
ธัชชา ศุกระจันทร (ครูมีน)

การศึกษา 
• ปจจุบันกำลังศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย       
  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (ไดรับการยกเวนการเรียนปริญญาโท เนื่องจากจบเกียรตินิยมอันดับ 1) 

หนังสือ พิชิตแนวขอสอบ PAT 2 ชีววิทยา เลมนี้ ไดใสประสบการณในการเปนครูมามากกวา 7 ป 
เขาไปกับเน้ือหาวิชาการท่ีครูต้ังใจศึกษาทางดานชีววิทยามาจนถึงระดับปริญญาเอก ทำใหการถายทอด 
เนื้อหาออกมาเปน Concept ที่เขาใจงาย สามารถนำไปใชสอบไดจริงและตรงตามความตองการ 
ของนักเรียน โดยครูไดผาขอสอบชีววิทยาออกมาดวยการเฉลยขอสอบอยางละเอียด ตอบให 
เคลียรและชัดเจนทุกประเด็น ดังนั้นหนังสือเลมนี้จึงเหมาะเปนอยางยิ่งสำหรับนองๆ ที่กำลัง        
เตรียมตัวสอบตรง เพื�อเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา

ประวัติผลงาน

คูมือเรียน -สอบ / มัธยมปลาย -
ชีววิทยา

เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 
ที่กำลังเตรียมตัวสอบเขามหาวิทยาลัย
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  • ไดรับรางวัลนิสิตพระราชทานประจำป 2554   
  • ไดรับรางวัล “เยาวชนคุณภาพประจำป 2553” จากมูลนิธิ  
    สภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (มสวท.) 
  • ไดรับรางวัลนิสิตดีเดน ประจำป 2554             
    จากมหาวิทยาลัยบูรพา 
  • ไดรับการคัดเลือกเขาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ    
    ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน  
    ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย จากสำนักงานพัฒนา  
    วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 
  • ไดรับเลือกเปนทูตรักษพลังงาน จากกระทรวงพลังงาน  
    โดยคัดเลือกผานทาง Energy Plan 
  • ไดคัดเลือกเขารวมโครงการ MU-SC Summer   
    Microbiology Research Experience for Sciene           
    and Medical Students จากมหาวิทยาลัยมหิดล    
  • ประธานคายวิทยาศาสตรชื่อโครงการ คายวิทย คิดสนุก  
    ซึ่งเปนการจัดกิจกรรมใหความรูดานวิทยาศาสตรแก    
    โรงเรียนที่ขาดแคลน และจัดกิจกรรมใหกับนักเรียน    
    ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ที่โรงเรียนวัดเตาปูน        
    จังหวัดชลบุรี

    • จบการศึกษาปริญญาตรี ปการศึกษา 2554 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา                   
     สาขาชีววิทยา วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 1 เกรดเฉลี่ย 3.65

  • ไดคัดเลือกเปนพี่เลี้ยงโครงการ MU-SC Summer      
     Microbiology Research Experience for Sciene      
    and Medical Students 2011 จากมหาวิทยาลัยมหิดล 
  • ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับมหาวิทยาลัย     
    และไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนมหาวิทยาลัยแขงขันโครงการ  
    Science Star Challenge ของนิตยสาร Innolab 
  • ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในรอบการแขงขัน     
    ระดับประเทศในการแขงขันโครงการ Science Star               
    Challenge ของนิตยสาร Innolab 
  • ประธานจัดกิจกรรมของภาควิชาชีววิทยา ในการจัดกิจกรรม  
    นิทรรศการของภาคชีววิทยา เพื่อใหความรูแกนักเรียน  
    และประชาชนที่สนใจในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ  
    ภาคตะวันออก 2 ปซอน
  • ไดรับทุนเรียนดี จากมหาวิทยาลัยบูรพา 3 ปซอน
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หนังสือ พิชิตแนวข้อสอบ PAT 2 ชีววิทยา เล่มนี้ ครูมีความตั้งใจเขียน เพื่อให้

นักเรียนได้เข้าใจเนื้อหาชีววิทยาและวิเคราะห์ข้อสอบตีโจทย์ให้แตก เพราะเมื่อย้อนไป

ตอนที่ครูเป็นเด็กมัธยมปลาย ครูก็ค้นพบตัวเองว่ามีความชอบและถนัดทางด้านชีววิทยา

เป็นพิเศษ แต่หลายๆ ครั้งเมื่อน�าข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยมาท�า กลับพบว่ามีข้อสงสัย 

ท�าไมถึงต้องตอบข้อนี้ ท�าไมถึงไม่เฉลยอีกข้อ หนังสือเล่มนี้จึงมีการอธิบายอย่างละเอียด

เพ่ือลดปัญหานี้ได้ อีกทั้งหลายๆ คน อาจคิดว่าชีววิทยามีเนื้อหามาก ท่องจ�ายังไงก็ไม่

หมด แต่จริงๆ แล้วชีววิทยาไม่ใช่การท่องจ�าเพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยความเข้าใจ 

Concept เนือ้หาด้วย เพราะตัง้แต่เรยีนมหาวทิยาลยัจากระดบัปรญิญาตรถีงึปรญิญาเอก  

ครเูองไม่ได้อาศยัการท่องจ�า แต่ต้องเข้าใจและจบั Concept เหล่านัน้ให้ได้ เพราะเมื่อเรา

เข้าใจ เราจะจ�าได้เอง และสามารถน�าไปประยุกต์ตอบค�าถาม ไม่ว่าจะเป็นโจทย์ข้อสอบ

หรือการวิเคราะห์อื่นๆ ในเชิงวิชาการได้อีกมากมาย

หนังสือ พิชิตแนวข้อสอบ PAT 2 ชีววิทยา เล่มนี้ ได้ ใส่ประสบการณ์ในการ 

เป็นครูมามากกว่า 7 ปีเข้าไปกับเนื้อหาวิชาการที่ครูตั้งใจศึกษาทางด้านชีววิทยามาจนถึง

ระดับปริญญาเอก ซึ่งนอกจากความถนัดทางวิชาการนั้น ครูยังเป็นครูที่เข้าใจว่านักเรียน

ต้องการอะไร จึงท�าให้การถ่ายทอดออกมาเป็น Concept ที่เข้าใจง่าย สามารถน�าไปใช้

สอบได้จริง ตรงความต้องการกับนักเรียน และครูได้ผ่าข้อสอบชีววิทยาออกมา โดยการ

เฉลยข้อสอบอย่างละเอยีด ตอบให้เคลยีร์และชดัเจนทกุประเดน็ ซึง่ครหูวงัว่าหนงัสอืเล่ม

นี้จะมีประโยชน์กับนักเรียนไม่มากก็น้อย

ค�ำน�ำ



ขอให้นักเรียนตั้งใจ มีความมุ่งมั่น ที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้ เหนื่อยได้แต่ 

อย่าท้อ เมื่อเหนื่อยให้หยดุนัง่คดิ คดิถึงวนัท่ีเราประสบความส�าเรจ็ ได้ไปยนืในจดุทีเ่ราฝัน 

เราจะมีก�าลังใจในการเดินต่อไป จ�าไว้นะคะ “ไม่มีความส�าเร็จใด เกิดขึ้นได้โดยปราศจาก

ความพยายาม” ขอให้นกัเรยีนตัง้ใจอ่านหนงัสอื ท�าโจทย์อย่างสม�า่เสมอ แล้วความส�าเร็จ

จะเกิดกับนักเรียนอย่างแน่นอน ครูขอให้นักเรียนทุกคนโชคดี

                  ธัชชา ศุกระจันทร์ (ครูมีน)

  www.facebook.com/MeannyTutor 
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ตอนที่ 1

สูตรเด็ด!



หลายๆ คนยังคงสงสัยนะคะว่าการสอบ PAT 2 คืออะไร จะน�าคะแนนไปใช้อะไร 

ใครกนับ้างทีต้่องสอบ และก�าหนดการของการสอบเป็นอย่างไร ครเูลยมาไขข้อสงสยัส�าหรบั

นักเรียน เพื่อจะได้ท�าการสมัครสอบและเตรียมพร้อมก่อนสอบชีววิทยานะคะ 

PAT 2 คืออะไร
PAT 2 นี้เป็นความถนัดทางวิทยาศาสตร์ที่รวมทั้งสิ้น 3 วิชาคือ เคมี ชีววิทยา และ

ฟิสิกส์ ซึ่งข้อสอบจะมีทั้งหมด 2 ตอน 300 คะแนน ข้อสอบเป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

ตอนที่ 1 : เนื้อหา 113 ข้อ (ข้อ 1 – 113) แบ่งออกเป็น

•• วิชาชีววิทยามีทั้งหมด 40 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 80 คะแนน

•• วิชาเคมีมีทั้งหมด 32 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน รวม 80 คะแนน 

•• วิชาฟิสิกส์มีทั้งหมด 28 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน รวม 84 คะแนน

•• วิชาโลกและดาราศาสตร์มีทั้งหมด 13 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 26 คะแนน

ตอนที่ 2 : ทักษะทางวิทยาศาสตร์ 10 ข้อ (ข้อ 114 – 123) ข้อละ 3 คะแนน 

รวม 30 คะแนน

สัดส่วนการใช้คะแนน GAT PAT ของคณะต่างๆ 
สัดส่วนการใช้คะแนน GAT PAT ของคณะต่างๆ มีดังนี้

สูตรเด็ดที ่ 1
เตรียมตัวสอบ PAT 2 ชีววิทยำ
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กลุ่มที่ 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะ

สาธารณสุขฯ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะวิทยาศาสตร์กีฬา

GPAX 20%, O–NET 30%, GAT 20% และ PAT 2 30%

กลุ่มที่ 2 คณะทันตแพทยศาสตร์

GPAX 20%, O–NET 30%, GAT 20%, PAT 1 10% และ PAT 2 20%

กลุ่มที่ 3 คณะเภสัชศาสตร์

GPAX 20%, O–NET 30%, GAT 10% และ PAT 2 40%

กลุ่มที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ และคณะทรัพยากรธรรมชาติ

GPAX 20%, O–NET 30%, GAT 10%, PAT 1 10% และ PAT 2 30%

กลุ่มที่ 5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

GPAX 20%, O–NET 30%, GAT 10%, PAT 1 20% และ PAT 2 20%

กลุ่มที่ 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์

GPAX 20%, O–NET 30%, GAT 15%, PAT 2 15% และ PAT 3 20%

•• รบัตรงคณะกลุม่นีบ้างมหาวทิยาลยั ก�าหนดให้สอบ PAT 1 เช่น คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลุ่มที่ 7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

GPAX 20%, O–NET 30%, GAT 10% และ PAT 4 40%

กลุ่มที่ 8 คณะเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร

GPAX 20%, O–NET 30%, GAT 10%, PAT 1 10% และ PAT 2 30%

กลุ่มที ่9 คณะบรหิารธรุกจิ คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชี และคณะเศรษฐศาสตร์

GPAX 20%, O–NET 30%, GAT 30% และ PAT 1 20%

•• รับตรงคณะกลุ ่มนี้บางมหาวิทยาลัยก�าหนดให้สอบ PAT 2 เช่น คณะ 

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



  สูตรเด็ดที่ 1 ... เตรียมตัวสอบ PAT 2  13

กลุ่มที่ 10 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รูปแบบที่ 1 GPAX 20%, O–NET 30% และ GAT 50%

รูปแบบที่ 2 GPAX 20%, O–NET 30%, GAT 40% และ PAT 7 (เลือก 1 วิชา) 

10%

กลุ่มที่ 11 คณะครุศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์

รูปแบบที่ 1 GPAX 20%, O–NET 30%, GAT 20% และ PAT 5 30%

รูปแบบที่ 2 GPAX 20%, O–NET 30%, GAT 10%, PAT 5 20% และ PAT 

1/2/3/4/6/7 (เลือก 1 วิชา) 20%

กลุม่ที ่12 คณะศลิปกรรมศาสตร์ คณะวจิติรศลิป์ คณะดรุยิางฯ และคณะศลิปการ

ออกแบบ

GPAX 20%, O–NET 30%, GAT 10% และ PAT 4/6 (เลือก 1 วิชา) 40%

กลุม่ที ่13 คณะนเิทศศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์ 

คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะสังคมวิทยา และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

รูปแบบที่ 1 GPAX 20%, O–NET 30%, GAT 30% และ PAT 1 20%

รูปแบบที่ 2 GPAX 20%, O–NET 30% และ GAT 50%

รูปแบบที่ 3 GPAX 20%, O–NET 30%, GAT 30% และ PAT 7 20%

ใครสอบได้บ้าง
ผูท้ีก่�าลงัศกึษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 หรอืเทยีบเท่า หรอืผูท้ีจ่บการศกึษา

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
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ก�าหนดการสอบ GAT/PAT
ตารางแสดงก�าหนดการสอบ GAT/PAT ดังนี้

รอบการสมัครสอบ กิจกรรม ก�าหนดการ

GAT PAT 1

การรับสมัครสอบ 1 – 20 ตุลาคม

วันสอบ 22 – 25 พฤศจิกายน

ประกาศผลสอบ  26 ธันวาคม

GAT PAT 2

การรับสมัครสอบ 5 – 27 มกราคม

วันสอบ 7 – 10 มีนาคม

ประกาศผลสอบ 10 เมษายน

ค่าธรรมเนียมการสอบเท่าไร
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบวิชาละ 140 บาท

เปรียบเทียบ GAT–PAT/O–NET/7 วิชาสามัญ

เปรียบเทียบข้อสอบ

GAT–PAT : เป็นข้อสอบที่เน้นเรื่องวิชาชีพและความถนัดในแต่ละอาชีพมากขึ้น 

เช่น ความถนัดทางวิชาชีพครู ความถนัดทางวิศวกรรม เป็นต้น โดยเป็นความรู้ ในระดับ

มหาวิทยาลัย เพื่อวัดความสามารถ การคิดวิเคราะห์ต่างๆ ดังนั้นข้อสอบฉบับนี้ก็จะยาก

ขึ้นด้วย

วชิาสามญั : เป็นข้อสอบที่ใช้การประยกุต์ คดิวเิคราะห์จากเนือ้หาตามหลกัสตูรที่

อยู่ในบทเรียนตั้งแต่ ม. 4 – 6 แต่จะมีความยากกว่าข้อสอบโอเน็ตมากเพราะเป็นข้อสอบ

ที่ใช้คัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย โดยเนื้อหาจะออกให้ตรงกับที่มหาวิทยาลัยมากที่สุด และ

ข้อสอบเป็นปรนัย 5 ตัวเลือก

O–NET : เป็นการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะฉะนั้นลักษณะข้อสอบ

จึงเป็นเนื้อหาที่เรียนกันในระดับมัธยมปลาย เป็นความรู้พื้นฐานตามหลักสูตรค่ะ 
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เปรียบเทียบความยากของข้อสอบ 

GAT–PAT : ยาก!! เพราะเป็นข้อสอบที่ใช้คัดเลือก และมีความเข้มข้นทางด้าน

เนือ้หาวชิาการค่อนข้างมาก ดงันัน้จงึมรีะดบัความยากซึง่ใกล้เคยีงกบัวชิาสามญั ซึง่โจทย์

จะเป็นแนวคิดวิเคราะห์

7 วิชาสามัญ : ยาก!! เช่นเดียวกับ PAT เพราะอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออก

O–NET : เมื่อเทียบกับข้อสอบทั้ง 3 ชุด O–NET จะง่ายที่สุด เพราะเป็นเนื้อหา

ระดับพื้นฐาน

เปรียบเทียบเวลาท�าข้อสอบ 

GAT–PAT : ใช้เวลามากสุด วิชาละ 3 ชั่วโมง

7 วิชาสามัญ : วิชาละ 1 ชั่วโมง 30 นาที

O–NET : ไม่มากไม่น้อยเกินไป วิชาละ 2 ชั่วโมงถ้วนค่ะ



ธัชชา ศุกระจันทร (ครูมีน)

การศึกษา 
• ปจจุบันกำลังศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย       
  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (ไดรับการยกเวนการเรียนปริญญาโท เนื่องจากจบเกียรตินิยมอันดับ 1) 

หนังสือ พิชิตแนวขอสอบ PAT 2 ชีววิทยา เลมนี้ ไดใสประสบการณในการเปนครูมามากกวา 7 ป 
เขาไปกับเน้ือหาวิชาการท่ีครูต้ังใจศึกษาทางดานชีววิทยามาจนถึงระดับปริญญาเอก ทำใหการถายทอด 
เนื้อหาออกมาเปน Concept ที่เขาใจงาย สามารถนำไปใชสอบไดจริงและตรงตามความตองการ 
ของนักเรียน โดยครูไดผาขอสอบชีววิทยาออกมาดวยการเฉลยขอสอบอยางละเอียด ตอบให 
เคลียรและชัดเจนทุกประเด็น ดังนั้นหนังสือเลมนี้จึงเหมาะเปนอยางยิ่งสำหรับนองๆ ที่กำลัง        
เตรียมตัวสอบตรง เพื�อเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา

ประวัติผลงาน

คูมือเรียน -สอบ / มัธยมปลาย -
ชีววิทยา

เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 
ที่กำลังเตรียมตัวสอบเขามหาวิทยาลัย

โดย ธัชชา ศุกระจันทร (ครูมีน)

ธัชชา ศุกระจันทร (ครูมีน)

พิชิตแนวขอสอบ

PAT 2
ชีววิทยา

พิชิตแนวขอสอบ

PAT 2
ชีววิทยา

  • ไดรับรางวัลนิสิตพระราชทานประจำป 2554   
  • ไดรับรางวัล “เยาวชนคุณภาพประจำป 2553” จากมูลนิธิ  
    สภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (มสวท.) 
  • ไดรับรางวัลนิสิตดีเดน ประจำป 2554             
    จากมหาวิทยาลัยบูรพา 
  • ไดรับการคัดเลือกเขาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ    
    ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน  
    ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย จากสำนักงานพัฒนา  
    วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 
  • ไดรับเลือกเปนทูตรักษพลังงาน จากกระทรวงพลังงาน  
    โดยคัดเลือกผานทาง Energy Plan 
  • ไดคัดเลือกเขารวมโครงการ MU-SC Summer   
    Microbiology Research Experience for Sciene           
    and Medical Students จากมหาวิทยาลัยมหิดล    
  • ประธานคายวิทยาศาสตรชื่อโครงการ คายวิทย คิดสนุก  
    ซึ่งเปนการจัดกิจกรรมใหความรูดานวิทยาศาสตรแก    
    โรงเรียนที่ขาดแคลน และจัดกิจกรรมใหกับนักเรียน    
    ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ที่โรงเรียนวัดเตาปูน        
    จังหวัดชลบุรี

    • จบการศึกษาปริญญาตรี ปการศึกษา 2554 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา                   
     สาขาชีววิทยา วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 1 เกรดเฉลี่ย 3.65

  • ไดคัดเลือกเปนพี่เลี้ยงโครงการ MU-SC Summer      
     Microbiology Research Experience for Sciene      
    and Medical Students 2011 จากมหาวิทยาลัยมหิดล 
  • ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับมหาวิทยาลัย     
    และไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนมหาวิทยาลัยแขงขันโครงการ  
    Science Star Challenge ของนิตยสาร Innolab 
  • ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในรอบการแขงขัน     
    ระดับประเทศในการแขงขันโครงการ Science Star               
    Challenge ของนิตยสาร Innolab 
  • ประธานจัดกิจกรรมของภาควิชาชีววิทยา ในการจัดกิจกรรม  
    นิทรรศการของภาคชีววิทยา เพื่อใหความรูแกนักเรียน  
    และประชาชนที่สนใจในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ  
    ภาคตะวันออก 2 ปซอน
  • ไดรับทุนเรียนดี จากมหาวิทยาลัยบูรพา 3 ปซอน

พิ
ชิตแนวขอสอบPAT

 2
ชีววิทยา
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