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1. ข้อปฏิบติัในการทาํข้อสอบ 
1.1 ห้าม ฉีกกระดาษคาํตอบออกจากขอ้สอบก่อนไดร้บัอนุญาตโดยเดด็ขาด  
1.2 ห้าม เปิดอ่านหรอืลงมอืทาํขอ้สอบแต่ละสว่นก่อนไดร้บัอนุญาตโดยเดด็ขาด 
1.3 ห้าม ทาํขอ้สอบสว่นต่อไปก่อนไดร้บัอนุญาตโดยเดด็ขาด และ ห้าม ยอ้นกลบัไปทาํขอ้สอบในสว่นก่อนหน้าโดยเดด็ขาด  
        มิฉะนัน้จะไม่ได้รบัการตรวจกระดาษคาํตอบ 
1.4 ให้ตรวจสอบว่า เลขทีน่ัง่สอบ เลขทีข่อ้สอบ และเลขทีก่ระดาษคาํตอบ ทีท่า่นไดร้บัเป็นเลขชุดเดยีวกนัทัง้หมด และ     
        ชื่อ-นามสกุล และเลขทีบ่ตัรประชาชน บนใบตดิโต๊ะสอบตรงกบัขอ้มลูของทา่น  
1.5 ให้ระบาย ขอ้มลูต่างๆ ใหค้รบถว้นในกระดาษคาํตอบ พรอ้มทัง้ลงลายมือช่ือทัง้ในขอ้สอบและกระดาษคาํตอบ 
1.6 ให้ทาํ ขอ้สอบดว้ยดนิสอ 2B หรอื BB เทา่นัน้ 
1.7 ห้าม วางสิง่ของอื่นใด ไวบ้นโต๊ะสอบ นอกจาก ดนิสอ ปากกา ยางลบ กบเหลาดนิสอขนาดเลก็ และบตัรประชาชน 
1.8 ห้าม ใชเ้ครือ่งคาํนวณหรอืเครือ่งมอืสือ่สารใดๆ ทัง้สิน้ 
1.9 ห้าม เปิดโทรศพัทม์อืถอืและอุปกรณ์สือ่สารใดๆ ตลอดเวลาการสอบ และห้ามวางไวบ้นโต๊ะสอบโดยเดด็ขาด 
1.10 ห้าม ออกนอกหอ้งสอบก่อนหมดเวลาไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

กรณุาอ่านคาํแนะนําในการสอบและปฏิบติัตามอย่างเคร่งครดั 

ขอ้สอบฉบบัน้ีเป็นสมบตัแิละลขิสทิธิข์องศนูยท์ดสอบทกัษะดา้นการจดัการแหง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ห้าม คดัลอก ดดัแปลง พมิพ ์หรอืจาํหน่ายขอ้ความใดๆ ทัง้สิน้  มฉิะนัน้ศนูยฯ์ จะดาํเนินคดทีางกฎหมาย 



 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 หน้า 2ตวัอย่างข้อสอบ SMART-I 

ส่วนท่ี 1 วดัความสามารถด้านคณิตศาสตร ์
ข้อ 1 ถึง ข้อ 15 ใช้เวลา 30 นาที 

ให้เลือกคาํตอบท่ีดีท่ีสดุเพียงคาํตอบเดียวและระบายลงในกระดาษคาํตอบเท่านัน้ 
 
ขอ้ 1. 
 
 
 
 
  

 
 

จากรปูขา้งตน้ ถา้ 
____

DE  ยาวเทา่กบั 6 เซนตเิมตร 
____

AC  ยาวเทา่กบั 10 เซนตเิมตร และ 
____

CB  

ยาวเทา่กบั 8 เซนตเิมตร และ 
____

AD  และ 
____

DB  ยาวเท่ากนั  อยากทราบวา่สามเหลีย่ม ABC  
มพีืน้ทีม่ากกวา่สามเหลีย่ม ADE  เทา่ใด 

 (1)    4  ตารางเซนตเิมตร  (2)    8  ตารางเซนตเิมตร   (3)  12  ตารางเซนตเิมตร  
 (4)  15  ตารางเซนตเิมตร  (5)  ไมม่คีาํตอบขอ้ใดถูก 
  
ขอ้ 2. ในการประชุมโต๊ะกลมของผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัขา้มชาตแิหง่หน่ึงซึง่มผีูเ้ขา้ประชุมเป็น

ผูบ้รหิารระดบัสงูจากสาขาในประเทศต่างๆทัง้หมด 6 คน ผูบ้รหิารจากประเทศฝรัง่เศสระบุ  
ความตอ้งการมาวา่ตอ้งการใหม้ผีูบ้รหิารจากประเทศอื่นอยา่งน้อยหน่ึงคนมานัง่ระหวา่งตนเองกบั
ผูบ้รหิารจากประเทศสหรฐัอเมรกิา ดงันัน้เพือ่ปฏบิตัติามความตอ้งการดงักลา่ว เลขานุการประจาํ
สาํนกังานใหญ่จะมวีธิใีนการจดัทีน่ัง่สาํหรบัการประชุมในครัง้น้ีทีแ่ตกต่างกนักีว่ธิ ี

 (1)    48  วธิ ี (2) 72  วธิ ี (3) 100  วธิ ี (4)  120  วธิ ี (5)  ไมม่คีาํตอบขอ้ใดถูก 
 
ขอ้ 3.    

 
อยากทราบวา่ c – (a + b) มคีา่เทา่กบัเทา่ใด  

 (1)  63  (2)  69  (3)  75  (4)  87  (5)  ไมม่คีาํตอบขอ้ใดถูก 
 
ขอ้ 4.   ผลรวมของเลขจาํนวนเตม็ทีเ่รยีงกนั 7 ตวัชุดหน่ึงมคีา่เทา่กบั 49 อยากทราบวา่เลขชุดน้ีมจีาํนวนเฉพาะอยูก่ีต่วั 
 (1)  0  (2)  1  (3)  2  (4)  3  (5)  ไมม่คีาํตอบขอ้ใดถูก 
 
ขอ้ 5.     14y12y f  จงหาคา่   12y f  
 (1)  2y – 5  (2)  4y – 5 (3)  2y + 5  (4)  4y + 5 (5)  ไมม่คีาํตอบขอ้ใดถูก 

A 
D 

B 

E 

C 

3 5 33 a b c 9 17  
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 หน้า 3ตวัอย่างข้อสอบ SMART-I 

ขอ้ 6. จากการพจิารณาผูเ้ขา้รว่มอบรมการพฒันาทกัษะการบรหิารจาํนวน 500 คน พบวา่เป็นผูช้ายรอ้ยละ 
20 และเป็นโสดรอ้ยละ 60 นอกจากน้ียงัพบวา่ผูช้ายรอ้ยละ 15 มกีารศกึษาตํ่ากวา่ระดบัอุดมศกึษา 
สว่นผูห้ญงิรอ้ยละ 90 มกีารศกึษาระดบัอุดมศกึษา และผูห้ญงิทีม่กีารศกึษาระดบัอุดมศกึษาวา่งงาน
ถงึรอ้ยละ 40 สว่นผูช้ายทีม่กีารศกึษาระดบัอุดมศกึษาวา่งงานเพยีงรอ้ยละ 10 เทา่นัน้ ถา้ทาํการสุม่
เลอืกผูเ้ขา้รว่มการอบรมหน่ึงคน อยากทราบวา่ความน่าจาํเป็นทีผู่เ้ขา้รว่มอบรมคนน้ีจะเป็นผูห้ญงิทีม่ ี
การศกึษาตํ่ากวา่ระดบัอุดมศกึษาเทา่กบัเท่าใด  

 (1)  0.08 (2)  0.20 (3)  0.25 (4)  0.80 (5)  ไมม่คีาํตอบขอ้ใดถูก 
 

ขอ้ 7. ในการแขง่ขนัฟุตบอลลกีในประเทศหน่ึงแต่ละทมีทีเ่ขา้ร่วมการแขง่ขนัตอ้งลงแขง่ขนักบัทมีอื่นๆ 
ทมีละ 3 ครัง้ กลา่วคอื แขง่ขนัในฐานะทมีเหยา้ 1 ครัง้ ฐานะทมีเยอืน 1 ครัง้ และแขง่ขนัในสนาม
ทีเ่ป็นกลางอกีหน่ึงครัง้ ถา้ตอนสิน้สดุฤดกูาลแต่ละทมีลงแขง่ขนัทัง้หมด 48 นดั อยากทราบวา่  
ในลกีน้ีมทีมีฟุตบอลเขา้รว่มการแขง่ขนัทัง้หมดกีท่มี 

 (1)  15 ทมี (2)  16  ทมี (3)  17  ทมี (4)  18  ทมี (5)  ไมม่คีาํตอบขอ้ใดถูก 
 

ขอ้ 8.  ครเูกด มลีกูศษิยค์นโปรด 5 คน  ไดแ้ก ่บอย มาย เปรีย้ว กุ๊กไก่ และลกูตาล ซึง่แมจ้ะเรยีนจบไปแลว้ 
ลกูศษิยท์ัง้หา้คนกย็งักลบัมาเยีย่มคุณครอูยูเ่ป็นประจาํ โดยลา่สดุทัง้หา้คนมาเยีย่มคุณครพูรอ้มกนั   
ในเดอืนเมษายน 2548  ถา้บอยมาเยีย่มคุณครทูุกเดอืน มายมาเยีย่มคุณครทูุกๆ 2 เดอืน  เปรีย้วมา
เยีย่มคุณครทูกุๆ 3 เดอืน กุ๊กไก่มาเยีย่มคุณครทูุกๆ 4 เดอืน และลกูตาลมาเยีย่มคุณครทูุกๆ 5 เดอืน  
อยากทราบวา่ บอย มาย เปรีย้ว กุ๊กไก่ และลกูตาลจะมาเยีย่มคุณครพูรอ้มกนัอกีครัง้เมือ่ใด 

 (1)  มกราคม 2550   (2)  เมษายน 2551   (3)  กรกฎาคม 2552 
 (4)  เมษายน 2553  (5)  ไมม่คีาํตอบขอ้ใดถูก  
   

ขอ้ 9. คุณสมชายมสีอบกลางภาคสาํหรบัวชิาสถติธุิรกจิและวชิาการบญัชกีารเงนิ หลงัจากทีเ่ตรยีมตวัสอบ
อยา่งเตม็ทีใ่นชว่งวนัหยดุทีผ่า่นมา เขาทาํการวเิคราะหค์วามพรอ้มและความสามารถของตนเองและ
ไดข้อ้สรุปวา่ โอกาสทีเ่ขาจะผา่นวชิาสถติธุิรกจิเทา่กบั 0.60 ในขณะทีโ่อกาสทีเ่ขาจะผา่นวชิาการบญัชี
การเงนิเทา่กบั 0.40 ถา้ผลสอบของทัง้สองวชิาดงักลา่วเป็นอสิระจากกนั ขอ้ใดต่อไปน้ีถูกตอ้ง  

 (1)  โอกาสทีเ่ขาจะผา่นวชิาใดวชิาหน่ึงหรอืทัง้สองวชิาเทา่กบั 0.20 
 (2)  โอกาสทีเ่ขาจะผา่นวชิาใดวชิาหน่ึงหรอืทัง้สองวชิาเทา่กบั 0.24 
 (3)  โอกาสทีเ่ขาจะผา่นแคว่ชิาเดยีวเทา่กบั 0.52 
 (4)  โอกาสทีเ่ขาจะผา่นทัง้สองวชิาเทา่กบั 1.00 
 (5)   ไมม่คีาํตอบขอ้ใดถูก 
 

ขอ้ 10. จากผูส้นใจหลกัสตูรปรญิญาตรขีองคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรท์ีส่มคัร
สอบ SMART-I ครัง้ที ่1/2548 จาํนวน 10,000 คน พบวา่เป็นผูท้ีส่นใจหลกัสตูรบรหิารธุรกจิ 4,800 คน 
หลกัสตูรบญัช ี5,300 คน และหลกัสตูร BBA 6,200 คน เป็นผูท้ีส่นใจทัง้หลกัสตูรบญัชแีละหลกัสตูร
บรหิารธุรกจิ 2,300 คน สนใจทัง้หลกัสตูร BBA และหลกัสตูรบญัช ี3,200 คน และสนใจทัง้หลกัสตูร 
BBA และหลกัสตูรบรหิารธุรกจิ 2,000 คน ดงันัน้ถา้สุม่เลอืกผูส้มคัรมาหน่ึงคน โอกาสทีผู่ส้มคัรคนน้ีจะ
เป็นผูท้ีส่นใจเพยีงหลกัสตูรใดหลกัสตูรหน่ึงเพยีงหลกัสตูรเดยีวเทา่นัน้หรอืสนใจทัง้สามหลกัสตูรเลย
เทา่กบัเทา่ใด 

 (1)  12%  (2)  33%  (3)  35%  (4)  61%  (5)  ขอ้มลูไมเ่พยีงพอ 
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 หน้า 4ตวัอย่างข้อสอบ SMART-I 

ขอ้ 11. กาํหนดให ้   832 2  xxxf  และ   243 2  xxxg   ถามวา่   1gf   มคีา่เทา่กบั 
 (1)     7  (2)    13 (3)  141  (4)  197  (5)  ไมม่คีาํตอบขอ้ใดถูก 
 

ขอ้ 12.   ปจัจบุนัฐานนิยมของสว่นสงูของนกัเรยีนในโรงเรยีนแหง่หน่ึงมสีามคา่ ถา้มนีกัเรยีนใหมห่น่ึงคนสงู 
155 เซนตเิมตร เขา้มาเรยีนในโรงเรยีนน้ีจะทาํใหฐ้านนิยมของสว่นสงูของนกัเรยีนเหลอืเพยีงคา่เดยีว 
ถามวา่ฐานนิยมของสว่นสงูหลงัจากทีน่กัเรยีนใหมเ่ขา้มาเรยีนเป็นเทา่ไร  

 (1)  100  เซนตเิมตร  (2)  120  เซนตเิมตร  (3)  150  เซนตเิมตร
(4)  155  เซนตเิมตร  (5)  ขอ้มลูไมเ่พยีงพอ 

  

ขอ้ 13.   ในการสมคัรโครงการรบัตรงของคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์นัน้ 
ผูส้มคัรจะตอ้งยืน่คะแนน SMART-I ครัง้ทีด่ทีีส่ดุ โดยมปีจัจยัทีต่อ้งคาํนึงถงึสองประการคอื น้ําหนกั
ของคะแนนสอบแต่ละสว่นและเกณฑข์ัน้ตํ่าของคะแนนแตล่ะสว่น ถา้นายฉลาดสอบ SMART-I 
ทัง้หมด 3 ครัง้ และมผีลสอบดงัน้ี 

 ครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 
ความสามารถดา้นคณิตศาสตร ์
ความสามารถดา้นการอ่าน 
ความสามารถดา้นภาษาองักฤษ 
ความรูร้อบตวั 

75 
75 
65 
80 

55 
70 
80 
85 

60 
50 
75 
95 

 ถา้โครงการรบัตรงฯ ใหน้ํ้าหนกักบัคะแนน SMART-I ทัง้หมดเป็น 95% โดยแบง่เป็น ความสามารถ
ดา้นคณติศาสตร ์30% ความสามารถดา้นการอ่าน 25% ความสามารถดา้นภาษาองักฤษ 30% และ
ความรูร้อบตวั 10% และมคีะแนนขัน้ตํ่าเทา่กบั 50 คะแนน 50 คะแนน 70 คะแนน และ 70 คะแนน 
ตามลาํดบั อยากทราบวา่นายฉลาดควรยืน่คะแนนครัง้ใดจงึจะดทีีส่ดุ 

 (1)  ครัง้ที ่1    (2)  ครัง้ที ่2    (3)  ครัง้ที ่3  
(4)  ครัง้ที ่1 หรอืครัง้ที ่3 กไ็ด ้  (5)  ไมม่คีาํตอบขอ้ใดถูก 

 

ขอ้ 14.   หา้งสรรพสนิคา้ SMARTY มนีโยบายการตัง้ราคาเป็น 2 เทา่ของตน้ทุนสนิคา้ เดอืนธนัวาคมเป็น
เดอืนทีม่กีารแขง่ขนักนัอยา่งรุนแรงระหวา่งหา้งสรรพสนิคา้ต่างๆ ซึง่นําไปสูส่งครามราคา ผูบ้รหิาร
ของหา้งสรรพสนิคา้ SMARTY จงึจาํเป็นตอ้งวางแผนการโฆษณาพรอ้มทัง้ลดราคาสนิคา้ครัง้ยิง่ใหญ่
เพือ่สูก้บัสงครามราคาในเดอืนธนัวาคมน้ี   อยากทราบวา่ผูบ้รหิารของหา้ง SMARTY จะสามารถ
ประกาศลดราคาจากราคาป้ายมากทีส่ดุกีเ่ปอรเ์ซนต ์โดยทีย่งัคงไดก้าํไรไมน้่อยกวา่ 20% ของราคา
ขายหลงัลดราคาแลว้ 

 (1)  37.5% (2)  45.0% (3)  55.0% (4)  62.5% (5)  ไมม่คีาํตอบขอ้ใดถูก 
 

ขอ้ 15. รา้นแอ๋ว ขายขนมปงัหมหูยองราคาชิน้ละ 30 บาท และขนมปงัไสก้รอกราคาชิน้ละ 25 บาท          
วนัน้ีรา้นแอ๋วขายขนมปงัไดท้ัง้หมด 100 ชิน้โดยไดร้บัเงนิทัง้สิน้ 2,700 บาท ขอ้ใดต่อไปน้ีถูกตอ้ง 

 (1)  ขายขนมปงัหมหูยองมากกวา่ขนมปงัไสก้รอก  20  ชิน้ 
 (2)  ขายขนมปงัไสก้รอกมากกวา่ขนมปงัหมหูยอง  20  ชิน้ 
 (3)  ขายขนมปงัหมหูยองมากกวา่ขนมปงัไสก้รอก  30  ชิน้ 
 (4)  ขายขนมปงัไสก้รอกมากกวา่ขนมปงัหมหูยอง  30  ชิน้ 
 (5)  ไมม่คีาํตอบขอ้ใดถูก 
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ส่วนท่ี 2 วดัความสามารถด้านการอ่าน 

ข้อ 16 ถึง ข้อ 30 ใช้เวลา 30 นาที 

ให้เลือกคาํตอบท่ีดีท่ีสดุเพียงคาํตอบเดียวและระบายลงในกระดาษคาํตอบเท่านัน้ 
บทความต่อไปน้ีใช้ตอบคาํถาม ข้อ 16 ถึง ข้อ 22 

โรคหวัใจ มฤตยเูงยีบ ทีอ่ยูใ่กลต้วัคุณ คอืโปรดกัสช์ิน้ใหมท่ีก่าํลงัสรา้งเมด็เงนิรายไดต้วัสาํคญัเขา้โรงพยาบาล 
ตลอดระยะเวลา 1 ปีเตม็ทีผ่า่นมา โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งใหค้วามสาํคญักบัการเปิดศนูยโ์รคหวัใจ และแขง่กนั
ประชาสมัพนัธถ์งึความพรอ้มอยา่งต่อเน่ือง ตวัเลขจากกระทรวงสาธารณสขุของประเทศไทยระบุชดัวา่ อตัราการตายของ
คนไทยจากสาเหตุของโรคหวัใจสงูตดิอนัดบั 1 ใน 3 เชน่เดยีวกบัโรคมะเรง็และอุบตัเิหตุ โดยสอดคลอ้งกบัอตัราการตาย
ดว้ยโรคหวัใจของคนทัง้โลก 

มหนัตภยัรา้ยตวัน้ีคอ่ยคบืคลานเขา้มาอยา่งเงยีบๆ ก่อนทีจ่ะไปเปิดเผยตวัตนในชว่งอายขุองผูช้ายวยั 45 ปี และ
ผูห้ญงิวยั 50 ปีขึน้ไป ซึง่เป็นช่วงอายทุีก่าํลงัแอคทฟีกบัการทาํงานและเป็นกําลงัสาํคญัขององคก์ร โรคหวัใจเป็นโรคทีค่นไข้
ตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยสงู และไมห่ายขาด จาํนวนคนไขท้ีเ่กดิขึน้เป็นจาํนวนมากน้ี เอือ้ใหม้กีารคน้ควา้และทดลองอยา่งต่อเน่ือง 
เกดิเป็นววิฒันาการใหม่ๆ  เกีย่วกบัเครือ่งมอืและการรกัษา ผลทีต่ามมากค็อืจาํนวนคนไขเ้สยีชวีติน้อยลงจากโรคลิน้หวัใจรัว่ 
โรคหวัใจรมูาตกิ หรอืโรคเยือ่หุม้หวัใจอกัเสบ ซึง่เป็นโรคยอดนิยมในชว่งแรกๆ  กลายเป็นคนไขเ้สยีชวีติอยา่งฉบัพลนัจาก
โรคหลอดเลอืดหวัใจตบีเพิม่มากขึน้จากเหตุผลสาํคญัของวถิชีวีติทีเ่ปลีย่นไปของคนในเมอืงใหญ่ทีม่แีต่ความเรง่รบี
รบัประทานอาหารทีไ่มม่ปีระโยชน์ และไมม่เีวลาออกกาํลงักาย 

“วนัน้ีทีน่่าจบัตาอยา่งมาก กค็อืโรคอว้น ตวัเลขการวจิยัในสหรฐัอเมรกิาระบุวา่ คนอเมรกินัเกนิครึง่มปีญัหา
เกีย่วกบัน้ําหนกั ตอนน้ีในเมอืงไทยเริม่มตีวัเลขทีส่งูขึน้แลว้เชน่กนั ซึง่ความอว้นน้ีทาํใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงของหลอด
เลอืด และความดนัเป็นสาเหตุสาํคญั ทาํใหเ้กดิโรคเสน้เลอืดหวัใจตบี หรอืหวัใจวายฉบัพลนั ซึง่เกดิขึน้มากทีส่ดุในบรรดา
โรคหวัใจทัง้หมด” ศ.นพ.ศุภชยั ไชยธรีะพนัธ ์นายกสมาคมแพทยห์วัใจ ของประเทศไทย กลา่ว 

เมือ่จาํนวนคนเป็นโรคหวัใจเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง กลายเป็นช่องทางการทาํการตลาดของโรงพยาบาลเอกชนต่างๆ 
ซึง่เหน็ไดจ้ากสงครามประชาสมัพนัธท์ีห่นกัหน่วงขึน้ตัง้แต่ตน้ปี เพือ่ใหค้นทัว่ไปไดร้บัรูว้า่เป็นศนูยห์วัใจครบวงจร ไมว่า่จะ
เป็นสือ่บลิบอรด์ หนงัสอืพมิพ ์หรอืโทรทศัน์ รวมทัง้รายการเพื่อสขุภาพต่างๆ ทีไ่ดย้กเรือ่งน้ีเป็นหวัขอ้ในการสนทนา   
อยา่งหลากหลาย เทคโนโลยใีหม่ๆ  ทางการแพทยท์ีจ่าํเป็นในการวนิิจฉยัโรค กลายเป็นเครือ่งมอืในการแขง่ขนัทีม่องเหน็ 
และกระตุน้การตดัสนิใจของคนไดง้า่ยทีส่ดุ ปจัจุบนัมเีครือ่งมอืใหม่ๆ  เกดิขึน้มากมาย เชน่ เครือ่งตรวจหวัใจดว้ยคลื่นเสยีง
สะทอ้นความถีส่งู เครือ่งนวดกระตุน้การทาํงานของหวัใจ เครื่อง Cardiac MRI สาํหรบัดกูารทาํงานของหลอดเลอืดและ
หวัใจ รวมทัง้การใชหุ้น่ยนตใ์นการผา่ตดั  

เมือ่ประมาณกลางเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2548 ทา่มกลางแพทยโ์รคหวัใจหลายพนัคน มกีารนําเสนอผลงานวจิยั
เรือ่ง “เซลลบ์าํบดั” (Cell Therapy) เพือ่รกัษาโรคหวัใจจากทมีแพทยข์องโรงพยาบาลศริริาชในประเทศไทยทีร่ว่มกบั
สถาบนัจากประเทศอสิราเอล ไดร้บัความสนใจอยา่งมาก เชน่เดยีวกบัการบรรยาย เรือ่ง Stem Cell Therapy in Asia ที่
เมอืง Dallas มลรฐั Texas ของนายแพทยก์ติพินัธ ์วสิทุธารมณ์ จากโรงพยาบาลหวัใจกรงุเทพ ซึง่เซลลบ์าํบดันัน้เป็น
นวตักรรมใหมล่่าสดุของโลกในการรกัษาโรคหวัใจ ทีผ่ดิหวงัมาจากรกัษาแบบอื่น โดยมวีธิกีารนําเซลลท์ีแ่ขง็แรงของตนเอง
มาทดแทนเซลลท์ีเ่สยีไป ปจัจุบนัโรงพยาบาลหลายแหง่ในเมอืงไทยกาํลงัทาํการวจิยัและทดลองในเรือ่งน้ีอยา่งจรงิจงั ศ.
นพ.ศุภชยัยนืยนัวา่ขณะน้ีมคีนไขข้องโรงพยาบาลศริริาชใชว้ธิน้ีีไปแลว้ 20 คน อยา่งไรกต็ามวธิน้ีี ยงัเป็นวธิกีารทีใ่หมแ่ละ
ยงัไมเ่ป็นทีนิ่ยมมากนกั  ดงันัน้ เครือ่ง CT Scan หรอืเครือ่งเอกซเรยค์วามเรว็สงูในการตรวจหวัใจและหลอดเลอืด ยงัคง
เป็นพระเอกในการประชาสมัพนัธ ์ดว้ยประสทิธภิาพทีว่า่สามารถตรวจและถ่ายภาพหวัใจไดอ้ยา่งรวดเรว็และคมชดั ทาํให้
ทราบไดว้า่คนไขเ้ป็นโรคหลอดเลอืดหวัใจตบีหรอืไม ่และสามารถวางแผนรกัษาขัน้ต่อไปไดอ้ยา่งแมน่ยาํขึน้ 
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ขอ้ 16. ขอ้ความใดต่อไปน้ีไม่สอดคลอ้งกบับทความขา้งตน้ 
(1) โรงพยาบาลเอกชนบางแหง่มชีอ่งทางในการเพิม่รายไดม้ากขึน้ 
(2) การรกัษาโรคหวัใจโดยใชเ้ซลลบ์าํบดัไมค่อ่ยไดร้บัความนิยมในประเทศไทย 
(3) ความอว้นเป็นสาเหตุหน่ึงทีท่าํใหเ้กดิโรคเสน้เลอืดหวัใจตบี หรอืหวัใจวายฉบัพลนั 
(4) อตัราการตายของคนไทยจากสาเหตุของโรคหวัใจสอดคลอ้งกบัอตัราการตายดว้ยโรคหวัใจของคนทัง้โลก 
(5) การใชเ้ซลลบ์าํบดัรกัษาโรคหวัใจเป็นวธิทีีด่กีวา่การใชเ้ครือ่งเอกซเรยค์วามเรว็สงูในการตรวจหวัใจและหลอดเลอืด 

 
ขอ้ 17. ทา่นคดิวา่สาเหตุใดทีท่าํใหผู้เ้ขยีนเรยีกโรคหวัใจวา่มฤตยเูงยีบ 

(1) โรคหวัใจเป็นโรคทีต่รวจพบไดย้าก 
(2) โรคหวัใจเป็นโรคทีเ่ป็นแลว้ไมห่ายขาด 
(3) วธิกีารรกัษาโรคหวัใจใหม่ๆ  ยงัไมเ่ป็นทีนิ่ยมมากนกั 
(4) การประชาสมัพนัธเ์รือ่งอนัตรายของโรคหวัใจยงัไมแ่พรห่ลายมากนกั 
(5) สว่นใหญ่แลว้ผูป้ว่ยจะรูว้า่ตนเป็นโรคหวัใจ กต่็อเมือ่ไดเ้ป็นโรคหวัใจแลว้ 

 
ขอ้ 18. จากบทความขา้งตน้ ขอ้ความใดต่อไปน้ีถกูตอ้ง 

(1) ตวัเลขจากการวจิยัแสดงวา่คนอเมรกินัเกนิครึง่เป็นโรคอว้น 
(2) ตวัเลขจากการวจิยัแสดงวา่คนไทยเกนิครึง่มน้ํีาหนกัเกนิมาตรฐาน 
(3) หากคนออกกาํลงักายและทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ กจ็ะไมเ่ป็นโรคหวัใจ 
(4) คนไขข้องโรงพยาบาลศริริาชทีร่กัษาโดยวธิเีซลลบ์าํบดัไมพ่อใจกบัผลของการรกัษา 
(5) โรงพยาบาลหลายแหง่ในประเทศไทยใหค้วามสนใจกบัการใชเ้ซลบาํบดัเพือ่รกัษาโรคหวัใจ 

 
ขอ้ 19. บทความขา้งตน้อา้งวา่ “โรคหวัใจจะเปิดเผยในชว่งอายทุีก่าํลงัแอคทฟี” ถา้ขอ้ความดงักลา่วเป็นจรงิ บุคคลใด

น่าจะมคีวามเป็นไปไดน้้อยทีส่ดุทีจ่ะรูต้วัวา่ตนเป็นโรคหวัใจ 
(1) นางสาวพอใจ อาย ุ50 ปี ยงัไมไ่ดแ้ต่งงาน 
(2) นางสม้ อาย ุ47 ปี ทาํงานเป็นผูบ้รหิารระดบัสงู 
(3) นายทว ีอาย ุ47 ปี แต่งงานแลว้ และมบุีตร 2 คน 
(4) นายเป็นต่อ อาย ุ47 ปี ทาํงานในตาํแหน่งพนกังานอาวโุส 
(5) นางยนิด ีอาย ุ52 ปี ทาํงานในตาํแหน่งผูจ้ดัการฝา่ยการตลาด  

 
ขอ้  20. จากขอ้ความขา้งตน้ สาเหตุใดต่อไปน้ีทาํใหเ้กดิสงครามการประชาสมัพนัธข์องโรงพยาบาลเอกชนต่างๆ เกีย่วกบั

การใหบ้รกิารเกีย่วกบัโรคหวัใจ 
(1) ทุกวนัน้ีคนเป็นโรคอว้นเพิม่มากขึน้ 
(2) มวีธิกีารรกัษาโรคหวัใจไดห้ลากหลายขึน้ 
(3) เทคโนโลยใีนการรกัษาโรคหวัใจทนัสมยัมากขึน้ 
(4) คนทีเ่ป็นโรคหวัใจมจีาํนวนเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง 
(5) กระทรวงสาธารณสขุไดเ้น้นถงึความสาํคญัของโรคหวัใจเพิม่ขึน้ 
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ขอ้  21. เป้าหมายของการทาํสงครามประชาสมัพนัธข์องโรงพยาบาลต่างๆ กเ็พือ่ทาํใหค้นมองเหน็และกระตุน้การตดัสนิใจ 
ขอ้ใดต่อไปน้ีไมใ่ชก่ลยทุธก์ารประชาสมัพนัธท์ีบ่ทความน้ีไดย้กตวัอยา่งไว ้
(1) การจดัรายการ “ตอบปญัหาสขุภาพ” 
(2) การลงโฆษณาในหนงัสอืพมิพท์ัง้ไทยและองักฤษ 
(3) การเป็นสปอนเซอรใ์นรายการเกมโชวต่์างๆ ในวนัสดุสปัดาห ์
(4) ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ซึง่มองเหน็ไดใ้นระหวา่งขบัรถอยูบ่นทางดว่น 
(5) การนําเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใชใ้นการวนิิจฉยัโรคหวัใจ เชน่ เครือ่ง Cradiac MRI 

 
ขอ้ 22. ผูเ้ขยีนยกตวัอยา่งอตัราการตายของคนไทยจากสาเหตุของโรคหวัใจเพือ่สนบัสนุนคาํกลา่วทีว่า่ โรคหวัใจคอื    

โปรดกัสท์ีก่าํลงัสรา้งเมด็เงนิรายไดต้วัสาํคญัเขา้โรงพยาบาล  
ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ได้ใชว้ธิกีารอยา่งเดยีวกนัในการสนบัสนุนคาํกลา่วอา้งขา้งตน้ 
(1) คนมกัจะขาดความระมดัระวงัในชว่งเทศกาล เหน็ไดจ้ากยอดอุบตัเิหตุทีส่งูเมือ่เปรยีบเทยีบกบัในชว่งเวลาอื่น 
(2) ในชว่งปิดเทอมมคีนออกกาํลงักายดว้ยการวา่ยน้ํามากขึน้ เหน็ไดจ้ากยอดขายชุดวา่ยน้ําทีเ่พิม่ขึน้ในชว่งน้ี 
(3) เดอืนเมษายนเป็นเดอืนทีค่นเปิดใชเ้ครือ่งปรบัอากาศมากทีส่ดุ เหน็ไดจ้ากคา่ไฟโดยเฉลีย่ทีส่งูขึน้            

เมือ่เทยีบกบัเดอืนอื่น 
(4) โรงพยาบาลเอกชนหลายแหง่ใหค้วามสาํคญักบัการเปิดศนูยโ์รคหวัใจเชน่เดยีวกบัศนูยโ์รคมะเรง็และ      

ศนูยอุ์บตัเิหตุ 
(5) ภาพยนตรเ์รือ่งลา่ปีศาจน่าจะไดร้บัความนิยมมาก เพราะจากการสาํรวจแสดงใหเ้หน็วา่รายไดจ้าก   

ภาพยนตรเ์รือ่งน้ีสงูทีส่ดุในอาทติยน้ี์ 
 
บทความต่อไปน้ีใช้ตอบคาํถาม ข้อ 23 ถึง ข้อ 28 

บรษิทั ศนูยว์จิยักสกิรไทย จาํกดั คาดวา่ ผลพวงจากภาวะเศรษฐกจิปี 2549 ทีม่แีนวโน้มชะลอตวัลง เน่ืองจาก
น้ํามนัแพง อตัราดอกเบีย้สงู การลงทุนและการบรโิภคทีช่ะลอตวัลง จะสง่ผลใหม้กีารจา้งงานลดลง และอตัราการวา่งงาน
เพิม่สงูขึน้ โดยอตัราการวา่งงานในปี 2549 คาดวา่จะอยูท่ีร่อ้ยละ 2.0 เปรยีบเทยีบกบัปี 2548 ทีม่อีตัราการวา่งงานรอ้ยละ 
1.8 เหตุผลทีส่าํคญัคอื ผูป้ระกอบการจาํนวนหน่ึงจาํเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นกลยุทธก์ารบรหิารงานใหมเ่พือ่รกัษาความสามารถ
ในการแขง่ขนั ดว้ยการลดจาํนวนพนกังานลง ซึง่ในทีส่ดุผูใ้ชแ้รงงานทัว่ไปจะตอ้งไดร้บัความเดอืดรอ้นกนัถว้นหน้า 

ศนูยว์จิยักสกิรไทย ระบุวา่ แรงงานนอกระบบจดัเป็นกาํลงัสาํคญัของประเทศ เพราะในแต่ละปี ประชากรไทยทีม่ี
อายตุัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป จะถกูนบัรวมเป็นกาํลงัแรงงานของประเทศ ซึง่แรงงานถอืไดว้า่เป็นปจัจยัทีส่าํคญัอยา่งหน่ึงใน
กระบวนการผลติ จากการสาํรวจของสาํนกังานสถติแิห่งชาต ิพบวา่ในปี 2548 ประเทศไทยมกีําลงัแรงงานรวมทัง้สิน้     
36.3 ลา้นคน จาํแนกเป็นแรงงานนอกระบบ จาํนวน 22.5 ลา้นคน คดิเป็นรอ้ยละ 62.1 ในขณะทีแ่รงงานในระบบมจีาํนวน 
13.8 ลา้นคน คดิเป็นรอ้ยละ 37.9 

จากสถติดิงักลา่ว แสดงใหเ้หน็วา่กาํลงัแรงงานสว่นใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบทีไ่มไ่ดร้บัการคุม้ครองสวสัดกิาร 
และหลกัประกนัการทาํงาน นอกจากน้ี แรงงานนอกระบบสว่นใหญ่ หรอืมากกวา่รอ้ยละ 85 ยงัทาํงานในภาคเกษตรกรรม 
สาํหรบัปญัหาของแรงงานนอกระบบ พอสรปุไดด้งัน้ี ไมไ่ดร้บัการคุม้ครองสวสัดกิารในดา้นความปลอดภยัและดา้นสขุภาพ 
ไมส่ามารถใชส้ทิธจิากประกนัสงัคมเน่ืองจากกฎหมายแรงงานไมคุ่ม้ครอง ไมส่ามารถเขา้ถงึบรกิารต่างๆ ตามทีก่ฎหมาย
กาํหนดเน่ืองจากไมม่กีารจดัตัง้รวมตวัเป็นองคก์รนิตบุิคคล ขาดอาํนาจในการต่อรองเน่ืองจากไมม่กีารรวมกลุม่กนัเป็น
สหภาพแรงงาน และขาดการพฒันาความรูค้วามสามารถเน่ืองจากไมม่อีงคก์รทีจ่ะบรหิารและจดัการในดา้นการพฒันา
ความรูค้วามสามารถของแรงงานนอกระบบ 
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ขอ้ 23. ขอ้ใดต่อไน้ีไมน่่าจะเป็นปญัหาของแรงงานนอกระบบ 
(1) ไมม่สีวสัดกิาร 
(2) ไมม่ปีระกนัสขุภาพ 
(3) ไมม่สีหภาพแรงงาน 
(4) ไมม่กีารอบรมความรู ้
(5) ไมต่อ้งเสยีภาษใีนระบบ 

 
ขอ้ 24. ในชว่งเศรษฐกจิชะลอตวั ผูป้ระกอบการบางสว่นไดป้รบัเปลีย่นกลยทุธใ์นการบรหิารงานเพือ่รกัษาความสามารถ

ในการแขง่ขนั กลยทุธใ์ดทีศ่นูยว์จิยักสกิรไทยใหค้วามเป็นหว่งเป็นพเิศษ 
(1) การลดจาํนวนพนกังาน 
(2) การลดสวสัดกิารพนกังาน 
(3) การจา้งแรงงานนอกระบบ 
(4) การไมส่นบัสนุนใหม้กีารพฒันาบุคลากร 
(5) การไมส่นบัสนุนใหม้กีารจดัตัง้สหภาพแรงงาน 

 
ขอ้ 25. จากการคาดการณ์ของศนูยว์จิยักสกิรไทย ขอ้ใดไม่น่าจะเป็นสาเหตุทีท่าํใหภ้าวะเศรษฐกจิปี 2549 มแีนวโน้ม

ชะลอตวัลง 
(1) ราคาน้ํามนัทีส่งูขึน้ 
(2) การลดจาํนวนพนกังาน 
(3) การลดลงของการลงทุน 
(4) อตัราดอกเบีย้ทีเ่พิม่สงูขึน้ 
(5) การชะลอตวัของการบรโิภค 

 
ขอ้ 26. ถา้บทความขา้งตน้เป็นความจรงิ สมมตวิา่อาํเภอบางสะพาน มตีวัเลขทางสถติเิกีย่วกบักาํลงัแรงงานเชน่เดยีวกบั

ตวัเลขสถติขิองประเทศไทยโดยรวม และในปี 2548 อาํเภอบางสะพาน มกีาํลงัแรงงานรวมทัง้สิน้ 1,000 คน    
จากสถติทิีอ่า้งถงึในบทความ อําเภอบางสะพานจะมแีรงงานนอกระบบและแรงงานในระบบจาํนวนกีค่น 
(1) แรงงานนอกระบบ   276 คน และแรงงานในระบบ 1,724 คน 
(2) แรงงานนอกระบบ   450 คน และแรงงานในระบบ 1,550 คน 
(3) แรงงานนอกระบบ   758 คน และแรงงานในระบบ 1,242 คน 
(4) แรงงานนอกระบบ 1,242 คน และแรงงานในระบบ   758 คน 
(5) ขอ้มลูไมเ่พยีงพอ 

 
ขอ้ 27. หากศนูยว์จิยักสกิรไทยตอ้งการเสนอแนวทางในการชว่ยเหลอืแรงงานนอกระบบ  

ขอ้ใดต่อไปน้ี ไม่ควรเป็นแนวทางทีเ่สนอโดยศนูยว์จิยักสกิรไทย 
(1) เพิม่คา่แรงงานขัน้ตํ่าใหแ้รงงานนอกระบบ 
(2) จดัตัง้สถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงานนอกระบบ 
(3) จดัตัง้กลุม่ทีเ่ป็นศนูยก์ลางของแรงงานนอกระบบ 
(4) จดัตัง้กองทุนประกนัสงัคมสาํหรบัแรงงานนอกระบบ 
(5) กาํหนดมาตรการความปลอดภยัในการทาํงานใหแ้รงงานนอกระบบ 



  
 

 หน้า 9 

22 22 22 

ตวัอย่างข้อสอบ SMART-I 

ขอ้ 28. ขอ้ใดต่อไปน้ี สรปุเน้ือหาของบทความขา้งตน้ไดด้ทีีส่ดุ 
(1) ศนูยว์จิยักสกิรไทย คาดวา่ในปี 2549 อตัราการวา่งงานจะเพิม่ขึน้ เน่ืองจากปญัหาเศรษฐกจิชะลอตวั พรอ้ม

แนะรฐัชว่ยเหลอื 
(2) ศนูยว์จิยักสกิรไทย คาดวา่ในปี 2549 แรงงานนอกระบบ ซึง่มเีป็นจาํนวนมากกวา่แรงงานในระบบจะประสบ

ปญัหาหนกัมากจากภาวะเศรษฐกจิชะลอตวั 
(3) ศนูยว์จิยักสกิรไทย คาดวา่ในปี 2549 คนไทยจะตกงานมากขึน้ อนัเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั 

พรอ้มทัง้สรปุความเสยีเปรยีบของแรงงานนอกระบบ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัแรงงานในระบบ 
(4) ศนูยว์จิยักสกิรไทย คาดวา่ในปี 2549 เศรษฐกจิจะชะลอตวั อตัราวา่งงานเพิม่สงูขึน้ แรงงานนอกระบบจะเพิม่

สงูขึน้มากกวา่แรงงานในระบบ และปญัหาของแรงงานนอกระบบกจ็ะทวคีวามรนุแรงขึน้ ไมว่า่จะเป็นดา้น
สวสัดกิารของแรงงานนอกระบบและอาํนาจการต่อรอง ทัง้ความรู ้ความเชีย่วชาญ 

(5) ศนูยว์จิยักสกิรไทย คาดวา่ในปี 2549 ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นกลยทุธเ์พื่อความอยูร่อด โดยการ
ลดจาํนวนพนกังาน อนัจะนําไปสูอ่ตัราวา่งงานทีส่งูขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่แรงงานนอกระบบซึง่มจีาํนวน
มากกวา่แรงงานในระบบ และไมไ่ดร้บัการดแูลทีเ่พยีงพอจากรฐับาลหรอืหน่วยงานของรฐั 

 

ขอ้ 29. “ทุกวนัน้ีคงปฏเิสธไมไ่ดว้า่มนุษยเ์ราต่างกาํลงัวิง่ตามฝนักนัอยูค่นละอยา่งสองอยา่ง ไมว่า่จะตามฝนัเรือ่งงาน เรือ่ง
ครอบครวั หรอืแมแ้ต่เรือ่งชื่อเสยีงเกยีรตยิศ และเราสามารถจะไปใหถ้งึฝนัไดห้ากเรามคีวามปรารถนาอนัแรงกลา้ 
ซึง่เป็นทีม่าของแหลง่พลงังานอนัไรข้ดีจาํกดัในตวัตนคนๆ นัน้ ดงันัน้ หากคุณสามารถคน้พบความปรารถนาอนั 
แรงกลา้ของคุณได ้มนัจะไมย่ากอกีต่อไปสาํหรบัคุณทีจ่ะวิง่ตามฝนัดว้ยพลงัของคุณเอง”   

 จากขอ้ความดงักลา่วขา้งตน้ ผูเ้ขยีนตอ้งการนําเสนอประเดน็เกีย่วกบัอะไร 
(1) ความปรารถนาอนัแรงกลา้เป็นพลงัทีค่นเราทุกคนสามารถสรา้งขึน้เองได ้
(2) ความปรารถนาอนัแรงกลา้เป็นพลงัทีจ่ะนําพาทุกคนไปสูค่วามฝนัทีไ่ดต้ัง้ไว ้
(3) ความฝนัในเรือ่งต่างๆ เป็นตน้กาํเนิดของความปรารถนาอนัแรงกลา้ของมนุษยทุ์กคน 
(4) มนุษยทุ์กคนสามารถไปตามฝนัไดด้ว้ยพลงัอนัไรข้ดีจาํกดัทีซ่่อนเรน้อยูภ่ายในตวัเอง 
(5) ทุกวนัน้ีมนุษยเ์ราทุกคนมคีวามฝนัทีแ่ตกต่างกนั แต่วธิกีารทีจ่ะนําไปสูฝ่นันัน้เหมอืนกนั 

 

ขอ้ 30. ในโลกตะวนัตกยามน้ี องคก์รตอ้งหนัมารบัผดิชอบต่อสงัคมตามความตอ้งการและกระแสกดดนัจากผูบ้รโิภค แต่เมือ่
เอาเขา้จรงิแลว้ การคนืกาํไรสูส่งัคมแบบสกัแต่ใหน้ัน้อาจจะไมม่ปีระโยชน์แต่อยา่งใด นัน่เป็นเพราะองคก์รเลอืก
โครงการทีไ่มโ่ดนใจผูบ้รโิภค ดงันัน้องคก์รจะตอ้งเริม่มุง่ประเดน็การศกึษาทีจ่ะนําไปสูก่ารใหท้ีเ่หมาะสมกบั
เป้าหมายขององคก์รและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ไมว่า่จะเป็นลกูคา้ พนกังาน ชุมชน เป็นตน้ 

 จากขอ้ความขา้งตน้ ผูเ้ขยีนไดช้ีใ้หเ้หน็ถงึประเดน็เกีย่วกบัการใหว้า่อยา่งไร 
(1) องคก์รจะตอ้งทาํการใหท้ีโ่ดนใจผูบ้รโิภค 
(2) การใหแ้บบสกัแต่ใหน้ัน้เป็นการกระทาํทีส่ญูเปล่า 
(3) การใหท้ีเ่หมาะสมนัน้จะตอ้งเป็นการใหท้ีโ่ดนใจผูบ้รโิภค 
(4) กระแสกดดนัจากผูบ้รโิภคเริม่มผีลต่อองคป์ระกอบขององคก์ร 
(5) การใหน้ัน้จะตอ้งคาํนึงถงึความตอ้งการของผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งทัง้หมด 
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ส่วนท่ี 3 วดัความสามารถด้านภาษาองักฤษ 

ข้อ 31 ถึง ข้อ 50 ใช้เวลา 30 นาที 
ให้เลือกคาํตอบท่ีดีท่ีสดุเพียงคาํตอบเดียว (จาก 4 ตวัเลือก) และระบายลงในกระดาษคาํตอบเท่านัน้ 
 
Directions:  Select the error in one of the underlined parts in each sentence. 
 
31. More than 3000 civil servants in Tonga marched through the capital sang songs before 
             1 
  presenting a petition seeking  improved wages. 
       2          3           4 
 
32. Zimbabwe, like some countries in the 13-member Southern African Community, has banned 
           1    2 
  the import of genetically modified maize amid concern about their safety. 
        3          4 
 
Directions:  Select the best choice to complete the following sentences. 
 
33.  The government’s plan to launch an advertising campaign for new OTOP products is similar to 
 __________. 
 
 1.   last year’s plan 3.   last year plan 
 2.   last year planning 4.   plan of last year 
 
34.  Larry asked the interviewer ___________________ a decent salary. 
 
 1.   could he earn 3.   if he could earn 
 2.   that he could earn 4.   whether or not could he earn 
 
Directions:  Choose the alternative that is closest in meaning to the underlined word. 
 
35.   Although it had a stuttering performance through early spring, the Stock Exchange of 

Thailand has improved recently as the economy continues to strengthen.   
 
 1.  comprehensible   3.  exceptional 
 2.  mysterious    4.  unreliable 
 
36.   Epidemiologic data indicate the disparity between breast cancer risk in Western and 

Eastern countries; the risk of American women developing breast cancer has been as high 
as 7 times that of Asian women. 

 
 1.  relationship    3.  combination 
      2.  difference           4.  ambiguity 
 
Directions:  Choose the best alternative to fit in each blank. 
 
37.  Because businesses are feeling the strains of reduced income, they are less 
   willing to ______________ time and money in new employees. 
 
        1.  decrease 2.  donate 3.  invest  4.  compensate 
 
38. With detailed information and statistics, the researcher made a/an _________ 
 presentation of the Indonesian business sector after the fall of Suharto's regime. 
 
 1.  fundamental 2.   integral 3.  severe  4.  accurate 
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Directions: Read the following passages and choose the correct answer for each question. 
 
Passage 1 (Questions 39 - 44)  
 Since they were introduced in the 1970s plastic carrier bags have infiltrated our lives.  
Globally we carry home between 500 billion and a trillion every year – about 150 bags for every 
person on earth, or, to put it another way, a million every minute and rising. 
 After the bags have made their way from the checkout to the kitchen, and perhaps a brief 
stint lining the kitchen rubbish bin, most are destined for landfill, but a proportion will make a bid for 
freedom somewhere along the way.  Then they become highly visible, blustering in the streets or 
flapping annoyingly in the branches of trees.  This has earned them a variety of pejorative 
nicknames: “witches’ knickers” in Ireland, “white pollution” in China and the “national flower” in 
South Africa. 
 Planet Ark estimates that tens of thousands of whales, birds, turtles and seals are killed 
every year from plastic bag litter, thanks in no small part to the way that a floating carrier bag looks 
– to a turtle at least – like a tasty jellyfish.  One victim was a filter-feeding minke whale washed up 
in France with nearly a kilo of plastic bags and packaging in its stomach. 
 The Danes were among the first people who introduced a tax on all packaging in 1994.  
Supermarkets, not customers had to pay up and usage dropped 66 per cent.  In 2001, Taiwan 
approved a mandatory charge of around five cents a plastic bag.  And, in 2002, Bangladesh 
banned all sales of polyethylene and introduced on-the-spot $12 fines for using a plastic bag.  This 
seems a little extreme, but in a country with limited waste disposal and virtually no bins, most of the 
9 million or so plastic bags used every day were dropped in the street, then washed into rivers and 
sewers.  The Buriganga river, which flows through the capital Dhaka, was almost dammed by 
plastic bags, and blocked drains are thought partly responsible for the devastating monsoon floods 
of 1988 and 1998. 
 
39. What does the passage mainly discuss? 
 1.  Plastic bags: Problems and solutions 
 2.  Green thinking: An alternative for shopping containers 
 3.  A war against the anti-bag campaign 
 4.  The rising number of disposal products 
 
40. The author introduces the information in paragraph 1 by using _________. 
      1.  factual statements   3.  a startling prediction 
       2.  the narration of an incident  4.  a brief description 
 
41.  According to the passage, “witches’ knickers”, “white pollution”, and the “national flower”  
 (underlined) are used to call _______________. 
 1.  littered streets   3.  plastic bags 
      2.  branches of trees   4.  pejorative nicknames 
 
42.   What is the main purpose of paragraph 3? 
 1.  To illustrate that carrier bags can be a delicious diet. 
 2.  To explain why Planet Ark’s information is vastly overstated 
 3.  To point out how a turtle survives among other marine creatures and rubbish 
 4.  To show that plastic bags can have a devastating effect on wildlife 
 
43.  The last paragraph mainly describes _________________.  
 1.  how banning or taxing carrier bags has reduced pollution 
 2.  how different countries curb plastic bag use 
 3.  that plastic bag restrictions lead to some unexpected outcomes 

4.  that Bangladesh, while having more drastic measures, still cannot prevent floods 
 
44.  We learn from the passage that _______________________. 
 1.  people have wrong attitudes toward litter prevention 
 2.  plastic bags have an impact on the environment 
 3.  the plastic bag industry has contributed to social sustainability 
 4.  the Danes ran a more successful campaign in cutting down garbage 
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Passage 2 (Questions 45 – 50) 
 If you are a stay-at-home European or Australian, it is quite possible that never, knowingly 
or not, have you eaten any genetically modified (GM) product.  But, unknowingly, you may well be 
wearing one right now:  GM cotton is widely grown.  And you may have been treated with a drug 
produced with the use of GM.  Wide public support has enabled anti-GM zealots to win battles on 
the food front in Europe and elsewhere; and fear of losing trade deters GM in other countries that 
grow and export the stuff, even if they would readily eat it themselves.  Yet, overall, the enemies of 
GM are losing the war. 
 That might sound unlikely:  this year’s big GM news was not an advance but an inglorious 
retreat.  Monsanto, an American agri-business that is the main commercial promoter of the 
technique, and thus the arch-villain for its enemies, decided not to bring its GM wheat variety to 
market, not even in the largely GM-tolerant United States.  But food is a special case.  It is easy to 
shout “Frankenfood” and scare someone into taking no risks, real or imagined, with his bread or 
burgers; not so easy with his shirt.  However the war may go in the supermarkets or cattle feed-lots, 
the non-food uses of GM technology have ensured that the technology is here to stay. 
 At the microscopic level, bacteria are routinely modified to produce enzymes for use in 
industrial processes.  Cotton is so far the only widespread non-food GM crop.  Researchers are 
modifying potatoes, even trees, to suit the paper industry; GM canola can make better detergents 
or lubricants.  Maize can make bio-fuel or bio-plastics.  Sheep can be altered to grow more and 
better wool.  Both plants and animals can be altered to produce pharmaceuticals although the 
resultant “bio-pharming” is still in its infancy. 
 Nevertheless, the spread of non-food GM will be affected by the vagaries of public 
perception.  You may be happy to fill up with GM-derived fuel, but remain uneasy about GM food.  If 
so, anti-militants argue, you must say no to both: whether it goes into your mouth, into the steer that 
ends as your beefsteak, or into your petrol tank.  GM maize is grown in the fields not far from non-
GM maize, and may contaminate it.  So stop the lot.  If lots of consumers do fear non-food GM 
crops, the most cynical farmer may be entirely rational not to plant them. 
 
45. The passage primarily ____________. 
 1.  compares and contrasts the use of GM in food and non-food products 
 2.  presents some various non-food uses of GM despite its uncertainties 
 3.  explains some reasons against the use of GM products in people’s daily lives 
 4.  states the superiority of non-food GM products over non-GM modified ones  
      in certain countries 
 
46. “That” (underlined) refers to ____________. 
 1.  wide public support    3.  genetically modified product 
 2.  the use of GM    4.  that the enemies of GM are losing the war 
  
47. According to the passage, genetically modified products have __________. 
 1.  been warmly welcomed by the public  3.  appeared in many forms 
 2.  contaminated the environment  4.  no nutritional quality 
 
48. The passage mentions “potatoes, trees, GM canola, maize” and “sheep”  in order to _______. 
 1.  illustrate some potential non-food GM crops on the way for industry 
 2.  verify the fact that modified plants can yield more and better benefits 
 3.  emphasize the significant role that genetic modification plays in one’s way of life 
 4.  support the fact that with the help of science, bacteria can be modified for industrial use 
 
49. The passage implies that, in spite of being at its preliminary stages, bio-pharming _______. 
 1.  can surely lead to a better life in the near future 
 2.  will definitely  pose a threat to people’s health 
 3.  is likely to have a commercial value one day 
 4.  hardly relies on the alteration of plants and animals 
 
50. It can be inferred from the passage that regardless of some obstacles to overcome, ________. 
 1.  the non-food use of GM has made its move on several fronts 
 2.  GM products will finally secure their place in the consumer market 
 3.  proponents of GM products will undoubtedly gain public support and favor 
 4.  GM products can be more expensive but are often no better than non GM ones 
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ส่วนท่ี 4 วดัความรู้รอบตวั 

ข้อ 51 ถึง ข้อ 70 ใช้เวลา 15 นาที 
ให้เลือกคาํตอบท่ีดีท่ีสดุเพียงคาํตอบเดียวและระบายลงในกระดาษคาํตอบเท่านัน้ 

 
ขอ้ 51. พระมหาชนกเป็นปางหน่ึงของพระพทุธเจา้ก่อนจะมาประสตูเิป็นเจา้ชายสทิธทิตัถะ พระมหาชนกเป็นปางลาํดบัทีเ่ทา่ใด 

(1) ปางที ่1 (2)  ปางที ่3 (3) ปางที ่4 (4)  ปางที ่5  (5)  ปางที ่9 
 
ขอ้ 52. ในวนัที ่6 กนัยายน 2549 ประชาชนต่างพากนัดใีจกบัราชวงศด์อกเบญจมาศทีม่รีชัทายาทลาํดบัที ่3  

อยากทราบวา่  ราชวงศด์อกเบญจมาศเป็นราชวงศข์องประเทศใด 
 (1)  เกาหลใีต ้ (2)  จนี  (3) ไทย  (4)  ญีปุ่น่  (5) เกาหลเีหนือ 
 
ขอ้ 53. ภาษ ีSinTax ของกรมสรรพสามติเป็นภาษทีีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิประเภทใด 
 (1) อาบอบนวด (2)  สวนสนุก (3)  ภตัตาคาร (4)  ยาและเคมภีณัฑ ์ (5) ซอฟตแ์วรเกมต่างๆ 
 
ขอ้ 54. ปา่ชายเลนเป็นพชืไมผ้ลดัใบทีข่ ึน้อยูต่ามชายฝ ัง่ทะเลดนิเลนบรเิวณชายฝ ัง่ทะเลและปากแมน้ํ่า มชีื่ออกีชื่อหน่ึงวา่ 

(1) ปา่ดนิเลน     (4)  ปา่เบญจพรรณ   
(2) ปา่นิเวศ     (5)  ปา่ผสมผลดัใบ 
(3) ปา่โกงกาง 

 
ขอ้ 55. หน่วยงานใดต่อไปน้ี ทีม่หีน้าทีโ่ดยตรงในการรวบรวม คาํนวณ และประกาศตวัเลขอตัราการขยายตวัของเศรษฐกจิของ

ประเทศไทย  
(1) กระทรวงการคลงั    (4)  สาํนกัดชันีเศรษฐกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์  
(2) สาํนกันายกรฐัมนตร ี    (5)  สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
(3) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 
ขอ้ 56. การประชุม ASEM ครัง้ที ่6 จดัขึน้เมือ่วนัที ่10-11 กนัยายน 2549 ณ เมอืง Helsinki  

อยากทราบวา่ ASEM หมายถงึคาํใดต่อไปน้ี 
(1) Asia-Europe Meeting    (4)  Association of Supreme Economic Ministers  
(2) ASEAN Economic Ministers   (5)  Association of Socio-Economic Management   
(3) Asia Summit in Economic Matters 

 
ขอ้ 57. ราคาพลงังานทีจ่าํหน่ายในประเทศไทยในปจัจุบนัในขอ้ใดมคีา่ตํ่าทีส่ดุ 

(1) ไบโอดเีซล ปรมิาณ 1 ลติร   (4)  เบนซนิออกเทน 91 ปรมิาณ 1 ลติร 
(2) แก๊สโซฮอล ์95 ปรมิาณ 1 ลติร   (5)  เบนซนิออกเทน 95 ปรมิาณ 1 ลติร 
(3) ก๊าซเอน็จวี ีปรมิาณ 1 กโิลกรมั 
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ขอ้ 58. ในทีป่ระชุมสมาพนัธด์าราศาสตรส์ากลระหวา่งวนัที ่14-24 สงิหาคม 2549 ทีป่ระชุมไดล้งมตถิอดดาวเคราะหใ์ดออกจาก 
หมูด่าวเคราะหช์ัน้เอกแหง่ระบบสรุยิะ 

 (1)  ดาวเนปจนู     (4)  ดาวฤกษ์ 
(2) ดาวพลโูต     (5)  ดาวพฤหสับด ี
(3) ดาวยเูรนสั  

 
ขอ้ 59. เลขาธกิาร สกอ. ทีจ่ะดาํรงตาํแหน่งตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2549 คอืใคร 

(1) ศาสตราจารย ์(พเิศษ) ภาวชิ ทองโรจน์  (4)  ศาสตราจารยส์รุพล  นิตไิกรพจน์ 
(2) ศาสตราจารยส์มหวงั  พทิยานุเคราะห ์  (5)  ศาสตราจารย ์ดร. สชุาดา  กรีะนนัท ์  
(3) รองศาสตราจารย ์ดร.นรศิ  ชยัสตูร 

 
ขอ้ 60. สตัวช์นิดใดต่อไปน้ีสามารถจดักลุม่อยูใ่นประเภทเดยีวกนัไดใ้นทางวทิยาศาสตร ์

(1) กิง้กอื กุง้ ป ู     (4)  โลมา เพนกวนิ แมวน้ํา 
(2) จงิโจน้ํ้า จงิโจ ้จิง้โกรง่    (5)  ไมม่ขีอ้ใดถกูตอ้ง 
(3) ปลาดาว ปลาวาฬ ปลาหมกึ 

 
ขอ้ 61. จงัหวดัใดต่อไปน้ี มขีนาดพืน้ทีเ่รยีงกนัตามลาํดบัจากมากไปหาน้อย 

(1) กรงุเทพมหานคร – เชยีงใหม ่– สมทุรสงคราม (4)  เชยีงใหม ่– สมทุรสงคราม – กรงุเทพมหานคร 
(2) กรงุเทพมหานคร – สมทุรสงคราม – เชยีงใหม ่ (5)  สมทุรสงคราม – เชยีงใหม ่– กรงุเทพมหานคร 
(3) เชยีงใหม ่– กรงุเทพมหานคร – สมทุรสงคราม 

 

ขอ้ 62. การดแูลเรือ่งสวสัดกิารของพนกังานเอกชนในประเทศไทย เป็นหน้าทีข่องกระทรวงใด 
(1) กระทรวงแรงงาน    (4)  กระทรวงสาธารณสขุ 
(2) กระทรวงมหาดไทย    (5)  กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
(3) กระทรวงอุตสาหกรรม       

 
ขอ้ 63. ประเทศไทยสง่ออกสนิคา้ใดต่อไปน้ีเป็นมลูคา่ทีส่งูทีส่ดุในปจัจุบนั 

(1) ขา้ว      (4)  เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 
(2) ยางพารา     (5)  ยานยนตแ์ละชิน้สว่นยานยนต ์     
(3) เสือ้ผา้สาํเรจ็รปู  

 
ขอ้ 64. เทพพนม เป็นชื่อของขอ้ใด 

(1) ธปูหอมทีม่ชีื่อเสยีงมาแต่โบราณ ใชส้าํหรบับชูาสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์
(2) ทา่ทางของมวยไทย ในการไหวค้รทูีม่ทีา่ทางคลา้ยการพนมมอื 
(3) ทา่การไหวแ้ละการกราบผูใ้หญ่ทีม่กีารพนมมอืจรดไรผม  
(4) ลายไทยประเภทหน่ึง มรีปูลวดลายเทวดา 
(5) ถกูทัง้ขอ้ (2) และ ขอ้ (4) 
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ขอ้ 65. วา่ทีป่ระธานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) คนปจัจุบนั ไดแ้ก่ 
(1) นายประพนัธ ์นยัโกวทิ      (4) นายสมชยั จงึประเสรฐิ 
(2) นายอภชิาต สขุคัคานนท ์     (5) นางสดศร ีสตัยธรรม 
(3) นายสเุมธ อุปนิสากร 

 
ขอ้ 66. สนามบนิสวุรรณภมูมิกีาํหนดเปิดอยา่งเป็นทางการเมือ่ใด 

(1) 15 กนัยายน 2549       
(2) 28 กนัยายน 2549       
(3) 15 ตุลาคม 2549 
(4) 9 พฤศจกิายน 2549 
(5) 26 พฤศจกิายน 2549 

 
ขอ้ 67. อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศไทยในไตรมาสที ่2 เปลีย่นแปลงจากไตรมาสที ่1 อยา่งไร 

(1) ใกลเ้คยีงเดมิ         
(2) เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 4.9 เป็น 5.5      
(3) เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 5.5 เป็น 6.1 
(4) ลดลงจากรอ้ยละ 6.1 เหลอื 5.5 
(5) ลดลงจากรอ้ยละ 6.1 เหลอื 4.9 

 
ขอ้ 68. ทา่นคดิวา่ ฝา่ยวเิทศสมัพนัธ ์มหีน้าทีอ่ยา่งไร จงึจะถกูตอ้งใกลเ้คยีงกบัความหมายของชื่อมากทีส่ดุ 

(1)  หน่วยงานทีท่าํหน้าทีป่รงุเครือ่งเทศ  และเครือ่งเสวย 
(2)  หน่วยงานทีท่าํหน้าทีต่ดิต่อ และสมัพนัธก์บัต่างประเทศ 
(3)  หน่วยงานทีท่าํหน้าทีป่ระชาสมัพนัธก์บัหน่วยงานภายนอก 
(4)  หน่วยงานทีท่าํหน้าทีป่ฐมนิเทศ พนกังาน หรอืนกัศกึษาใหม ่
(5)  หน่วยงานทีท่าํหน้าทีด่า้นเทศบาล และประชาสมัพนัธช์ุมชน 

 
ขอ้ 69. ทบัสมงิคลา เป็นชื่อของอะไร 

(1) แมลงปีกแขง็ประเภทหน่ึง มปีีกสเีขยีวสวยงาม 
(2) งปูระเภทหน่ึงมพีษิรา้ยแรงกวา่งสูามเหลีย่มถงึยีส่บิเทา่ 
(3) อาํเภอหน่ึงในจงัหวดัพทัลุง มชีื่อเสยีงดา้นการขดุแรว่ลุแฟรม 
(4) ตาํบลหน่ึงในจงัหวดัระนอง มชีื่อเสยีงในการเลีย้งนกนางแอ่น 
(5) เสอืประเภทหน่ึง ตามความเชื่อทางไสยศาสตรเ์ชื่อวา่เป็นเสอืกนิคน 

 
ขอ้ 70. ปจัจยัทีน่่าจะสง่ผลกระทบในทางบวกต่ออตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิ ไดแ้ก่ 

(1) อตัราเงนิเฟ้อทีส่งูขึน้      
(2) การปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 
(3) ราคาน้ํามนัทีป่รบัตวัขึน้ๆ ลงๆ 
(4) ความเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภคทีเ่พิม่ขึน้ 
(5) ความไมแ่น่นอนของสถานการณ์การเมอืง  
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ศนูยท์ดสอบทกัษะด้านการจดัการแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
Scholastic Management Aptitude Requirement Test Center at Thammasat University 

 

 

กาํหนดการสมคัรและการสอบ 
SMART for Undergraduate Level (SMART – I) 

 

ครัง้ท่ี รบัสมคัร วนัสอบ สนามสอบ 

1/2555 27 กมุภาพนัธ ์- 4 มีนาคม 2555   อาทิตยท่ี์ 18 มีนาคม 2555  มธ. ศนูยร์งัสิต 

2/2555 2 - 9 เมษายน 2555   อาทิตยท่ี์ 29 เมษายน 2555  มธ. ศนูยร์งัสิต 

3/2555 30 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2555   อาทิตยท่ี์ 20 พฤษภาคม 2555  มธ. ศนูยร์งัสิต 

4/2555 28 พฤษภาคม - 4 มิถนุายน 2555   อาทิตยท่ี์ 17 มิถนุายน 2555  มธ. ศนูยร์งัสิต 

5/2555 2 - 8 กรกฎาคม 2555   อาทิตยท่ี์ 22 กรกฎาคม 2555  มธ. ศนูยร์งัสิต 

6/2555 
23 - 29 กรกฎาคม 2555 
สาํหรบัส่วนภมิูภาค 

  อาทิตยท่ี์ 19 สิงหาคม 2555  จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี 

7/2555   อาทิตยท่ี์ 26 สิงหาคม 2555  จงัหวดัขอนแก่น 

8/2555   อาทิตยท่ี์ 2 กนัยายน 2555  จงัหวดัเชียงใหม่ 

9/2555 27 สิงหาคม - 2 กนัยายน 2555   อาทิตยท่ี์ 16 กนัยายน 2555  มธ. ศนูยร์งัสิต 

10/2555 29 ตลุาคม - 4 พฤศจิกายน 2555   อาทิตยท่ี์ 18 พฤศจิกายน 2555  มธ. ศนูยร์งัสิต 

11/2555 3 - 10 ธนัวาคม 2555   อาทิตยท่ี์ 23 ธนัวาคม 2555  มธ. ศนูยร์งัสิต 
 

ค่าธรรมเนียมสมคัรสอบ 450 บาท/คน/ครัง้ 
สมคัรสอบ SMART for Undergraduate Level ผา่นระบบ ONLINE  

ท่ี http://www.smart.bus.tu.ac.th 
   

ศนูยท์ดสอบทกัษะด้านการจดัการแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
เลขท่ี 2 ถ.พระจนัทร ์แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200 

โทร. 0-2224-9730 และ 0-2226-4511 แฟกซ ์0-2225-2111 
Website: http://www.smart.bus.tu.ac.th  Email: smart@tu.ac.th 

 

ขอ้สอบฉบบัน้ีเป็นสมบตัแิละลขิสทิธิข์องศนูยท์ดสอบทกัษะดา้นการจดัการแหง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ห้าม คดัลอก ดดัแปลง พมิพ ์หรอืจาํหน่ายขอ้ความใดๆ ทัง้สิน้  มฉิะนัน้ศนูยฯ์ จะดาํเนินคดทีางกฎหมาย 


