
ว�ชาเฉพ
าะแพ

ทย
พิ

ชิตขอสอบ ว�ชาเฉพ
าะแพ

ทย์ ระบบรับตรง กสพ
ท

ฉบับ
สมบูรณ�

àµÃÕÂÁ¾ÃŒÍÁÊÍºµÃ§à¢ŒÒ¤³Ðá¾·ÂÈÒÊµÃ� ·Ñ¹µá¾·ÂÈÒÊµÃ�
ÊÑµÇá¾·ÂÈÒÊµÃ� áÅÐàÀÊÑªÈÒÊµÃ�·Ø¡ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂã¹ÃÐººãËÁ‹ TCAS

โดย  ครูพ�่ทาม�ย และพ�่หมออาร�ต

• â´ÂµÔÇàµÍÃ�ª×èÍ´Ñ§ ¼ÙŒÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¡ÒÃµÔÇ
 ÊÍºÇÔªÒà©¾ÒÐá¾·Â� ¡Ê¾· ¡Ç‹Ò 10 »‚

•  ¤Óá¹Ð¹Ó ËÅÑ¡à¡³±� Ê¶ÔµÔ ¤Ø³ÊÁºÑµÔ áÅÐ
 ¡®ËÁÒÂ·Õè̈ Óà»š¹µŒÍ§ÃÙŒ ¡‹Í¹ÊÍºµÃ§ ¡Ê¾·

•  ÊÃØ»à¢ŒÁà¹×éÍËÒáÅÐà·¤¹Ô¤ã¹¡ÒÃÊÍºãËÁ‹Å‹ÒÊØ´
 ¤Ãº·Ø¡©ºÑº
   ©ºÑº·Õè 1 : ¡ÒÃ¤Ô´ÍÂ‹Ò§ÁÕÇÔ¨ÒÃ³ÞÒ³ 
   ©ºÑº·Õè 2 : ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁá¾·Â�
   ©ºÑº·Õè 3 : ¤ÇÒÁ¤Ô´àª×èÍÁâÂ§

• á¹Ç¢ŒÍÊÍº·ÕèÍÍ¡ÊÍºº‹ÍÂ 5 µÑÇàÅ×Í¡
 ¾ÃŒÍÁà©ÅÂÍÂ‹Ò§ÅÐàÍÕÂ´áºº¨Ñ´àµçÁ

เจาะล�กเนื้อหาและเทคนิค 
พ�ชิตข�อสอบ กสพท อย�างมั่นใจ

 
ว�ชาเฉพาะแพทย 

ระบบรับตรง กสพท

พิชิตขอสอบ

หมวดคูมือเตรียมสอบ

ราคา 279 บาท

ISBN : 978-616-381-072-4

อัพเดตใหม�ล�าสุด! พร�อมข�อสอบแบบ 5 ตัวเล�อก9 786163 810724

ฉบับสมบูรณ
�

àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ¡‹Í¹ÊÍºÇÔªÒà©¾ÒÐá¾·Â� ¡Ê¾· ÍÂ‹Ò§ÁÑè¹ã¨ !!

ว�ชาเฉพาะแพทย 
ระบบรับตรง กสพท.

พิชิตขอสอบ
ว�ชาเฉพาะแพทย 

ระบบรับตรง กสพท

พิชิตขอสอบ

¤Ãºã¹àÅ‹Áà´ÕÂÇ ÃÇºÃÇÁáÅÐÊÃØ»à¹×éÍËÒ à·¤¹Ô¤ 
áÅÐá¹Ç¢ŒÍÊÍºäÇŒÍÂ‹Ò§ÊÁºÙÃ³�

•  ËÅÑ¡à¡³±� ¢ŒÍ»®ÔºÑµÔ áÅÐ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¡ÒÃÊÁÑ¤ÃÊÍº¤Ñ´àÅ×Í¡ã¹ÃÐºº¢Í§ ¡Ê¾·
•  ¤Óá¹Ð¹Ó á¹Ç·Ò§ áÅÐá¹Ç¤Ô´·Õè´ÕáÅÐ¨Óà»š¹ÊÓËÃÑº¡ÒÃàµÃÕÂÁµÑÇÊÍº
•  ¤‹ÒÊ¶ÔµÔ¤Ðá¹¹ÊÍº ¡ÒÃ¤Ô´¤Ðá¹¹ áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹âÍ¡ÒÊã¹·Ø¡´ŒÒ¹·ÕèµŒÍ§ÃÙŒ
•  ÊÃØ»à¢ŒÁà¹×éÍËÒáÅÐà·¤¹Ô¤ã¹¡ÒÃ·Ó¢ŒÍÊÍºÇÔªÒà©¾ÒÐá¾·Â�äÇŒÍÂ‹Ò§¤Ãº¶ŒÇ¹
•  á¹Ç¢ŒÍÊÍºÇÔªÒà©¾ÒÐá¾·Â� 3 ©ºÑº áººãËÁ‹Å‹ÒÊØ´ 5 µÑÇàÅ×Í¡ ¾ÃŒÍÁà©ÅÂÍÂ‹Ò§ÅÐàÍÕÂ´
• á¹Ç¢ŒÍÊÍº©ºÑº·Õè 1 : ¡ÒÃ¤Ô´ÍÂ‹Ò§ÁÕÇÔ¨ÒÃ³ÞÒ³
• á¹Ç¢ŒÍÊÍº©ºÑº·Õè 2 : ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁá¾·Â�
• á¹Ç¢ŒÍÊÍº©ºÑº·Õè 3 : ¤ÇÒÁ¤Ô´àª×èÍÁâÂ§
•  ¡®ËÁÒÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡ÑºÇÔªÒªÕ¾á¾·Â� ·Ñ¹µá¾·Â� ÊÑµÇá¾·Â� áÅÐàÀÊÑª¡Ã
•  àËÁÒÐÊÓËÃÑº¹Ñ¡àÃÕÂ¹ Á.4, Á.5 áÅÐ Á.6 ·ÕèàµÃÕÂÁµÑÇÊÍºµÃ§¢Í§ ¡Ê¾· ã¹ÃÐºº TCAS

สรุปเขมเนื้อหาและเทคนิคใหมลาสุดในการสอบ
วิชาเฉพาะแพทย กสพท อยางครบถวน

แนวขอสอบครบทุกฉบับที่ออกสอบบอย
แบบใหมลาสุด 5 ตัวเลือก พรอมเฉลยอยางละเอียด

สอบตรงเขาคณะแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร
สัตวแพทยศาสตร และเภสัชศาสตรในระบบ TCAS

คำแนะนำ หลักเกณฑ สถิติ คุณสมบัติ และ
กฎหมายที่จำเปนตองรูกอนสอบ กสพท

หนังสือขายดี
BEST SELLER!!

ตัว
อย
่าง



ตัว
อย
่าง



พิชิตขอสอบวิชาเฉพาะแพทย ระบบ รับ ตรง กสพท
ผูเขียน 	 	 ฐานุวัชร	รินนานนท	(ครู	พี่	ทา	มย)	และพี่หมอ	อารต
บรรณาธิการ	 	 ธนพนธ	รงรอง
ผูตรวจทาน	 	 สมคิด	เจนกลาง

ออกแบบรูปเลม	 	 วรวิทย	ภูเขาทอง	และปรียาภรณ	เอี่ยมอ�านวยวงศ
ออกแบบปก  วนัสนันท	ดีประชีพ

ISBN   978-616-381-072-4

ราคา 	 	 279	บาท

จัดท�าโดย	 	 บริษัท	อินสพัล	จ�ากัด
	 	 	 ส�านักพิมพ	Life	Balance
	 	 	 379/13	เอกมัยคอมเพล็กซ	ถนนสุขุมวิท	63
	 	 	 แขวงคลองตันเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	10110
	 	 	 โทร.	08-4875-5868,	08-9200-1303

	 	 	 E-mail	:	dp_publish@hotmail.com

	 	 	 www.inspal.co.th

จัดจ�าหนายโดย	 	 บริษัท	ซีเอ็ด	ยูเคชั่น	จ�า	กัด	(มหาชน)

	 	 	 เลข	ที่	1858/87-90	ถนน	เทพรัตน	

	 	 	 แขวงบางนาใต	้เขตบาง	นา	กรุง	เทพ	ฯ		10260

	 	 	 โทร.	0-2826-8000	โทรสาร		0-2826-8999

 	 	 www.se-ed.com

พิมพครั�งที� 12 พ.ศ. 2565

สงวนลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	พ.ศ.	2537	ห้ามคัดลอก	ลอกเลียน	ท�าซ�้า	ท�าส�าเนา	ไม่ว่าส่วนหน่ึงส่วนใด

หรือทั้งหมดของหนังสือนี้	หรือน�าไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ	โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัทเป็นลายลักษณอักษร

โลโก้	เครื่องหมายการค้า	ชื่อของสินค้าและบริการที่อ้างถึง	เป็นของบริษัทนั้นๆ

ตัว
อย
่าง



ค�ำน�ำผูเขียน

“วิชาเฉพาะแพทย”	เปนใบเบิกทางที่ส�าคัญส�าหรับน้องๆ	ท่ีใฝฝนอยากเปน	“คุณหมอ”	เพราะ		

เพียง	แควิชานี้วิชาเดียว	ก็มีสัดสวนสูงมากถึง	30%	ซ่ึงถือวามากที่สุดในทุกๆ	วิชาที่ใช้พิจารณาจากระบบ
ของ	กสพท	ซ่ึงแนนอนวาในปจจบัุน	การสอบในระบบของ	กสพท	นัน้	ก็ไมได้มีเพยีงเฉพาะแพทยอยางเดยีว	 
ยังรวมไปถึงทันตแพทย	สัตวแพทย	และเภสัชศาสตรอีกด้วย	ดังนั้น	วิชาเฉพาะแพทยนี้	หากท�าคะแนน
ได้สูง	(ซ่ึงไมควรต�่ากวา	24%)	โอกาสที่ประตูเข้าสูโรงเรียนหมอท้ัง	4	หลักสูตร	ก็เปดรอน้องๆ	อยูแล้ว	
และแนนอนวาส�าคัญมากๆ

อีกท้ังโรงเรยีนแพทยช้ันน�าของประเทศไทยสวนใหญ	ล้วนรบันกัเรยีนแพทยผานระบบการสอบของ	
กสพท	เทานั้น	ซ่ึงนั่นยิ่งตอกย�้าถึงความส�าคัญของวิชาเฉพาะแพทยเข้าไปมากกวาเดิม	และอาจกลาวได้
เลยวา	“อยากติดหมอ	ต้องสอบให้ได้คะแนนวิชาเฉพาะแพทยเยอะๆ	!!!”

หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่ใสทั้งใจและความพยายามอยางสูงยิ่งของผู้เขียน	เพื่อจะฝกฝน	และ
เตรียมน้องๆ	ให้ได้ดี	เนื้อหาครอบคลุมและครบถ้วนมากท่ีสุด	เพื่อให้สามารถท�าข้อสอบจริงและก้าวสูฝน
วนัเปนหมอได้ดทีีส่ดุ	ซึง่แนวทางตางๆ	นัน้ได้มาจากการสัง่สมประสบการณในการสอบ	ในการบรรยายนบั	
10	ปในวิชาเฉพาะแพทย	ดังนั้น	จึงเชื่อมั่นได้เลยวา	หนังสือเลมนี้จะเปนตัวชวยที่ดีที่สุดและสมบูรณแบบ	
ส�าหรับวาที่คุณหมอทุกคนอยางแนนอน

ผู้เขียนต้องขอขอบพระคุณบรรดาอาจารยท้ังหลายที่ถายทอดความรู้	และชี้แนะแนวทาง	ในวง
วิชาการให้แกผู้เขียน	และยังต้องขอขอบคุณบรรดานักวิชาการทั้งไทยและตางประเทศที่ผู้เขียนได้น�ามา		
อ้างถึงในหนังสือเลมนี้	ทั้งนี้ผู้เขียนยังต้องขอขอบพระคุณบิดา	มารดา	รวมไปจนถึงผู้ชวยและทีมงาน	
TOPIC	ACADEMY	น้องๆ	ลูกศิษยทุกคน	และผู้มีสวนส�าคัญที่ท�าให้ผู้เขียนได้ก้าวมาเปนอยูในทุกวันนี้

             ครูพี่ทามย และพี่หมอ อารต

    สถาบันพัฒ นาทักษะ เพื่อ กา รส อบ ตรง ธรรมศาสตร และ จุฬา

   ท็อปปค  อะคาเดมี่ (www.2btopic.com | www.facebook.com/tyme.topic)

            และระบบเรียนออนไลน www.topiceasy.net
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แนว	ข้อสอบ	จรยิธรรม	แพทย	...........................................................................

เฉลย	แนว	ข้อสอบ	จริยธรรม	แพทย	....................................................................

6. เจาะลึก ขอสอบ วิชา เฉพาะ แพทย ความคิด เชื่อมโยง .....................................................

แนว	ข้อสอบ	ความคิด	เชื่อมโยง	........................................................................

เฉลย	แนว	ข้อสอบ	ความคิด	เชื่อมโยง	..................................................................

41

42

44

56

60

64

74

74

97

97

127

127

155

170

174

184

234

236

243

244

254

265

305

325

328

356

ตัว
อย
่าง
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1 เตรียมตัว สอบ เขา

โรงเรียนหมอ (กสพท)

ตัว
อย
่าง
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1 เตรียมตัว สอบ เขา
โรงเรียนหมอ (กสพท)

ในบทแรกนี้จะขอชี้แจงหลักเกณฑและขอมูลตางๆ ส�าหรับการเตรียมสอบในหลักสูตรสาย
วทิยาศาสตรการแพทย (แพทยศาสตร, ทนัตแพทยศาสตร, สัตวแพทยศาสตร และเภสัชศาสตร) ผานระบบ 

การสอบกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทยในระบบ TCAS รอบที่ 3 หรือมีช่ือยอและเรียกกัน
จนคุนปากวา กสพท เพือ่เปนขอมูลในการตดัสินใจและวางแผนเตรยีมตวัวาควรจะเตรยีมสอบอยางไรใหมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เพราะนอกจาก “ความรู” ที่ส�าคญัมากๆ เพือ่จะใชในการสอบแลว แตสิง่ที่ส�าคญักวา
คือ “การวางแผนอยางมีกลยุทธ” เพราะ การเตรียมไปเยอะๆ ไมตรงจุด  มันก็ท�าใหเสียเวลาเปลา  

ดังนั้นการวางแผนจึงส�าคัญ รบกี่ครั้ง เราก็จะชนะอยางแนนอน !!!

รายวิชาและสัดส่วนคะแนนที่ใชในการคัดเลือกเขาศึกษา
คณะแพทยศาสตรทันตแพทยศาสตรสัตวแพทยศาสตรและ

เภสัชศาสตรผ่านการรับตรงของกสพท

นํ้าหนักคะแนน

ที่ใชในการเลือก

O-NET 0% วิทยา ศาสตร

คณิต ศาสตร

ภาษา อัง กฤษ

ภาษา ไทย

สังคมศึกษา

-

-

-

-

-

ผู สมัคร ที่ส� าเร็จ การ ศึกษามัธยม ศึกษา 

 ตอนปลาย จะ ตองสอบ O-NET คะแนนรวม 

ตอง เทากับ หรือ มาก กวา 60%

(หาก มี การ สอบมาก กวา 5 กลุม สาระวิชา 

 ให คิดเพียง 5 กลุม สาระวิชา นี้ เทานั้น )

กลุมสาระวิชาที่ตองสอบ
เงื่อนไข

กลุมสาระวิชา สัดสวน

ตัว
อย
่าง
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นํ้าหนักคะแนน

ที่ใชในการเลือก

วิชาสามัญ 70%

จัดสอบ โดย สทศ .
วิทยา ศาสตร

คณิต ศาสตร

ภาษา อัง กฤษ

ภาษา ไทย

สังคมศึกษา

1. การ ทดสอบ ศักยภาพ ในการเรียน รู ไดแก ความ สามารถ ในการจับใจ ความ 

คิด  วิเคราะห สังเคราะห เช่ือม โยง ความเปนเหตุ เปนผล และ การคิด แบบ มี 

วิจารณญาณ

2. การ ประเมิน แนว คิด ทาง จริยธรรม

(ใชคะแนนสอบที่สอบในปการศึกษาที่จัดสอบเทานั้น)

วิชาเฉพาะ 30%

40%

20%

20%

10%

10%

คะแนนแตละกลุม สาระวิ ชา ตอง ไดเทากบั หรอื 

มาก กวา 30%

กลุมสาระวิชาที่ตองสอบ
เงื่อนไข

กลุมสาระวิชา สัดสวน

สดัส่วนรอยละและเน้ือหาในการสอบวิชาเฉพาะแพทยของกสพท

รายวชิาและสดัสวนคะแนนที่ใชในการคดัเลอืกเขาศกึษาคณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร 

คณะ สัตวแพทยศาสตร และเภสัชศาสตร ผานการรับตรงของ กสพท

วิชาเฉพาะแพทย สวนการคิดแบบมีวิจารณญาณ

สวนจริยธรรมแพทย

สวนการคิดวิเคราะหเชื่อมโยง

100

100

100

กลุมสาระวิชาที่ตองสอบวิชา จํานวนคะแนน

ตัว
อย
่าง
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สวนการคิดอยางมี

วิจารณญาณ

ขอสอบปรนัย

5ตัวเลือก50ขอ75นาที

ขอสอบปรนัย

5ตัวเลือก80ขอ75นาที

สวนการคิดอยางมี

วิจารณญาณ

ขอสอบอัตนัย(ฝนรหัส)

ไมเกิน20ขอ75นาที

วิชาเฉพาะแพทย วิชาเฉพาะแพทย

คณะ/วิทยาลัยที่รวมสอบคัดเลือกรวมกับกสพท
และจำานวนรับโดยประมาณ

ที่ คณะ/สถาบัน เว็บไซต์ จ�านวนรบั
(โดยประมาณแต่ละปี)

01 คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน www.md.kku.ac.th 20

02 คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย admission.md.chula.ac.th 182

03
คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย-
โรงพยาบาลภูมิพล

admission.md.chula.

ac.th
30

04 คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม www.med.cmu.ac.th 55

05 คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร www.med.tu.ac.th 65

06 คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร www.meded.nu.ac.th 30

07 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

med.mahidol.ac.th 154

08
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี-
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยแพทยศาสตรเจาฟ้าจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ

med.mahidol.ac.th 20

09 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล www.si.mahidol.ac.th 262

ตัว
อย
่าง
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ที่ คณะ/สถาบัน เว็บไซต์ จ�านวนรบั
(โดยประมาณแต่ละปี)

10 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี) www.rsu.ac.th/medicine 50

11 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลเลิดสิน) www.rsu.ac.th/medicine 15

12 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ www.med.swu.ac.th 180

13 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ medinfo.psu.ac.th 40

14 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.vajira.ac.th 70

15 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย) www.pcm.ac.th 57

16 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (หญิง) www.pcm.ac.th 38

17 สำานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี im.sut.ac.th 10

18 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา med.buu.ac.th 30

19 สำานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
www.mfu.ac.th/school/

medicine
12

20 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม www.medsiamu.com 15

21 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.dent.chula.ac.th 80

22 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล www.dt.mahidol.ac.th 83

23 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.dent.cmu.ac.th 24

24 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ www.dent.psu.ac.th 20

25 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ www.dent.swu.ac.th 55

26 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น www.dentistry.kku.ac.th 15

27 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ www.dentistry.tu.ac.th 30

28 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร www.dent.nu.ac.th 17

ตัว
อย
่าง
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ที่ คณะ/สถาบัน เว็บไซต์ จ�านวนรบั
(โดยประมาณแต่ละปี)

29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.vet.chula.ac.th 150

30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.vet.ku.ac.th 100

31 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น www.vet.kku.ac.th 30

32 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.vet.cmu.ac.th 25

33 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร www.vet.mut.ac.th 10

34 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล www.vs.mahidol.ac.th 40

35
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย

vet.rmutsv.ac.th 30

36
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลตะวันออก

vet.rmutto.ac.th 10

37 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม www.vet.msu.ac.th 10

38
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม)

www.pharm.chula.ac.th 75

39
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ)

www.pharm.chula.ac.th 80

40 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
www.pharmacy.mahidol. 

ac.th
120

41 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.pharmacy.cmu.ac.th 65

42
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม)

pharmacy.swu.ac.th 20

43
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม)

pharmacy.swu.ac.th 20

44
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม)

www.phar.ubu.ac.th 10

45 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ www.pharm.tu.ac.th 45

ตัว
อย
่าง
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ที่ คณะ/สถาบัน เว็บไซต์ จ�านวนรบั
(โดยประมาณแต่ละปี)

46
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม)

www.pharmacy.msu.ac.th 10

47 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา pharm.buu.ac.th 100

48
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
(สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม)

www.pharmacy.siam.

edu
15

49
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
(สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม)

www.hcu.ac.th/faculty-

of-pharmacy
20

รวมรับโดยประมาณ 2,644

ตัว
อย
่าง
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สถิติคะแนนสูงสุด-ตํ่าสุดปการศึกษา2559-2561

คณะ/สถาบัน
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561

สูงสุด ต�า่สุด เฉลี่ย สูงสุด ต�่าสุด เฉลี่ย สูงสุด ต�่าสุด เฉลี่ย
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

65.2289 62.4500 63.5535 69.5478 65.9550 67.3169 68.3576 62.1452 63.9520

คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

82.3294 69.3922 73.3632 88.3684 74.1567 78.2047 83.5571 72.5505 76.0019

คณะแพทยศาสตร์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั -
กรมแพทย์ทหารอากาศ
กองทับอากาศ

- - - - - - 75.9047 64.6948 67.5366

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

67.9533 63.8756 65.2269 74.9483 67.1346 68.6950 74.7602 62.6402 65.3783

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

67.0517 63.3253 64.5306 74.1234 66.6727 68.6802 67.8786 64.3783 65.4942

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร

62.8521 60.9341 61.5263 67.7389 63.8961 64.9329 63.3397 60.1791 61.0664

คณะแพทยศาสตร์  
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล

77.4861 65.9556 67.8556 83.5167 70.1089 72.7460 75.8092 67.8380 69.7292

คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล -
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

- - - 73.6889 68.7511 69.8888 70.2456 67.3674 67.8420

คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล

82.8383 67.3750 72.3985 87.2823 69.8022 74.5958 82.1095 68.5558 72.1326

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต  
(โรงพยาบาลราชวิถี)

63.0488 57.6694 59.2213 65.0900 60.4280 62.1878 61.9420 59.1118 59.7989

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต  
(โรงพยาบาลเลิดสิน)

62.9267 58.2237 59.6843 67.6126 57.5555 60.4161 60.3927 58.8323 59.1734

ตัว
อย
่าง
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คณะ/สถาบัน
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561

สูงสุด ต�่าสุด เฉลี่ย สูงสุด ต�่าสุด เฉลี่ย สูงสุด ต�่าสุด เฉลี่ย

คณะแพทยศาสตร์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

69.1133 61.4835 62.9795 70.9078 64.6472 66.0902 67.3935 61.0674 62.9155

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

65.1273 60.6033 62.1064 71.6845 63.2856 65.6903 75.8788 61.2480 63.4429

คณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล 
มหาวทิยาลัยนวมนิทราธริาช

70.0806 64.2825 65.4373 70.0943 67.6822 68.7463 68.2445 65.8086 66.6392

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า (ชาย)

67.8739 60.8572 62.5973 79.7595 63.1105 65.0768 81.4532 60.7180 63.7075

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
พระมงกุฎเกล้า (หญิง)

73.2239 61.6360 63.3417 70.6539 65.6633 67.3973 67.6141 62.7497 64.3830

ส�านักวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี

- - - - - - 60.9815 60.0789 60.5086

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

- - - - - - 63.3750 60.6682 61.4097

ส�านักวิชาแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง

- - - - - - 62.7874 60.1338 60.9354

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสยาม

- - - - - - 58.7456 57.8703 58.2519

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

80.5541 65.2483 68.7012 82.1711 68.5300 72.5198 79.4039 66.1968 69.4614

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

73.9494 62.5024 64.1701 79.2411 66.4149 68.8634 69.4392 63.6321 65.1953

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

62.7899 60.5139 61.0594 67.0335 36.1111 64.3813 65.5153 60.4394 61.5534

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

61.4343 59.5711 60.2419 65.8661 62.3430 62.9727 63.7371 60.1556 60.7905

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

64.9494 61.5578 62.0971 67.6489 63.6189 64.7714 63.5964 60.8447 62.1074

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

63.3038 60.6767 61.3094 67.3850 63.2961 64.1667 63.5680 59.4120 60.4078

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

63.0933 61.2083 61.9292 67.1650 64.0866 65.3609 65.5047 61.1052 62.3817

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร

- - - - - - 60.9138 58.9929 59.6746

ตัว
อย
่าง
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คณะ/สถาบัน
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561

สูงสุด ต�า่สุด เฉลี่ย สูงสุด ต�่าสุด เฉลี่ย สูงสุด ต�่าสุด เฉลี่ย

ส�ำนักวิชำทนัตแพทยศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสีรุนำรี

- - - - - - 59.8564 58.0212 58.6957

คณะสัตวแพทยศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

63.9256 54.7454 57.6585 68.8039 56.3956 59.4236 68.8541 56.1748 57.8821

คณะสัตวแพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น

56.6328 53.3336 64.7336 60.8486 55.8933 57.9683 58.6348 53.8952 54.5809

คณะสัตวแพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

58.5291 53.6611 55.4967 60.5502 56.6391 57.9715 60.0855 54.6929 56.1144

คณะสัตวแพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
มหำนคร

53.1202 48.7974 50.8246 55.4995 51.1067 53.1971 55.0855 53.8952 54.5809

คณะสัตวแพทยศำสตร์
มหำวิทยลัยมหิดล

61.0022 54.4400 56.8623 64.4182 55.9646 58.4552 63.0352 55.5245 56.2558

คณะสัตวแพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลศรีวิชัย

- - - - - - 52.5467 47.9680 50.0963

คณะสัตวแพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลตะวันออก

- - - - - - 52.2921 49.6883 50.8090

คณะสัตวแพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

- - - - - - 54.8056 51.2905 52.3174

คณะเภสัชศำสตร์
จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
(กำรบรบิำลทำงเภสชักรรม)

- - - 68.5417 61.3866 63.5037 68.8824 54.6582 57.8611

คณะเภสัชศำสตร์
จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
(เภสชักรรมอตุสำหกำร)

- - - 71.6344 61.5622 64.9165 70.8314 55.2877 59.0128

คณะเภสัชศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหิดล

- - - 70.9372 60.6488 62.6620 62.0618 55.4021 59.0128

คณะเภสัชศำสตร์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

- - - 65.1050 59.9339 61.4459 60.2067 54.0685 56.0467

คณะเภสัชศำสตร์
มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
(กำรบริบำลเภสัชกรรม)

- - - 64.7433 59.5077 60.7749 59.5562 55.2379 56.3941

ตัว
อย
่าง
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คณะ/สถาบัน
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561

สูงสุด ต�่าสุด เฉลี่ย สูงสุด ต�่าสุด เฉลี่ย สูงสุด ต�่าสุด เฉลี่ย

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
(วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม)

- - - 63.8877 57.9933 59.3596 58.8417 55.3691 56.5845

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(การบรบิาลทางเภสชักรรม)

- - - 57.5227 52.7877 54.5812 59.1771 54.0295 55.1471

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(เภสชักรรมอตุสาหการ)

- - - - - - 54.4373 52.6367 53.4754

คณะเภสชัศาสตร์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

- - - 61.9889 57.6656 59.1380 59.8162 56.4185 57.5198

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(การบรบิาลทางเภสชักรรม)

- - - 61.7004 55.9879 57.9406 57.0712 54.8641 55.6710

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(การบรบิาลทางเภสชักรรม)

- - - 59.7686 55.7882 57.4416 58.0682 53.8173 54.9072

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

- - - - - - 56.5144 52.1608 53.6315

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์
(การบรบิาลทางเภสชักรรม)

- - - - - - 58.7839 53.3665 54.7952

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์
(เภสัชกรมอุตสาหการ)

- - - - - - 58.6003 52.5350 54.1673

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพายัพ
(การบรบิาลทางเภสชักรรม)

- - - - - - 53.7776 48.5450 50.8311

ตัว
อย
่าง
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คาสถิติตางๆของการสอบวิชาเฉพาะแพทยทั้ง3ฉบับ
ปการศึกษา2559,2560และ2561

82.2222

0.00000

38.2630

11.3187

67.5000

7.5000

36.7100

7.3851

100.0000

0.0000

83.4457

13.0673

237.3611

15.5556

158.2979

23.5191

72.5000

0.0000

44.6789

7.8818

70.0000

6.3500

41.1335

8.0453

100.0000

0.0000

72.1658

23.1590

100.0000

0.0000

80.1563

15.9126

82.2222

2.2222

32.9007

10.3402

244.0278

2.2222

157.6737

26.2960

91.1111

0.00000

46.7241

12.8024

251.6667

26.6667

160.4320

35.3653

MAX

MIN

AVG

S.D.

ฉ. 1

(100)

ฉ. 1

(100)

ฉ. 1

(100)

ฉ. 3

(100)

ฉ. 3

(100)

ฉ. 3

(100)

ฉ. 2

(100)

ฉ. 2

(100)

ฉ. 2

(100)

รวม

(300)

รวม

(300)

รวม

(300)

2559 2560 2561

คาสถติิตางๆของการสอบวิชาสามัญ(สทศ.)ปการศึกษา2561

วิชา Amount Total Min Max Mean S.D.

ภาษาไทย 159,850 100.00 0.00 98.00 56.52 14.09

สังคมศึกษา 157,067 100.00 4.00 88.00 36.59 11.86

ภาษาอังกฤษ 160,718 100.00 3.75 97.50 34.14 14.75

คณิตศาสตร์ 117,505 100.00 0.00 100.00 26.96 12.71

ฟิสิกส์ 94,333 100.00 0.00 100.00 26.95 12.60

เคมี 89,711 100.00 0.00 100.00 27.43 11.25

ชีววิทยา 94,619 100.00 1.25 100.00 28.80 11.16

ตัว
อย
่าง
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1. เป็นผูท่ีมีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตยสุจริต ท่ีสามารถแสดงใหเห็นได
ทกุขัน้ตอน ต้ังแตข้ันตอนการสมัครสอบ การสอบขอเขียน การสัมภาษณ และการตรวจสุขภาพ

2. เป็นผูสำาเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร หรอืกำาลังศกึษาช้ันปสุีดทาย

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และคาดวาจะจบการศึกษากอนเดือนกรกฎาคม ของปีถััด

ไป ยกเวนผูที่สมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  

ตองสำาเร็จการศึกษาในสายวิทยาศาสตรหรือเทียบเทา เทานั้น

3. เป็นผูมีสัญชาติไทย (ยกเวนผูที่สมัครเขาศึกษาในสถาบันเอกชนที่เขารวมกับ กสพท)สสดด
4. เป็นผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนท่ีจะไปปฏิบัติงานในสวนราชการหรือหนวยงานตางๆ ของรัฐ 

ตามระเบียบของทางราชการ เรื่องการปฏิบัติงานชดใชทุน สำาหรับผูสมัครในหลักสูตร 

แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

ยกเวนผูที่สมัครเขาศึกษาในสถาบันเอกชนที่เขารวมกับ กสพท

5. ไมเปน็ผูกำาลงัศกึษาในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศกึษาของรฐั (เวนแตไดลาออกจากการศกึษา

กอนวันที่ 17 เมษายนของปีการศึกษาที่สมัครสอบ) และในหลักสูตรตอไปนี้  

 a. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (สำาหรับผูสมัครในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) 

 b. หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ (สำาหรบัผูสมคัรในหลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ) 

 c. หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สำาหรับผูสมัครในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต)

  d. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (สำาหรับผู สมัครในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต)

6. ไมเป็นผูกำาลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐ ยกเวน ผูที่ได 

ลาออกจากการศึกษากอนวันที่ 19 ตุลาคมของปีการศึกษาที่สมัครสอบ และผูที่คาดวาจะ 

จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษาท่ีสมัครสอบ (ผูที่ศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 หมายถึง  

ผูทีม่สีถานภาพนสิติ/นกัศกึษาเกนิกวาชัน้ปทีี ่1 อนัไดแก ผูที่ไดลงทะเบยีนในรายวิชาบงัคบั

ของชั้นปีท่ีสูงกวาปีท่ี 1 หรือผูมีสิทธิ์ลงทะเบียนในรายวิชาบังคับต้ังแตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป  

แมจะไดลาพัก/ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาแลว)

7. ไมเป็นผูท่ีไดรับการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในสถาบันที่เขารวมการคัดเลือกบุคคล

เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ในปีการศึกษาเดียวกันกับท่ีสมัคร

สาขาวิชาในกลุม กสพท ในรอบที่ 1 การรับดวย Porfolio และรอบที่ 2 การรับแบบโควตา

คุณสมบัติของผูสมัคร

ตัว
อย
่าง
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8. ไมมีปญหาสุขภาพทั้งดานรางกายและจิตใจที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษาและประกอบ

วิชาชีพแพทยหรือทันตแพทยหรือสัตวแพทยหรือเภสัชกร ตามแนวทางคุณสมบัติ
เฉพาะของผูสมัครเขาเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลัก สูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ของ กสพท (ดูราย
ละเอียดทาง website ไดที่ www9.si.mahidol.ac.th)

9. สำาหรับวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อเปน

นักเรียนแพทยทหารหรือนักศึกษาแพทย ตามที่ทางวิทยาลัยฯ กำาหหนด 
10. (ดูรายละเอียดทาง website ไดที่ www.pcm.ac.th)

คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครเขาเรียนหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตตามประกาศของกลุมกสพทพ.ศ.2559

โดยเปนการสมควรกำา หหน ดคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครเขาเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ใหเหมาะสม โดยยึดหลักสำาคัญ 3 ขอ คือ 1. ไมกอใหเกิดอันตรายตอผูปวย 2. ไมกอใหเกิดอันตราย
ตอผูสมัครเขาศึกษาวิชาแพทยศาสตร และ 3. เพื่อไมใหเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และ
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย จึงมีมติยกเลิกประกาศกลุมสถาบันแพทยศาสตร
แหงประเทศไทย เร่ือง คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครเขาเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณทิต ลงวันที่ 21 

กรกฎาคม 2557 และไดกำาหนดคุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตใหม ฉบับ 

พ.ศ. 2559 ดังตอไปนี้

1.  ตองมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในสวนราชการหรือหนวยงานตางๆ ของรัฐไดหลังจาก
จบการศึกษาแลว โดยตองสามารถททำาสญัญาผกูพนัฝายเดยีว หรอืสัญญาปลายเปดกบัรฐับาล ตามระเบยีบ
และเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย (ยกเวนผูเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)

2.  ตองมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเปน
อุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังตอไปนี้

2.1  มีปญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเปนอันตรายตอตนเอง และ/หรือผูอื่น เชน โรคจิต 

(psychotic disorders) โรคอารมณผิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (severe neurotic  

disorders) โรคบคุลิกภาพผดิปกต ิ(personality disorders) ชนดิ antisocial personality disorders หรอื 

borderline personality disorders รวมถงึปญหาทางจติเวชอืน่ๆ อนัเปนอปุสรรคตอการศกึษา การปฏบิตังิาน
และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
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2.2  เปนโรคตดิตอในระยะตดิตออนัตราย ที่อาจเกดิอนัตรายตอตนเอง ตอผูปวย หรอืสงผลให
เกดิความพกิารอยางถาวร อนัเปนอปุสรรคตอการศกึษา การปฏิบตัิงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

2.3  เปนโรคไมติดตอหรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายตอตนเอง  
ตอผูปวย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

2.4  มีความพิการทางรางกายอันอาจเปนอุปสรรค ตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และ
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม

2.5  มคีวามผดิปกติในการไดยนิทัง้สองขาง โดยที่ระดบัการไดยนิเฉล่ียที่ความถี ่500 - 2,000 
เฮิรตซ สูงกวา 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะค�าพูด (speech discrimination score)  

นอยกวารอยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลลประสาทการไดยิน (sensorineural hearing 

loss) อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.6  มีความผิดปกติในการเหน็ภาพ และคณะกรรมการแพทยผูตรวจรางกายของสถาบนันัน้ๆ 

เห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยมีอยางนอยขอใด
ขอหนึ่ง ดังตอไปนี้

2.6.1  ตาบอดสีอยางรุนแรง โดยไดรับการตรวจอยางละเอียดแลว
2.6.2  ระดับการมองเห็นในตาขางดี เมื่อแกไขดวยแวนสายตาแลว แยกวา 6/12 หรือ 

20/40

2.7  โรคหรอืความพกิารอืน่ๆ ซึง่มไิดระบุไว และคณะกรรมการการแพทยผูตรวจรางกายของ
สถาบันนั้นๆ เห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อนึง่ส�าหรบัปญหาสขุภาพหรอืโรคในขอ 2 ใหแตละคณะ/วิทยาลยั/ส�านกัวิชา เปนผูพจิารณาตดัสิน 

ทั้งนี้ผลการพิจารณาของคณะ/วิทยาลัย/ส�านักวิชา ถือเปนที่สิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559

คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครเขาเรียนหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตตามประกาศของกลุม

กสพทพ.ศ.2559

โดยเปนการสมควรก�าหหน ดคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครเขาเรียนหลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ 

ใหเหมาะสม โดยยึดหลักส�าคัญ 3 ขอ คือ 1. ไมกอใหเกิดอันตรายตอผูปวย 2. ไมกอใหเกิดอันตรายตอ
ผูสมัครเขาศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรเอง และ 3. เพื่อไมใหเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน 

และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
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	 องคกรผูบริหารคณะทันตแพทยศาสตรแหงประเทศไทย	เห็นควรก�าหนดคุณสมบัติของผูสมัคร
เขาศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต	ดังตอไปนี้

1.		ตองมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในสวนราชการหรือหนวยงานตางๆ	ของรัฐไดหลังจาก
จบการศึกษาแลว	โดยตองสามารถท�าสญัญาผกูพันฝายเดยีว	หรอืสัญญาปลายเปดกบัรฐับาล	ตามระเบยีบ
และเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย

2.		ผูที่สอบผานขอเขียนจะตองผานการสอบสัมภาษณ	โดยตองมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง	และ
ปราศจากโรค	อาการของโรค	หรือความพกิารอนัเปนอปุสรรคตอการศกึษา	การปฏบิตัิงาน	และการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม	ดังตอไปนี้

2.1		มีปญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเปนอันตรายตอตนเอง	และ/หรือผูอื่น	เชน	โรคจิต	
(psychotic	disorders)	โรคอารมณผิดปกติ	(mood	disorders)	โรคประสาทรุนแรง	(severe	neurotic	
disorders)	โรคบุคลิกภาพผิดปกติ	(personality	disorders)	ชนิด	antisocial	personality	disorders	
หรือ	borderline	personality	disorders	รวมถึงปญหาทางจิตเวชอื่นๆ	อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

2.2		เปนโรคติดตอในระยะติดตออนัตราย	ที่อาจเกดิอนัตรายตอตนเอง	ตอผูปวย	หรอืสงผลให
เกิดความพิการอยางถาวร	อนัเปนอปุสรรคตอการศกึษา	การปฏิบัติงาน	และการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม

2.3		เปนโรคไมติดตอหรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา	ท่ีอาจเกิดอันตรายตอตนเอง	
ตอผูปวย	และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

2.4		มีความพิการทางรางกายอันอาจเปนอุปสรรคตอการศึกษา	การปฏิบัติงาน	และ
การประกอบวิชาชีพทันตกรรม

2.5		มีความผิดปกติในการไดยินทั้งสองขาง	โดยที่ระดับการไดยินเฉลี่ยที่ความถี่	500-2,000	
เฮิรตซ	สูงกวา	40	เดซิเบล	และความสามารถในการแยกแยะค�าพูด	(speech	discrimination	score)	 
นอยกวารอยละ	70	จากความผิดปกติของประสาทและเซลลประสาทการไดยิน	(sensorineural	hearing	
loss)	อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา	การปฏิบัติงาน	และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

2.6		มีความผิดปกติในการเห็นภาพ	โดยมีระดับการมองเห็นในตาขางดี	เมื่อแกไขดวย
แวนสายตาแลว	แยกวา	6/12	หรือ	20/40	ซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษา	การปฏิบัติงาน	และการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม

2.7		มีภาวะตาพรองสีทุกสี	(total	color	blindness)	อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา	 
การปฏิบัติงาน	และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

2.8		โรคหรอืความพกิารอืน่ๆ	ซึง่มไิดระบุไว	และคณะกรรมการการแพทยผูตรวจรางกายของ
สถาบันนั้นๆ	เห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษา	การปฏิบัติงาน	และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
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ทั้งนี้ ส�ำหรับปญหำสุขภำพหรือโรคในขอ 2 ใหแตละคณะ/วิทยำลัย พิจำรณำตัดสิน ซึ่งผลกำร
พิจำรณำของคณะ/วิทยำลัย ถือเปนที่สิ้นสุด

*ขอมูลน�ำสงจำกองคกรผูบรหิำรคณะทนัตแพทยศำสตรแหงประเทศไทย วันที ่30 มถินุำยน พ.ศ. 2559

คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครเขาเรียน
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตตามประกาศภาคี

คณบดีแพทยสัตวแพทยศาสตรแหงประเทศไทยพ.ศ.2559

โดยเปนกำรสมควรก�ำหนดคณุสมบัติเฉพำะของผูสมคัรเขำเรยีนหลักสูตรสัตวแพทยศำสตรบัณฑติ
ใหเหมำะสม โดยยึดหลักส�ำคัญ 3 ขอ คือ 1. ไมกอใหเกิดอันตรำยตอผูปวย 2. ไมกอใหเกิดอันตรำย
ตอนักศึกษำเอง และ 3. เพื่อไมใหเปนอุปสรรคตอกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพ
กำรสัตวแพทย

กลุมภำคีคณบดีคณะสตัวแพทยศำสตรแหงประเทศไทย ไดก�ำหนดคณุสมบตัิของผูสมคัรเขำศกึษำ
หลักสตูรสตัวแพทยศำสตรบณัฑติ คอื ผูสมคัรตองมีสุขภำพสมบรูณแข็งแรง และปรำศจำกโรค อำกำรของ
โรค หรือควำมพิกำรอันเปนอุปสรรคตอกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพกำรสัตวแพทย 

ดังตอไปนี้

1.  มีปญหำทำงจิตเวชขั้นรุนแรงอันอำจเปนอันตรำยตอตนเอง และ/หรือผูอื่น เชน โรคจิต 

(psychotic disorders) โรคอำรมณผิดปกติ (mood disorders) โรคประสำทรุนแรง (severe neurotic 

disorders) โรคบุคลิกภำพผิดปกติ (personality disorders) ชนิด antisocial personality disorders 

หรือ borderline personality disorders รวมถึงปญหำทำงจิตเวชอื่นๆ อันเปนอุปสรรคตอกำรศึกษำ  

กำรปฏิบัติงำนและกำรประกอบวิชำชีพกำรสัตวแพทย

2.  เปนโรคตดิตอในระยะตดิตออนัตรำย ที่อำจเกดิอนัตรำยตอตนเอง ตอผูปวย หรอืสงผลใหเกดิ
ควำมพกิำรอยำงถำวร อนัเปนอปุสรรคตอกำรศกึษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพกำรสัตวแพทย

3.  เปนโรคไมตดิตอหรอืภำวะอนัเปนอปุสรรคตอกำรศกึษำ ที่อำจเกดิอนัตรำยตอตนเอง ตอผูปวย 

และกำรประกอบวิชำชีพกำรสัตวแพทย

4.  มีควำมพกิำรทำงรำงกำยอนัอำจเปนอปุสรรค ตอกำรศกึษำ กำรปฏบิตัิงำน และกำรประกอบ
วิชำชีพกำรสัตวแพทย

5.  มีควำมผิดปกติในกำรไดยินทั้งสองขำง โดยที่ระดับกำรไดยินเฉลี่ยที่ควำมถี่ 500-2,000 
เฮิรตซ สูงกวำ 40 เดซิเบล และควำมสำมำรถในกำรแยกแยะค�ำพูด (speech discrimination score)  
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นอยกวารอยละ 70 จากความผดิปกติของประสาทและเซลลประสาทการไดยนิ (sensorineural hearing loss)  

อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย

6.  มีความผิดปกติในการเห็นภาพ และคณะกรรมการแพทยผูตรวจรางกายของสถาบันนั้นๆ 
เห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย โดยมีระดับ
การมองเห็นในตาขางดี เมื่อแกไขดวยแวนสายตาแลว แยกวา 6/12 หรือ 20/40

7.  โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิไดระบุไว และคณะกรรมการการแพทยผูตรวจรางกายของ
สถาบันนั้นๆ เห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย

ทั้งนี้ ส�าหรับปญหาสุขภาพหรือโรคในขอใดขอหนึ่ง ใหแตละคณะ/สถาบัน พิจารณาตัดสิน        

ซึ่งผลการพิจารณาของคณะ/สถาบัน ถือเปนที่สิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครเขาเรียน
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตตามประกาศศูนยประสานงาน

การศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทยพ.ศ.2559

โดยเปนการสมควรก�าหนดคณุสมบัติเฉพาะของผูสมคัรเขาเรยีนหลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑติผาน
การคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท ใหเหมาะสม โดยพิจารณาหลักการส�าคัญ คือ ไมกอใหเกิดอันตราย
ตอผูรบับรกิาร ไมกอใหเกดิอนัตรายนสิตินกัศกึษาเภสัชศาสตรเอง และเพือ่ไมใหเปนอปุสรรคตอการศกึษา 

การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังตอไปนี้

1.  ตองมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในสวนราชการหรือหนวยงานตางๆ ของรัฐไดหลังจาก
จบการศึกษาแลว โดยตองสามารถท�าสญัญาผกูพันฝายเดยีว หรอืสัญญาปลายเปดกบัรฐับาล ตามระเบยีบ
และเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย (ยกเวนผูเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)

2.  ตองมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเปน
อุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังตอไปนี้

2.1  มีปญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเปนอันตรายตอตนเอง และ/หรือผูอื่น เชน โรคจิต 

(psychotic disorders) โรคอารมณผิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (severe neurotic 

disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) ชนิด antisocial personality disorders 

หรือ borderline personality disorders รวมถึงปญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา  

การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

2.2  เปนโรคติดตอในระยะติดตออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายตอตนเอง ตอผูรับบริการ และ
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การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

2.3  เปนโรคไมติดตอหรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา ท่ีอาจเกิดอันตรายตอตนเอง   
ตอผูรับบริการ และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

2.4  มีความพิการทางรางกายอันอาจเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และ        
การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

2.5  มีความผิดปกติในการไดยินทั้งสองขาง โดยที่ระดับการไดยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000    
เฮิรตซ สูงกวา 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะค�าพูด (speech discrimination score)  

นอยกวารอยละ 70 จากความผดิปกติของประสาทและเซลลประสาทการไดยนิ (sensorineural hearing loss)  

อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

2.6  มีความผิดปกติในการเห็นภาพ ระดบัการมองเหน็ในตาขางด ีเมือ่แกไขดวยแวนสายตาแลว  
แยกวา 6/12 หรือ 20/40 และคณะกรรมการแพทยผูตรวจรางกายของสถาบันนั้นๆ เห็นวาเปนอุปสรรค
ตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

หมายเหต ุไมจ�ากดัสทิธิผูสอบผานการคดัเลือกที่มตีาพรองสีในการเขาเรยีนหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต และสถาบันการศึกษาอาจท�าการตรวจตาพรองสีใหกับนักศึกษาตามวิธีการทดสอบที่สถาบันนั้นๆ 
ก�าหนด เพื่อประโยชนของผูรับการตรวจเอง

2.7  โรคหรอืความพกิารอืน่ๆ ซึง่มไิดระบุไว และคณะกรรมการการแพทยผูตรวจรางกายของ
สถาบันนั้นๆ เห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

ทั้งนี้ ส�าหรับปญหาสุขภาพหรือโรคในขอ 2 ใหแตละคณะพิจารณาตัดสิน ทั้งนี้ผลการพิจารณา
ของคณะ ถือเปนที่สิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
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กระบวนการคัดเลือกผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตและเภสัชศาสตรบัณฑิต

1. ผูมีคณุสมบตัิตามที ่กสพท กำาหนด ตองเขาสอบวิชาเฉพาะกบั กสพท และเขาสอบวิชาสามญั 

กับ สทศ. ตามหลักเกณฑ์และเวลาที่กำาหนด

2. ผูสมคัรทีจ่บการศกึษามธัยมศกึษาตอนปลาย และผูสมคัรทีจ่บการศกึษาจากโรงเรยีนนานาชาติ

ในประเทศไทย ตองเขาสอบ O-NET ในปีการศึกษานั้นๆ ที่สมัครสอบ ตามขอกำาหนดของ สทศ. และ

ตองไดคะแนนรวม 5 กลุ่มสาระวิชา (วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม) ไม่นอยกว่ารอยละ 60 หากไดคะแนนรวม O-NET นอยกว่ารอยละ 60 จะถูก 

ตัดชื่อออกจากการคัดเลือก

3. กสพท จะนำาคะแนนการสอบวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดย กสพท รวมกับคะแนนสอบวิชาสามัญ 

ที่จัดสอบโดย สทศ. ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในประกาศของ กสพท มาประมวลผลเพื่อจัดเรียงลำาดับ 

ผูสมัครของแต่ละสาขาวิชา แลวจัดส่งรายชื่อเขาระบบ TCAS เพื่อให ทปอ. ประมวลผลการจัดลำาดับผูมี

สิทธิ์เขาสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพของแต่ละสาขาวิชา

4. ผูไดรับคัดเลือกฯ ตามขอ 3 จะตองเขาสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพตามวัน เวลา  

ที่สถาบันกำาหนด

5. กสพท ส่งรายชื่อผูผ่านการคัดเลือกจากการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ (สาขาวิชา

พิจารณารับเขาศึกษาและผูสมัครยืนยันสิทธิเขาศึกษา) เขาระบบ TCAS

6. ผูสมัครที่มีลักษณะตามขอ 6.1 - 6.5 ถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการเขารับการคัดเลือก ถึงแมว่า 

จะไดรับการส่งชื่อเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดแลวก็ตาม จะถูกถอนสภาพการเป็นนิสิต/นักศึกษาของ

สถาบันนั้นๆ หากปรากฏภายหลังว่าเป็นผูที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

 6.1 ขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  

 6.2 ใหขอมูลเท็จ หรือจงใจปกปิดขอมูล 

 6.3 เอกสารไม่ถูกตอง ไม่ครบถวน หรือไม่ตรงกับที่อัปโหลด 

 6.4 ปฏิบัติไม่ครบขั้นตอนที่กำาหนด 

 6.5 กรณีไม่สมควรอื่นๆ นอกเหนือจากขอ 6.1 - 6.4 ซึ่งคณะกรรมการอำานวยการ กสพท 

จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
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หลักเกณฑทั่วไป

1. หากมีผู้ร้องเรียนเรื่องการตรวจข้อสอบวิชาเฉพาะ กสพท ขอสงวนสิทธ์ิจะให้ตรวจสอบ

เฉพาะกระดาษคำาตอบของผู้ร้องเรียนคนนั้นเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ดูข้อสอบและเฉลย  

รวมทั้งไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือถ่ายสำาเนากระดาษคำาตอบ 

2. กสพท สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้สิทธ์ิการสอบวิชาเฉพาะ สอบสัมภาษณ์และ 

ตรวจสุขภาพ หากพบว่าเป็นผู้กระทำาความผิดหรือร่วมกระทำาความผิดในการทุจริตใดๆ 

หรือปลอมแปลงเอกสาร หรือความผิดอื่นๆ เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ใน

ช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

3. ในกรณีท่ีมีการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพแล้ว ผู้นั้นไม่ไป 

แสดงตนตามวันเวลาที่กำาหนด จะถือว่าผู้นั้นไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ 

รับตรง รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน)

4. หลังจากประกาศผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ รอบท่ี 3 แล้ว กสพท ขอสงวนสทิธิ์

ให้คณะ/วิทยาลัยสามารถโอนโควตาท่ีมีผู้สละสิทธ์ิ/ไม่ใช้สิทธ์ิไปรับรอบท่ี 4 และ/หรือ รอบที่ 5 

ในระบบ TCAS ตามที่สถาบันได้แจ้งไว้กับ ทปอ.

5. ในกรณีอ่ืนๆ ที่มิได้ระบุไว้ในประกาศของ กสพท ให้ถือตามระเบียบการสอบคัดเลือก

ของ สอท./ทปอ. โดยทาง กสพท ขอสงวนสิทธิ์ให้คณะอนุกรรมการจัดการสอบคัดเลือกฯ 

เป็นผู้มีอำานาจพิจารณาเสนอคณะกรรมการอำานวยการ กสพท ตัดสิน รวมถึงในกรณีที่ 

มีปัญหาหรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การตัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร 

แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

และหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ ทัง้นีผ้ลการพจิารณาของคณะกรรมการอำานวยการ กสพท 

ถือเป็นที่สิ้นสุด
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คำ�ถ�มที่พบบอย

1. ผมเรียนอยูคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยของรัฐ เขาเรียนเมื่อปการศึกษา 2558     

ผานรายวิชาของชั้นปที่ 1 แตผมจะขอ drop เพื่อที่จะมาสมัครสมัครสอบไดมั้ยครับ 

ตอบ  ไม สามารถ สมัคร ได เพราะนักศึกษาผานราย วิชา ของช้ันปที่ 1 แลวจึงถือเปนผูที่
มี สิทธิ์ลงทะเบียนในวิชาบังคับ ตั้งแตช้ันปที่ 2 ข้ึนไป ไมวานักศึกษาจะใชสิทธิ์นั้น
หรอืไมกต็าม แตสทิธิ์ก็ยงัคงอยู นกัศกึษายงัสามารถกลับมาใชสทิธิ์ไดเมือ่ครบกำาหนด 

กรณีนี้นักศึกษาจะตองลาออกจากการศึกษากอนวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559  

จึงจะสมัครได

2. ดฉัินเรยีนอยูคณะสหเวชศาสตรช้ันปท่ี 2 ในมหาวิทยาลยัของรฐั ดฉัินมีสทิธิ์สมคัรสอบหรอื

ไมคะ (กรณีตองการสมัคร เขา ศึกษา ใน ปการ ศึกษา 2560)

ตอบ  ไมสามารถสมัครได เพราะไมเปนไปตามคุณสมบัติพื้นฐาน ขอ 2.5 ที่วา “ไมเปนผูที่
กำาลังศึกษาเกินชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐ ยกเวนผูที่ได
ลาออกจากการศกึษากอนวันที ่15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ....” กรณีนี ้นกัศกึษาจะตอง
ลาออกจากการศึกษากอนวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จึงจะสมัครได

3. ผมเรียนอยูมหาวิทยาลัยช้ันปท่ี 2 ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ผมไมเขาใจวาทำาไม กสพท จึง
ไมใหโอกาสผมสมัครสอบ ผมมีความตัง้ใจจรงิท่ีจะเปนแพทยครบั ปที่แลวก็มาสอบแตพลาด 

ปนี้ผมตัง้ใจมากครบัท่ีจะสมัครสอบอกีครัง้ ผมมัน่ใจวาผมจะทำาคะแนนไดดีครบั ปท่ีผานมา
ผมสอบไดคะแนนดมีากครบัไดรบัทุนยกเวนคาหนวยกติตลอดปการศกึษา 2559 นี ้แตผมก็
ยังอยากเปนแพทยครับ ผมจะไปลาพักการศึกษาไวกอนครับ อาจารยตองเห็นใจผมนะครับ 

เพราะหากผมสอบไมไดในปนี ้ผมจะไดยังมีที่เรยีนจะไดกลบัมาเรยีนและเตรยีมตวัสอบใหมได 
แตหากผมสอบเขาแพทยได ผมก็จะไปลาออกทันทีครับ ผมอยากขอโอกาสสมัครสอบครับ 

ตอบ  กสพท แจงเพื่อทราบวา การดำาเนินการสอบรับตรงของ กสพท นั้น มีเจตนารมณ
เบื้องตนเพื่อลดปญหาอันจะเปนเหตุใหมีการสละสิทธิ์และมีที่นั่งวางในแตละสถาบัน 

การกำาหนดคุณสมบัติจึงไดกระทำาเพื่อใหผูที่ยังไมมีที่ศึกษาเลาเรียนไดเขามาตามที่

นั่งที่มีอยูอยางจำากัด และเนื่องจาก กสพท ไมประสงคใหผูที่มีที่นั่งในมหาวิทยาลัย
อยูแลวเขามาสอบคัดเลือกอีก การกำาหนดคุณสมบัติพื้นฐานดังกลาวจึงเริ่มตั้งแต
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การจดัสอบรบัตรงฯ ปการศกึษา 2549 และไดถอืปฏิบตัิเรือ่ยมา โดยไดมีการปรบัปรงุ
ถอยคำาในประกาศใหชัดเจนยิ่งขึ้นตลอดมา เพื่อลดปญหาในการตีความระหวาง 

ทำาการตรวจสอบคุณสมบัติ อยางไรก็ตาม กสพท ยังเปดโอกาสใหผูที่ยังศึกษาอยู
ชั้นปที่ 1 สมัครสอบได ทั้งน้ี00เน่ืองจากกระบวนการรับสมัครเริ่มตนตั้งแตเปดภาค

การศึกษา จึงอาจคาดไดวาผูสมัครกลุมนี้ยังไมไดเขาศึกษาและมีความมุงม่ันที่จะ
สมัครเขาศกึษาในสาขาวิชาแพทยศาสตร ทนัตแพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร หรอื

เภสัชศาสตรอยางแทจริง 

สำาหรับผูที่ไดศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐเกินชั้นปที่ 1 ไปแลว และมีสิทธิ์
ลงทะเบียนเรียนในชั้นปที่สูงขึ้น กสพท ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา การมา
สมัครสอบใหมนัน้เปนการสูญเปลาทางการศกึษา ทำาใหมีทีน่ัง่วางในช้ันปที่สูงขึน้และ 
ไมอาจจดัสรรใหผูอืน่ได เปนการสูญเสียงบประมาณของแผนดนิ อกีทัง้ หากนกัศกึษา
ผูนัน้ศกึษาตอไปก็จะจบการศกึษาและนำาวิชาความรูที่ไดรำา่เรยีนมาสรางคณุประโยชน
ใหแกประเทศชาติได กสพท ไมมีความปรารถนาที่จะไปนำานักศึกษาที่มีสถานที่
เรียนมาแลวมาเขาเรียนใหม ดังไดแสดงใหปรากฏตลอดมาวา กสพท ไดใหโอกาส

สถาบันทีม่ีโครงการรบัตรง โครงการรบันกัศกึษาในพืน้ที่รบัผูสมคัรที่ผานการคดัเลือก 
กอนสงชื่อมาตัดสิทธิ์เขารับการคัดเลือกของ กสพท อยางไรก็ตามหากนักศึกษา

กลุมน้ีจบการศึกษาแลวและมีความปรารถนาจะสมัครเขาศึกษาในสาขาวิชาเหลานี้              

ก็สามารถสมัครไดหากเปนนักศึกษาช้ันปสุดทายและคาดวาจะจบการศึกษา
กอนเปดภาคการศกึษาของปที่สมคัรสอบ กสพท มีความเหน็พองตองกนัวา คณุสมบตัิ
สำาคัญของผูสมัครเขาศึกษาวิชาแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร 

หรือ เภสัชศาสตรนั้น สมควรที่จะมีความซื่อตรง เคารพในกฎเกณฑ ยอมรับในกติกา 
ยุติธรรม เสียสละและอุทิศตน แสดงความรับผิดชอบเต็มตามบทบาทหนาที่ของตน  

คุณสมบัติทุกขอท่ีกำาหนดจึงกระทำาเพื่อกระตุนและสรางสำานึกใหผูสมัครทุกคน
ไดพิจารณาทบทวนวา ผูสมัครมีความเหมาะสมกับสาขาวิชาท่ีจะสมัครเขาหรือไมเพียงใด

4. ดฉัินกำ�ลงัศกึษ�อยูชัน้มัธยมศกึษ�ปท่ี 6 ส�ยศลิป มีสทิธิ์สมัครสอบคณะทันตแพทยศ�สตร
มั้ยคะ 

ตอบ  ไมสามารถสมคัรได เพราะไมเปนไปตามคณุสมบตัิพืน้ฐาน ขอ 2.2 ทีว่า “.....ผูที่สมคัร

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ตอง
สำาเร็จการศึกษาหรือกำาลังศึกษาในสายวิทยาศาสตร หรือเทียบเทาเทานั้น”
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5. ดิฉันกำ�ลังศึกษ�อยูในโปรแกรม IGCSE จ�กโรงเรียนในต�งประเทศ ห�กสอบครบทั้งหมด
ทุกร�ยวชิ�จะเทียบเท�เปนผูสำ�เรจ็ก�รศกึษ�ชัน้มัธยมศกึษ�ปท่ี 6 ดฉัินมีสทิธิ์สมัครสอบมัย้

คะ (กรณีตองก�รสมัคร เข� ศึกษ� ใน ปก�รศึกษ� 2560)

ตอบ  ขอใหตรวจสอบจากประกาศการเทียบวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ หากเปนโรงเรียน
ที่มีรายชือ่ที่กระทรวงศกึษาธิการรบัรอง และคาดวาจะจบการศกึษากอนเดอืนมิถนุายน 

2560 ก็สามารถสมคัรสอบไดโดยแสดงหนงัสือรบัรองจากโรงเรยีนวา “คาดวานกัเรยีน 

(นางสาว.................) จะจบการศึกษากอนเดือนมิถุนายน 2560”

6. ผมเรียนอยูคณะวิทย�ศ�สตร มห�วิทย�ลัยของรัฐ เข�เรียนเมื่อปก�รศึกษ� 2558 แตได
ล�พักก�รศึกษ�แตยังไมผ�นร�ยวิช�บังคับของช้ันปท่ี 1 เปนบ�งวิช� จะม�สมัครสอบ 

ไดมั้ยครับ 

ตอบ  นกัศกึษาตองไปขอหนงัสือรบัรองสถานภาพจากมหาวิทยาลยั วามีสถานะเปนนกัศกึษา
ชั้นปที่ 1 และยังไมมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาบังคับชั้นปที่ 2 จึงจะสามารถ
สมัครสอบได

7. ดิฉันเรียนอยูท่ีมห�วิทย�ลัยของรัฐแหงหนึ่ง เข�เรียนเมื่อปก�รศึกษ� 2558 ขณะนี้กำ�ลัง
เรียนภ�คฤดูรอน แตไดล�พักก�รศึกษ�ของป 2 ส�ม�รถสมัครสอบไดหรือไมคะ 
ตอบ  กรณีนี้ ถือวานักศึกษาเปนผูที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนในรายวิชาบังคับตั้งแตชั้นปที่ 2 

จึงไมสามารถสมัครสอบได (ดูขอ 1 ประกอบ)ตัว
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่าง
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2 เปดขอสอบเขาโรงเรียนหมอ

 วิชาเฉพาะแพทยกสพท
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2 เปดขอสอบเขาโรงเรียนหมอ
วิชาเฉพาะแพทยกสพท

ลักษณะขอสอบวิชาเฉพาะแพทย

ขอสอบจะแบงออกเปน 3 ฉบับ โดยมีลักษณะขอสอบดังนี้

ฉบับที่ 1 การคิดอยางมีวิจารณญาณ
เปนขอสอบปรนัยแบบ 5 ตัวเลือก จ�ำนวน 50 ขอ เวลำ 75 นำที เปนกำรวัดควำมรูทั่วไป

โดยใชกำรคดิอยำงมีวจิำรณญำณ ซึง่จ�ำแนกเปนเรือ่งๆ  ไดแก กำรคดิวิเครำะห, อนกุรมตวัเลขและตวัอกัษร,  

มติิสมัพันธ, กำรใชภำษำ, กำรจบัใจควำมและกำรสรปุควำม ซึง่ขอสอบ ฉบบันี้นำจะเปนขอสอบที่ยำกทีส่ดุ  

ในบรรดำขอสอบทั้งหมด เพรำะนอกจำกจะตองมีควำมรูในเนื้อหำและควำมแมนย�ำในกำรท�ำแลว ยังตอง
มสีต ิไหวพรบิที่ด ีมีวธีิกำรที่รวดเร็วอกีดวย เพรำะเวลำเปนสวนส�ำคญัอยำงมำกในกำรจ�ำกดัควำมสำมำรถ 

ของเรำใหนอยลงไป ดงันัน้เรำตองตัง้สมำธิใหด ีอยำลนลำนจนเสยีควำมมัน่ใจ ท�ำเทำที่เรำมัน่ใจกอน มฉิะนัน้  

เรำอำจไดคะแนนนอยกวำที่ควรจะเปน และที่ส�ำคัญ เรำควรฝกฝนขอสอบในสวนนี้ใหมำก เพื่อใหเกิด
ควำมช�ำนำญ

ฉบับ ที่ 2 จริยธรรม
เปนขอสอบปรนัยแบบ 5 ตัวเลือก จ�ำนวน 80 ขอ เวลำ 75 นำที เปนสวนขอสอบที่ตองกำร

วัดควำมเขำใจเกี่ยวกับบรรทัดฐำนจริยธรรมทำงสังคม ค�ำถำมในแตละขอจะเปนกำรก�ำหนดสถำนกำรณ
ขึ้นมำ มีตัวบุคคลสมมติหรือก�ำหนดใหเปนตัวท�ำขอสอบเอง โดยใหเลือกค�ำตอบที่คิดวำถูกตองที่สุด  

(ซึ่งในหนึ่งขอ จะมีหลำยค�ำตอบที่ถูกตอง และจะมีคะแนนลดหลั่นกันลงไป) กำรตอบนั้น เรำควรจะ ตอง
ตอบโดยใชวิจำรณญำณของตนเองเปนหลัก ไมควรคิดมำกไป และไมควรคิดนอยไป ควรตอบตำมที่
ตนเองรูสกึและคำดวำจะปฏบิตัิหำกเกดิเหตกุำรณนัน้จรงิข้ึนกบัตนเอง ไมควรคำดหวังในคะแนนมำกเกนิไป  

เพรำะจะเกิดควำมกังวล และท�ำคะแนนสอบในสวนนี้ไดนอย
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ฉบับที่3ความคิดเชื่อมโยง
เปนการสอบอตันยั (แตใชการฝนรหสั) จ�านวนไมเกนิ 20 ขอ เวลา 75 นาท ีเปนขอสอบที่ตองการ

วัดความสามารถในการวิเคราะห เชื่อมโยงสิ่งตางๆ ที่โจทยก�าหนดและปรากฏอธิบายอยูในบทความที่
ใหอาน แลวสามารถแปลงขอมูลที่ตนเขียนเคารางความสัมพันธในรูป Mind Mapping ตามวิธีของตน
ใหเปนค�าตอบในรปูรหสัค�าตอบตามที่ไดแจงรายละเอยีดเอาไวในค�าช้ีแจง โดยเราตองอานวธิีคดิและวิธกีาร
ฝนรหัสใหดีเสียกอน ทั้งนี้บทความอาจมี 1 บทความยาว แลวก�าหนดขอความรหัสมาให 20 ขอ หรือ
อาจมี 2 บทความสั้น แลวก�าหนดขอความรหัสมาใหบทความละ 10 ขอ โดยขอสอบในสวนนี้ ผูเขาสอบ
จะมีความตางของคะแนนคอนขางสงู ทัง้นี้เพราะขอสอบในสวนนี้จะมีการหกัคะแนนเมือ่ตอบขอสอบผดิดวย  
ดังนั้น ผูที่สอบอาจมีสิทธิไดคะแนนต�่าสุดคือ 0 คะแนน หรืออาจไดคะแนนสูงสุดคือ 100 คะแนนเต็ม  

ดงันัน้เราควรฝกฝนการท�าโจทยในสวนนี้ใหมาก เพราะเปนสวนที่สามารถท�าคะแนนไดด ีหากมีหลักวธิคีดิ  
และมีความเขาใจในการท�า

การคิดคะแนน

วิชาเฉพาะแพทย

30% วิชาสามัญ(สทศ.)

70%

ชีววิทยา 9.3%  ภาษา ไทย 7%  สังคม 7%

ภาษาอังกฤษ 14% คณิตศาสตร 14% ฟสิกส 9.3% เคมี 9.3%

ในการสอบเขาศึกษาในหลักสูตรตางๆ ของกลุม กสพท นั้นจะแบงออกเปน 2 สวนหลักๆ ไดแก 
วิชาสามัญ (จากการสอบสวนกลางของ สทศ.) และวิชาเฉพาะแพทย โดยทั้ง 2 สวนนี้จะแบงอยางชัดเจน 

คือ วิชาสามัญรวมกันทั้งหมด 70% (จ�าแนกเปนวิชาตางๆ ตามภาพ) และวิชาเฉพาะแพทยอีก 30%  

ดังนั้นการคค�านวณคะแนนจึงคอนขางชัดเจน และสามารถวางแผนไดงาย ตามตารางดานลางตอ ไป นี้
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เต็ม

คูณดวย 

น�าเอาคะแนนที่ไดใน แตละ วิชา คูณ ดวย ตัวคูณตาม ชอง ดาน ลาง โดย คูณ แยก ตาม รายวิชา

ก็ จะ ได ออกมาเปน  % ที่ไดใน แตละ วิชา ... และเอา คะแนน ทั้งหมด มาบ วก กัน 

100

(14%)

0.14

100

(14%)

0.14

100

(9.3%)

0.093

100

(9.3%)

0.093

100

(9.3%)

0.093

100

(7%)

0.07

100

(7%)

0.07

100

(10%)

0.1

100

(10%)

0.1

100

(10%)

0.1

วจิารณญาณคณติ เคมี ชีวะ ไทย สังคมอังกฤษฟิสกิส จริยธรรม เชือ่มโยง

70%

วิชาสามัญสทศ.

30%

วิชาเฉพาะแพทย

 ตัวอยางการคิดคะแนน

คะแนนทั้งหมดที่ได 86.42

เต็ม

คะแนน

ที่ได

คูณดวย

% ที่ได

100

(14%)

100

0.14

14

100

(14%)

80

0.14

11.2

100

(9.3%)

90

0.093

8.37

100

(9.3%)

70

0.093

6.51

100

(9.3%)

80

0.093

7.44

100

(7%)

90

0.07

6.3

100

(7%)

80

0.07

5.6

100

(10%)

90

0.1

9

100

(10%)

80

0.1

8

100

(10%)

100

0.1

10

วจิารณญาณคณติ เคมี ชีวะ ไทย สังคมอังกฤษ ฟิสกิส จริยธรรม เชือ่มโยง

70%

วิชาสามัญสทศ.

30%

วิชาเฉพาะแพทย
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ทั้งนี้คะแนนในวิชาสามัญนั้น จะตองมีผลคะแนนไมต�่ากวา 30 ในแตละวิชาอีกดวย และในสวน
ของวิชา O-NET ท้ัง 5 วิชานั้น จะตองมีคะแนนรวมกันแลวไมนอยกวา 60% โดยที่ผลคะแนน O-NET  

จะไมน�ามาค�านวณคะแนนที่เปนเกณฑการพิจารณา แตทวาหากคะแนน O-NET ไมถึง 60% แมจะมี
คะแนนรวมจากการค�านวณขางตนเปนจ�านวนสงูมาก ก็จะไมมีสทิธิ์ไดเขาเรยีน ดงันัน้ผลคะแนน O-NET 

จึงมีความส�าคัญเชนกัน โดยเฉพาะใน 5 วิชาที่ กสพท นั้นก�าหนดไว คือวิชาคณิตศาสตร, ภาษาอังกฤษ, 

วิทยาศาสตร, ภาษาไทย, สังคมศึกษา อีกท้ัง O-NET นั้นยังสอบไดเพียงคนละ 1 ครั้งเทานั้น จึงตอง
ตั้งใจใหมากเชนเดียวกัน
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3 วางแผนเขาโรงเรียนหมอ
เตรียมตัวสอบอย่างไร?

เตรียมตัวและวางแผนสอบอย่างไรใหมีประสิทธิภาพ
เปะ ปง สอบ ติด แนนอน

การเตรียมตัวสอบหลักสูตรตางๆ ในกลุม กสพท เรา ไมควร เตรียมตัวสะเปะสะปะนะครับ พ่ีมี 

ค�าแนะน�าดีๆ มาฝากครับ จากเรื่อง ท่ีแลวจะเห็นวาสัดสวนการตัดสินคะแนนของกลุม กสพท นั้นเปน
อยางไรบาง นั่นคือ 

 70% มาจากวิชาพื้นฐานวิชาสามัญ

(คณิต 14%, ฟสิกส 9.3%, เคมี 9.3%, ชีวะ 9.3%, อังกฤษ 14%, ไทย 7%, สังคม 7%)

 อีก 30% มาจาก “วิชาเฉพาะแพทย”

เห็นอะไรไหมครับนองๆ สวนใหญที่อยากเปนหมอ มัวแตจะใหความส�าคัญกับการสอบใน
วชิาสายวทิยมากจนเกนิไปนัน่เอง จนลมืมองดูไปวา เฮย จรงิๆ แลว วิชาที่สดัสวน (weight) คะแนนมากทีส่ดุนัน้  

ไมใชวิชาสายวิทย แตพระเอกของเราคือ วิชาเฉพาะแพทย ซึ่งมีสัดสวนมากที่สุดถึง 30% ในวิชาเดียว  

ในขณะท่ีวชิาเคม ี+ ฟสกิส + ชีวะ รวมกนัมากถงึ 3 วชิา กลบัมีสดัสวนรวมกนัเพยีงแค 28% ซ่ึงมีคาเทากบั 

เราทุมเวลาในการเตรยีมในวชิาคณติศาสตร + ภาษาอังกฤษ โดย 2 วิชานีก้็มีสดัสวนมากถงึ 28% เทากนั  

ท้ังๆ ที่จ�านวนวชิานอยกวา และเตรยีม ตวัไดงายกวา ดงันัน้ เราควรจะพจิารณาใหด ีใชวาเราจะหลบัหูหลบัตา 

อานหนงัสอือยางเดยีว เรยีนอยางเดยีว เพราะนัน่มนั “ไมตอบโจทย” เราควรวางแผน โดยดูจากโครงสราง
ขอสอบ และ “สัดสวนคะแนน” ที่ใชสอบดวย ซึ่งส�าคัญที่สุด

แมวาวิชาฟสิกส + เคมี + ชีวะ จะมีสัดสวนรวมกันแลวเพียง 28% ก็ตาม แตก็ปฏิเสธไมไดวา 
เราก็ทิง้ไมไดเชนกนั ดงันัน้  ค�า ถาม คือ นองๆ ควรท�าอยางไรด ีทัง้นี ้พี่ทามยมีขอเสนอมาฝากนองๆ ครบั 

นั่นคือ “ แผนการ” ในการอานและเตรียมตัว ดังนี้
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1. ควรเตรียม “วิชาเฉพาะแพทย” เสียแตเนิ่นๆ ตั้งแตชวง ม.5 เทอม 2 - ตน ม.6 เทอม 1 

เพราะวชิานี้เปนวชิา “ทักษะ” ดงันัน้ จงึ “งาย” ในการเตรยีมตวั เพราะไมตองทองจ�า อีกท้ัง
วชิานี้อยางที่พี่บอก มีสดัสวนมากทีส่ดุถงึ 30% ซ่ึงในวชิานี้ก็จะประกอบไปดวยขอสอบ 3 สวน  

คือ การคิดอยางมีวจิารณญาณ จรยิธรรมแพทย และความคดิเช่ือมโยง (รายละเอียดแตละสวน 

เปนอยางไร พี่ทามยไดอธิบายไวแลวในหนังสือเลมนี้)
2. ในชวงเทอม 1 ของ ม.6 นัน้ นองๆ ควรเตรยีมในวิชาที่มีลกัษณะเปน “ค�านวณ” เพราะวิชา 

พื้นฐานวิชาสามัญ และ O-NET รวมท้ังการสอบอื่นๆ ดังนั้นการที่นองๆ จะมัวมาเรงอาน
ในวิชา “ทองจ�า” ท้ังหลาย ก็อาจจะไมเกิดประโยชนเทาท่ีควร เพราะพอถึงเวลา นองๆ ก็

ยังจะตองปลีกตัวไปอานวิชาค�านวณอยูดี ทีนี้พอกลับมาอานวิชาทองจ�าอีก เปนไงครับ  

เดาไดไมยาก “ลมื” ดงันัน้ ควรเตรยีมวิชาสาย “ค�านวณ” ไวในชวง Summer - เปดเทอม 1 

ของ ม.6 เชนคณิตศาสตร + ฟสิกส + เคมี (ค�านวณ) และภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทิ้งไมไดเลย 

ทั้งนี้การเตรียมตัวในขอ2ควรเตรียมดังนี้
นองๆ สวนใหญมักจะเตรียมเปน “วิชา” ซ่ึงถือวามัน “โบราณ” มากแลว ใน ทุกวันนี้ เราควร

เปลี่ยนใหม คือการเตรียมตัวควรจะเตรียมแบบมีบูรณาการ (ค�าที่มักจะเคยไดยินแบบเทๆ แตเขาใจ
มันม้ัย 55) นั่นคือเตรียมแบบ “รวมๆ” วิชากันไป เชน อานคณิตกอนชวงบทเซต, ตรรกศาสตร,  

ระบบจ�านวนจริง แลวมาอานตอในสวนของฟสิกส เชนกลศาสตร 1 + กลศาสตร 2 แลวกลับไปอาน
คณิตในสวนของฟงกช่ันตางๆ + เวกเตอร แลวกลับไปดูฟสิกสในสวนของแสง สี เสียง คลื่น กลับมา
อานคณิตใหมในสวนของแคลคูลัสท้ังหลาย หันกลับไปดูเคมีสวนที่เปนค�านวณ แลวยิงไปฟสิกสพวก
กาซ จลน และอื่นๆ แลววกมาดูสถิติ ความนาจะเปน ประมาณนี้ (เอาแบบคราวๆ เนอะ มันเยอะ)  
เอาเปนวาเนื้อหาวิชาเหลานี้ จริงๆ แลวเขาออกแบบมาเพื่อใหมันสัมพันธกัน น�าเอาวิธีคิดแบบคณิต 

ไปใชในฟสิกส ขามไปขามมาแบบนี้ นองๆ จะไดความรูในระดับที่มีแอดวานซมากย่ิงข้ึน และรับรอง
ไดเลยวา ยิ่งท�าได มันยิ่งมันส และสุโคยมากกกกกกกกกก ... ออ แตก็อยาลืมภาษาอังกฤษดวยนะ  

อันนี้ส�าคัญ สัดสวนเยอะ ตองเก็บมาตลอด มาเรงสปดทีหลัง บอกไดค�าเดียว “ไมทัน”
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3. ชวงปลายเทอม 1 + ปดเทอม 1 (ควรทบทวนวิชาเฉพาะแพทย) + เทอม 2 ควรอาน
วิชาสาย “ทองจ�า” ไดแลว เพราะวิชาค�านวณมันจะยังพอคล�าทางได เพราะมีสูตรอยู
ไมกี่ตัว (โดยเฉพาะฟสิกส สูตรนอยมาก ส�าคัญตรงที่ตองพลิกแพลงใหเปน  แน ะะน�าวา
อยาไปจ�าสูตรลัดเยอะ หัดท�าเองใหเปน แคเขาใจพ้ืนฐานของมัน แลวโจทยแบบไหนก็
ไมกลัวแลวละ เอาเวลาที่นั่งจ�าสูตรลัดและขอจ�ากัดในการใชสูตรลัด มาท�าความเขาใจ
พื้นฐานของสูตรดีกวาเยอะ เช่ือพี่) ซึ่งวิชาพวกทองจ�าที่ส�าคัญ ก็จะมี ชีวะ + เคมี 

สวนวิชาสังคมก็อาศัยตามขาวเรื่อยๆ ทุกวัน แคนี้ก็พอถูไถไปได และสวนภาษาไทย  

ก็ถาเปนคนวิเคราะหดี Log ic ดี ท�าขอสอบ GAT วิเคราะหไดดี แคนี้ก็ไดเกินครึ่งแลว  
สรุปคือ ชวงตนป  ถึงแมใหเนน “ค�านวณ” แตไมไดหมายความวาจะท้ิง “ทองจ�า” กลาวคือ 
แคตองใหเวลากับ “ค�านวณ” มากขึ้น เชน ใหเวลา 5 วันเปนของ “ค�านวณ” 2 วันเปนของ 

“ทองจฃ �า” และยอยๆ 7 วันของ “อังกฤษ” สวนชวงทายปก็เนนใหมเปน 5 วันของ “ทองจ�า”                      
2 วันของ “ค�านวณ” และยอยๆ 7 วันของ “อังกฤษ” และเมื่อตนปใหม ก็ปรับใหเสมอๆ กัน  

เปน 3 วัน “ค�านวณ” 3 วัน “ทองจ�า” 1 วันพัก + อานขาว/ดูขาวทุกวัน + 30 นาที  

อานภาษาอังกฤษทุกวัน  แคนี้ ก็ เปะมากแลว
4. เตรียมสอบวิชาพื้นฐาน (วิชาสามัญ สทศ.) ของแพทยและวิชาเฉพาะแพทยไปหมดแลว 

เฮออออ โลง ... ท่ีไหนกัน! อยาลืม O-NET เปนอันขาด เพราะมีนองจ�านวนมากที่สอบ
แพทยผานหมดแลว แตมาตกมาตายตรงท่ี O-NET ไมถึง 60% (นาเศรามากกกกก)  
ซึง่ธรรมชาติของขอสอบ O-NET มนัจะเปนพ้ืนฐาน จ�าไววา “สายศลิป” ก็ตองสอบได ดงันัน้
วชิาพวกแอดวานซที่เราเตรยีมๆ กนัมาครัง้สอบวิชาพ้ืนฐานของแพทยนัน้นะ ตองระมัดระวัง

เปนอยางมาก เพราะพวกที่เตรียมขั้นสูงมากๆ เนี่ย มักจะลืม “พื้นฐาน” ท�าใหท�าขอสอบ 

“งายๆ” ไมคอยได ตรงนี้ตอง “ระวังงงงงงงง”
และนี่คือ ท้ังหมดของการเตรียมตัวสอบ “แพทย” อยาลืมวาควรมีเวลา “พัก” ใหตัวเองดวย 

และอยา “เรียน” ใหมากจนเกินไป เพราะไมสงผลดีใหกับตัวนองๆ เลย หากนองๆจะไมมีโอกาสไดพัก  

มันท�าใหสมองไมมีโอกาสได Re-organized ดังนั้น อะไรท่ีเรียนๆ มา ท่ียัดๆ เขามา เหอๆ ใหตายเหอะ 

มัน “ลืม” ... อยางที่บอก “คนเกงๆ” ตองรูจักตัวเอง ทางสายกลางยังใชไดเสมอ อยาตึงและอยาหยอน 

ประตูคณะแพทยศาสตร/ทันตแพทยศาสตร/สตัวแพทยศาสตร/เภสชัศาสตร เปดรอเราอยูแลว เขาไปใหได 
และพี ่เปนก�าลังใจใหครับ ... “ไมมีอะไรไดมาโดยไมพยายาม”
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4  เจาะลึกขอสอบวิชาเฉพาะแพทย

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
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4  เจาะลึกขอสอบวิชาเฉพาะแพทย
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

การคิดเชิงวิจารณญาณ (Critical thinking) เปนกระบวนการทางจิตส�านึกเพื่อวิเคราะห หรือ 

ประเมินขอมูลในค�าแถลง หรือขอเสนอที่มีผูแถลงหรืออางวาเปนความจริง  โดยการคิดเชิงวิจารณญาณ
เปนรูปแบบของกระบวนการที่สะทอนใหเห็นความหมายของค�าแถลง ( Statement) และการตรวจสอบ 

หลกัฐานที่ไดรบัการไตรตรองดวยเหตุและผล แลวจึงท�าการตดัสนิค�าแถลงหรอืขอเสนอที่ถกูอางวาเปนความจรงิ

PART1 การคิดเชิงวิเคราะห

การคิดเชิงวิเคราะห เปนเครื่องมือส�าหรับชวยเหลือผูก�าลังคิด ใหสามารถจ�าแนก, แยกแยะ,  

จดัหมวดหมู, องคประกอบที่เกีย่วพันในเนือ้หาของเรือ่งทีก่�าลงัคดิอยางเปนระบบ สามารถท�าใหผูคดิมองเห็น 

ความสมัพนัธไดอยางสอดคลองและกระจางชัด โดยไมท�าใหเกดิความสบัสน ซ่ึงงายตอการน�าไปศกึษาหรอื
พยายามท�าความเขาใจ ตลอดจนสามารถสบืคนตรวจทานเนือ้หาอ่ืนๆ ที่เกีย่วของกบัองคประกอบเหลานัน้ 

ไดอยางตอเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อใหผูคิดสามารถน�าไปตีความ หรือใหคุณคาในเนื้อหาเหลานั้นได
อยางถูกตองและแมนย�า

“การคดิเชิงวเิคราะห หมายถงึ ความสามารถในการจ�าแนกแจกแจงองคประกอบตางๆของสิง่ใดสิง่หนึง่ 

และหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลานั้นเพื่อคนหาสาเหตุที่แทจริงของสิ่งที่เกิดขึ้น”

จากความหมายดังกลาวจะเห็นวา ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะหนั้นมีความจ�าเปนตอ
การด�า เเนินชีวิตประจ�าวันของคนเราอยางมาก ในการที่บุคคลใดจะเปนนักคิดเชิงวิเคราะหที่ดีหรือไมนั้น  

มีองคประกอบที่ส�าคัญ 4 ประการ ดังนี้

1.  ความสามารถในการตีความ หมายถงึ ความพยายามท่ีจะท�าความเขาใจและใหเหตผุลแกสิง่ที่
เราตองการจะวเิคราะหเพือ่แปลความหมายสิง่ที่ไมปรากฏของสิง่นัน้ ซึง่แตละคนอาจใชเกณฑตางกนั เชน 

จากความรูเดิม จากประสบการณ หรือจากขอเขียนของคนอื่น
2.  ความรูความเขาใจในเรื่องที่จะวิเคราะห ผูวิเคราะหจะตองมีความรูความเขาใจในเรื่องที่จะ

วิเคราะหดีพอเสียกอนไมเชนนั้นจะกลายเปนการใชความรูสึกสวนตน
3.  ความชางสังเกต ชางสงสัยและชางถาม คุณสมบัติขอนี้จะชวยใหผูวิเคราะหไดขอมูลมาก

เพียงพอกอนที่จะวิเคราะห

ตัว
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4.  ความสามารถในการหาความสัมพันธเชิงเหตุผล โดยเริ่มจากการแจกแจงขอมูลเพื่อใหเห็น
ภาพรวมเสียกอนจากนั้นจึงคิดหาเหตุผลเชื่อมโยงสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อคนหาความจริง

นอกจากองคประกอบของการคิดเชิงวิเคราะหที่กลาวมาแลว การเปนนักคิดเชิงวิเคราะหที่ดี
ยังตองมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.  เปนผูที่รบัขอมูลแลวไมดวนสรปุ ผูคดิจะตองตคีวามขอมูลที่ไดใหกระจางเสยีกอนโดยเริม่จาก  

การก�าหนดนิยามของสิ่งทีจ่ะคดิใหตรงกนั จากนัน้จงึตรวจสอบความสัมพนัธเชงิเหตผุล โดยพจิารณาจาก 
สิ่งที่สื่อความหมายสัมพันธกัน สิ่งที่ละไว สิ่งที่สอนัย (Implication) และความสัมพันธเชิงเหตุผล  

ในปจจบัุนคนในสงัคมจ�านวนไมนอยกก�าลงัถกูหลอกใหหลงเชือ่สิง่ที่ไมมีเหตผุลโดยการอางเหตผุลที่ไมถกูตอง
แตดูเหมือนถูกตองซึ่งในทางปรัชญาเรียกวา “การใชเหตุผลวิบัติ” (Fallacy)

2.  เปนผูไมดวนแกปญหาแตมีการตรวจสอบใหแนชัดวาปญหาที่แทจรงิคอือะไรเสยีกอน อาจใช
เทคนิค Why-Why Analysis คือ การถามวาท�าไมไปเรื่อยๆ อยางนอย 5 ค�าถาม

3.  เปนนักตั้งค�าถามเชิงวิเคราะหที่ดี ซึ่งอาจเปนค�าถามในลักษณะตอไปนี้

 (1)  ค�าถามแบบ “5Ws 1H” คอื What (มันคอือะไร), Who (ใครเกีย่วของบาง), Where

(มันเกิดท่ีไหน), When (มันเกิดเม่ือไร), Why (ท�าไมจึงเกิดข้ึน) และ How (มัน
เปนอยางไร)

 (2)  ค�าถามเชิงเงื่อนไข (Condition) โดยถามในลักษณะ “ถา.......จะเกิด..........”

 (3)  ค�าถามเกี่ยวกับจ�านวน (Number) หรือความถี่ (Frequency)

เชนเหตุการณในลักษณะนี้เกิดขึ้นกี่ครั้งแลว หรือมีความถี่แคไหน

 (4)  ค�าถามเกี่ยวกับล�าดับความส�าคัญ (Priority)

เชน เราควรท�าอะไรกอน-หลัง

  (5) ค�าถามเชิงเปรียบเทียบ (Comparative)

เชน สุขภาพกับความสุขอะไรส�าคัญกวากัน
ส�าหรับเครื่องมือที่นักคิดเชิงวิเคราะหนิยมใชเพื่อชวยในการคิด ไดแก
1.  แผนผังแบบ Conceptual Map เชน Concept map, Web diagram และ Mind map

2.  แผนภูมิแบบกางปลา (Fishbone diagram) ซ่ึงนิยมใชในการวิเคราะหสาเหตุและผลกระทบ

3.  แผนภาพแสดงความสัมพันธเชิงเหตุผล (Causal relation) ระหวางองคประกอบตางๆ 

ซึ่งนิยมใชส�าหรับการคิดเชิงระบบ (System thinking)

ตัว
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แนวขอสอบการคิดวิเคราะหเชาวนปญหา

ตัวอยางแนวขอสอบการคิดวิเคราะหเชาวนปญหา จงเลือกคำาตอบที่ถูกตอง

จงพิจารณาขอความตอไปนี้เพื่อตอบคำาถามขอE1-E2
ทนงศกัดิ ์สทิธชิยั และสวุรรณ เปนเพ่ือนกนั สิทธชิยัเปนคนเดยีวที่มีลูก แฟนของทนงศกัดิ์มีอาชีพ

เปนนักแสดง แฟนของสทิธชิยัเปนครู พรรณรายมแีฟนเปนนกัขายประกนั กอยมีพอเปนหมอ รวีมีลูกอายุ 
3 ขวบ เอมอรมีอาชีพเดียวกับรวี และมีแฟนเปนสถาปนิกที่สรางบานใหทนงศักดิ์
E1.  ทนงศักดิ์มีแฟนชื่ออะไร 

1.  เอมอร           2.  รวี       3.  พรรณราย  

4.  ขอมูลไมพอ      5.  ไมมีค�าตอบ
E2.  แฟนของสุวรรณมีอาชีพอะไร 

1.  สถาปนิก          2.  นักแสดง       3.  ครู   

4.  หมอ       5.  ขอมูลไมพอ

เฉลยตัวอยาง จากตัวอยางขางตน สามารถวิเคราะหไดดังนี้

• สิทธิชัยเปนคนเดียวที่มีลูก ดังนั้นกอยจึงเปนลูกของสิทธิชัย

• เนื่องจากกอยมีพอเปนหมอ ดังนั้น สิทธิชัย จึงเปน หมอ

• รวี เปนแมของกอยและภรรยาของสทิธชิยั เพราะมีลกูอาย ุ3 ขวบ ดงันัน้ กอยจงึอาย ุ3 ขวบดวย
• รวี มีอาชีพเปน ครู เพราะโจทยระบุวาสิทธิชัยมีแฟนเปนครู
• เอมอร มีอาชีพเปน ครู เพราะวามีอาชีพเดียวกับรวี
• เอมอรมีแฟนเปน สุวรรณ เพราะวารวีเปนแฟนสิทธิชัยไปแลว และโจทยยังระบุวาเอมอรนั้นมี

แฟนเปนสถาปนิกที่สรางบานใหกับทนงศักดิ์ ฉะนั้นจึงเหลือเพียงคนเดียวคือ สุวรรณ ดังนั้น
สุวรรณจึงมีอาชีพเปน สถาปนิก ดวย

• เหลอืคูสดุทาย จงึสรปุไดวา พรรณราย เปนแฟนของทนงศกัดิ ์มีอาชีพเปน นกัแสดง และทนง

ศักดิ์ มีอาชีพเปน นักขายประกัน

ตัว
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จากการวิเคราะหจึงสามารถน�ามาเขียนตารางไดดังตอไปนี้

ทนงศักดิ์

สิทธิชัย

สุวรรณ

นักขายประกัน

หมอ

สถาปนิก

พรรณราย

รวี

เอมอร

นักแสดง

ครู

ครู

-

กอย

-

ชาย อาชีพ(ชาย) หญิง อาชีพ(หญิง) ลูก

ดังนั้น ขอE1ทนงศักดิ์มีแฟนชื่อ....................พรรณราย จึงตอบเปนตัวเลือก..........3 

 ขอE2แฟนของสุวรรณมีอาชีพเปน....................
ครู

จึงตอบเปนตัวเลือก..........3

แนวขอสอบการคิดวิเคราะหเชาวนปญหา

จงพิจารณาขอความตอไปนี้เพื่อตอบค�าถามขอ1-5
ผูสมัครชิง ตต�าแหนงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนหนึ่งวางแผนที่จะไปยังรัฐตางๆ6รัฐไดแก

J,K,L,M,NและOเพื่อหาเสียงในเมืองนั้นเลขาฯของเขาจึงจัดตารางเดินทางไวดังนี้
• เขาสามารถไปรัฐMไดหลังจากที่ไปรัฐLและNแลวเทานั้น
• เขาไมสามารถไปรัฐMกอนรัฐJได
• รัฐที่2ที่เขาตองไปหาเสียงคือรัฐK

1. ขอใดเรียงล�าดับการไปหาเสียงยังรัฐตางๆไดถูกตอง
1.J,K,N,L,O,M   2.K,J,L,N,M,O

3.O,K,M,L,J,N   4.L,K,O,N,M,J

5.ไมมีขอถูก
2. ขอใดตองเปนจริงตามตารางหาเสียง

1.เขาไปเมืองJกอนเมืองL  2.เขาไปเมืองKกอนเมืองM
3.เขาไปเมืองKกอนเมืองJ  4.เขาไปเมืองMกอนเมืองJ
5.ไมมีขอถูก

3. ถาผูสมัครประธานาธบิดีไปเมืองOเปนเมอืงสุดทายขอใดตอไปนี้คอืเมอืงทีจ่ะไปเปนล�าดบัที่1และ
ล�าดับที่5
1.JและL  2.JและM  3.LและN 

4.LและO  5.ไมมีขอถูก

ตัว
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4. ขอใดตอไปนี้เปนไปไดตามตารางการเลือกตั้ง 
1.  ผูสมัครไปเมือง J เปนล�าดับที่ 1     2.  ผูสมัครไปเมือง K เปนล�าดับที่ 1 

3.  ผูสมัครไปเมือง L เปนล�าดับที่ 6     4.  ผูสมัครไปเมือง M เปนล�าดับที่ 4 

5.  ไมมีขอถูก
5. ผูสมัครประธานาธิบดีสามารถไปยังเมืองตางๆ ตอไปนี้ตอจากเมือง K ไดยกเวนเมืองใด 

1.  J           2.  L       3.  M    

4.  N       5.  O

6. พนักงานบรกิารของโรงแรมหนึง่ วางแผนจดัทีน่ัง่ใหกบัลกูคาท่ีมาจองโตะกลมรวมรบัประทานอาหาร

เย็น โดยลูกคามีเงื่อนไข ดังนี้ 

•  A นั่งตรงขามกับ H 

•  ที่นั่งของ B, C, E และ F ไมติดกับ A 

•  C, D, E และ G นั่งไมติดกับ H 

•  E ตองนั่งไมติดกับ D 

•  และ C ตองนั่งไมติดกับ B 

อยากทราบวา เมื่อพนักงานบริการของโรงแรมวางแผนจัดที่นั่งแลว ใครนั่งตรงขามกับ B 

1.  F           2.  D       3.  H    

4.  G       5.  A

7. เนื่องจากมีการระบาดของโรคไขหวัดนกในไก จึงท�าใหมีการสั่งหามน�าเขาเนื้อไกจากประเทศผูผลิต
หลายประเทศ ถาก�าหนดใหประเทศผูสงออกไก คือ เกาหลี จีน ไตหวัน เวียดนาม และมาเลเซีย  

แทนดวยหมายเลข 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามล�าดบั และก�าหนดใหประเทศผูน�าเขาไกคอื อังกฤษ อเมรกิา 

ออสเตรเลยี และญ่ีปุน แทนดวย A, B, C และ D ตามล�าดบั การน�าเขาไกของประเทศตางๆ มีเงือ่นไขดงันี ้

•  A อนุญาตใหน�าเขาไดเฉพาะ 1, 2 และ 3 

•  B หามน�าเขาจาก 1, 4 และ 5 
•  C ใหน�าเขาจากประเทศที่ A ใหน�าเขา แต B หามน�าเขา 
•  D ใหน�าเขาไดจาก 1 และ 5 

ถาประเทศ A, B และ C น�าเขาจากประเทศที่พจิารณาไวประเทศละ 1 ลานตนั แตประเทศ D น�าเขาจาก
ประเทศที่พจิารณาไวประเทศละ 3 ลานตนั ประเทศที่สงออกไดมากเปนอันดบั 1 และ 2 คือประเทศใด
1.  เกาหลีและมาเลเซีย      2.  เกาหลีและไตหวัน 

3.  จีนและเกาหลี       4.  มาเลเซียและไตหวัน 

5.  ไมมีขอถูก

ตัว
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8. ขอมูลตอไปนี้แสดงความสัมพันธของคนในครอบครัวจ�านวน 3 รุน คือ รุนปูยา/ตายาย รุนพอแม 

และรุนลูก 

•  A เปนพอของบุตรสองคน คือ B และ D ซึ่งทั้งสองคนมีเพศตางกัน 

•  C เปนคูสมรสของ B 

•  E และ D มีเพศเดียวกัน 

•  B และ C มีบุตร 2 คน คือ F และ G ซึ่ง F มีเพศเดียวกันกับ B, G มีเพศเดียวกันกับ C 

•  มารดาของ E คือ H ซึ่งแตงงานกับ L 

•  H เปนนองสาวของ M ซึ่งเปนมารดาของ D 

•  E และ I เปนคูสมรสกัน มีบุตร 2 คน คือ J และ K ซึ่งบุตรทั้งสองคนมีเพศเดียวกันกับ I 

ขอใดตอไปนี้ไมถูกตอง 

1.  M เปนคุณป้าของ E      2.  H เปนคุณยาหรือคุณยายของ J 
3.  L เปนคุณปูหรือคุณตาของ G     4.  A เปนคุณปูหรือคุณตาของ F 
5.  ไมมีค�าตอบ

9. เท่ียวบิน TG 980 ออกจากกรงุเทพฯ เวลา 22.55 น. คนืวันเสาร (เวลาในกรงุเทพฯ) ถงึโคเปนเฮเกน 

เวลา 06.45 น. วนัอาทิตย (ตามเวลาโคเปนเฮเกน) เวลาในกรงุเทพฯ เรว็กวาโคเปนเฮเกน 6 ช่ัวโมง 

เครื่องบินใชเวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงโคเปนเฮเกนเทาไร 

1.  12 ชั่วโมง 30 บาที      2.  12 ชั่วโมง 50 นาที 

3.  13 ชั่วโมง 30 นาที      4.  13 ชั่วโมง 50 นาที 

5.  14 ชั่วโมง 30 นาที

10. บานหลังหนึ่งเปนตึกแถว 6 ช้ัน แตละชั้นมี 2 หอง หองหนึ่งจะอยูไดไมเกิน 2 คน มีหองเก็บของ 
2 หอง บางหองไมมีคนอยู มีคนอยูในบานนี้รวม 12 คน คือ ใหญ เล็ก นอย นิด หนึ่ง หนอย ตอย 
ตน ตาล ตอ แดง ดา มีเงื่อนไขการอยูอาศัย ดังนี้ 

•  ตนอยูหองเดียวกับตาลบนชั้นที่สูงกวาดา 2 ชั้น และสูงกวาตอย 1 ชั้น 

•  ดา และหนอยอยูหองเดี่ยว และชั้นที่สองคนนี้อยูมีหองเก็บของ
•  หองเก็บของอยูที่ชั้น 3 และชั้น 6 

•  หองของหนึ่งกับนิดอยูต�่ากวาหนอย 2 ชั้น และอยูสูงกวาเล็กซึ่งอยูกับตอ 2 ชั้น 

•  แดงอยูกับนอย และอยูชั้นต�่ากวาหองเล็ก 1 ชั้น 

ขอใดเรียงล�าดับจากหองที่อยูต�่าสุดถึงชั้นสูงสุด

1.  นอย ตอ นิด ดา หนอย ตาล     2.  เล็ก ตน หนอย ตอ นอย ดา 
3.  แดง เล็ก ดา ตอย ตาล หนอย     4.  หนอย ตอย ตน เล็ก แดง ตอ 

5.  ขอมูลไมเพียงพอ

ตัว
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11. เพ็ญเปนป้าของจันทร จันทรเปนลูกของสมัย สมัยเปนอาของสินทร และสินทรเปนลูกของภัทร พอ

ของภัทรคือแมน จันทรเปนอะไรกับแมน 

1.  หลาน           2.  เหลน       3.  ลูก   

4.  ลุง       5.  นอง

12. กานตไดคะแนนมากกวากนัต กิง่ไดคะแนนนอยกวากนัต แตมากกวาแกว ถาเงือ่นไขดงักลาวเปนจรงิ
และสรุปไดวา กรไดคะแนนมากกวากิ่ง เงื่อนไขใดตอไปนี้เปนจริง 

1.  แกวและกันตไดคะแนนมากกวากร    2.  กานตไดคะแนนมากกวากร 
3.  แกวไดคะแนนเทากับกร      4.  กรไดคะแนนมากกวาแกว 
5.  กรและแกว คะแนนเทากัน

13. เบญ, บัว, โบว, บาส, และเบลล มีบานอยูในซอยเดียวกัน บานเบญเปนบานหลังแรกอยูปากซอย  

ถาเบญจะไปหาโบว จะผานบานบัว โบวจะไปหาบัว ตองผานบานบาส และเบลลไปหาบาส จะตองผาน
บานบัว สรุปวาบานใครอยูหลังสุดทาย 

1.  บานเบญ          2.  บานบัว       3.  บานโบว   

4.  บานบาส      5.  บานเบลล

14. ตาลเปนพี่แตงแตเปนนองโต ถาตาลเปนป้าของตอย ดังนั้นแมของตอยจะเกี่ยวพันกับโตอยางไร 
1.  โตเปนนองของแมของตอย     2.  โตเปนพี่ของแมของตอย 
3.  โตกับแมของตอยเปนลูกพี่ลูกนอง    4.  สรุปไมได 

5.  ขอมูลไมเพียงพอ

15. คนที่มีความดีทุกคนนบัถอืศาสนาอยางแนวแน คนที่นบัถอืศาสนาอยางแนวแนสวนมากม ีความซ่ือตรง 

คนที่มีความซื่อตรงทุกคนมีความซื่อสัตย เราอาจจะสรุปไดอยางไร 
1.  คนที่มีความซื่อสัตยทุกคนมีความซื่อตรง 

2.  คนที่มีความซื่อตรงบางคนมีความดี
3.  คนที่มีความดีสวนมากมีความซื่อสัตย 

4.  คนที่นับถือศาสนาอยางแนวแนทุกคนเปนคนซื่อตรง 

5.  สรุปไมได

ตัว
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จงพิจารณาขอความตอไปนี้เพื่อตอบคําถามขอ16-17
เกาะแหงหนึง่มีชาวพืน้เมืองอยูสองเผา ดูไมออกวาใครเปนเผาใด แตมีขอสงัเกตคอื เผาแซโลจะ

พูดแตความจริง สวนเผาซาลูจะพูดแตความเท็จ วันหนึ่งมีนักทองเที่ยวมาเที่ยวเกาะเปนครั้งแรก พบชาย
สามคนคือ จอหน, โจ และเจมส เขาถามชายทั้งสามวา พวกเขาเปนเผาแซโลหรือซาลู 

• จอหน ตอบกอน แตเสียงคลื่นดังมากท�าใหไมไดยิน 

• โจ จึงพูดวา “จอหน เขาบอกวา เขาเปนชาวแซโล และผมก็เปนชาวแซโล” 
• สวน เจมส พดูเปนคนสดุทายวา “ท่ีจรงิ จอหนและโจ เปนชาวซาลู ผมคนเดยีวเปนชาวแซโล”

16. ใครคือชาวแซโล 
1.  จอหน คนเดียว        2.  โจ คนเดียว 
3.  เจมส คนเดียว       4.  จอหน และ เจมส 

5.  เจ มส และ โจ

17. ใครคือชาวซาลู 
1.  จอ หน คนเดียว       2.  โจ คนเดียว 
3.   เจ มส คนเดียว       4.  จอหน และเจ มส

5.  จอ หน และ โจ

จงพิจารณาขอความตอไปนี้เพื่อตอบคําถามขอ18-19
 บริษัทแหงหนึ่งสรางบานพักในพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสใหแกพนักงานของบริษัท โดยมีสระวายน�้าอยู
ตรงกลางในหมูบานพัก ทางทิศตะวันออกของสระน�้าเปนเรือนพยาบาล ทางทิศตะวันตกของสระน�้าเปน
สโมสร และมีเรือนพักท้ังหมด 12 หลัง กระจายอยูทางทิศเหนือและทิศใตของสระน�้า ซึ่งมีทิศละ 2 แถว 
แถวละ 3 หลัง โดยมีบานพักหมออยูใกลกับเรือนพยาบาลท่ีสุด บานพักพยาบาลอยูติดกับบานพักหมอ 

มบีานพกัวศิวกร 2 หลงัอยูทางทิศเหนอืของสโมสร บานพักผูจัดการอยูตดิกบัสระน�า้ และอยูทางเหนอืของ
บานพกัพยาบาล พนกังานบัญชีมีบานพกั 3 หลงั ซ่ึงอยูใกลกนัและอยูใกลกบับานพักผูจัดการ ท่ีเหลอืเปน
บานพักเจาหนาที่

18. ถาบริษัทรับพนักงานใหมในต�าแหนงเจาหนาท่ี บริษัทจะใหไปพักอยูในบานพักที่อยูทางทิศใดของ 

บานพักผูจัดการ
1.  ทิศเหนือ       2.  ทิศตะวันตก 

3.  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ      4.  ทิศตะวันออกเฉียงใต 
5.  ทิศใต

ตัว
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19. ถาหมอออกจากบานเดินตรงไปทางเหนือ ทานคิดวาหมอจะเดินไปหาพนักงานคนใด 
1.  บัญชี       2.  วิศวกร     3.  พยาบาล 

4.  เจาหนาที่     5.  ผูจัดการ

จงพิจารณาขอความตอไปนี้เพื่อตอบคําถามขอ20-21
 บี, บอย, บาส, เบลล เปนพี่นองกัน ทั้ง 4 คนมีงานอดิเรกไมเหมือนกัน คือ ท�าอาหาร เลนกีฬา 

ดูหนงั และฟงเพลง โดยบอยชอบฟงเพลง พี่คนโตไมชอบเลนกฬีา คนรองชอบท�าอาหาร บีเปนพี่ของบอย

20. ในครอบครัวนี้ใครเปนพี่คนโต 
1.  บอย           2.  บี       3.  บาส   

4.  เบลล       5.  สรุปไมได

21. ในวันหยุด บาสนาจะท�ากิจกรรมใดมากที่สุด 

1.  ดูละครเวที       2.  ซื้ออุปกรณท�าขนม 

3.  ฝกซอมรองเพลง      4.  ดูถายทอดสดกีฬาฟุตบอล 

5.  ไมมีค�าตอบ

22. ในการจัดกลุมคน 6 คน คือ แดง, ด�า, ขาว, เขียว, สม และน�้าเงิน เปน 3 กลุม โดยมีเงื่อนไขใน
การจัดกลุมดังนี้ 

•  แตละกลุมจะมีจ�านวนคนสูงสุดไดไมเกิน 3 คน 

•  แดงและขาวตองอยูกลุมเดียวกัน 

•  ถาด�าอยูกลุมเดียวกับขาว และเขียวตองอยูกลุมเดียวกับน�้าเงิน 

•  สมจะอยูกลุมเดียวกับแดงไมได 

กลุมใดไมเปนไปตามเงื่อนไข 

1.  ด�าและสม          2.  เขียวและน�้าเงิน      3.  แดง ด�า และขาว  
4.  ด�า ขาว และสม     5.  น�้าเงิน สม และเขียว

23. โรงแรมแหงหนึ่งใชตัวเลข 1, 2, 3, 4 และ 5 ใหรหัสแกพนักงานโรงแรม โดยใหรหัสเปนเลข 3 ตัว 
และไมมีเลขซ�้า อิมไดรหัสหมายเลขสูงกวาอน เอกไดรหัสหมายเลขสูงสุดของรหัสที่จะเปนไปได  

ซึ่งมีคาเทากับหมายเลขรหัสของอิมรวมกับอน อิมไดรหัสหมายเลขใด 
1.  231           2.  312       3.  435   

4.  453       5.  524

ตัว
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จงพิจารณาขอความตอไปนี้เพื่อตอบคําถามขอ24-25 
 เมย, มายด, มุก, มิน้ และมนต เกดิเดอืนและปเดยีวกนั เมยและมนตเกดิวันจนัทร มายดเกดิวันอาทิตย 

ท่ี 10 และเกดิกอนเมยและมนต มิน้เกดิกอนมกุ 1 วนั วนัท่ีเกดิของมิน้รวมกบัของมกุเทากบัวนัท่ีเกดิของมนต

24. มนตเกิดวันที่เทาไร 

1.  3           2.  4       3.  10   

4.  11       5.  12

25. ทั้ง 5 คนนี้ใครมีอายุมากที่ี่สุด 

1.  มิ้น           2.  มุก       3.  มายด   

4.  เม       5.  มนต 

จงพิจารณาขอความตอไปนี้เพื่อตอบคําถามขอ26-27 
 นิต , นก, เนตร และนพ อยูหองเดียวกัน นกไดคะแนนวิชาคณิตศาสตรต�่ากวานิต นิตต�่ากวานพ 

สวนเนตรไดคะแนนสูงสุด นิตไดคะแนนวิชาฟสิกสต�่ากวานกและเนตร เนตรไดคะแนนฟสิกสต�่ากวานพ  

นิตออนวิชาชีวะกวาเนตร เนตรไดคะแนนวิชาชีวะสูงกวานพ แตต�่ากวานก นกสอบตกวิชาชีวะ มีคนตก
วิชาคณิตศาสตร 2 คน มีคนตกวิชาฟสิกส 1 คน

26. วิชาใดที่มีคนตกมากที่สุด 

1.  คณิตศาสตร      2.  ชีววิทยา    3.  ฟสิกส  

4.  คณิตศาสตรและชีววิทยา    5.  ชีววิทยาและฟสิกส

27. คนใดเรียนออนที่สุด 

1.  นก           2.  เนตร       3.  นิต   

4.  นพ      5.  ขอมูลไมเพียงพอ ตัว
อย
่าง
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จงพิจารณาขอความตอไปนี้เพื่อตอบคําถามขอ28-29
 มีผูโดยสาร 3 คน ใชลิฟตชัน้ที ่1 เมือ่ถึงชัน้ที ่5 ซึง่เปนชัน้สงูสุดมีผูโดยสารออกจากลิฟต 5 คน 

• ลิฟตรับผูโดยสารไดไมเกิน 5 คน

• จากชั้น 1 ถึงชั้น 5 ลิฟตหยุด 3 ครั้ง

• มีคน 3 คนเดินเขาไปในลิฟตที่ชั้นที่ 2

28. ขอสรุปใดถูกตอง 
1.  ลิฟตหยุดที่ชั้น 4      

2.  มีผูโดยสารในลิฟต 5 คนโดยตลอด 
3.  ไมมีผูโดยสารออกจากลิฟตที่ชั้น 3    

4.  มีผูโดยสารอยางนอย 1 คน ออกจากลิฟตที่ชั้น 2

5.  ไมมีผูโดยสารออกจากลิฟตที่ชั้น 4

29. ถามีผูโดยสารออกจากลิฟตชั้นที่ 3 จ�านวน 2 คน ขอสรุปใดถูกตอง 
1.  ลิฟตไมหยุดที่ชั้น 4 

2.  ไมมีคนเขาลิฟตในชั้น 3 

3.  มีคนเขาลิฟตในชั้น 4 จ�านวน 2 คน 

4.  เมื่อลิฟตออกจากชั้น 3 มีผูโดยสารในลิฟต 4 คน 

5.  ไมมีค�าตอบที่ถูกตอง 
จงพิจารณาขอความตอไปนี้เพื่อตอบคําถามขอ30-31
 ในการแตงต้ังคณะกรรมการชุดหนึ่งของบริษัท ท็อปปค จ�ากัด (มหาชน) ไดก�าหนดใหเลือก
กรรมการจาก 3 กลุม ไดแก กลุมถือหุนใหญคือ J, K , L กลุมผูบริหารบริษัทคือ M, N, O และกลุม
พนักงานปฏิบัติการ คือ X, Y, Z โดยมีเงื่อนไขในการแตงตั้งดังนี้ 

• กรรมการจากกลุมผูบรหิารบรษัิทจะตองมีจ�านวนเทากบักรรมการจากกลุมพนกังานปฏบัิติการ 
• N จะไมถูกเลือก ถามีการเลือก L เปนกรรมการ 

• O จะไมถูกเลือก ถา X ถูกเลือกเปนกรรมการแลว
• ถาเลือก J เปนกรรมการ จะตองเลือก M จากกลุมผูบริหารบริษัทดวย

30. คณะกรรมการชุดนี้ประกอบไปดวยใครบาง 

1.  J, K, N, O, Y, Z      2.  J, K, M, O, X, Y

3.  J, K, L, M, Y, Z      4.  J, L, M, O, Y, Z 

5.  J, L, N, O, X, Z

ตัว
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31. ถา M ไมไดรับเลือกเปนกรรมการ คณะกรรมการชุดนี้จะมีกรรมการไดสูงสุดกี่คน 

1.  3           2.  4       3.  5    

4.  6       5.  7 

จงพิจารณาขอความตอไปนี้เพื่อตอบคําถามขอ32-33
 เจาหนาที่จัดตารางนัดพบของแพทยทานหนึ่ง จะตองจัดตารางนัดพบผูปวยในสัปดาหนี้ (จันทร 

- ศุกร) ซึ่งตองพบกับผูปวยจ�านวน 7 คน คือ ก, ข, ค, ง, จ, ฉ, และ ช โดยมีขอก�าหนด ดังนี้ 

• จะตองพบ 2 คนในวันพฤหัสบดี และตองพบวันอื่นๆ อยางนอยวันละ 1 คน 

• ตองจัดใหพบ ข และ จ ในวันเดียวกัน 

• ค ไมสามารถมาพบไดในวันศุกร 

• ช มีเวลาวางมาพบไดเฉพาะวันพฤหัสบดีเทานั้น

• ตองให ก เขาพบ ใน วันจันทร

32. รายการในขอใดที่ไมสามารถจัดคูกันได 
1.  ฉ และ ค ในวันอังคาร      2.  ค และ ง ในวันพฤหัสบดี 

3.  ก และ ง ในวันจันทร      4.  ข และ จ ในวันศุกร 

5.  ขอมูลไมเพียงพอ

33. ถาพจิารณาให ข และ จ เขาพบในวนัอังคาร ตารางนดัหมายที่เปนไปไดส�าหรบัวันพฤหัสบดีมีไดกี่วิธ ี
1.  1           2.  2       3.  3    

4.  4       5.  5

จงพิจารณาขอความตอไปนี้เพื่อตอบคําถามขอ34-35 
 ลูกเตาลูกหนึ่งแตละดานมีสีตางกัน คือ ด�า น�้าเงิน น�้าตาล เขียว แดง และขาว 

• ดานสีแดงอยูตรงขามกับดานสีด�า 
• ดานสีเขียวอยูระหวางดานสีแดงและสีด�า
• ดานสีน�้าเงินอยูชิดกับสีขาว 
• ดานสีน�้าตาลอยูชิดกับสีน�้าเงิน 

• ดานสีแดงอยูที่ดานลางของลูกเตา
34. ดานที่อยูตรงขามกับสีน�้าตาลคือสีอะไร 

1.  ขาว           2.  เขียว       3.  น�้าเงิน   

4.  แดง       5.  ด�า

ตัว
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35. ดานทั้ง 4 ที่อยูชิดกับดานสีเขียวคือสีอะไร 
1.  น�้าเงิน น�้าตาล ขาว แดง     2.  ด�า น�้าเงิน น�้าตาล ขาว 
3.  ด�า น�้าเงิน แดง ขาว      4.  ด�า น�้าตาล แดง ขาว 
5. น�้าเงิน แดง แดง น�้าตาล ขาว

จงพิจารณาขอความตอไปนี้เพื่อตอบคําถามขอ36-37
 บานของนพหันหนาไปทางทิศเหนอืตดิถนนใหญ ปลกูตนมะขามตนใหญหางจากตวับาน 10 เมตร 

ไวเพื่อบังแสงอาทิตยในตอนเชา ดานหลังบานมีตนมะนาวอยูหางจากตนมะขามไปทางทิศใต 20 เมตร 

ระหวางตนมะขามและตนมะนาวมีตนมะกรดูอยูตรงกลาง มีตนมะเฟองอยูหางจากตนมะกรดูไปทิศตะวันตก  

20 เมตร มีสวนครัวอยูระหวางตนมะกรูดกับตนมะเฟอง

36. ตนมะเฟองอยูทางทิศใดของตัวบาน 

1.  ทิศใต        2.  ทิศตะวันตก 

3.  ทิศตะวันตกเฉียงใต      4.  ทิศตะวันออกเฉียงใต 
5.  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

37. ถาตองการปลกูตนมะมวงใหหางจากตนมะนาวและสวนครวัเปนระยะทางเทาๆ กนั จะปลกูตนมะมวง
ที่ต�าแหนงใดของบาน 

1.  10 เมตร ทางทิศเหนือ      2. 15 เมตร ทางทิศตะวันออก

3.  20 เมตร ทางทิศใต      4. 25 เมตร ทางทิศตะวันตก 

5.  25 เมตร ทางทิศใต 

จงพิจารณาขอความตอไปนี้เพื่อตอบคําถามขอ38-39 
 บัตรคอนเสริตคูหูดูโอ ท่ีโรงละครแหงหนึง่ม ี4 ราคา โดยมีจ�านวนทีน่ัง่ในแตละราคา คอื 1,000 บาท  

มี 500 ท่ีนั่ง, 800 บาท มี 400 ท่ีนั่ง, 500 บาท มี 250 ท่ีนั่ง ราคา 200 บาท มี 100 ท่ีนั่ง และราคา  

100 บาท ม ี50 ท่ีนัง่ ถาแตละแถว มี 50 ท่ีนัง่ โดยใชตวัอกัษรภาษาอังกฤษแทนแถวตามล�าดบั โดยเริม่จาก
แถวหนาสุดเปนตัวอักษร A และใชหมายเลขตามล�าดับที่ของที่นั่งในแตละแถว
38. ถาคริสนั่งในที่นั่ง G20 บอสนั่งอยูหลังคริส 3 แถว บอ สจะนั่งในที่นั่งราคาเทาใด 

1.  1,000 บาท          2.  800 บาท      3.  500 บาท   

4.  200 บาท     5.  100  บาท

ตัว
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39. ถาโจนสกบัเจนสซือ้บัตร 2 ใบ นัง่ตดิกนัตางคนตางไป โจนสไดหมายเลข I25 แตโจนสดูผดิเปน T25 

โจนสจะนั่งในที่นั่งที่มีลักษณะอยางไร 
1.  ที่นั่งราคาเดิม       2.  ที่นั่งราคาต�่ากวาเดิม 200 บาท 

3.  ที่นั่งราคาต�่ากวาเดิม 300 บาท     4.  ที่นั่งราคาต�่ากวาเดิม 500 บาท

5.  ที่นั่งราคาต�่า กวาเดิม 800 บาท

40. ที่ซุมยิงลูกดอกแหงหนึ่ง ราคาบัตร 3 ราคา ไดแก ราคา 5 บาท ยิงได 1 ครั้ง, ราคา 10 บาท ยิง

ได 3 ครั้ง, ราคา 15 บาท ยิงได 5 ครั้ง ถาตั้ม ตน และเตย รวมเงินกันคนละ 5 บาท ซื้อบัตรราคา     
15 บาท กับแตละคนซื้อบัตรราคา 5 บาท คนละใบ ทานคิดวาโอกาสที่จะไดรางวัลเปนอยางไร 
1.  โอกาสที่จะรางวัลสูงขึ้นถาซื้อรวมกัน 

2.  โอกาสที่จะไดรางวัลลดลงถาซื้อรวมกัน 

3.  โอกาสที่จะไดรางวัลเทากันไมวาจะซื้อแบบใด 
4.  ไมมีโอกาสจะไดรางวัลเลย 
5.  ยังสรุปไมได

ตัว
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สรุปเขมเนื้อหาและเทคนิคใหมลาสุดในการสอบ
วิชาเฉพาะแพทย กสพท อยางครบถวน

แนวขอสอบครบทุกฉบับที่ออกสอบบอย
แบบใหมลาสุด 5 ตัวเลือก พรอมเฉลยอยางละเอียด

สอบตรงเขาคณะแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร
สัตวแพทยศาสตร และเภสัชศาสตรในระบบ TCAS

คำแนะนำ หลักเกณฑ สถิติ คุณสมบัติ และ
กฎหมายที่จำเปนตองรูกอนสอบ กสพทตัว
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