
การสอบเข้าแพทย์

ในทุกปี ผู้สมัครเรียนคณะแพทยศาสตร ์
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเปิดสอน 
เป็นภาษาอังกฤษ มีจ�านวนถึง 300 คน  
จึงจ�าเป็นต้องใช้วิธีที่เป็นธรรมและเที่ยงตรง 
เพื่อคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ให้เหลือ
เพียง 100 คน

สามปีที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยได้ใช้ข้อสอบ
ส�าหรับผู้ที่มีความประสงค์ศึกษาต่อหลักสูตรทางด้านการแพทย์ (BioMedical 
Admissions Test (BMAT)) คัดเลือกผู้สมัครเรียนต่อคณะแพทยศาสตร์และ
คณะทันตแพทย์

มหาวิทยาลัยชั้นน�าทั่วโลกได้น�าผลสอบ BMAT มาใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 จึงช่วย
ให้ผู้ที่คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อสามารถตัดสินใจคัดเลือกได้อย่างเป็นกลาง
และเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงศักยภาพของตนอย่างเต็มที่

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันแรกในประเทศไทยท่ีใช้การสอบ BMAT 
ประกอบการคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ 30 คน จากผู้สมัคร 300 คนทุกปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พีระพงค์ กิติภาวงค์  ผู้อ�านวยการศูนย์ทดสอบ
นานาชาติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ชี้แจงว่าผลสอบ BMAT เท่ากับ 50% ของคะแนนผู้สมัครและอีก 50% มาจาก
คะแนนสอบสัมภาษณ์ และเสริมว่าแม้ผู้สมัครสอบพบว่าส่วนการสอบข้อเขียนนั้น
ยากกว่าส่วนความรูท้างวทิยาศาสตร์ แต่ตรงน้ีเป็นเพียง 10% ของคะแนนผู้สมคัร 
จึงไม่ได้ท�าให้นักเรียนรู้สึกกดดันมากในการเลือก 

การสอบส�าหรับผู้สมัคร 
เป็นนักศึกษาแพทย์ไทย

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 
เป็นสถาบันแรก 
ในประเทศไทยที่ใช้
การสอบ BMAT 
ประกอบการคัดเลือก
นักศึกษาแพทย์  
30 คน จากผู้สมัคร 
300 คนทุกปี
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นายแพทย์พีระพงค์ ยินดีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสัมพันธ์อันดีกับ 
ทาง Admissions Testing และภูมิใจที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศ 
ที่ใช้การสอบ BMAT

‘ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเก้าแห่ง 
ในประเทศไทยใช้การสอบนี ้
ในการรับนักศึกษาแพทย์’  
คุณวีรวัฒน์ กัลชาญพิเศษ ผู้จัดการ  
Cambridge Assessment English 
ประจ�าประเทศไทยกล่าว 

‘สิ่งแรกที่เราท�าคือท�าให้
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ยอมรับยิ่งขึ้น เราติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยเป็นประจ�าและ
อธิบายวิธีใช้ BMAT ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 
จากนั้นเราจึงเริ่มหาหุ้นส่วนที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยเป็นศูนย์สอบให้ผู้สมัคร 

‘เราต้องการหุ้นส่วนที่จะเป็นศูนย์สอบนอกกรุงเทพมหานคร จึงตัดสินใจท�างาน
ร่วมกับ Capwise ซึ่งเป็นบริษัทแนะแนวการศึกษา เราเลือกบริษัทนี้เนื่องจาก 
มีความคล่องตัว มีความรู้เกี่ยวกับพื้นที่และเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ยังสามารถ 
จัดสอบ BMAT ให้กับผู้สมัครได้ในราคาที่เอื้อมถึงได้มากขึ้น

‘สะดวกกับนักเรียนอย่างมาก เพราะไม่ต้องเดินทางออกจากอ�าเภอหรือจังหวัด
ตัวเองไปสอบที่กรุงเทพมหานคร นักเรียนสามารถสอบที่ศูนย์สอบภาคเหนือและ
ตะวันออกเฉียงเหนือ และในปีนี้เราจะขยายไปทางภาคใต้’

คุณสมบัติประจ�าตัว

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังเริ่มใช้การทดสอบบุคลิกภาพโดยท�า
แบบสอบถาม Cambridge Personal Styles Questionnaire® (CPSQ) และ
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ทดลองใช้แบบสอบถามนี้ CPSQ เป็นแบบประเมิน
ค่านิยมและพฤติกรรมของผู้สมัครที่ช่วยในการตัดสินใจคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ต่อหลักสูตรทางด้านการแพทย์หรือการจ้างงาน จึงมีการน�าไปใช้โดยนายจ้าง 
โรงเรียนพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์ทั่วโลก  

Cambridge Assessment Admissions Testing ท�างานร่วมกับนายแพทย์ 
พีระพงค์ ซึ่งเคยเยี่ยมชมเคมบริดจ์เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ให้มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์เป็นศูนย์สอบ CPSQ ฉบับนานาชาติท่ีเหมาะสมกับตลาดไทย

มหาวิทยาลัยใช้การสอบนี้ครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ในการสอบ 
คัดเลือกผู้สมัคร 100 คนของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
อีก 40 คนท�าการประเมินในเดือนมิถุนายน

เกี่ยวกับคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประเทศไทย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ก่อต้ังข้ึนเมือ่ พ.ศ. 2533 
เป็นสถาบันที่สอนแพทย์ใน 
โรงพยาบาลรัฐบาล โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง แพทย์ นักวิทยาศาสตร ์
การแพทย์ และนักบ�าบัดแผนไทย
ประยุกต์

เกี่ยวกับ BMAT

BioMedical Admissions Test 
(BMAT) เป็นข้อสอบส�าหรับผู้ที่มี
ความประสงค์ศึกษาต่อหลักสูตร 
ทางด้านการแพทย์ ชวีภาพการแพทย์ 
และทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยชั้นน�า
ทั่วโลกใช้ผลสอบ BMAT มาตั้งแต่ 
พ.ศ. 2546 จึงช่วยให้ผู้ที่คัดเลือก
นักเรียนเข้าศึกษาต่อสามารถ 
ตัดสินใจคัดเลือกได้อย่างเป็นกลาง
และเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดง
ศักยภาพของตนอย่างเต็มที ่

เกี่ยวกับ CPSQ

CPSQ เป็นแบบประเมินค่านิยมและ
พฤติกรรมของผู้สมัครที่ช่วยในการ
ตัดสินใจคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรทางด้านการแพทย์หรือการ
จ้างงาน นอกจากนี้ แบบประเมินนี ้
ยังช่วยให้เข้าใจความจ�าเป็นในการ
พัฒนาของนักเรียนหรือพนักงาน 
CPSQ มีการน�ามาใช้โดยนายจ้าง 
โรงเรียนพยาบาล และคณะ
แพทยศาสตร์ในสหราชอาณาจักร
และต่างประเทศ

เกี่ยวกับ Cambridge 
Assessment Admissions 
Testing

Cambridge Assessment 
Admissions Testing เป็นหน่วยงาน
หนึ่งของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และ
ท�างานร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
รัฐบาล และบรรดานายจ้างใน 
สหราชอาณาจักรและทั่วโลกมากว่า 
15 ปี การประเมินเพื่อคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
ของเราเป็นการวัดความเป็นเลิศ
ระดับโลกที่ก�าหนดมาตรฐานด้าน
คุณภาพ ข้อสอบคัดเลือกของเรา
ผ่านการวิจัยมากมาย เปิดโอกาส 
ให้ผู้สมัครได้พิสูจน์ความสามารถที่
ต้องการ และช่วยท�าให้กระบวนการ
คัดเลือกดียิ่งขึ้น เรามีเครือข่าย 
ศูนย์สอบระดับโลกใน 150 ประเทศ  
ท�าให้ผู้สมัครสามารถเข้าสอบ 
ในศูนย์สอบที่สะดวก
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ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัย
เก้าแห่งในประเทศไทย
ใช้การสอบนี้ในการ 
รับนักศึกษาแพทย์
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https://twitter.com/@admissionstests
http://www.admissionstesting.org/
https://www.linkedin.com/company/admissions-testing/
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