ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Scholastic Management Aptitude Requirement Test Center at Thammasat University

ตัวอย่างข้อสอบ
SMART for Undergraduate Level (SMART – I)
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4

วัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์
วัดความสามารถด้านการอ่าน
วัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
วัดความรู้รอบตัว

ใช้เวลา 30 นาที
ใช้เวลา 30 นาที
ใช้เวลา 30 นาที
ใช้เวลา 10 นาที

กรุณาอ่านคําแนะนําในการสอบและปฏิบตั ิ ตามอย่างเคร่งครัด
1. ข้อปฏิ บตั ิ ในการทําตัวอย่างข้อสอบ
1.1 ห้าม เปิดอ่านหรือลงมือทําตัวอย่างข้อสอบแต่ละส่วนก่อนได้รบั อนุญาตโดยเด็ดขาด
1.2 ห้าม ทําข้อสอบส่วนต่อไปก่อนได้รบั อนุ ญาตโดยเด็ดขาด และ ห้าม ย้อนกลับไปทําข้อสอบในส่วนก่อนหน้าโดย
เด็ดขาด มิ ฉะนัน้ จะไม่ได้รบั การตรวจกระดาษคําตอบ
1.3 ให้ตรวจสอบว่า เลขทีน่ งสอบ
ั่
เลขทีข่ อ้ สอบ และเลขทีก่ ระดาษคําตอบ ทีท่ า่ นได้รบั เป็ นเลขชุดเดียวกันทัง้ หมด และ
ชือ่ -นามสกุล และเลขทีบ่ ตั รประชาชน บนบัตรติดโต๊ะสอบตรงกับข้อมูลของท่าน
1.4 ให้ระบาย ข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วนในกระดาษคําตอบ พร้อมทัง้ ลงลายมือชื่อในกระดาษคําตอบ
1.5 ให้ทาํ ข้อสอบด้วยดินสอ 2B หรือ BB เท่านัน้
1.6 ห้าม วางสิง่ ของอื่นใด ไว้บนโต๊ะสอบ นอกจาก ดินสอ ปากกา ยางลบ กบเหลาดินสอขนาดเล็ก และบัตรประชาชน
1.7 ห้าม ใช้เครือ่ งคํานวณหรือเครือ่ งมือสือ่ สารใดๆ ทัง้ สิน้
1.8 ห้าม เปิดโทรศัพท์มอื ถือและอุปกรณ์สอ่ื สารใดๆ ตลอดเวลาการสอบ และห้ามวางไว้บนโต๊ะสอบโดยเด็ดขาด
1.9 ห้าม ออกนอกห้องสอบก่อนหมดเวลาไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้

ข้อสอบฉบับนี้เป็ นสมบัตแิ ละลิขสิทธิ ์ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้าม คัดลอก ดัดแปลง พิมพ์ หรือจําหน่ายข้อความใดๆ ทัง้ สิน้ มิฉะนัน้ ศูนย์ฯ จะดําเนินคดีทางกฎหมาย
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ส่วนที่ 1 วัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์
ข้อ 1 ถึง ข้อ 15 ใช้เวลา 30 นาที

ให้เลือกคําตอบที่ดีท่ีสดุ เพียงคําตอบเดียวและระบายลงในกระดาษคําตอบเท่านัน้
ข้อ 1. สินค้าชนิดหนึ่งนําเข้าจากต่างประเทศ ต้องเสียภาษีนําเข้า 25% ของต้นทุน เมือ่ นําออกขาย
ผูข้ ายได้ตงั ้ ราคาเพือ่ ให้ได้กาํ ไร 30% จากราคาต้นทุนรวมภาษี แต่เมือ่ ขายไป ผูข้ ายยอมลด
ราคาให้แก่ผซู้ อ้ื 10% จากราคาขาย โดยขายไปราคา 29.50 บาท ต้นทุนสินค้าก่อนเสียภาษี
เป็ นเงินเท่าใด
(1) 150 บาท

(2) 180 บาท

(3) 200 บาท

(4) 210 บาท

(5) ไม่มคี าํ ตอบข้อใดถูกต้อง

(4) 127

(5) ไม่มคี าํ ตอบข้อใดถูกต้อง

ข้อ 2. เลขถัดไปของลําดับ 3, 7, 15, 31, 63, ..... คือ
(1) 84

(2) 98

(3) 104

ข้อ 3. เสาสองต้นปกั ห่างกัน 30 เมตร เสาต้นแรกสูง 8 เมตร เสาต้นทีส่ องสูง 25 เมตร ถ้าเสาทัง้ สอง
ปกั ตัง้ ฉากกับพืน้ ยอดเสาทัง้ สองห่างกันกีเ่ มตรโดยประมาณ
(1) 30 เมตร

(2) 35 เมตร

(3) 40 เมตร

(4) 50 เมตร

(5) ไม่มคี าํ ตอบข้อใดถูกต้อง

ข้อ 4. สินค้าชนิดหนึ่งๆ ในร้าน SMART I จะตัง้ ราคาไว้สงู กว่าสินค้าชนิดเดียวกันในร้าน SMART II
อยู่ 25% ถ้าทีร่ า้ น SMART I สินค้า ก. ราคาแพงเป็ น 2 เท่า ของสินค้า ข. แล้วสินค้า ก. ที่
ร้าน SMART I จะมีราคาเป็ นกีเ่ ท่าของสินค้า ข. ในร้าน SMART II
(1) 1/2

(2) 4/5

(3) 3/2

(4) 5/2

(5) ไม่มคี าํ ตอบข้อใดถูกต้อง

ข้อ 5. พ่อต้องการแบ่งเงินให้ลกู แต่ละคนเท่า ๆ กัน เขาจึงได้ตงั ้ กฏดังต่อไปนี้ ลูกคนแรกจะได้เงิน 100 บาท
รวมกับ 1/10 ของเงินทีเ่ หลืออยู่ ลูกคนทีส่ องจะได้เงิน 200 บาทรวมกับ 1/10 ของเงินทีเ่ หลืออยู่
หลังจากแบ่งให้ลกู คนที่ 1 ไปแล้ว ลูกคนทีส่ ามจะได้เงิน 300 บาทรวมกับ 1/10 ของเงินทีเ่ หลืออยู่
หลังจากแบ่งให้ลกู คนที่ 1 และ 2 ไปแล้ว และแบ่งเช่นนี้เรือ่ ยๆ ไป ถ้าพบว่าถ้าแบ่งในลักษณะนี้แล้ว
ลูกแต่ละคนจะได้เงินเท่ากันพอดี พ่อคนนี้มลี กู กีค่ น
(1) 7 คน

(2) 8 คน

(3) 9 คน

(4) 10 คน

(5) ไม่มคี าํ ตอบข้อใดถูกต้อง

(3) 360

(4) 960

(5) ไม่มคี าํ ตอบข้อใดถูกต้อง

(4) 80*

(5) ไม่มคี าํ ตอบข้อใดถูกต้อง

ข้อ 6. 320 + 320 + 320 เท่ากับเท่าไร
(1) 321
ข้อ 7. หาก 𝑥 ∗ =
(1) 33*

ตัวอย่างข้อสอบ SMART-I

(2) 920
𝑥−3
2

ข้อใดต่อไปนี้เป็ นจํานวนเต็มคู่

(2) 45*

(3) 75*

หน้า 2
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ข้อ 8. ในการสมัครโครงการรับตรงของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นนั ้
ผูส้ มัครต้องยืน่ คะแนน SMART-I ครัง้ ทีด่ ที ส่ี ดุ โดยมีปจั จัยทีต่ อ้ งคํานึงถึงสองประการ คือ นํ้าหนัก
ของคะแนนในแต่ละส่วน และคะแนนขัน้ ตํ่าในแต่ละส่วน โดยการรับเข้าของโครงการรับตรงฯ
กําหนดให้แบ่งนํ้าหนักในแต่ละส่วนดังนี้ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 30% ความสามารถด้าน
การอ่าน 30% ความรูร้ อบตัว 10% และความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ 30% โดยมีคะแนนขัน้ ตํ่า
ในแต่ละวิชาเท่ากับ 45 คะแนน ทัง้ นี้คะแนนเต็มในแต่ละส่วนเท่ากับ 100 คะแนน
ถ้านายซัวร์เรสสอบ SMART-I 5 ครัง้ และได้คะแนนดังนี้
ครัง้ ที่ 1 ครัง้ ที่ 2 ครัง้ ที่ 3 ครัง้ ที่ 4 ครัง้ ที่ 5
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์
51
68
60
44
56
ความสามารถด้านการอ่าน
47
54
40
64
62
ความรูร้ อบตัว
55
96
55
55
46
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
60
43
75
55
50
อยากทราบว่านายซัวร์เรสควรยืน่ คะแนนครัง้ ใด จึงจะดีทส่ี ดุ
(1) ครัง้ ที่ 1

(2) ครัง้ ที่ 2

(3) ครัง้ ที่ 3

(4) ครัง้ ที่ 4

(5) ครัง้ ที่ 5

ข้อ 9. ในการพิมพ์เอกสารให้ตงั ้ ขอบพืน้ ทีก่ ารพิมพ์ไว้ดา้ นบนและด้านล่างอย่างละ 1 นิ้ว และด้านข้างทัง้
ซ้ายและขวาอย่างละ 1.5 นิ้ว ทําให้เหลือพืน้ ทีใ่ นการพิมพ์ได้ 20 ตารางนิ้ว และกระดาษมีดา้ นยาว
เท่ากับด้านกว้าง อยากทราบว่ากระดาษทีค่ ุณเอกใช้พมิ พ์เอกสารมีความยาวกีน่ ้ิว
(1) 4 นิ้ว

(2) 6 นิ้ว

(3) 8 นิ้ว

(4) 10 นิ้ว

(5) ไม่มคี าํ ตอบข้อใดถูกต้อง

ข้อ 10. กําไรคือผลต่างระหว่างยอดขายกับค่าใช้จา่ ย ในปีแรกพบว่าค่าใช้จ่ายเป็ น 80% ของยอดขาย
ถ้าในปีต่อมาพบว่ายอดขายเพิม่ ขึน้ 25% จากยอดขายปีทแ่ี ล้ว แต่ขณะเดียวกันค่าใช้จา่ ยก็
เพิม่ ขึน้ เท่ากับ 15% ของค่าใช้จา่ ยปีทแ่ี ล้วเช่นกัน กําไรจะเพิม่ ขึน้ กีเ่ ปอร์เซ็นต์เมือ่ เทียบกับ
กําไรในปีทแ่ี ล้ว
(1) 10%

(2) 15%

(3) 25%

(4) 65%

(5) ไม่มคี าํ ตอบข้อใดถูกต้อง

ข้อ 11. เมือ่ วัดส่วนสูงของเด็ก 4 คน พบว่ามีเด็ก 2 คนทีม่ สี ว่ นสูงเท่ากัน และเด็กสองคนนี้มสี ว่ นสูงน้อยกว่า
เด็กอีกสองคนทีเ่ หลือ ส่วนเด็กทีเ่ ตีย้ ทีส่ ดุ มีสว่ นสูง 165 เซ็นติเมตร และ ค่าเฉลีย่ เลขคณิตของส่วนสูง
ของเด็กทัง้ 4 คนนี้มคี า่ เท่ากับส่วนสูงของเด็กทีส่ งู เป็ นอันดับสอง ถ้าค่ามัธยฐานของส่วนสูงของเด็ก 4
คนนี้มคี า่ เท่ากับ 168 เซ็นติเมตร เด็กคนทีส่ งู ทีส่ ดุ มีสว่ นสูงเท่ากับเท่าไร
(1) 170 เซ็นติเมตร
(4) 172 เซ็นติเมตร

(2) 174 เซ็นติเมตร
(5) ไม่มคี าํ ตอบข้อใดถูกต้อง

(3) 178 เซ็นติเมตร

ข้อ 12. ถ้า x y และ z เป็ นจํานวนเต็มบวก โดยที่ xy = 24 และ yz = 48 และ xz = 72 แล้ว ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
(1) y = 6
(4) x – y + z = 14
ตัวอย่างข้อสอบ SMART-I

(2) x + y = 10
(5) y + z = 16

(3) x + z = 18
หน้า 3
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ข้อ 13. ถ้ารูปแปดเหลีย่ มทีบ่ รรจุอยูใ่ นสีเ่ หลีย่ มจตุรสั ในรูปข้างล่างนี้เป็ นรูปแปดเหลีย่ มด้านเท่า และ
ความยาวด้านของสีเ่ หลีย่ มจตุรสั มีคา่ เท่ากับ 2 หน่วย เส้นรอบรูปของรูปแปดเหลีย่ มนี้มคี วาม
ยาวเท่ากับเท่าไร

รูปนี้ ไม่ตรงตามอัตราส่วนจริ ง

(1) 2( 2 − 1)
(2) 4( 2 − 1)
(3) 16( 2 − 1)
(4) 32( 2 − 1)
(5) ไม่มคี าํ ตอบข้อใดถูกต้อง

ข้อ 14. ข้อใดต่อไปนี้มคี า่ มากทีส่ ดุ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

1 + 2 + 34 - 5 + 67 - 8 + 9
12 + 3 - 4 + 5 + 67 + 8 + 9
123 - 4 - 5 - 6 - 7 + 8 - 9
123 + 4 - 5 + 67 - 89
ทุกข้อมีคา่ เท่ากันหมด

ข้อ 15. จากรูปข้างล่าง หากต้องใส่เครือ่ งหมาย บวก ลบ คูณ หรือ หาร ระหว่างตัวเลขทางด้านซ้ายของ
เครือ่ งหมายเท่ากับ เพือ่ ให้สมการข้างล่างเป็ นจริงทัง้ หมด เครือ่ งหมายใดจะถูกใช้มากทีส่ ดุ
20
20
20
20

5
5
5
5

(1) +
(4) ÷

2
2
2
2

=
=
=
=

2
98
17
23
(2) (5) + และ -

(3) ×

ส่วนที่ 1 สิ้ นสุดที่หน้ านี้ ห้ามเปิ ดหรือทําข้อสอบส่วนที่ 2 ก่อนได้รบั อนุญาตโดยเด็ดขาด
ตัวอย่างข้อสอบ SMART-I

หน้า 4

2

2

2

2

2

2

ส่วนที่ 2 วัดความสามารถด้านการอ่าน
ข้อ 16 ถึง ข้อ 30 ใช้เวลา 30 นาที
ให้เลือกคําตอบที่ดีที่สดุ เพียงคําตอบเดียวและระบายลงในกระดาษคําตอบเท่านัน้
บทความต่อไปนี้ ใช้ตอบคําถาม ข้อ 16 ถึง ข้อ 20
แฟรนไชส์ธุรกิจร้านหนังสือ ‘AEC Book’ ได้เปิ ดให้บริการสาขาแรกในปี 2540 นับถึงวันนี้เป็ นเวลา 10
กว่าปี แล้ว กับจํานวนกว่า 50 สาขา ที่ลงทุนในรูปแบบแฟรนไชส์และบริษทั ลงทุนเอง และในปี 2552 เพิม่ อีก
ประมาณ 4-5 สาขา รวมถึงการขยายสาขาในรูปแบบแฟรนไชส์ไปยังยุโรปเป็ นครัง้ แรกทีป่ ารีส ฝรังเศส
่
“สายฟ้า ผดุงธรรม” ผูจ้ ดั การฝา่ ยพัฒนาสาขา AEC Book กล่าวถึงความสําเร็จของ AEC Book ภาพรวม
ธุรกิจร้านหนังสือ และก้าวต่อไปของ AEC Book ไว้อย่างน่าสนใจดังนี้
AEC Book ซึ่งพืน้ ฐานบริษทั แม่มาจากการผลิตหนังสือ AEC Book ถือเป็ นช่องทางหนึ่งของการขาย
หนังสือของบริษทั นอกจากขายส่ง ถามว่า ณ วันนี้ประสบความสําเร็จไหม ผมว่าพอสมควรแต่ไม่หวือหวา แต่ยงั คง
นโยบายทีจ่ ะเปิ ดขยายสาขาทัง้ ของบริษทั เองและรูปแบบแฟรนไชส์ แต่ค่อนข้างละเอียดและให้ความสําคัญกับการ
ลงทุน ใช้หลักพิจารณาค่อนข้างสูง โดยแต่ละปีไม่ได้มกี ารตัง้ เป้า อยูท่ ท่ี าํ เลและโอกาสในธุรกิจเป็ นสําคัญ
ลูกค้าทีเ่ ข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่ตอบเป็ นเสียงเดียวกันว่าบรรยากาศทีผ่ อ่ นคลาย มีเก้าอีใ้ ห้นงั ่ สามารถใช้
เวลาในการเลือกหนังสือทีช่ อบ และพนักงานมีความรูส้ ามารถแนะนํ าหนังสือและให้ความรูไ้ ด้ และเมื่อปี ทผ่ี ่านมา
ได้นําจุดแข็งในส่วนนี้มาพัฒนาตัง้ เป็ นโรงเรียน AEC Book เพือ่ ฝึ กอบรมพนักงานและเปิ ดสอนสําหรับบุคคลทัวไป
่
ทัง้ การขายและงานบริการในร้านหนังสือ ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการฝึ กอบรมให้กบั พนักงานของร้านในระบบแฟรนไชส์ดว้ ย
ซึง่ พนักงาน AEC Book จะมีมาตรฐานเดียวกัน ร้านหนังสือแต่ละร้านก็จะพยายามสร้างจุดขายทีแ่ ตกต่าง เพราะ
สินค้าในร้านกว่า 90% เหมือนกันหมด เหมือนห้างสรรพสินค้า
สําหรับด้านความสําเร็จของผูเ้ ข้ามาลงทุน เนื่องจากชื่อเสียง AEC Book เป็ นทีร่ จู้ กั ลดเปอร์เซ็นต์หนังสือ
ของสํานักพิมพ์ในเครือเดียวกันให้มากกว่าร้านหนังสือทัวไปประมาณ
่
10% เท่ากับว่ากําไรของร้านจะเพิม่ มากขึน้
นอกจากนี้ กลยุทธ์การตลาดทีท่ ําตลอดทัง้ ปี รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ AEC Book ทุกสาขาทัวประเทศ
่
พ่วงกับบริษทั แม่ซง่ึ มีบริษทั ในเครือหลายบริษทั
ในมุ ม มองของผม มองว่า โอกาสการเติบ โตยัง มีอีก มาก เพีย งแต่ ต อนนี้ ท่ีเ ห็น จะกระจุ ก ตัว เฉพาะใน
กรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ่ๆ เท่านัน้ ขณะทีใ่ นบางจังหวัดยังไม่ค่อยมี หรือมีกเ็ ป็ นร้านหนังสือแบบเดิมทีท่ าํ กันมา ยัง
ไม่มรี า้ นทีท่ นั สมัย สําหรับแฟรนไชส์ AEC Book เรามองว่าศักยภาพในอําเภอเมืองของทุกจังหวัดสามารถเปิ ดได้
แน่นอน ถ้ามีผตู้ ดิ ต่อสนใจเข้ามาก็สามารถทําได้หมด
ผมมองว่าจุดที่หนังสือเราโตได้ เพราะคนไม่มโี อกาสซื้อมากกว่า เพราะถ้าเราเพิม่ โอกาสการซื้อหนังสือ
รับรองว่าตลาดโตแน่ มองจากจังหวัดขนาดเล็ก ขนาดกลาง โอกาสการเติบโตสูง โดยดูจากยอดขายจังหวัดเล็ก
อย่างกระบี่ พะเยา ยอดขายหนังสือดี ขณะทีจ่ งั หวัดใหญ่กลับไม่ดอี ย่างทีค่ ดิ เพราะการแข่งขันสูง กลุ่มหนังสือทีข่ าย
ดีแ ทบทุ ก กลุ่ ม โดยเฉพาะพ็อ คเก็ต บุ๊ ค เราจะบอกกับ ทางร้า นให้ข ายได้ 80% ของยอดขายทัง้ หมด เพราะ
เปอร์เซ็นต์ดี กําไรเฉลีย่ 25-30% ถ้าเทียบกับนิตยสารทัวไปประมาณ
่
12-15%
คําถามแรกทีผ่ มถาม ทําไมอยากเปิ ดร้านหนังสือ 90% บอกชอบ อยากเปิ ดร้านหนังสือ เป็ นคําตอบทีเ่ รา
พิจารณาว่าน่ าจะเปิ ดร้านหนังสือได้ แต่ถ้าคําตอบคือดูแล้วว่าธุรกิจนี้ทํากําไร ผมไม่แนะนํ า เพราะธุรกิจหนังสือมี
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กําไรค่อนข้างน้อย ค่อยเป็ นค่อยไป ไม่ได้เหมือนธุรกิจอื่น ทุกวันนี้มหี นังสือใหม่ออกวันละ 30 ปก ต้องใส่ใจเพราะ
ละเอียดมาก เพราะหนังสือไม่มกี ารซื้อซํ้า ชอบแค่ไหนก็ซ้อื เล่มเดียว อย่าง AEC Book ถึงแม้มรี ะบบสมาชิกมี
ส่วนลด แต่ถา้ ไม่มหี นังสือทีต่ อ้ งการเขาก็ไปร้านอื่น เพราะหนังสือไม่มคี วามภักดีในแบรนด์เหมือนสินค้าอื่น เพราะ
หนังสือกว่า 90% เหมือนกันทุกร้าน ฉะนัน้ แต่ละร้านต้องนํากลยุทธ์ทางการตลาดมาเล่นตลอด สร้างความโดดเด่น
ให้กบั ร้าน ตัง้ แต่การตกแต่ง บรรยากาศ ซึ่ง AEC Book มีในส่วนนี้ครบ ได้รบั การตอบรับจากลูกค้าดี รวมถึง
โปรโมชันที
่ อ่ อกมากระตุน้ ยอดขายตลอดเป็ นช่วงเวลา
ข้อ 16. จากบทความข้างต้น ร้านใดต่อไปนี้ไม่ได้มวี ธิ กี ารดําเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับ AEC Book
(1) นายหมู เจ้าของร้านแมคโดนัลด์ทอ่ี ยูใ่ นห้างเซ็นทรัล สาขาปิ่นเกล้า
(2) นายไก่ เปิดร้านเคเอฟซี สามารถใช้สตู รอาหารเดียวกันกับร้านเคเอฟซีทม่ี อี ยูท่ วโลกได้
ั่
(3) นายเป็ ด เจ้าของร้านขายเป็ ดย่างซึง่ เปิดมาได้ 3 ปีแล้ว ได้ขยายไปเปิดร้านทีป่ ารีส ฝรังเศส
่ อีก 2 ร้าน
(4) นายหนู เจ้าของ AEC Book สาขาภูเก็ต นอกจากขายหนังสือแล้ว ยังขายเครือ่ งดืม่ และสินค้าทีร่ ะลึกด้วย
ั่
(5) นายนก เจ้าของร้านไก่อบย่านฝงธนยอมให้
นายมดเปิดร้านขายไก่อบภายใต้ชอ่ื เดียวกันในย่านห้วยขวาง
ข้อ 17. จากบทความข้างต้น AEC Book น่าจะให้ความสําคัญกับข้อใดมากทีส่ ดุ ในการพิจารณาขยายสาขา
(1) มีทาํ เลทีเ่ หมาะสมซึง่ เพิม่ โอกาสในการทําธุรกิจ
(2) การเปิดสาขานัน้ มีแนวโน้มทีจ่ ะทํากําไรค่อนข้างสูง
(3) เป็ นจังหวัดทีม่ ขี นาดใหญ่เนื่องจากมีจาํ นวนประชากรมาก
(4) ผูล้ งทุนจะต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในการสร้างความโดดเด่นให้กบั ร้านได้
(5) เปิดในทําเลทีย่ งั ไม่มคี แู่ ข่งเพราะจะทําให้สามารถเป็ นเจ้าของส่วนแบ่งตลาดทัง้ หมดได้
ข้อ 18. ข้อใดไม่น่าจะเป็ นปจั จัยทีท่ าํ ให้ลกู ค้าชอบมาซือ้ หนังสือที่ AEC Book
(1) บรรยากาศที่ AEC Book มีลกั ษณะทีผ่ อ่ นคลาย
(2) AEC Book มีโปรโมชันเสริ
่ มกับการขายหนังสือ
(3) ลูกค้าสามารถใช้เวลาในการเลือกหนังสือได้นานๆ
(4) ลูกค้าสามารถสอบถามหรือให้พนักงานแนะนําหนังสือทีต่ นน่าจะสนใจได้
(5) AEC Book ลงทุนเปิดโรงเรียน AEC Book เพือ่ ฝึกอบรมพนักงานทัง้ ในด้านการขายและงานบริการ
ข้อ 19. จากบทความข้างต้น ท่านคิดว่า AEC Book มีโอกาสในการเจริญเติบโตอย่างไร
(1) ยังมีโอกาสในการเติบโตเพราะลูกค้ามีกําลังซือ้ มากขึน้
(2) มีโอกาสในการเติบโตค่อนข้างน้อยเพราะเป็ นธุรกิจทีม่ กี าํ ไรน้อย ไม่หวือหวา
(3) ยังมีโอกาสในการเติบโตเพราะร้านหนังสือยังมีจาํ นวนไม่มากในเมืองเล็กๆ ตามต่างจังหวัด
(4) น่าจะขยายไปทําธุรกิจอื่นเนื่องจากหนังสือไม่มกี ารซือ้ ซํ้า ลูกค้าชอบแค่ไหนก็ซอ้ื เพียงเล่มเดียว
(5) ยังมีโอกาสในการเติบโตเพราะ AEC Book ใช้ระบบสมาชิกทีใ่ ห้สว่ นลด ทําให้มจี าํ นวนลูกค้าเพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนื่อง
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ข้อ 20. เพราะเหตุใด ผูจ้ ดั การฝา่ ยพัฒนาสาขา AEC Book จึงเปรียบ AEC Book กับห้างสรรพสินค้า
(1) ห้างสรรพสินค้ามักจะขายสินค้าหลากหลาย ซึง่ มาจากผูผ้ ลิตหลายๆ แหล่ง
(2) พนักงานของห้างสรรพสินค้ามีมาตรฐานในการให้บริการลูกค้าเหมือนๆ กันกับ AEC Book
(3) ห้างสรรพสินค้ามักจะเปิดสาขาในหลายๆ จังหวัดจึงมีลกั ษณะในการดําเนินธุรกิจทีเ่ หมือนกับ AEC Book
(4) สินค้าในห้างสรรพสินค้ามีลกั ษณะเหมือนกัน ลูกค้าซือ้ สินค้าทีห่ า้ งสรรพสินค้าเพราะชือ่ เสียงของห้าง
มากกว่าชือ่ เสียงของสินค้า
(5) ปจั จัยทีท่ าํ ให้หา้ งสรรพสินค้ามีชอ่ื เสียงคือการทํากลยุทธ์ทางการตลาดตลอดทัง้ ปี การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ทพ่ี ว่ งกับบริษทั แม่และบริษทั ในเครือ
บทความนี้ ใช้ตอบคําถามข้อ 21 ถึง ข้อ 30
เมื่อก่อน คําว่า “สาวโสด” อาจจะเป็ นเหมือนหนามทิ่มแทงใจสาวๆ หลายคน แต่วนั นี้ เมื่อโลกเปลี่ยน
เทคโนโลยีเปลีย่ น ความคิดของผูห้ ญิงก็เปลีย่ น จึงไม่แปลกทีส่ ถานภาพ “สาวโสด” จะกลายเป็ นเทรนด์ยอดฮิตของ
ผูห้ ญิงปี 2012 ทีว่ นั นี้ไม่จําเป็ นต้องพึง่ พาผูช้ ายอีกต่อไป ในวันนี้สาวโสดของแวดวงการลงทุนอาสาพาบรรดาสาว
โสดทัง้ หลายไปรูจ้ กั กับการบริหารการเงินตามสไตล์สาวโสด นอกเหนือไปจากการดูแลตัวเองให้ดสู วยเสมอ
เนติมา ยศวีสกุล ผูอ้ ํานวยการฝา่ ยธุรกิจกองทุนรวม บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนแห่งหนึ่ง เป็ นอีกสาว
โสดอีกคนหนึ่งทีบ่ อกว่า มีความสุขกับการเป็ นโสด ถ้าถามว่า ทําไมผูห้ ญิงเราถึงเป็ นโสดมากขึน้ ส่วนตัวมองว่า ทุก
คนเริม่ ทํางานมากขึน้ หน้าทีก่ ารงานเติบโตมากขึน้ และสังคมก็เริม่ ยอมรับผูห้ ญิงเป็ นผูน้ ํามากขึน้ พอสังคมเปลีย่ น
ผู้ห ญิง ก็ม ีการศึกษามากขึ้น จากเมื่อก่ อ นจบแค่ ปวส. ต่ อมาก็ขยับมาจบปริญ ญาตรีม ากขึ้น มาถึง ตอนนี้ เ ป็ น
ปริญญาโทแล้ว และบางคนก็ต่อเนื่องไปถึงปริญญาเอก จะเห็นว่าผูห้ ญิงให้ความสําคัญกับการศึกษามากขึน้ เป็ น
การสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ตัวเอง และเมื่อผูห้ ญิงมีภารกิจทัง้ เรื่องงาน เรื่องเรียนมากขึน้ ก็จะแบ่งเวลาให้กบั การหา
คูค่ รองน้อยลง
“วันหนึ่งมี 24 ชัวโมง
่
เป็ นเวลาทํางานไปแล้ว 18 ชัวโมง
่
พอเสาร์อาทิตย์กใ็ ห้น้ําหนักกับการเรียนมากกว่า
ดังนัน้ โอกาสทีจ่ ะมองหาผูช้ ายก็เริม่ ลดลงแล้ว ผูห้ ญิงก็จะเริม่ เป็ นโสดมากขึน้ และจะมองหาผูช้ ายอีกครัง้ ก็เมือ่ อายุ
เลย 30 ไปแล้ว” เมือ่ ผูห้ ญิงเป็ นโสดมากขึน้ ก็จะให้ความสําคัญกับการลงทุนมากขึน้ เพราะเมือ่ ไม่มผี ชู้ ายให้พง่ึ พา
การวางแผนทางการเงินเพื่อดูแลตัวเองยามแก่ชราจึงเป็ นเรื่องทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ เห็นได้จากการเติบโตของกองทุน
รวมทีป่ จั จุบนั มีขนาด 2.5 ล้านล้านบาท ตัวเลขดังกล่าวบ่งบอกได้ว่า คนให้ความสําคัญกับการหาลู่ทางการลงทุน
มากขึ้น อีกทัง้ การลงทุนก็มคี วามหลากหลายมากขึ้น จากตราสารหนี้ ไปสู่การลงทุนในหุ้นต่างประเทศ ไปถึง
ทองคํา และนํ้ามัน
ในฐานะทีย่ งั ครองตัวเป็ น “โสด” อย่างเหนียวแน่ น เพราะต้องทุ่มเทให้กบั การเรียนในระดับปริญญาเอก
เมื่อผสานกับการครํ่าหวอดในแวดวงการลงทุน “เนติมา” จึงมีคําแนะนํ าสําหรับ “สาวโสดมือใหม่” ทัง้ หลายว่า เธอ
เชือ่ ว่าระยะเวลาทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ สําหรับการเริม่ เก็บสะสมคือเมือ่ อายุ 25 ปี
การออมหรือการบริหารเงิน มันไม่มสี ตู รสําเร็จตายตัว แต่จากประสบการณ์จริงทีไ่ ด้สมั ผัสมา คนส่วนใหญ่
เริม่ เก็บออมทีร่ ะดับอายุ 28-30 ปี ขน้ึ ไป ทําไมไม่ต่าํ กว่านี้ ถ้ามองย้อนไปจะเห็นว่า เรียนจบปริญญาตรีตอนอายุ 21
ปี คงไม่มใี ครลุกขึน้ มาเก็บออมทันทีทม่ี รี ายได้เป็ นของตัวเอง ก็ตอ้ งเทีย่ วต้องใช้จ่ายก่อน จนเมือ่ อายุ 25 ปี ผูห้ ญิง
ส่วนใหญ่กเ็ ริม่ เข้าสูก่ ารเรียนระดับปริญญาโท ทําให้โอกาสในการออมน้อยลง เพราะต้องเอาไปใช้จา่ ยกับการศึกษา
เมือ่ อายุประมาณ 28 ปี ถึงเวลาทีพ่ ร้อมแล้วทัง้ วัยวุฒแิ ละคุณวุฒ ิ กับหน้าทีก่ ารงานทีเ่ ติบโตขึน้ รายได้มาก
ขึน้ จุดนัน้ เป็ นจุดทีท่ ําให้ผหู้ ญิงเริม่ แบ่งสัดส่วนการลงทุนมากขึน้ ดังนัน้ แม้ว่าช่วงอายุทเ่ี หมาะจะอยู่ท่ี 25 ปี แต่
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ความเป็ นจริง คือ ผูห้ ญิงพร้อมออมเมื่ออายุ 28 ปี ขน้ึ ไป และจะให้น้ํ าหนักการออมอย่างจริงจังเมื่ออายุประมาณ
35 ปี ซึง่ นันหมายความว่
่
า จะมีเวลาเหลือก่อนเกษียณสําหรับการออมและการลงทุนอีกเพียง 25 ปี
เนติมาให้คําแนะนํ าสําหรับ “สาวโสดหัดขับ” ด้วยว่า จุดเริม่ ต้นทีด่ อี ยู่ทก่ี ารศึกษาข้อมูลให้ดเี สียก่อน ต้อง
ศึกษาให้รอบคอบก่อน แล้วลองทําบทวิเคราะห์รู้จกั ตัวเอง โดยสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของบริษทั หลักทรัพย์
หลายๆ แห่งจะมีให้เข้าไปลองค้นหาตัวเองว่า เหมาะกับการลงทุนแบบไหน สามารถรับความเสีย่ งการลงทุนได้มาก
เพียงใด
“ตรงนัน้ จะทําให้เรารูว้ ่าตัวเราเองจะเทนํ้ าหนักการลงทุนในสินทรัพย์แบบไหนได้มากกว่ากัน ถ้าใครทีไ่ ม่
เคยศึกษาเลย แต่อยากจะลงทุน อยากให้เริม่ กองทุนทีม่ คี วามเสีย่ งตํ่ามากกว่า อย่างเช่น กองทุนตราสารหนี้ เมื่อ
คุณมีความคุน้ เคยกับมันมากขึน้ คุณก็เริม่ ลงทุนในกองทุนทีม่ คี วามเสีย่ งมากขึน้ เช่น กองทุนหุน้ หรือกองทุนทองคํา
หรือกองทุนนํ้ ามัน ซึ่งเป็ นสิง่ ทีใ่ กล้ตวั คุณ และเมื่อเชี่ยวชาญมากขึน้ คุณก็ไปลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งเริม่ ไกลตัว
ออกไป”
เมือ่ ขยับไปลงทุนในต่างประเทศ ก็พจิ ารณาต่อไปว่าจะลงทุนในตราสารหนี้หรือหุน้ ต่างประเทศ ถ้าเป็ นหุน้
ต่างประเทศ จะลงทุนในจีนอย่างเดียว หรือในเกรทเทอร์ไชน่ า หรือในตลาดหุน้ เกิดใหม่ หรือจะลงทุนโซนยุโรป
หรืออเมริกา หรือลงทุนทัวโลก
่
ซึง่ เป็ นการลงทุนขัน้ สูง นักลงทุนควรเรียนรูเ้ พิม่ มากขึน้ ว่าจะให้น้ําหนักการลงทุนใน
สินทรัพย์ไหนมากกว่ากัน เทคนิคคือลงทุนจากใกล้ตวั ก่อน สัมผัสสิง่ ทีใ่ กล้ตวั ก่อนจะไปสูก่ ารลงทุนขัน้ สูงมากขึน้
สําหรับสไตล์การลงทุนของตัวเอง เธอจะแบ่งการลงทุนเป็ น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็ นการลงทุนหลักทีเ่ น้นเงิน
ฝาก ตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ทเ่ี ป็ นบ้านและคอนโดมิเนียม ส่วนทีส่ องจะเน้นการสร้างผลตอบแทนทีม่ ากกว่า
ซึ่งหมายรวมถึงหุ้นทัง้ ในและต่างประเทศ และการลงทุนในทองคํา โดยนํ้ าหนักการลงทุนจะแปรผันตามอายุท่ี
เปลีย่ นไป
ข้อ 21. ข้อใดต่อไปนี้มคี วามหมายตรงกับคําว่า “สาวโสดหัดขับ” ทีก่ ล่าวถึงในบทความข้างต้น
(1) สาวโสดไซเบอร์
(4) สาวโสดอินเทรนด์
(2) สาวโสดสมัยใหม่
(5) สาวโสดแวดวงการลงทุน
(3) สาวโสดมือใหม่
ข้อ 22. ถ้าอ้างอิงจากคําแนะนําของเนติมา ข้อใดไม่ใช่ปจั จัยทีจ่ ะส่งผลต่อการลงทุน
(1) ระดับความเสีย่ ง
(4) อายุของผูล้ งทุน
(2) ความเชีย่ วชาญ
(5) ประเภทของบริษทั หลักทรัพย์
(3) รายได้ของผูล้ งทุน
ข้อ 23. ตามความเห็นของเนติมา ข้อใดไม่น่าจะเป็ นปจั จัยทีท่ าํ ให้ผหู้ ญิงเป็ นโสดมากขึน้
(1) ระดับการศึกษาทีส่ งู ขึน้
(4) สภาพสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
(2) การเติบโตในหน้าทีก่ ารงาน
(5) ความหลากหลายของการลงทุน
(3) จํานวนภาระงานทีม่ ากขึน้
ข้อ 24. ข้อความใดทีผ่ เู้ ขียนใช้เป็ นนัยทีแ่ สดงว่าผูห้ ญิงบางคนไม่อยากเป็ นโสด
(1) มูลค่าเพิม่
(4) ต้องวางแผนทางการเงินเพือ่ ดูแลตัวเองยามแก่ชรา
(2) ไม่มรี ายได้
(5) ไม่มใี ครลุกขึน้ มาเก็บออมทันทีทม่ี รี ายได้เป็ นของตัวเอง
(3) หนามทิม่ แทงใจ
ตัวอย่างข้อสอบ SMART-I
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ข้อ 25. ข้อใดไม่สามารถอ้างอิงได้จากบทความ
(1) ผูห้ ญิงมีการศึกษาสูงขึน้
(2) ทุกวันนี้มสี าวโสดจํานวนเพิม่ ขึน้
(3) ผูห้ ญิงมีการลงทุนมากกว่าผูช้ าย

2

2

2

(4) ผูห้ ญิงมีเวลาให้กบั การหาคูค่ รองน้อยลง
(5) นํ้าหนักการลงทุนขึน้ อยูก่ บั ความสามารถในการรับความเสีย่ ง

ข้อ 26. จากบทความข้างต้น ก่อนการลงทุน เพราะเหตุใดผูห้ ญิงจึงควรวิเคราะห์ตวั เองก่อน
(1) เพือ่ ศึกษาระดับความเสีย่ งในการลงทุนทีต่ นเองยอมรับได้
(2) เพือ่ พิจารณาตนเองว่าเหมาะสมกับการลงทุนในสินทรัพย์ทไ่ี ม่มภี าระผูกพันหรือไม่
(3) เพราะบริษทั หลักทรัพย์หลายแห่งไม่มคี วามสามารถเพียงพอ อาจทําให้การลงทุนสูญเปล่าได้
(4) เพือ่ ศึกษาว่าการลงทุนแต่ละประเภทใครสามารถเป็ นผูร้ บั ประโยชน์ได้บา้ งหากผูล้ งทุนถึงแก่กรรม
(5) เพราะเมือ่ ผูห้ ญิงทราบว่าตนเหมาะสมกับการลงทุนแบบใด ข้อมูลดังกล่าวจะทําให้บริษทั หลักทรัพย์
เสนอส่วนลดจากการลงทุนได้มากขึน้
ข้อ 27. บทความข้างต้นมีวตั ถุประสงค์หลักอย่างไร
(1) เพือ่ แนะนําว่าผูห้ ญิงควรเริม่ เก็บออมตัง้ แต่อายุน้อย
(2) เพือ่ แนะนําเทคนิคในการบริหารจัดการเงินสําหรับสาวโสด
(3) เพือ่ นําเสนอชีวติ ของ “เนติมา” ซึง่ เป็ นตัวอย่างของหญิงเก่งสูช้ วี ติ
(4) เพือ่ เสนอแนะว่าผูห้ ญิงไม่จาํ เป็ นต้องให้ความสําคัญกับการแต่งงาน
(5) เพือ่ แนะนําว่าเป้าหมายหลักของชีวติ ของผูห้ ญิงคือการเรียนและการทํางาน
ข้อ 28. เพราะเหตุใด เนติมาจึงเห็นว่าการศึกษาเป็ นการสร้างมูลค่าเพิม่
(1) เพราะทําให้สงั คมยอมรับผูห้ ญิงมากขึน้
(2) เพราะทําให้ผหู้ ญิงดูดขี น้ึ ในสายตาของผูช้ าย
(3) เพราะผลทีเ่ กิดขึน้ ในภายหลังเป็ นประโยชน์แก่ตวั ผูเ้ รียน
(4) เพราะทําให้สามารถวิเคราะห์ได้วา่ ควรจะลงทุนอะไรบ้าง
(5) เพราะทําให้ผหู้ ญิงสามารถดํารงชีวติ อยูไ่ ด้ดว้ ยตัวเองโดยไม่ตอ้ งพึง่ พาผูช้ าย
ข้อ 29. เพราะเหตุใดเนติมาจึงกล่าวว่าตนมีความสุขกับการเป็ นโสด
(1) เพราะต้องการปิดบังความรูส้ กึ ทีแ่ ท้จริง
(2) เพราะครอบครัวเข้าใจและไม่กดดันให้แต่งงาน
(3) เพราะมีเป้าหมายอื่นทีเ่ ป็ นเป้าหมายหลักของชีวติ
(4) เพราะทําให้มโี อกาสได้ศกึ ษาในระดับปริญญาเอก
(5) เพราะการเป็ นโสดทําให้สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ตัวเอง
ข้อ 30. ถ้าอ้างอิงจากคําแนะนําของเนติมา ผูใ้ ดควรลงทุนในตลาดหุน้ ของประเทศ X ซึง่ เป็ นตลาดเกิดใหม่
(1) นางสาว ก. เป็ นผูท้ ไ่ี ม่ชอบความเสีย่ งในการลงทุน
(2) นางสาว ข. เป็ นผูท้ ช่ี อบสะสมทองคําเป็ นงานอดิเรก
(3) นางสาว ค. ชอบเดินทางท่องเทีย่ วไปในประเทศใหม่ๆ
(4) นางสาว ง. มีความเชีย่ วชาญในการลงทุน เนื่องจากมีอาชีพเป็ นนักวิเคราะห์
(5) นางสาว จ. มีโครงการจะแต่งงานกับนาย ส. ซึง่ เป็ นเจ้าของบริษทั หลักทรัพย์

ส่วนที่ 2 สิ้ นสุดที่หน้ านี้ ห้ามเปิ ดหรือทําข้อสอบส่วนที่ 3 ก่อนได้รบั อนุญาตโดยเด็ดขาด
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ส่วนที่ 3 วัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ข้อ 31 ถึง ข้อ 50 ใช้เวลา 30 นาที
ให้เลือกคําตอบที่ดีที่สดุ เพียงคําตอบเดียว (จาก 4 ตัวเลือก) และระบายลงในกระดาษคําตอบเท่านัน้
Directions: Read the following passages and choose the correct answer for each question.
Passage 1 (Questions 31 – 37)
As large companies find that the features that once lured top candidates to big firms are no
longer considered attractive, they are returning to college campuses in search of the employees
they need to fill entry-level positions and to groom for greater responsibilities. But many employers
are finding that both today’s crop of graduates and the rules of the recruiting game are far different
than they were 10 years ago.
Just as employers’ needs have changed, so too have the desires and expectations of the
next generation of employees. Smart employers are adopting new recruiting strategies that not
only help them attract this new breed of employees, but also prepare the new recruits to be
productive in their first days on the job.
At Lotus Development Corporation, an interest in the college community as a whole is part
of an aggressive recruiting strategy. The company’s leaders believe relationships with colleges and
universities are the key to getting the best students in a tight labor market. To achieve that goal,
Lotus makes sure the company’s representatives are visible at symposiums and product seminars
on college campuses, and encourages executives to teach classes at universities where the
company recruits. “We actively cultivate relationships with professors and university departments
and show that we are truly interested in the students’ future,” says Eric Hutcherson, manager of
college relations. “To not do these things, to just be there when we need employees, would make
us appear disingenuous.”
31. The word “them” (in Paragraph 2) refers to ________.
1. smart employers
2. recruiting strategies

3. the new recruits
4. the desires and expectations

32. The factor that Lotus considers most important in helping them hire the best students is
the ____________.
1. college community
2. tight labor market

3. relationship with universities
4. aggressive recruiting strategy

33. Big companies must actively seek college graduates to be their employees because
(in Paragraph 1)____________.
1.
2.
3.
4.

college graduates are very responsible
college graduates can be trained easily
those companies do not interest top candidates any more
they urgently need them to fill a lot of executive positions

34. According to the passage, the new recruiting strategies that employers use will ____________.
1.
2.
3.
4.

capture the interest of their future employees
prepare graduates for their studies and careers
be similar to the strategies adopted 10 years ago
change the desires and expectations of graduates
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35. The words “these things” (in Paragraph 3) include all of the following EXCEPT ____________.
1.
2.
3.
4.

having representatives attend seminars on campuses
encouraging executives to teach some university classes
sending representatives to join symposiums on campuses
supporting research and projects of a recruited university

36. According to the passage, if the connections between Lotus and universities are not nurtured,
Lotus may give their prospective employees an impression of ____________.
1.
2.
3.
4.

not being genuinely sincere
being irresponsible for societal problems
taking advantage of their universities
exploiting their knowledge and abilities

37. All of the following can be inferred from the passage EXCEPT ____________.
1.
2.
3.
4.

new recruiting strategies will enable graduates to be well-prepared for their job
colleges and universities play a minimal role in the new recruiting strategies
employers are tailoring their programs to address the needs of graduates
employers are taking a new look at college recruiting

Directions: Choose the best word or phrase to complete each sentence.
38. Many factors have made a significant _______________ to the growth of the tourism industry
in Thailand.
1. distribution

2. realization

3. allocation

4. contribution

39. The increasing level of international competition acts as a(n) ______________ to improve
efficiency.
1. appeal

2. persuasion

3. stimulus

4. restriction

40. People from all around the world can enjoy the Korean comedy show Nanta without a language
______________ as it is presented through unique music and rhythmical motions.
1. innovation

2. puzzle

3. barrier

4. norm

Directions: Choose the alternative that is closest in meaning to the underlined word.
41. A BT engineer sacked after taking more than 1,100 sick days dropped his claim for unfair dismissal.
1. fired
2. accuse

3. wounded
4. criticized

42. Despite the fact that the economy is showing signs of having moved onto a track of recuperation,
the unemployment rate in Japan remains at its worst.
1. catastrophe
2. recovery

3. insecurity
4. harmony

43. The 50-year-old US footwear-maker Hush Puppies, best known for its casual shoes, will refresh
its brand among Asia Pacific consumers including those in Thailand.
1. advertise
2. introduce
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Directions: In each sentence, choose the alternative that makes the sentence grammatically
or structurally incorrect.
44. Starbucks is nearly debt-free and has more than $300 million in annual free cash flow,
1
2
part of what it can use to finance its overseas ambitions.
3
4
45. As Asia is the world’s fastest-growing consumer market, the IMF forecasts that total
1
2
household spending there will be raised by almost 7% this year.
3
4
46. Airlines are inefficiently, loss-making, prone to extreme cycles and vulnerable to fickle consumers.
1
2
3
4
47. The Giant Panda is an endangered species threatened by continued habitat lost and by
1
2
3
a very low birthrate, both in the wild and in captivity.
4

Directions: In each item, choose the alternative that best completes the sentence.
48. Parchment, ____________ in ancient times, was made from the skins of animals such as
sheep and goats.
1.
2.
3.
4.

a writing material
that was a writing material
for being a writing material
used to be a writing material

49. Department stores ____________ to join a 45-day campaign to reduce the use of plastic bags.
1.
2.
3.
4.

are urging
are being urged
have urged
have been urging

50. One of the committee’s responsibilities is to find measures to ensure ____________.
1.
2.
3.
4.

that the sustained auto industry will develop
the sustainable development of the auto industry
the sustainable industry in the auto development
that the auto industry will be sustainable development

ส่วนที่ 3 สิ้ นสุดที่หน้ านี้ ห้ามเปิ ดหรือทําข้อสอบส่วนที่ 4 ก่อนได้รบั อนุญาตโดยเด็ดขาด
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ส่วนที่ 4 วัดความรู้รอบตัว
ข้อ 51 ถึง ข้อ 65 ใช้เวลา 10 นาที
ให้เลือกคําตอบที่ดีที่สดุ เพียงคําตอบเดียวและระบายลงในกระดาษคําตอบเท่านัน้
ข้อ 51. ต่อมธัยรอยด์ผลิตฮอร์โมนทีส่ าํ คัญคือธัยร็อกซิน โดยอาศัยสารใดต่อไปนี้เป็ นวัตถุดบิ สําคัญ
(1) กลูโคส
(2) โปรตีน
(3) ไอโอดีน
(4) แคลเซียม
(5) โปแตสเซียม
ข้อ 52. หัวมันสําปะหลังคือส่วนใดของมันสําปะหลัง
(1) ผล
(2) ราก
(3) เมล็ด
(4) แขนง
(5) ลําต้น
ข้อ 53. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ Hardware ของระบบเครือข่าย (Network)
(1) Cable
(2) Router
(3) Switch
(4) Stabilizer
(5) Multiplexer
ข้อ 54. เทคโนโลยีทน่ี ํามาใช้แสดงข้อมูลสินค้าแทนทีเ่ ทคโนโลยีรหัสแท่ง (Bar code) ในอนาคต คืออะไร
(1) RFID
(2) Wi Max
(3) Smart chip
(4) Smart code
(5) Smart card
ข้อ 55. พระยาจีนจันตุได้พาสมัครพรรคพวกหนีมาสวามิภกั ดิ ์แผ่นดินกรุงศรีอยุธยา โดยมีกษัตริยพ์ ระองค์ใดทรงรับเลีย้ งไว้
(1) พระเอกาทศรถ
(2) พระไชยราชาธิราช
(3) พระมหินทราธิราช
(4) พระเจ้าปราสาททอง
(5) สมเด็จพระมหาธรรมราชา
ตัวอย่างข้อสอบ SMART-I
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ข้อ 56. คติชนวิทยาเป็ นการศึกษาเกีย่ วกับอะไร
(1) การไหลของสารสนเทศผ่านทางสือ่ ต่าง ๆ
(2) การศึกษาเรือ่ งราวของมนุษย์ในทุกแง่ทุกมุม
(3) การวิเคราะห์สงั คมมนุษย์และความสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคม
(4) การศึกษาข้อมูลทางวัฒนธรรมในวิถชี วี ติ แบบชาวบ้านชาวชนบท
(5) วิทยาการทีว่ า่ ด้วยปญั หาอาชญากรรม สาเหตุอาชญากรรม การป้องกันอาชญากรรม
ข้อ 57. โดยส่วนใหญ่แล้ว เพศหญิงในวัยเจริญพันธุจ์ ะมีไข่ตกในช่วงใด
(1) ช่วงทีม่ ปี ระจําเดือน
(2) ช่วงหลังมีประจําเดือนประมาณ 2 วัน
(3) ช่วงหลังมีประจําเดือนประมาณ 5 วัน
(4) ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนทีจ่ ะมีประจําเดือน
(5) ประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนทีจ่ ะมีประจําเดือน
ข้อ 58. เหตุการณ์ใดต่อไปนี้อาจเป็ นผลกระทบจากการอ่อนตัวของค่าเงินยูโร
(1) คนไทยไปเทีย่ วยุโรปน้อยลง
(2) ชาวอิตาลีไปเทีย่ วต่างประเทศมากขึน้
(3) ประเทศเยอรมันส่งออกสินค้าได้มากขึน้
(4) ประเทศสเปนขาดดุลการค้ากับประเทศจีน
(5) ประเทศสหรัฐอเมริกาสังซื
่ อ้ สินค้าจากประเทศฝรังเศสน้
่
อยลง
ข้อ 59. “No matter if it is a white cat or a black cat; as long as it can catch mice, it is a good cat.” เป็ นคํากล่าวของบุคคลใด
(1) นะโอโตะ คัง
(2) เหมา เจ๋อตุง
(3) โจเซพ สตาลิน
(4) บารัค โอบามา
(5) แนลสัน แมนเดลา
ข้อ 60. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่คุณลักษณะของสินค้าทีม่ คี วามยืดหยุน่ ของอุปสงค์ต่อราคาตํ่า
(1) เป็ นสินค้าทีม่ รี าคาตํ่า
(2) เป็ นสินค้าทีม่ ผี ขู้ ายมากราย
(3) เป็ นสินค้าทีไ่ ม่สามารถทดแทนได้
(4) เป็ นสินค้าทีม่ ขี ายทัวไปในท้
่
องตลาด
(5) เป็ นสินค้าทีจ่ าํ เป็ นต้องใช้ในชีวติ ประจําวัน

ตัวอย่างข้อสอบ SMART-I

หน้า 14

4

4

4

4

4

4

ข้อ 61. คําทีพ่ มิ พ์ดว้ ยตัวเข้มและขีดเส้นใต้ในข้อใดต่อไปนี้ เป็ นคําทีเ่ ขียนผิด
(1) เจอกันอีกทีวนั ปฐมนิ เทศของคณะฯ นะ
(2) วันนี้มไี ข่เจียวหมูสบั ผัดกระเพราไก่ และต้มยําทะเล
(3) รีบทํารายงานให้เสร็จเถอะ อย่ามัวผัดวันประกันพรุง่
(4) ฝา่ ยค้านยืน่ ญัตติ อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีจาํ นวน 4 คน
(5) รับดอกไม้จนั ทน์ แล้วเดินขึน้ เมรุไปเผาศพเพือ่ นสนิทได้เลยนะเธอ
ข้อ 62. ข้อใดจับคูค่ าํ นามและลักษณะนามของคํานามดังกล่าวไม่ถกู ต้อง
(1) ฝี – เม็ด
(2) ไต้ฝนุ่ – ลูก
(3) พยาน – ปาก
(4) ช้างปา่ – ตัว
(5) ธนบัตร – ฉบับ
ข้อ 63. หุน้ FB เข้าซือ้ ขายในตลาดหุน้ ใดต่อไปนี้
(1) NYSE
(2) TSE
(3) AMEX
(4) FTSE
(5) NASDAQ
ข้อ 64. การเลือกตัง้ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาครัง้ ที่ 57 จะเกิดขึน้ ในปี พ.ศ. ใด
(1) 2555
(2) 2556
(3) 2557
(4) 2558
(5) 2559
ข้อ 65. ตัวอักษรย่อ a.k.a. ในภาษาอังกฤษหมายถึงอะไร
(1) สํารองทีน่ งั ่
(2) ด้วยเหตุผลนี้
(3) ยกตัวอย่างเช่น
(4) ติดต่อสอบถาม
(5) เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า

ส่วนที่ 4 สิ้นสุดที่หน้ านี้ ห้ามย้อนกลับไปทําข้อสอบส่วนก่อนหน้ าโดยเด็ดขาด
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