
โครงการรับผู้ที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผา่นระบบ TCAS รอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio)  

ปีการศึกษา 2563 
 

 
คุณสมบัติด้านสุขภาพของคณะ/สาขาวิชา 
 ผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ จะต้องมีคุณสมบัติทางด้านสุขภาพ โดยเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง 
โดยไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ดังนี้   

1. มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม เช่น ตาบอด ตาพร่องสีขั้นรุนแรงทั้ง 2 ข้าง เป็นใบ้ หรือ หูหนวกท้ังสองข้าง มีความพิการของนิ้วมือ 
มือ แขนขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและท างาน หรือภาวะพิการอื่นใดซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ที่คณะกรรมการ
สอบคัดเลือกในระดับคณะหรือที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะฯ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2. มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต 
(Psychotic disorders) กลุ่มอาการออทิสซึม (Autistic spectrum) โรคอารมณ์ผิดปกต ิ(Mood disorders) โรค
ประสาทรุนแรง (Severe neurotic disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality disorders) โดยเฉพาะ 
Antisocial personality disorders หรือ Borderline personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืนๆ อันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

3. เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือ ส่งผลให้เกิด
ความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

4. เป็นโรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเองต่อผู้ป่วย 
และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม เช่น  

 -  โรคลมชักท่ียังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักท่ีไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี  
       โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักท่ีควบคุมได้)  

 -  โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบวิชาชีพ โรคภาวะ
      ความดันโลหิต ผิดปกติในระดับรุนแรงและมีภาวะ แทรกซ้อนจนท าให้เกิดพยาธิสภาพ
      ต่ออวัยวะอย่างถาวร  

 -  ภาวะไตวายเรื้อรัง  
 -  โรคติดสารเสพติดให้โทษ  
 -  โรค หรือภาวะอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ หรือกรรมการตรวจร่างกายเห็นว่า

     เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
5. มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  



 -  ไม่มีภาวะตาบอดสีระดับรุนแรง หรือภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรง โดยมีผลตรวจ 
      FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ตาม 
      แนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย  

 -   ระดับการมองเห็นในตาข้างดี น้อยกว่า 6/12 หรือ 20/40  
หมายเหตุ   1. ในกรณีที่ผู้เข้าศึกษาให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฏเป็น  
      ความเท็จขึ้นภายหลัง จะต้องถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา 

2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องได้รับการตรวจร่างกาย โดยหน่วยสร้างเสริม  
     สุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้  

   (1) ตรวจร่างกาย  
   (2) การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)  
   (3) การตรวจตาบอดสี การวัดระดับการมองเห็น การมองเห็นภาพสามมิติ 
   (4) การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี 
   (5) การทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI) 

  3.  การพิจารณาตัดสิทธิ์ผู้เข้าศึกษาด้วยเหตุผลคุณสมบัติด้านสุขภาพ ต้องด าเนินการโดย
คณะกรรมการซึ่ง ประกอบด้วยเสียงส่วนใหญ่ของกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะทันต-
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด  
 
จ านวนที่จะรับเข้าศึกษา จ านวน 6 คน  
 โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเข้าศึกษาได้ไม่เต็มจ านวน 6 คน หากมีผู้มีคุณสมบัติไม่
เหมาะสมตามเกณฑ์คัดเลือกและดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก และในกรณีท่ีมีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ครบตาม
จ านวนที่ประกาศรับ คณะทันตแพทยศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาน าจ านวนที่นั่งว่างไปรวมกับจ านวนที่ประกาศ
รับของโครงการอ่ืนของคณะในรอบถัดไป หรือในรอบอ่ืนๆ ของคณะตามที่เห็นสมควร 
 
การคัดเลือกเข้าศึกษา 
  1.  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามที่ก าหนด และมีคุณสมบัติเฉพาะตามประกาศ 
  2.  คณะกรรมการจะพิจารณาใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครของผู้สมัครภายใต้เงื่อนไขที่  
ผู้สมัครต้องเลือกโครงการรับผู้ที่มีความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพียงโครงการเดียวเท่านั้น  
  3.  การพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
        คณะกรรมการด าเนินงานการรับนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตร     
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 จะพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จ านวน
ไม่เกิน 10 คน เรียงล าดับตามคะแนนจากมากไปหาน้อย โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
   3.1 คะแนนสอบวัดความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  



   3.2 Portfolio แสดงทักษะ/ศักยภาพทางภาษาอังกฤษ   
3.3    Portfolio แสดงผลงานกิจกรรมด้านอ่ืนๆ    

  
การพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลอืก 

  คณะกรรมการด าเนินงานการรับนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตรทันต
แพทยศาสตร์ปีการศึกษา 2563 จะพิจารณารายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากคะแนนการสอบสัมภาษณ์ โดยมีหัวข้อในการ
สอบสัมภาษณ์และเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
   1  ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  40 คะแนน 
   2  แนวคิดทางจริยธรรม     25   คะแนน 
   3  คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)     10   คะแนน 
   4  Port folio แสดงทักษะ/ศักยภาพทางภาษาอังกฤษ   25   คะแนน 
   ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์รวมกันไม่ต่ ากว่า 70 คะแนน        
จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ทั้งนี้การพิจารณาและตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

ข้อก าหนดของผู้ส าเร็จการศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ 

 1.  หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องเข้ารับราชการ หรือท างานตามค าสั่งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร         
ทันตแพทย์ผู้ท าสัญญาการเข้ารับราชการไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน 
 2.  หากไม่ยินยอมเข้ารับราชการหรือท าการภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามค าสั่งดังกล่าวจะต้องชดใช้
เงินให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นจ านวนเงิน 400,000.- บาท  (สี่แสนบาทถ้วน) 
 3.  กรณีที่เข้ารับราชการชดใช้ไปบ้างแต่ไม่ครบตามระยะเวลาที่ก าหนด จ านวนเงินที่จะต้องชดใช้ตามความใน
ข้อ 2 จะลดลงตามส่วนเฉลี่ยของระยะเวลาที่รับราชการไปบ้างแล้ว  
 4.  หากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถเข้ารับราชการ หรือท างานได้ เพราะขาดคุณสมบัติตามมาตรา 24 
แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 ต้องยินยอมชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นจ านวนเงินตามข้อ 2 
ภายใน 30 วัน นับแต่วันประพฤติผิดสัญญา 
รม จริยธรรม ให้เป็นก าลังส าคัญในการช่วยเหลือสังคม 


