
1

รู�ล�ก รู�รอบ
ก�อนสอบ 

ความถนัดแพทย�



ทำความรู�จัก 
ความถนัดแพทย�คืออะไร

     ความถนัดแพทย คือ วิชาเฉพาะที่จัดสอบโดย กสพท เพื่อประเมินทักษะความรู

และวัดความเหมาะสมในการเปนแพทย มีสาระสำคัญ 2 สวน ดังนี้

            1. การทดสอบศักยภาพในการเรียนรู

             ไดแก ความสามารถในการจับใจความ คิด วิเคราะห สังเคราะห

             เชื่อมโยงความเปนเหตุเปนผลและการคิดอยางมีวิจารณญาณ

 

             2. การประเมินแนวคิดทางจริยธรรม
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เจาะลึกความถนัดแพทย�
ทั้ง 3 PART

PART เชาวปญญา ประกอบดวย

     - เชาวปญญาทางคณิตศาสตร ลักษณะขอสอบจะไมยากเทา

PAT 1 กับคณิตศาสตร วิชาสามัญ เพราะขอสอบสวนนี้ตองการวัด

ความรูพื้นฐาน และการคิดวิเคราะหในทางคณิตศาสตร 

     - เชาวปญญาทางภาษา ลักษณะขอสอบจะเนนเรื่องการอาน

จับใจความ และการวิเคราะหความสัมพันธทางความหมายของคำศัพท

ที่กำหนด นองจึงตองคิดวิเคราะหในสิ่งที่ไดอานอยางรอบคอบและมี

วิจารณญาณ รวมทั้งเชื่อมโยงความเปนเหตุเปนผลของขอมูลได

PART จริยธรรมทางการแพทย  

     จุดประสงคของการทดสอบในสวนนี้ คือประเมินแนวคิด

แนวทางการตัดสินใจในสถานการณตาง ๆ โดยอาศัยหลักจริยธรรม

ทางการแพทยรวมกับกฎหมาย และกฎเกณฑในสังคม 

     "ความเสียสละ ความรับผิดชอบตอหนาที่ และคนไขสำคัญที่สุด" 

เปนสามสิ่งพื้นฐานในใจที่ตองนึกถึงในการคิด ตัดสินใจ เพื่อดำรงไวซึ่ง

จริยธรรมของแพทยที่ดี เปนที่พึ่งของผูปวยได

PART ความคิดเชื่อมโยง

     แนวคิดของขอสอบสวนนี้จะมีความคลายกับ GAT เชื่อมโยง 

(GAT สวนที่ 1 ของ สทศ.) ในเรื่องของการ คิด วิเคราะห และเชื่อมโยง 

แตจะแตกตางกันในเรื่องความยากงายของบทความ และขอความที่มี

รหัสกำกับ 
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ตารางเปร�ยบเทียบสถิติคะแนน

ว�ชาเฉพาะ

ป�การศึกษา

PART เชื่อมโยง (100 คะแนน)

PART เชาวปญญา (100 คะแนน)

PART จริยธรรม (100 คะแนน)

            Σ 300

Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean

รวบรวมโดย : คณะผูสอน We By The Brain

หมายเหตุ   คะแนนในตารางปรับคะแนนจากทศนิยม 4 ตำแหนงใหเปนจำนวนเต็ม

จากการสอบว�ชาเฉพาะทั้ง 3 ส�วน ป�การศึกษา 2559 - 2561 (3 ป�ล�าสุด)

ป� 2559 ป� 2560 ป� 2561
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เจาะลึก 
PART เชาว�ป�ญญา

ขอสอบ PART เชาวปญญา จะประกอบดวย เชาวปญญาทางคณิตศาสตรและ

เชาวปญญาทางภาษา ขอสอบใน PART นี้ไมยาก แตสวนมากนอง ๆ จะทำไมทัน

ดังนั้น จุดสำคัญในการทำ คือ

รีบแสกนขอสอบใหเร็วที่สุด

ขอไหนที่รูสึกวา ยาก หรือ ยาว
ใหขามทันที

ฝกฝนทำโจทยมาก ๆ จะชวยให
ทำเร็วขึ้น
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อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอลฟ)
MATH EXPERT

รู�ลึก เชาว�ป�ญญา
ทางคณิตศาสตร�

ลักษณะข�อสอบ แบ�งเป�น 3 กลุ�ม

Z T M P W T N O X S N P ?

อนุกรมและการทดสอบเชาว

มิติสัมพันธ

คณิตศาสตร ม.ตน + ม.ปลาย ทั่วไป

ลองทำดู

1

2

3

1

1.  W U N O     2.  X U M P     3.  X U M O     4.  W T M O     5.  X T N P
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คำชี้แจง : ใหใชขอมูลตอไปนี้ ตอบคำถามขอ 2 - 3

ตัวอักษร 7 ตัว คือ A, B, C, D, E, F และ G นำตัวอักษรมาจัดเรียงจากคานอยไปหามาก

ตามเงื่อนไข ดังนี้

         ตำแหนงของ D นอยกวาตำแหนงของ A อยู 3 ตำแหนง

         B อยูตำแหนงตรงกลาง

         ระหวาง F กับ B มีตัวอักษรอื่นคั่นอยู 1 ตัว

         F มีคานอยกวา B แตมากกวา C

         G มีคามากกวา F

2    ตัวอักษรใดอยูที่ตำแหนงที่ 1

     1.   A

     2.   C

     3.   D

     4.   E

     5.   F

3    ถา A อยูในตำแหนงที่ 6 ผลบวกของตำแหนง E และ G คือขอใด

      1.  8

      2.  10

      3.  12

      4.  13

      5.  14
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เฉลย 1) ขอ3  2) ขอ2  3) ขอ3  4) ขอ4 

รับชมคลิปติวเขม PART เชาวปญญา

0:03 / 34:25

รายการถัดไป

ติวความถนัดแพทย� กสพท 60
PART-จริยธรรมทางการแพทย�
กับ พี่หมอปู WE BY THE BRAIN

การดู 53K ครั้ง

ติวความถนัดแพทย� กสพท 60
PART-ความคิดเชื่อมโยง กับ พี่ยู
WE BY THE BRAIN

การดู 43K ครั้ง

เตรียมพร�อมสอบความถนัดแพทย�
- พี่กอล�ฟ พี่ยู พี่หมอปู WE BY
THE BRAIN

การดู 43K ครั้ง

เจาะลึก เตรียมสอบ ความถนัดแพทย�
กสพท - WE BY THE BRAIN

การดู 10K ครั้ง
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รู�ลึก เชาว�ป�ญญาทางภาษา
ประเด็นข�อสอบ แบ�งเป�น 2 กลุ�ม

อ.สุรเชษฐ พิชิตพงศเผา (พี่ยู)
GAT & THAI EXPERT

2. การวิเคราะหคำศัพท

   (วิเคราะหความสัมพันธทางความหมายในรูปแบบตาง ๆ ของคำศัพท)

1. การวิเคราะหบทความ

   (การอานจับใจความ / การอาน

   อนุมานขอมูล)

     พี่ยูขอสรุปแนวขอสอบในรอบปการศึกษาที่ผานมาจนถึงปจจุบันวา สัดสวนจำนวน

ขอสอบสวนใหญในเชาวปญญาทางภาษามุงเนน 2 ประเด็น คือ การวิเคราะหบทความ

(การอานจับใจความ) และการวิเคราะหคำศัพท (ศัพทวิเคราะห) สรุปประเด็นหลักและ

ประเด็นรองได ดังนี้

เชาว�ป�ญญาทางภาษา [ไทย]

1   การวิเคราะหบทความ 

        หาประโยคใจความสำคัญ

        ระบุประเด็นสำคัญของเรื่อง

        หาสวนของขอความที่เปนสวนสรุป

        กำหนดชื่อเรื่องจากบทความ

        อนุมาน / ถูกผิด / การปรากฏหรือไมปรากฏขอมูล

2   การวิเคราะหคำศัพท

        ความสัมพันธทางความหมายแบบตาง ๆ ของคำศัพท
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ตัวอย�างแนวข�อสอบ “การอ�านจับใจความ”
ลองทำดู (เฉลยอยูหนาที่ 12 นองควรจับเวลาแลวทำใหเสร็จทุกขอนะครับ)

1    ขอใดเปนสาระสำคัญของขอความตอไปนี้

      นิสิตชั้นปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาวะปกติของมนุษย โดยไมไดเรียนกายวิภาคศาสตร

และสรีรวิทยาเบื้องตนมากอน ตางประสบปญหาในการทำความเขาใจตอเนื้อหาวิชาดังกลาว

เปนอยางมาก ความรูในวิชากายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาเบื้องตนที่สอนในชั้นปที่ 1 จะทำให

เกิดความเขาใจในเนื้อหาวิชาภาวะปกติของมนุษยและติดตามบทเรียนไดงายยิ่งขึ้น นิสิตที่

ประสงคจะเรียนวิชาภาวะปกติของมนุษยใหไดผลดีจึงควรเรียนกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา

เบื้องตนมากอน

     1. การทำความเขาใจในเนื้อหาภาวะปกติของมนุษยมีสวนชวยในการศึกษาวิชาทางการ

        แพทยในระดับชั้นปที่ 3 ตอไป

     2. การเขาใจหรือผานการเรียนกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาเบื้องตนเปนปจจัยสำคัญ

        ตอการทำความเขาใจในวิชาภาวะปกติของมนุษย

     3. นิสิตชั้นปที่ 2 สวนใหญขาดความรูความสามารถที่จะเขาใจเนื้อหาวิชาภาวะปกติของ

        มนุษยซึ่งมีความสลับซับซอน

     4. แมวานิสิตจะเคยศึกษาวิชากายวิภาคศาสตรหรือสรีรวิทยาเบื้องตนมากอน แตหาก

        ไมชอบวิชาภาวะปกติของมนุษย ก็ไมอาจเรียนวิชาดังกลาวใหประสบผลสำเร็จได

     5. ความรูในวิชากายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาเบื้องตนที่สอนในชั้นปที่ 1 ชวยให

        ทำความเขาใจในวิชาตาง ๆ ของนิสิตเมื่อขึ้นเรียนชั้นปที่ 2 ไดงายยิ่งขึ้น
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ตัวอย�างแนวข�อสอบ “การอ�านจับใจความ”
ลองทำดู (เฉลยอยูหนาที่ 12 นองควรจับเวลาแลวทำใหเสร็จทุกขอนะครับ)

1    ขอใดเปนสาระสำคัญของขอความตอไปนี้

      นิสิตชั้นปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาวะปกติของมนุษย โดยไมไดเรียนกายวิภาคศาสตร

และสรีรวิทยาเบื้องตนมากอน ตางประสบปญหาในการทำความเขาใจตอเนื้อหาวิชาดังกลาว

เปนอยางมาก ความรูในวิชากายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาเบื้องตนที่สอนในชั้นปที่ 1 จะทำให

เกิดความเขาใจในเนื้อหาวิชาภาวะปกติของมนุษยและติดตามบทเรียนไดงายยิ่งขึ้น นิสิตที่

ประสงคจะเรียนวิชาภาวะปกติของมนุษยใหไดผลดีจึงควรเรียนกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา

เบื้องตนมากอน

     1. การทำความเขาใจในเนื้อหาภาวะปกติของมนุษยมีสวนชวยในการศึกษาวิชาทางการ

        แพทยในระดับชั้นปที่ 3 ตอไป

     2. การเขาใจหรือผานการเรียนกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาเบื้องตนเปนปจจัยสำคัญ

        ตอการทำความเขาใจในวิชาภาวะปกติของมนุษย

     3. นิสิตชั้นปที่ 2 สวนใหญขาดความรูความสามารถที่จะเขาใจเนื้อหาวิชาภาวะปกติของ

        มนุษยซึ่งมีความสลับซับซอน

     4. แมวานิสิตจะเคยศึกษาวิชากายวิภาคศาสตรหรือสรีรวิทยาเบื้องตนมากอน แตหาก

        ไมชอบวิชาภาวะปกติของมนุษย ก็ไมอาจเรียนวิชาดังกลาวใหประสบผลสำเร็จได

     5. ความรูในวิชากายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาเบื้องตนที่สอนในชั้นปที่ 1 ชวยให

        ทำความเขาใจในวิชาตาง ๆ ของนิสิตเมื่อขึ้นเรียนชั้นปที่ 2 ไดงายยิ่งขึ้น

ตัวอย�างแนวข�อสอบ “การว�เคราะห�คำศัพท�”
ลองทำดู

จงเลือกขอที่พองความหมายกับถอยคำที่กำหนดให

2    เขาฝูงหงสเปนหงส / เขาฝูงกาเปนกา

     1. เหยียบเรือสองแคม

     2. เขาตามตรอกออกตามประตู

     3. ตอหนามะพลับ ลับหลังตะโก

     4. เขาผูเขาคน

     5. เขาเมืองตาหลิ่วตองหลิ่วตาตาม

3    ปากสวาง / ปากลำโพง

     1. ปากเปราะ

     2. ปากโปง

     3. ปากหนัก

     4. ปากเหยี่ยวปากกา

     5. ปากไมสิ้นกลิ่นน้ำนม

จงเลือกขอที่อยูในกลุมความสัมพันธของคำศัพทที่กำหนดให

4    ประหารชีวิต / จำคุก / กักขัง

     1. ชำระหนี้

     2. ชำระคาสินไหมทดแทน

     3. ชำระคาเสียหาย

     4. ประชาทัณฑ

     5. ริบทรัพย
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จงหาคำมาแทนเครื่องหมาย “?” เพื่อใหมีความสัมพันธทำนองเดียวกันกับคูคำที่กำหนดให 

5    จอ : กุน             ? : ?

     1. มกราคม : มีนาคม

     2. พุธ : พฤหัสบดี

     3. เสาร : อาทิตย

     4. พฤศจิกายน : ธันวาคม

     5. ตุลย : ธนู

6    โรคตอหิน : จักษุแพทย             ? : ?

      1. โรคไขทรพิษ : วิสัญญีแพทย

      2. โรคเทาชาง : นักเทคนิคการแพทย

      3. โรคฉี่หนู : กุมารแพทย

      4. โรคปริทันต : ทันตแพทย

      5. โรคไขหวัด : ศัลยแพทย

7    วัด : หนาบัน             เรือนไทย : ?

      1. อกไก

      2. หลังคา

      3. แอก

      4. จั่ว

      5. จันทัน

เฉลย  1) ขอ2  2) ขอ5  3) ขอ2  4) ขอ5  5) ขอ4  6) ขอ4  7) ขอ4
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เจาะลึก
PART จร�ยธรรมทางการแพทย�

สาระสำคัญของข�อสอบ ได�แก�

หลักจร�ยธรรมทางการแพทย�

ทฤษฎีทางจริยศาสตร ลักษณะของแพทยที่ดี
ที่สังคมตองการ

กรณีศึกษาหรือ
สถานการณสมมุติ

การทำความดีเพื่อผูปวย
(Beneficence)

 ไมกระทำชั่ว *Do no harm*
(Non-maleficence)

รักษาความลับผูปวย
(Confidentiality)

การพูดความจริงดวย
จิตเมตตา (Truth telling

and Honesty)

ความยุติธรรม
(Justice)

พ.ญ.ธัชธร วนาเศรษฐี (พี่หมอปู)
แพทยเฉพาะทาง

สิทธิผูปวย
(Autonomy)
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เคารพสิทธิผูปวย

มีความสามัคคีในวิชาชีพ
(อยางมีศีลธรรม)

การเป�นแพทย�ที่ดี 
แพทย�ที่ไม�ดี

รับสินบน

คิดคาบริการทาง
การแพทยแพงเกินไป

วิจารณการทำงานของ
แพทยทานอื่นในที่สาธารณะ

ออกใบรับรองแพทย
ไมตรงกับความเปนจริง

เมตตากรุณา
อยางเสมอภาค

รับผิดชอบตอ
ชีวิตของผูปวย

เสียสละตนเอง 
อดทนตอความยากลำบาก $

ไมรักษา
มาตรฐานวิชาชีพ
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QUIZ
         ทดสอบการคิด & ตัดสินใจ อย�างแพทย�

1    "แพทยที่ดี" ควรมีลักษณะคุณธรรมสำคัญขอใด

     1. รับผิดชอบ ใฝหาความรู

     2. ขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน

     3. เฉลียวฉลาด ไหวพริบดี

     4. เสียสละ ชอบชวยเหลือผูอื่น

     5. รอบคอบ ไมเคยผิดพลาด

2    ทานไดรับแจงจากพยาบาลวา ผูปวยที่ทานทำคลอดเมื่อวานตอนเชา หนีออกจาก

โรงพยาบาลไปกลางดึก ทิ้งเด็กทารกนอนรองหิวนมอยูบนเตียง ทานควรทำอยางไร

     1. ขอใหพยาบาลชวยเลี้ยงดูทารกจนกวาจะมีที่อยูใหม

     2. ติดตอสังคมสงเคราะหหาสถานรับเลี้ยงเด็กทารก

     3. แจงเจาหนาที่ใหชวยตามหามารดาทารก

     4. ยกทารกใหญาติที่มาเยี่ยมไปเลี้ยงดู

     5. ใหมารดาเตียงที่อยูใกลปอนนมทารกดวย

3    คุณพอพาลูกสาวอายุ 23 ป มาพบแพทยเนื่องจากประจำเดือนมาไมปกติ อาเจียนบอย

ออนเพลียมา 2 สัปดาห แพทยตรวจพบวา ผูปวยตั้งครรภไดประมาณ 2 เดือนครึ่ง ผูปวย

ขอรองไมใหบอกคุณพอ ในฐานะแพทยผูดูแลผูปวยรายนี้ควรทำอยางไร

     1. บอกสามีผูปวยเพื่อจะไดคอยดูแล พาผูปวยมาฝากครรภ

     2. บอกคุณพอ เผื่อผูปวยมีภาวะแทรกซอนจากการตั้งครรภ

     3. บอกผูปวยวามีหนทางชวยเหลือใหทำแทงได

     4. แจงสังคมสงเคราะหเขาชวยเหลือ

     5. ทำตามที่ผูปวยรองขอ เพราะเปนสิทธิของผูปวย
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4    เวชภัณฑ ยา การตรวจรักษาดวยเทคโนโลยีราคาแพง จะกอใหเกิดปญหาใดตามมา
     1. การเลือกปฏิบัติ
     2. การผลิตยาปลอม
     3. ความไมเทาเทียมกัน
     4. การติดตามการรักษาไดไมสม่ำเสมอ
     5. การรักษาไมไดมาตรฐาน

5    ขอใดเปนการเปดเผยขอมูลผูปวยที่ผิดหลัก Medical Ethics
      1. แพทย A เลาอาการปวยของคุณ B ใหแพทย C ฟงในหองพักแพทย
      2. แพทย D บอกสามีนาง E วานาง E เปนหนองใน
      3. แพทย G บอกเจาหนาที่หอง Lab วา นาย F เปนพาหะไวรัสตับอักเสบบี
      4. แพทย I อภิปรายอาการแทรกซอนของเด็กชาย J เพื่อหาแนวการรักษา
      5. แพทย K ใหการในฐานะพยานศาลในคดีเด็กหญิง L ถูกขมขืน เกี่ยวกับรายละเอียด
         สิ่งที่ตรวจพบ

6   ขอใดเปนการยุติการตั้งครรภที่ผิดกฎหมาย
     1. ทารกในครรภมีภาวะผิดปกติของผนังหนาทอง
     2. มารดามีภาวะหัวใจวาย, กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด
     3. ทารกที่เกิดจากมารดาโดนพอเลี้ยงขมขืน
     4. มารดามีภาวะชักจากความดันสูงขณะตั้งครรภ
     5. มารดาเปนมะเร็งปอดระยะสุดทาย ตองไดรับเคมีบำบัด

รับชมคลิปติวเขม PART จริยธรรมทางการแพทย

0:03 / 41:37

รายการถัดไป

ติวความถนัดแพทย� กสพท 60
PART-เชาว�ป�ญญา กับ พี่กอล�ฟ 
WE BY THE BRAIN

การดู 85K ครั้ง

ติวความถนัดแพทย� กสพท 60
PART-ความคิดเชื่อมโยง กับ พี่ยู
WE BY THE BRAIN

การดู 43K ครั้ง

เตรียมพร�อมสอบความถนัดแพทย�
- พี่กอล�ฟ พี่ยู พี่หมอปู WE BY
THE BRAIN

การดู 43K ครั้ง

เจาะลึก เตรียมสอบ ความถนัดแพทย�
กสพท - WE BY THE BRAIN

การดู 10K ครั้ง

เฉลย 1) ขอ4  2) ขอ3  3) ขอ5  4) ขอ3  5) ขอ1  6) ขอ1
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เจาะลึก
PART ความคิดเช�่อมโยง

ไขข�อข�องใจ : ขอสอบความถนัดแพทย

PART ความคิดเชื่อมโยง กับ GAT เชื่อมโยง

(GAT สวนที่ 1 ของ สทศ) ตางกันอยางไร ?
อ.สุรเชษฐ พิชิตพงศเผา (พี่ยู)

GAT & THAI EXPERT

75 นาที

1 บทความ : 20 รหัส

ไมเนนตัวหนาเขม

ตาง > เหมือน

1 - 5 คำตอบ : 1 ขอ

ยาก - ซับซอนมาก

เวลาที่ใชทำขอสอบ

จำนวนบทความ / รหัสขอความ

การเนนขอความในบทความ

ขอความที่มีรหัสกำกับในตาราง
กับขอความที่ปรากฏในบทความ

จำนวนคำตอบที่จะเกิดขึ้นได

ความยากงาย

90 นาที

2 บทความ : บทความละ 10 รหัส

เนนตัวหนาเขม

เหมือน > ตาง

1 - 4 คำตอบ : 1 ขอ

งาย - ซับซอนมาก

สรุป Concept การวาดแผนภาพ

หมายเหตุ : 1. เสน D ตามคำอธิบายในขอสอบใชสัญลักษณเปนเสนตรง (          ) แตพี่ยูแนะนำใหใช

สัญลักษณเปนเสนที่มีจุดลูกตุมที่ปลายขางหนึ่ง (          ) เพื่อปองกันไมใหหลงลืมวา โยงจากรหัสใด

ไปยังรหัสใด 2. 99H คือ รหัสคำตอบที่กำหนดให สำหรับรหัสที่ไมมีเสนใด ๆ โยงออกไปหารหัสอื่น ๆ

A

D

F

เหตุ                 ผล

หลักใหญ                 เล็กยอย (สวนประกอบ /
                             ลักษณะ / คุณสมบัติ)

ทำใหเกิด

ประกอบดวย

เหตุ                 ผล
ไมทำใหเกิด

PART ความคิดเชื่อมโยง
(ความถนัดแพทย)

GAT เชื่อมโยง
(GAT สวนที่ 1 ของ สทศ)

ตัวอักษร Concept ความสัมพันธเสนสัญลักษณ

ประเด็นเปรียบเทียบ
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จับคู�ข�อความที่เข�ยนต�าง แต�สื่อความหมายถึงรหัสข�อความเดียวกัน

ลองทำดู

การสูญพันธุ (Extinction)

ความหลากหลายทางชีวภาพสูง

พฤติกรรมการสืบพันธุของสัตวไมเหมือนเดิม

อุณหภูมิของโลกเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นแตละป

ไมมีสารพิษเจือปน

รับประทานอาหารที่ทำลายสุขภาพ

01

02

03

04

05

06

ขอความในตารางรหัส

ภาวะโลกรอน (Global Warming)

ปราศจากสารพิษและสารเคมี

บริโภคอาหารที่บั่นทอนรางกาย

สัตวมีวิธีการขยายพันธุเปลี่ยนแปลงไป

มีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดในบริเวณนั้น

ไมสามารถพบสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นอีกตอไป

ขอความในบทความ

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)
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เฉลยคำตอบ

การสูญพันธุ (Extinction)

ความหลากหลายทางชีวภาพสูง

พฤติกรรมการสืบพันธุของสัตวไมเหมือนเดิม

อุณหภูมิของโลกเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นแตละป

ไมมีสารพิษเจือปน

รับประทานอาหารที่ทำลายสุขภาพ

01

02

03

04

05

06

ขอความในตารางรหัส

ภาวะโลกรอน (Global Warming)

ปราศจากสารพิษและสารเคมี

บริโภคอาหารที่บั่นทอนรางกาย

สัตวมีวิธีการขยายพันธุเปลี่ยนแปลงไป

มีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดในบริเวณนั้น

ไมสามารถพบสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นอีกตอไป

ขอความในบทความ

เฉลยคำตอบ

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

01 การสูญพันธุ (Extinction) = (ฉ) ไมสามารถพบสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นอีกตอไป

02 ความหลากหลายทางชีวภาพสูง = (จ) มีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดในบริเวณนั้น

03 พฤติกรรมการสืบพันธุของสัตวไมเหมือนเดิม = (ง) สัตวมีวิธีการขยายพันธุเปลี่ยนแปลงไป

04 อุณหภูมิของโลกเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นแตละป = (ก) ภาวะโลกรอน (Global Warming)

05 ไมมีสารพิษเจือปน = (ข) ปราศจากสารพิษและสารเคมี

06 รับประทานอาหารที่ทำลายสุขภาพ = (ค) บริโภคอาหารที่บั่นทอนรางกาย
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แนวข�ออสอบ PART ความคิดเช�่อมโยง

วาดแผนภาพ

กำจัดแหลงเพาะพันธุแมลงที่เปนพาหะ

ควรรีบพบแพทยทันทีเมื่อมีอาการที่ตองสงสัย

ความเสี่ยงที่เปนอันตรายจากโรคไขเลือดออก

ปองกันตนเองจากยุงเมื่อตองอยูในพื้นที่เสี่ยง

ขอความ
ที่วางสำหรับรางรหัสคำตอบ

คำตอบ
ที่ 1

คำตอบ
ที่ 2

คำตอบ
ที่ 3

คำตอบ
ที่ 4

คำตอบ
ที่ 5

เลข
กำกับ

วิธีการที่สาธารณสุขแนะนำในชวงที่
โรคไขเลือดออกระบาด

1        วิธีการที่สาธารณสุขแนะนำในชวงที่โรคไขเลือดออกระบาดมีอยูดวยกันหลากหลายวิธี
2   อาทิ กำจัดแหลงเพาะพันธุยุงลายที่เปนพาหะนำโรค หรือทาครีมหรือยากันยุงเมื่อตองอยู
3   ในพื้นที่เสี่ยง นอกจากนี้ยังควรดูแลสุขภาพใหแข็งแรงอยูเสมอ ที่สำคัญคือ ควรรีบพบแพทย
4   ทันทีเมื่อมีไขหรือมีอาการที่ตองสงสัย วิธีการตาง ๆ เหลานี้ จะชวยปองกันความเสี่ยงที่เปน
5   อันตรายจากโรคไขเลือดออกไดอยางดียิ่ง
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19

17

16

เฉลยคำตอบ

วาดแผนภาพ

18F

18F

99H

18F

16D 17D 19D

20 18

รับชมคลิปติวเขม PART ความคิดเชื่อมโยง

0:03 / 45:54

รายการถัดไป

ติวความถนัดแพทย� กสพท 60
PART-จริยธรรมทางการแพทย�
กับ พี่หมอปู WE BY THE BRAIN

การดู 53K ครั้ง

ติวความถนัดแพทย� กสพท 60
PART-เชาว�ป�ญญา กับ พี่กอล�ฟ 
WE BY THE BRAIN

การดู 85K ครั้ง

เตรียมพร�อมสอบความถนัดแพทย�
- พี่กอล�ฟ พี่ยู พี่หมอปู WE BY
THE BRAIN

การดู 43K ครั้ง

เจาะลึก เตรียมสอบ ความถนัดแพทย�
กสพท - WE BY THE BRAIN

การดู 10K ครั้ง

กำจัดแหลงเพาะพันธุแมลงที่เปนพาหะ

ควรรีบพบแพทยทันทีเมื่อมีอาการที่ตองสงสัย

ความเสี่ยงที่เปนอันตรายจากโรคไขเลือดออก

ปองกันตนเองจากยุงเมื่อตองอยูในพื้นที่เสี่ยง

ขอความ
ที่วางสำหรับรางรหัสคำตอบ

คำตอบ
ที่ 1

คำตอบ
ที่ 2

คำตอบ
ที่ 3

คำตอบ
ที่ 4

คำตอบ
ที่ 5

เลข
กำกับ

วิธีการที่สาธารณสุขแนะนำในชวงที่
โรคไขเลือดออกระบาด

20

16

17

18
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แนวข�ออสอบ PART ความคิดเช�่อมโยง

วาดแผนภาพ

กำจัดแหลงเพาะพันธุแมลงที่เปนพาหะ

ควรรีบพบแพทยทันทีเมื่อมีอาการที่ตองสงสัย

ความเสี่ยงที่เปนอันตรายจากโรคไขเลือดออก

ปองกันตนเองจากยุงเมื่อตองอยูในพื้นที่เสี่ยง

ขอความ
ที่วางสำหรับรางรหัสคำตอบ

คำตอบ
ที่ 1

คำตอบ
ที่ 2

คำตอบ
ที่ 3

คำตอบ
ที่ 4

คำตอบ
ที่ 5

เลข
กำกับ

วิธีการที่สาธารณสุขแนะนำในชวงที่
โรคไขเลือดออกระบาด

1        วิธีการที่สาธารณสุขแนะนำในชวงที่โรคไขเลือดออกระบาดมีอยูดวยกันหลากหลายวิธี
2   อาทิ กำจัดแหลงเพาะพันธุยุงลายที่เปนพาหะนำโรค หรือทาครีมหรือยากันยุงเมื่อตองอยู
3   ในพื้นที่เสี่ยง นอกจากนี้ยังควรดูแลสุขภาพใหแข็งแรงอยูเสมอ ที่สำคัญคือ ควรรีบพบแพทย
4   ทันทีเมื่อมีไขหรือมีอาการที่ตองสงสัย วิธีการตาง ๆ เหลานี้ จะชวยปองกันความเสี่ยงที่เปน
5   อันตรายจากโรคไขเลือดออกไดอยางดียิ่ง
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https://www.youtube.com/watch?v=c8UwxYrqCdU


เตร�ยมพร�อม
        ก�อนสอบความถนัดแพทย�

1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ

การสอบความถนัดแพทย

ในทุกประเด็น

5. ติดตามขาวสารจาก

กสพท อยูเสมอ

2. จัดลำดับเวลาการอาน

ทำโจทย ในแตละ PART

3. ฝกทำแนวขอสอบ

แบบจับเวลาเสมือนจริง

4. แกไขจุดที่ยังพลาด

ทบทวนซ้ำ เนนย้ำจนมั่นใจ
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รายว�ชาและสัดส�วนคะแนน
การคัดเลือกของโครงการ กสพท 

น�ำหนักคะแนน
ที่ใช� ในการคัดเลือก

รายว�ชา น�ำหนักคะแนน เง�่อนไข

O-NET 0 % วิทย
คณิต

อังกฤษ

ไทย
สังคมฯ

-
-
-
-
-

* คะแนนรวม

ตองไมนอยกวา 

รอยละ 60

วิชาสามัญ 70 %

จัดสอบโดย สทศ.

วิทย (ฟสิกส, เคมี, ชีววิทยา)
คณิต 1

อังกฤษ

ไทย
สังคมศึกษา

40 %
20 %

20 %

10 %
10 %

* ตองไดเทากับหรือ

มากกวา รอยละ 30 

ของคะแนนเต็ม 

ในแตละกลุมสาระวิชา

วิชาเฉพาะ 30 %
(ความถนัดแพทย)

* จากตารางเปนตัวอยางรายวิชาและสัดสวนคะแนนของ Dek 61 สำหรับ Dek 62 ใหติดตามประกาศจาก กสพท

-
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รู�หร�อไม� 

คณะ
ระบบ TCAS ป� 61 ที่ผ�านมา

แพทยศาสตร

ทันตแพทยศาสตร

สัตวแพทยศาสตร

เภสัชศาสตร

นอกจากการรับในโครงการ กสพท แล�ว คณะแพทยศาสตร�/ คณะทันตแพทยศาสตร�/ คณะสัตวแพทยศาสตร�/
คณะเภสัชศาสตร� ยังเป�ดรับในรอบอื่น ๆ ของระบบ TCAS ด�วยนะ

รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3 รอบ 4 รอบ 5

* จากตารางเปนตัวอยางรูปแบบการรับของ Dek 61 สำหรับ Dek 62 ใหติดตามประกาศจากเว็บไซตของคณะ/มหาวิทยาลัยที่สนใจ
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ควรรู�ก�อนสอบ “ความถนัดแพทย�”

เล�มนี้มีอะไร

-  ทำความรูจัก “ความถนัดแพทย” คืออะไร

-  เจาะลึกความถนัดแพทย ทั้ง 3 PART

-  ตารางเปรียบเทียบสถิติคะแนนวิชาเฉพาะ 3 ปลาสุด

-  เจาะลึก PART เชาวปญญา

-  เจาะลึก PART จริยธรรมทางการแพทย

-  เจาะลึก PART ความคิดเชื่อมโยง

-  เตรียมพรอม กอนสอบความถนัดแพทย P.22

P.17

P.13

P.5

P.4

P.3

P.2


