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TGAT
& TPAT1

เจาะเกราะ

รู้ทันการเปล่ียนแปลง 
TCAS 66



TGAT
การสื่อสารภาษาอังกฤษ

(English Communication)

การคิดอย่างมีเหตุผล
(Critical and Logical Thinking)

สมรรถนะการทํางาน
(Future Workforce Competency)

TPAT
วิชาเฉพาะ กสพท

ความถนัด
ศิลปกรรมศาสตร์

ความถนัดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

ความถนัด
สถาปัตยกรรมศาสตร์

ความถนัดครุศาสตร์ / 
ศึกษาศาสตร์

A-Level
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

ฟสิิกส์

เคมี

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ

ภาษาไทย

TCAS66สรุปสนามสอบ
รายวิชาสอบคัดเลือกกลาง

Ex. เศส / มัน / ปุ่น / จีน / หรับ / ลี / หลีX



TCAS66
สรุปรอบ / คะแนนทีใ่ช้



TGAT
เจาะเกราะ

Thailand General Aptitude Test
ความถนัดทั่วไป



TGAT
TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ
TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล
TGAT3 สมรรถนะการทํางาน
ปรนัย a 1 ข้อ 1 คําตอบ

a 1 ข้อ หลายคําตอบ

พาร์ตละ 100 คะแนน

ข้อสอบ

รูปแบบ

คะแนน

เวลาสอบ พาร์ตละ 1 ช่ัวโมง

คอมพิวเตอร์ / กระดาษ

- Portfolio
- Quota
- Admission
- Direct Admission

วันสอบ

วิธีการสอบ

รอบท่ีใช้

10 ธันวาคม 2565

สอบอะไรสอบอะไร
ยังไง ??



60 ข้อ 100 คะแนน

TGAT1 : การส่ือสารภาษาอังกฤษ
เจาะเกราะ

2 – 6 – 2

3 – 9 – 3

(1) ทักษะการพูด (Speaking Skill) 30 ข้อ 50 คะแนน

(2) ทักษะการอ่าน (Reading Skill) 30 ข้อ 50 คะแนน

- การถาม / ตอบ (Question - Response)   10 ข้อ
- เติมบทสนทนาสั้น (Short conversations) 3 บทสนทนา 10 ข้อ
- เติมบทสนทนายาว (Long conversation) 2 บทสนทนา 10 ข้อ

- เติมข้อความในเน้ือเรื่อง (Text completion) 3 บทความ 15 ข้อ
- อ่านจับใจความ (Reading comprehension) 5 บทความ 15 ข้อ



แนวข้อสอบ

TGAT1 : การสื่อสารภาษาอังกฤษ
(1) ทักษะการพูด

(Speaking Skill)



Cr. https://blueprint.mytcas.com/tgat1-91/

การถาม / ตอบ



Cr. https://blueprint.mytcas.com/tgat1-91/

เติมบทสนทนาสั้น 3 บทสนทนา



แนวข้อสอบ

TGAT1 : การสื่อสารภาษาอังกฤษ
(2) ทักษะการอ่าน

(Reading Skill)



Cr. https://blueprint.mytcas.com/tgat1-91/

เติมคํา / ข้อความในเน้ือเรื่อง 3 บทความ



Cr. https://blueprint.mytcas.com/tgat1-91/

อ่านจับใจความ 5 บทความ



80 ข้อ 100 คะแนน
(1) ความสามารถทางภาษา

20 ข้อ

(2) ความสามารถทางตัวเลข / จํานวน
20 ข้อ

(3) ความสามารถทางมิติสัมพันธ์
20 ข้อ

(4) ความสามารถทางเหตุผล
20 ข้อ

TGAT2 : การคิดอย่างมีเหตุผล
เจาะเกราะ

� การสื่อความหมาย � การใช้ภาษา
� การอ่าน            � การเข้าใจภาษา

� อนุกรมมิติ                     � การเปรียบเทียบเชิงปริมาณ
� ความเพียงพอของข้อมูล     � โจทย์ปัญหา

� แบบพับกล่อง                  � แบบหาภาพต่าง
� แบบหมุนภาพสามมิติ         � แบบประกอบภาพ

� อนุกรมภาพ                    � อุปมาอุปไมยภาพ
� สรุปความ                       � วิเคราะห์ข้อความ



แนวข้อสอบ

TGAT2 : การคิดอย่างมีเหตุผล

ความสามารถทางภาษา
“ความสามารถในการส่ือความหมาย”



Cr. https://blueprint.mytcas.com/tgat1-91/



แนวข้อสอบ

TGAT2 : การคิดอย่างมีเหตุผล

ความสามารถทางภาษา
“ความสามารถในการใช้ภาษา”



Cr. https://blueprint.mytcas.com/tgat1-91/



แนวข้อสอบ

TGAT2 : การคิดอย่างมีเหตุผล

ความสามารถทางภาษา
“ความสามารถในการอ่าน”



Cr. https://blueprint.mytcas.com/tgat1-91/



แนวข้อสอบ

TGAT2 : การคิดอย่างมีเหตุผล

ความสามารถทางภาษา
“ความสามารถในการเข้าใจภาษา”



Cr. https://blueprint.mytcas.com/tgat1-91/



แนวข้อสอบ

TGAT2 : การคิดอย่างมีเหตุผล

ความสามารถทางตัวเลข / จํานวน
“อนุกรมมิติ”



Cr. https://blueprint.mytcas.com/tgat1-91/



แนวข้อสอบ

TGAT2 : การคิดอย่างมีเหตุผล

ความสามารถทางตัวเลข / จํานวน
“การเปรียบเทียบเชิงปริมาณ”



Cr. https://blueprint.mytcas.com/tgat1-91/



แนวข้อสอบ

TGAT2 : การคิดอย่างมีเหตุผล

ความสามารถทางตัวเลข / จํานวน
“ความเพียงพอของข้อมูล”



Cr. https://blueprint.mytcas.com/tgat1-91/



แนวข้อสอบ

TGAT2 : การคิดอย่างมีเหตุผล

ความสามารถทางตัวเลข / จํานวน
“โจทย์ปัญหา”



Cr. https://blueprint.mytcas.com/tgat1-91/



แนวข้อสอบ

TGAT2 : การคิดอย่างมีเหตุผล

ความสามารถทางมิติสัมพันธ์
“แบบพับกล่อง”





แนวข้อสอบ

TGAT2 : การคิดอย่างมีเหตุผล

ความสามารถทางมิติสัมพันธ์
“แบบหาภาพต่าง”



Cr. https://blueprint.mytcas.com/tgat1-91/



แนวข้อสอบ

TGAT2 : การคิดอย่างมีเหตุผล

ความสามารถทางมิติสัมพันธ์
“แบบหมุนภาพสามมิติ”



Cr. https://blueprint.mytcas.com/tgat1-91/



แนวข้อสอบ

TGAT2 : การคิดอย่างมีเหตุผล

ความสามารถทางมิติสัมพันธ์
“แบบประกอบภาพ”



Cr. https://blueprint.mytcas.com/tgat1-91/



แนวข้อสอบ

TGAT2 : การคิดอย่างมีเหตุผล

ความสามารถทางเหตุผล
“อนุกรมภาพ”



Cr. https://blueprint.mytcas.com/tgat1-91/



แนวข้อสอบ

TGAT2 : การคิดอย่างมีเหตุผล

ความสามารถทางเหตุผล
“อุปมาอุปไมยภาพ”



Cr. https://blueprint.mytcas.com/tgat1-91/



แนวข้อสอบ

TGAT2 : การคิดอย่างมีเหตุผล

ความสามารถทางเหตุผล
“สรุปความ”



Cr. https://blueprint.mytcas.com/tgat1-91/



แนวข้อสอบ

TGAT2 : การคิดอย่างมีเหตุผล

ความสามารถทางเหตุผล
“วิเคราะห์ข้อความ”



Cr. https://blueprint.mytcas.com/tgat1-91/



60 ข้อ 100 คะแนน

3.1)

3.2)

3.3)

3.4)

TGAT 3 : สมรรถนะการทํางาน
เจาะเกราะ

การแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อน (Complex Problem Solving) 15 ข้อ

การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม (Value Creation & Innovation) 15 ข้อ

การบริหารจัดการอารมณ์ (Emotional Governance) 15 ข้อ

การเป็นพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมของสังคม (Civic Engagement) 15 ข้อ



หัวข้อท่ีออกสอบ / สมรรถนะย่อย โจทย์กําหนด วิธีเลือกคําตอบ

3.1) การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม (15 ข้อ)

3.2) การแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อน (15 ข้อ)

3.3) การบริหารจัดการอารมณ์ (15 ข้อ)

3.4) การเป็นพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมของสังคม (15 ข้อ)

- การคิดเชิงวิเคราะห์
- การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ
- ความคิดเชิงนวัตกรรม

- การระบุปัญหา
- การแสวงหาทางออก
- การนําทางออกไปแก้ปัญหา
- การประเมินทางออกเพ่ือการพัฒนาปรับปรุง

ปรนัย 4 ตัวเลือก
- เลือก 1 คําตอบ

ปรนัย 4 ตัวเลือก
- เลือก 1 คําตอบ
- เลือกหลายคําตอบ

- สถานการณ์จําลอง
(เหตุการณ์สมมุติ)

- ความตระหนักรู้ตนเอง
- การควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพ
- ความเข้าใจผู้อื่น

ปรนัย 4 ตัวเลือก
- เลือก 1 คําตอบ

- สถานการณ์จําลอง
(เหตุการณ์สมมุติ)

- การมุ่งเน้นบริการสังคม
- จิตสํานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
- การสร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น

ปรนัย 4 ตัวเลือก
- เลือก 1 คําตอบ

- สถานการณ์จําลอง
(เหตุการณ์สมมุติ)

- สถานการณ์จําลอง
(เหตุการณ์สมมุติ)
- โจทย์คําถามท่ัวไป



แนวข้อสอบ

TGAT3 : สมรรถนะการทํางาน
การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม



Cr. https://blueprint.mytcas.com/tgat1-91/



แนวข้อสอบ

TGAT3 : สมรรถนะการทํางาน
การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน



Cr. https://blueprint.mytcas.com/tgat1-91/



แนวข้อสอบ

TGAT3 : สมรรถนะการทํางาน
การบริหารจัดการอารมณ์



Cr. https://blueprint.mytcas.com/tgat1-91/



Cr. https://blueprint.mytcas.com/tgat1-91/



แนวข้อสอบ

TGAT3 : สมรรถนะการทํางาน
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม



Cr. https://blueprint.mytcas.com/tgat1-91/



Cr. https://blueprint.mytcas.com/tgat1-91/
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พาร์ต หัวข้อ เรื่อง ข้อ / คะแนน

TGAT1
การสื่อสารภาษาอังกฤษ

ทักษะการพูด - ถาม / ตอบ
- เติมบทสนทนา (สั้น / ยาว) 60 ข้อ

100 คะแนนทักษะการอ่าน - เติมข้อความในเน้ือเร่ือง
- อ่านจับใจความ

TGAT2
การคิดอย่างมีเหตุผล

ความสามารถทางภาษา

- การสื่อความหมาย
- การอ่าน
- การใช้ภาษา
- การเข้าใจภาษา

80 ข้อ

100 คะแนน

ความสามารถทางตัวเลข / จํานวน

- อนุกรมมิติ
- การเปรียบเทียบข้อมูลเชิงปริมาณ
- ความเพียงพอของข้อมูล
- โจทย์ปัญหา

ความสามารถทางมิติสัมพันธ์

- แบบพับกล่อง
- แบบหาภาพต่าง
- แบบหมุนภาพสามมิติ
- แบบประกอบภาพ

ความสามารถทางเหตุผล

- อนุกรมภาพ
- อุปมาอุปไมยภาพ
- สรุปความ
- วิเคราะห์ข้อความ

TGAT3
สมรรถนะการทํางาน

การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม
60 ข้อ

100 คะแนน

การแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อน
การบริหารจัดการอารมณ์
การเป็นพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมของสังคม



TGAT1,2,3 
เจาะเกราะ (ภาพรวม)

ความถนัดทั่วไป

Cr. Test Blueprint อย่างเป็นทางการจาก ทปอ.

พาร์ต เวลาสอบ ข้อ คะแนน

TGAT1 100

TGAT2 100

TGAT3 100

รวม 3 ช่ัวโมง           200            300

(ข้อละ 60 วินาที)

(ข้อละ 60 วินาที)

60 นาที

60 นาที

60 นาที

60 ข้อ

80 ข้อ

60 ข้อ

(ข้อละ 45 วินาที)





2565 นับถอยหลัง

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สอบ

การเตรียมสอบ

TGAT
Timeline

เรียน / อ่าน / เก็บเทคนิค ทบทวน / 
ทําโจทย์เพ่ิม

6 เดือน
ก่อนสอบ





เตรียมตัวให้พร้อมรบ

6 เดือน 
ก่อนสอบ

พร้อมกว่า

TGAT & TPAT
เรียนก่อน



TPAT1
เจาะเกราะ

วิชาเฉพาะ กสพท (ความถนัดแพทย์)



TPAT1
Part : เชาว์ปัญญา
Part : จริยธรรมทางการแพทย์
Part : ความคิดเช่ือมโยง

พาร์ตละ 100 คะแนน

ข้อสอบ

รูปแบบ

คะแนน

เวลาสอบ 3.15 ช่ัวโมง

กระดาษ

- Portfolio (ตามเงื่อนไขแต่ละมหาวิทยาลัย)
- Quota
- Admission
- Direct Admission

วันสอบ

วิธีการสอบ

รอบท่ีใช้

17 ธันวาคม 2565

ปรนัย  a 1 ข้อ 1 คําตอบ
a 1 ข้อ หลายคําตอบ

สอบอะไรสอบอะไร
ยังไง ??



30%

TPAT 1 
วิชาเฉพาะ กสพท

อยากติ
ด

ต้องสอบอะไร ?กสพท

70%
A-LEVEL

A-Level (สอบ 7 วิชา)

วิทยาศาสตร์ (ฟสิิกส์ เคมี ชีวะ) 40%

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 20%
ภาษาอังกฤษ 20%

ภาษาไทย 10%
สังคม 10%

*ทุกวิชาต้องได้คะแนนข้ันตํ่า 30% ข้ึนไป

TPAT 1 วิชาเฉพาะ กสพท

เชาว์ปัญญา 100 คะแนน

จริยธรรม 100 คะแนน

เชื่อมโยง 100 คะแนน

รวม 300 คะแนน



TPAT1 
เจาะเกราะ (ภาพรวม)

วิชาเฉพาะ กสพท (ความถนัดแพทย์)

รอติดตาม Test Blueprint อย่างเป็นทางการจาก ทปอ.

ส่วน เวลาสอบ ข้อ คะแนน

1) เชาว์ปัญญา 75 นาที 45 100

2) จริยธรรม 60 นาที 75 100

3) เช่ือมโยง 60 นาที 20 100

รวม 3.15 ช่ัวโมง           140             300

(ข้อละ 100 วินาที)

(ข้อละ 48 วินาที)



รอติดตาม Test Blueprint อย่างเป็นทางการจาก ทปอ.

ส่วน / เวลาสอบ ประเด็นท่ีเคยออกสอบ ข้อ คะแนน

1) เชาว์ปัญญา
(75 นาที)

45 100

- มิติสัมพันธ์ 
- ลําดับตัวเลข
- ตรรกศาสตร์ 
- การวิเคราะห์เง่ือนไข

- อ่านจับใจความ / อ่านอนุมาน
- ศัพทวิเคราะห์

aเชาว์ปัญญา ทางคณิตศาสตร์

aเชาว์ปัญญา ทางภาษา



ส่วน / เวลาทํา ประเด็นท่ีเคยออกสอบ ข้อ คะแนน

2) จริยธรรม

(60 นาที)
75 100

รอติดตาม Test Blueprint อย่างเป็นทางการจาก ทปอ.

aจริยธรรมท่ัวไป

aจรรยาบรรณแพทย์

aการตัดสินใจแก้ปัญหา



ส่วน / เวลาทํา ประเด็นที่เคยออกสอบ ข้อ คะแนน

3) เช่ือมโยง
(60 นาที)

20 100

รอติดตาม Test Blueprint อย่างเป็นทางการจาก ทปอ.

aคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล
อย่างมีวิจารณญาณ



แนวข้อสอบ

TPAT1 : วิชาเฉพาะ กสพท

เชาว์ปัญญา (คณิตศาสตร์ & ภาษา)



แนวข้อสอบ
เชาว์ปัญญาทางคณิตศาสตร์





แนวข้อสอบ
เชาว์ปัญญาทางภาษา







แนวข้อสอบ

TPAT1 : วิชาเฉพาะ กสพท

ความคิดเชื่อมโยง
(ทักษะการเช่ือมโยง)



ท้ายบทความมีรหัส
กํากับข้อความ

20 รหัสข้อความ

มีพ้ืนท่ีว่างสําหรับ
ทด / วาดแผนภาพ

หน้าว่างไว้ทด

ส่ิงที่โจทย์กําหนด
แนวข้อสอบ TPAT1 : ความคิดเช่ือมโยง

คําสั่ง & 
1 บทความขนาดยาว

บทความ 
(3 – 5 หน้า)

คําสั่ง / คําชี้แจง
อย่างละเอียด



หน้าว่าง
วาดแผนภาพ

โจทย์กําหนดคําสั่ง
วิธีการทํา
ให้ได้คะแนน

3 – 5 หน้า

20 รหัสข้อความ

ตารางร่างคําตอบ

กระดาษคําตอบ

�ฝนคําตอบ

�อ่านบทความ + รหัสกํากับ
ข้อความท้ายตาราง

�วาดแผนภาพ
ความสัมพันธ์ 

�แปลงแผนภาพ
เป็นรหัสคําตอบลงตาราง

1 ข้อ 
อาจมีได้
มากกว่า 1 
คําตอบ

ข้อสอบกําหนด 
สัญลักษณ์
เชื่อมโยง
A
D
F
99H

X



Ex. การทํา TPAT 1 : ความคิดเช่ือมโยง

1. อ่านโจทย์ คําสั่งให้ดี à อ่านบทความ / ตารางรหัสกํากับข้อความ

2. อ่านบทความ+ทด 3. วาดแผนภาพ 4. แปลภาพเป็นรหัส 5. ตรวจทาน + ฝนคําตอบ



แนวข้อสอบ
TPAT1 : วิชาเฉพาะ กสพท

จริยธรรมทางการแพทย์

แพทย์หญิงธัชธร วนาเศรษฐี

พ่ี
หมอปู





การเตรียมสอบ

TPAT1
Timeline

2565 นับถอยหลัง

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สอบเรียน / อ่าน / เก็บเทคนิค ทบทวน / 
ทําโจทย์เพ่ิม

6 เดือน
ก่อนสอบ





เตรียมตัวให้พร้อมรบ

6 เดือน 
ก่อนสอบ

พร้อมกว่า

TGAT & TPAT
เรียนก่อน


