน

นะครับ  โชคดีเป็นของ

น้องๆ ทกุคนครับ 

 

 

เทคนิคการเตรียมตวัสอบ 

น้องๆ หลายคนอาจจะเคยสงสัยว่า ทําไม ผม หรือ หนู อ่าน

หนังสือตัง้เยอะ แต่ตอนทําข้อสอบกลบัทําไม่ได้เลย Newsletter 

ฉบบันี ้Dr. Pok ขอเสนอแนะวิธีง่ายๆ สําหรับการเตรียมตวัสอบ

อยา่งมีประสทิธิภาพ  โดยขอแบง่ออกเป็น 3 แนวคิดหลกั คือ 

แนวคดิที่ 1 การเตรียมตัวสอบต้องเร่ิมต้ังแต่ในห้องเรียน 

1. รักและเคารพในครูผู้สอน 

สิง่นีเ้ป็นสิง่แรกท่ีน้องๆ ต้องเร่ิมต้นด้วยตวัของน้องเอง การท่ีเรารัก

และเคารพในตัวผู้ สอน จะทําให้เราเปิดสมองและรับรู้ในสิ่งท่ี

ครูผู้สอนกําลงัสอน คิดและพดูกบัตวัเองว่า “ครูผมสอนดีมากๆ 
เลย ผมเข้าใจที่ครูพูดหมดเลยครับ ถ้าผมไม่เข้าใจ ครูเขาก็
อธิบายให้ใหม่จนผมเข้าใจจนได้” 

2. ชอบวชิาที่เรียน 

น้องต้องสร้างความรู้สึกท่ีดีกับวิชาท่ีเรียน เช่น คิดและพูดกับ

ตัวเองว่า “ผมชอบวิชาเลขมากครับ” หรือ “หนูคิดว่าวิชา
ภาษาอังกฤษมีประโยชน์มากเลยค่ะ”  

3. จดสิ่งที่ครูสอนในห้อง 

การฟังอย่างเดียว ไม่สามารถทําให้น้องจําสิ่งท่ีครูสอนได้ทัง้หมด

หรอกครับ น้องๆ ต้องจด เพ่ือจะนํากลบัไปทบทวน ย่ิงน้องจดมาก

เทา่ไร น้องก็จะจําได้นาน และสร้างความเข้าใจได้ง่าย 
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แนวคดิที่ 2 ทบทวนสิง่ที่เรียนมาอย่างสมํา่เสมอ 

4. กาํหนดตารางเวลาการอ่านหนังสือในแต่ละวัน 

น้องๆ ต้องสร้างนิสยั และวินยัในการอ่านหนงัสือ โดยจดัเวลาการ

อ่านหนงัสือท่ีชดัเจน เช่น ทกุวนัเวลา 19:00 – 21:00 วนัจนัทร์จะ

อ่าน เลข วนัองัคารอ่าน ฟิสิกส์ วนัพธุ อ่าน เคมี เป็นต้น แต่น้องๆ 

ต้องทําให้ได้ตามตารางท่ีตวัเองกําหนดด้วยนะครับ 

 5. อ่านให้เข้าใจ  

การอา่น ไมใ่ช่การนัง่อยูห่น้าหนงัสือและเอาตาดอูย่างเดียวเพ่ือให้

จบไปนะครับ น้องๆ ต้องจดในสิ่งท่ีอ่าน จบัประเด็นสําคญั และตัง้

คําถามวา่ อะไร ทําไม อย่างไร ใคร เม่ือไร เป็นต้น พยามยามเน้น
ที่ความเข้าใจ ไม่ใช่ท่องจํา ถ้าเป็นวิชาคํานวณ ต้องลงมือทํา

โจทย์ในกระดาษทกุข้อ อยา่งเรียบร้อย  

6. ให้กาํลังใจตัวเอง  

ความขีเ้กียจ ความเบ่ือ ความง่วง มักจะมาเยือนน้องๆ เสมอ 

น้องๆ ต้องพยายามเอาความสําเร็จในอนาคตเป็นแรงผลกัดนัให้

สิ่งท่ีจะมาชะลอความสําเร็จของเราให้มันหมดไปให้ได้ น้อง

อาจจะหาขนมขบเคีย้วมากินก็ได้  แต่ระวังอ้วนด้วยละกัน หรือ

อาจจะฟังเพลงท่ีคกึคกัสกั 2-3 เพลงแล้วอา่นหนงัสือตอ่  

แนวคดิที่ 3 รู้ทันข้อสอบ 

7. สาํรวจวชิาที่จะสอบ 

น้องๆ ต้องรู้ว่าการสอบท่ีจะเกิดขึน้ เป็นอย่างไร เช่น CU-AAT 

ข้อสอบเลข เป็นภาษาองักฤษ แน่นอนการเตรียมตวัสอบ คงไม่ดี

แน่ถ้าไปอ่านเลขท่ีเป็นภาษาไทย ต้องฝึกทําความเข้าใจโจทย์เลข

ท่ีเป็นภาษาองักฤษ ย่ิงไปกว่านัน้ถ้ารู้ด้วยว่าคนไหนออกย่ิงดีใหญ่

เลย เพราะวา่เราสามารถคาดเดาลกัษณะข้อสอบ หรือแนวทางใน

การตอบได้อยา่งแมน่ยํา 

8. หม่ันทาํข้อสอบเก่า 

ข้อสอบเก่าจะช่วยให้น้องทราบรูปแบบของข้อสอบท่ีน้องๆ จะมี

โอกาสเจอ แต่ท่ีสําคญัการทําข้อสอบเก่าไม่ใช่ สกัแต่ทํา ทําเป็น

ร้อยเป็นพนัข้อ ก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับ เพราะข้อสอบข้อนัน้คิด

หรือครับว่าจะกลบัมาให้เราเจออีก หรือว่าถ้าเจอแล้วจะจําได้หรือ

ครับ แนวทางท่ีถกูต้องคือพยายามคิดว่าโจทย์แต่ละข้อสอนอะไร

เรา คาดเดาตอ่วา่ข้อดงักลา่วสามารถถามอะไรได้อีก  

9. พักผ่อนให้เพียงพอ 

ถ้าน้องๆ เตรียมตวัสอบอย่างดีแล้ว ก่อนสอบ อย่านอนดกึนะครับ 

รีบเข้านอนแต่หวัค่ํา นัง่สมาธิก่อนนอน และ หลงัต่ืนนอน อาบนํา้ 

ทําร่างกายให้สดช่ืน แล้วเตรียมไปสนามสอบตัง้แต่เน่ินๆ เอา

เคร่ืองเขียนไปให้ครบ แต่งกายให้ถกูระเบียบ อาจหยิบสมดุบนัทกึ

ท่ีเคยจดสรุปประเดน็สําคญัไว้ไปด้วยก็ได้ จะได้อ่านเตือนความจํา 

แต่ไม่ต้องเอาหนังสือไปอ่านนะครับ หนักเปล่าๆ และจะทําให้

เครียดกนัไปใหญ่ 

ทัง้ 9 ข้อนี ้คงไม่ใช่เทคนิคสําหรับการสอบ CU-AAT หรือ SAT 

อย่ า ง เ ดียว  แต่มัน เ ป็น เทคนิค สําห รับการสอบทุกอย่ า ง 

ไมว่า่จะเป็นการสอบแข่งขนั หรือการสอบในห้องเรียน ขอให้น้องๆ 

นําเทคนิคดงักล่าวไปใช้ให้ครบทกุข้อนะครับ  เช่ือ Dr.Pok ว่า

ได้ผลแน่นอน   

ABSOLUTE EQUATION 

สมการค่าสัมบูรณ์ หรือ Absolute Equation เป็นหนึ่งในโจทย์

เร่ือง Algebra and Functions แน่นอนครับน้องๆ รู้กนัอยู่แล้วว่า 

คําตอบของค่าสมับรูณ์จะเป็นบวก (positive) เสมอ เช่น |3| = 3 

หรือ |–3| = 3 เป็นต้น 

ดงันัน้ถ้าโจทย์ถามวา่ 

 1. If |x| = 4, what is the sum of all possible solutions? (A) –16(B) –4(C) 0(D) 4(E) 16
 

ข้อนีน้้อง ต้องรู้ว่า x มีได้ทัง้หมด 2 คําตอบ คือ x = 4 หรือ x = –4

แต่โจทย์ถาม the sum of all possible solutions ดงันัน้น้องต้อง

เอาคําตอบทัง้ 2 คําตอบมาบวกกนั จะได้เป็น 4 + (–4) = 0 ซึง่

คําตอบคือข้อ C 
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ข้อสอบอาจเปล่ียนค่าใน Absolute เป็นสมการใดๆ ก็ได้  ท่ีไม่ใช่

เพียง x ก็ได้ครับ เช่น 

2. If |5x – 8| = 4, what is the sum of all possible solutions?  (A) 0  (B) 4/5  (C) 12/5  (D) 16/5  (E) 20/5  

 

ในข้อนีถ้้าน้องเปรียบเทียบกบัข้อ 1 เราจะแยก |5x – 8| = 4 ได้

เป็นสองก่ิงคือ 5x – 8 = –4 และ 5x – 8 = 4 หลงัจากนัน้น้องๆ ก็

แก้สมการทัง้สอง ก็จะได้คําตอบของ x แต่คําตอบท่ีได้เป็นคําตอบ
ของสมการท่ีเราแปลงมาจาก สมการค่าสัมบูรณ์ (Absolute 

Equation) ดงันัน้เราต้องเอาคําตอบกลบัเข้าไปแทนเพ่ือตรวจสอบ

วา่คําตอบท่ีได้เป็นจริงในสมการดัง้เดิมหรือไม ่

3. If |5 + |2x + 3|| = 4, how many solutions are there?  (A) 0  (B) 1  (C) 2  (D) 3  (E) 4  
ข้อนีน้้องๆ หลายคนอาจตอบได้เลยโดยท่ีไม่ต้องแก้สมการ

เพราะว่า |5 +|2x + 3|| ต่ําสดุท่ีจะเป็นไปได้คือ 5 เพราะ |2x + 3| 

ต้องมากกว่าหรือเท่ากบัศนูย์ ดงันัน้ไม่มีทางท่ี |5 +|2x + 3|| จะ

เท่ากบั 4 ได้ ดงันัน้คําตอบคือไม่มีคําตอบ หรือ Empty set หรือ 

เซตวา่งนัน่เอง คําตอบจงึเป็นข้อ A 

คราวนีน้้องๆ มาดแูนวข้อสอบ CU-AAT หรือ SAT ท่ีเก่ียวข้องกบั

สมการคา่สมับรูณ์กนัดนูะครับ 

4. Which of the following is a solution of 3|x + 1| – 5 = –2? (A) –2(B) 1(C) 11 3   (D) 2(E) The equation has no solution
5. If n is an integer, then the least possible value of |23 – 5n| is  (A) 1(B) 2(C) 3(D) 4(E) 5
6. If ||2x + 3| – 2| = 4, how many solutions are there? (A) 0(B) 1(C) 2(D) 3(E) 4
7. If |x + 2| = –x, how many solutions are there?(A) 0(B) 1(C) 2(D) 3(E) 4

 

เฉลย: (1) C; (2) D; (3) A; (4) A; (5) E; (6) C; (7) B 


