
ความถนัดแพทย
เตรียมตัวพรอมสอบ #กสพท60

By พี่ยู (อ.สุรเชษฐ พิชิตพงศเผา)



 Update ขอมูลสําคัญตามประกาศ (ฉบับท่ี 1) ของ กสพท

 แนะนําสนามสอบและสัดสวนคะแนนที่ใชย่ืน

 เจาะลึกแนวขอสอบวิชาเฉพาะ (ความถนัดแพทย) 

 Part ความคิดเชื่อมโยง      

 สรุปประเด็นที่ออกสอบขอสอบวิชาเฉพาะ (ความถนัดแพทย)

 Part เชาวปญญา (ดานภาษา)

Special Topics



Update ขอมูลสําคัญ

ตามประกาศ (ฉบับท่ี 1) ของ กสพท

Special Topic



คําถาม : ? มีกี่คณะท่ีเขารวม 

? คณะอะไรบาง (Update)

? มีจํานวนกี่หลักสูตร

? จํานวนท่ีรับเขาศึกษา



การสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี

ผานระบบรับตรงของ    กสพท (กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย)

33 สถาบัน

38 หลักสูตร

1,843 คน

แพทยศาสตร

ทันตแพทยศาสตร

สัตวแพทยศาสตร

เภสัชศาสตร

4
คณะ



คณะ / หลักสูตร / จํานวนรับ (กสพท#60)

แพทยศาสตร

ทันตแพทยศาสตร

สัตวแพทยศาสตร

เภสัชศาสตร

คณะ หลักสูตร จํานวนรับ (คน)

15

7

6

10
อางอิงขอมูล ประกาศ กสพท 

ฉบับที่ 1 

วันที่ 12 ก.ค. 2559
∑  1,843 คน∑ 38 หลักสูตร

1,213
ศิริราช 260 คน

จุฬาฯ 190 คน

มศว. 180 คน

255
จุฬาฯ 85 คน

มหิดล 70 คน

มช. 30 คน

215
จุฬาฯ 100 คน

เกษตรฯ 70 คน
มหิดล 15 คน

160
จุฬาฯ (2 สาขา) 40 คน

มหิดล 35 คน

ธรรมศาสตร 20 คน



แนะนําสนามสอบและ

สัดสวนคะแนนที่ใชยื่น

Special Topic



สนามสอบและ

สัดสวนคะแนน
แคผานเกณฑ

ผานเกณฑ + 

คํานวณคะแนนแขงขัน

คํานวณคะแนนแขงขัน



สนามสอบท่ีสําคัญ + กําหนดวันสอบ
สนามสอบ กําหนดวันสอบ ผูจัดสอบ

วิชาเฉพาะ 5 พ.ย. 59 กสพท

วิชาสามัญ 24 – 25 ธ.ค. 59 สทศ.

O – NET ม.6 18 – 19 ก.พ. 60 สทศ.

อยาลืมดูกําหนดวันรับสมัคร / กําหนดชําระคาสมัคร

ตองศึกษาขอมูล / เงื่อนไข / อัปเดต ขอมูลของทุกสนามสอบอยูเสมอ



วิชาเฉพาะ 30%
มุงวัด 2 สวนสําคัญ มีขอสอบ 3 Part 

มีขอสอบ 2 Part คือ

 ความคิดเชื่อมโยง (คลาย GAT สทศ.)

 เชาวปญญา (คํานวณ + ภาษา)

มีขอสอบ 1 Part คือ

 จริยธรรมทางการแพทย



สถิติคะแนน ขอสอบทั้ง 3 Part ยอนหลัง 3 ป (2557 – 2559)

= Max สูงสุด

= Mean สูงสุด

= Min ต่ําสุด

มี Max และ Mean สูงสุด 

/ ขอสอบไมคอยผันผวน

= Mean ต่ําสุด

มีเฉลี่ยต่ําสุดทุกป / คะแนนลดลง / ขอสอบผันผวน

เตรียมตัวยากสุด / ควรเรียนรูมุมมองของแพทย



เจาะลึกแนวขอสอบวิชาเฉพาะ 
(ความถนัดแพทย) 

 Part ความคิดเช่ือมโยง

Special Topic



ความถนัดแพทย
Part ความคิดเชื่อมโยง

พิเคราะห พาเล็ง พรอมลุย 

By พี่ยู (อ.สุรเชษฐ พิชิตพงศเผา)



พิเคราะห  ประเด็น ระหวาง

ขอสอบ GAT สวนท่ี 1
ความสามารถในการอาน การเขียน การคิด 

เชิงวิเคราะห และการแกโจทยปญหา

โดย สทศ.

ขอสอบความถนัดแพทย

Part ความคิดเชื่อมโยง

โดย กสพท



GAT สวนที่ 1 

ของ สทศ.

75 นาที

A  D  F  99H

1 บทความ

90 นาที

A  D  F  99H

2 บทความ



GAT สวนที่ 1 

ของ สทศ.

20 รหัส 10 + 10 รหัส

ไมเนนตัวหนาเขม เนนตัวหนาเขม

ตาง > เหมือน เหมือน > ตาง



GAT สวนที่ 1 

ของ สทศ.

1 – 5 คําตอบ : 1 ขอ 1 – 4 คําตอบ : 1 ขอ

ไดคะแนน ติดลบ ไดคะแนน ติดลบ

ยาก - ซับซอน งาย - ซับซอน



สรุปจาก  ประเด็น

เหมือนกัน 2 ประเด็น

ตางกัน 7 ประเด็น

Concept ความสัมพันธ

วิธีคิดคะแนน

เวลาทําขอสอบ จํานวนบทความ

จํานวนรหัสขอความ

การเนนหนาขอความ

จํานวนคําตอบ : 1 ขอ

การเขียนขอความตางกัน

ความซับซอน



ตัวอยางรูปแบบขอความยากระหวาง 

ขอความท่ีมีรหัสในตารางกับขอความท่ีปรากฏในบทความ






ขอความในบทความ

ภาวะโลกรอน (Global Warming)

ปราศจากสารพิษและสารเคมี

บริโภคอาหารที่บ่ันทอนรางกาย

สัตวมีวิธีการขยายพันธุเปลี่ยนแปลงไป

มีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดในบริเวณนั้น

ไมสามารถพบสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นอีกตอไป

ตัวอยางขอความยากตามแนวขอสอบ
ลองจับคูขอความท่ีเขียนตางแตความหมายเหมือนกัน

รหัส ขอความในตาราง

01 การสูญพันธุ (Extinction)

02 ความหลากหลายทางชีวภาพสูง

03 พฤติกรรมการสืบพันธุของสัตวไมเหมือนเดิม

04 อุณหภูมิของโลกเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นแตละป

05 ไมมีสารพิษเจือปน

06 รับประทานอาหารที่ทําลายสุขภาพ





การสูญพันธุ (Extinction)

ไมสามารถพบสิ่งมีชีวิตชนิดน้ันอีกตอไป

เปรียบเทียบขอความ + วิเคราะหวิธี

=

เปลี่ยนไปใชคําอื่น (ขยายความยาวขึ้น)

01 ในตาราง

ในบทความ



ความหลากหลายทางชีวภาพสูง

มีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดในบริเวณนั้น

เปรียบเทียบขอความ + วิเคราะหวิธี

=

เปลี่ยนไปใชคําอื่น (ขยายความยาวขึ้น)

02 ในตาราง

ในบทความ



สัตวมีวิธีการขยายพันธุเปลี่ยนแปลงไป

เปรียบเทียบขอความ + วิเคราะหวิธี

=

เปลี่ยนไปใชคําอื่น (สลับตําแหนงคํา)

พฤติกรรมการสืบพันธุของสัตวไมเหมือนเดิม 03 ในตาราง

ในบทความ



อุณหภูมิของโลกเฉลี่ยเพ่ิมสูงขึ้นแตละป

ภาวะโลกรอน Global Warming)

เปรียบเทียบขอความ + วิเคราะหวิธี

=

เปลี่ยนไปใชคําอื่น (สรุปเปนคําสั้นลง)

04 ในตาราง

ในบทความ



ไมมีสารพิษเจือปน

ปราศจากสารพิษและสารเคมี

เปรียบเทียบขอความ + วิเคราะหวิธี

=

เปลี่ยนไปใชคําอื่น (เพ่ิมคําใหยาวขึ้น)

05 ในตาราง

ในบทความ



รับประทานอาหารที่ทําลายสุขภาพ

บริโภคอาหารที่บั่นทอนรางกาย

เปรียบเทียบขอความ + วิเคราะหวิธี

=

เปลี่ยนไปใชคําอื่น

06 ในตาราง

ในบทความ



สรุป Concept 

การวาดแผนภาพ +

ฝกทําแนวขอสอบ



A เหตุ ผลทําใหเกิด

D หลักใหญ เล็กยอย
ประกอบดวย

F  เหตุ ผล
ไมทําใหเกิด

ตัวอักษร เสนสัญลักษณ Concept ความสัมพันธ



Ex. การรับประทานอาหารท่ีถูกหลักโภชนาการและ

หมั่นออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอจะทําใหสุขภาพแข็งแรง

วาดแผนภาพ

A เหตุ ผลทําใหเกิด

รหัส ขอความท่ีกําหนด

01 บริโภคอาหารท่ีมีประโยชนตอสุขภาพ

02 รางกายปราศจากโรคภัยไขเจ็บ

03 หาเวลาออกกําลังกายเปนประจํา



D ตัวหลักใหญ ตัวเล็กยอย
ประกอบดวย

Ex. ลักษณะของอาหาร Junk Food คือ มีไขมันและ

น้ําตาลผสมอยูปริมาณมากแตมีวิตามินและโปรตีนนอย

วาดแผนภาพรหัส ขอความท่ีกําหนด

01 พบโปรตีนเพียงเล็กนอยเทานั้น

02 อาหารขยะ

03 อุดมไปดวยน้ําตาลและไขมัน



F  เหตุ ผล
ไมทําใหเกิด

Ex. เมื่อสหราชอาณาจักรขอถอนตัวออกจาก EU จะ

บั่นทอนการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศยุโรป

วาดแผนภาพรหัส ขอความท่ีกําหนด

01 การขยายตัวของเศรษฐกิจในกลุม

ประเทศยุโรป

02 อังกฤษออกจากสหภาพยุโรป



A เหตุ ผลทําใหเกิด

D หลักใหญ เล็กยอย
ประกอบดวย

F  เหตุ ผล
ไมทําใหเกิด

ตัวอักษร เสนสัญลักษณ Concept ความสัมพันธ

สวนประกอบ / ลักษณะ / คุณสมบัติ / ตัวอยาง



Part ความคิดเชื่อมโยง
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ทําไดไมยาก

ตองเตรียมตัวใหถูกวิธี รอบคอบ รัดกุม 

ใครละเอียดแมนยํากวา คนนั้นชนะ (ตัวเราเอง)



สรุปประเด็นที่ออกสอบขอสอบ

วิชาเฉพาะ (ความถนัดแพทย)

 Part เชาวปญญา (ดานภาษา)

Special Topic



ความถนัดแพทย
Part เชาวปญญา (ภาษา)

พิเคราะห พาเล็ง พรอมลุย 

By พี่ยู (อ.สุรเชษฐ พิชิตพงศเผา)



ประเด็นขอสอบ : เชาวปญญา (ภาษา)

การวิเคราะหบทความ

การวิเคราะหคําศัพท

 การอานจับใจความ

 การอานอนุมานขอมูล

 วิเคราะหความสัมพันธทาง
ความหมายของคําศัพท







ขอสอบแตละสวน สอนโดยผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน

แพทยเฉพาะทาง

เช่ียวชาญคณิตฯ

เช่ียวชาญภาษา



Time

Test

ความสําเร็จท่ียิ่งใหญ สรางยาก แตสรางได

เวลา = เตรียมตัวลวงหนาใหพรอมทุก Part กอนสอบอยางนอย 2 – 3 เดือน

แนวทาง Tip 4T เพื่อเพิ่มโอกาส + ความมั่นใจ

Trick

Tolerance

กลเม็ด = มี Concept ท่ีถูกตอง ละเอียด รอบคอบ + มีเทคนิค ท่ีคิดไว ชาญฉลาด

การทดสอบ = ฝกทําแบบฝกหัด + แนวขอสอบเสมือนจริง มากพอและหลากหลาย 

ความอดทน = มานะ มุงม่ัน บากบ่ัน พากเพียร พยายาม ไมยอทอ (อึด !)



ความถนัดแพทย
เตรียมตัวพรอมสอบ #กสพท60

By พี่ยู (อ.สุรเชษฐ พิชิตพงศเผา)
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