3. คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าศึกษาสําหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) และ
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
3.1.1 สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
3.1.2 เป็นผู้มคี วามรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ที่สามารถแสดงให้
เห็นได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครสอบ การสอบข้อเขียน การตรวจสุขภาพและ
การสอบสัมภาษณ์
3.1.3 ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้หลังจากจบ
การศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถทําสั ญ ญาผู กพันฝ่ ายเดียว หรื อสัญญาปลายเปิดกั บ
รัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย
3.2. คุณสมบัติเฉพาะ
3.2.1. มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 : วันเปิด
ภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2560)
3.2.2 คุณวุฒิการศึกษา สําหรับผู้สมัครเข้าศึกษา
3.2.2.1 ผู้สมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 6 ปี ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 3.2.2.1.1-3.2.2.1.3 อย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้
3.2.2.1.1สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ กําลัง
ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้
ตามหลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สํ า หรั บ ผู้ ส มั ค รหลั ก สู ต รทั น ต
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
ในสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น หรือ
3.2.2.1.2สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือกําลังศึกษา
และจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ในโรงเรียนนานาชาติ ในประเทศ
ไทย เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเทียบความรู้จาก
กลุ่ ม ทะเบี ย นและสารสนเทศทางการศึ ก ษา สํ า นั ก ทดสอบทางการ
ศึกษา (สทศ.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ หรือ
3.2.2.1.3 สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ หรือกําลังศึกษา
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 โดยนักเรียนจะต้องมีใบรับรองเทียบความรู้จากกลุ่มทะเบียนและ
สารสนเทศทางการศึกษา สํานักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและต้องแสดง
หลักฐานฉบับจริงในวันรายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ
3.2.2.2 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 5 ปี
ต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องด้าน
วิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ (โดยกลุ่มนี้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป และวิชา
เลือกเสรี)

3.3 คุณสมบัติด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ผู้สมัครต้องแสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษโดยส่งผลการทดสอบ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึง่ ต่อไปนี้และต้องส่งหลักฐานฉบับจริงในวัน
รายงานตัวเพื่อตรวจสุขภาพและสอบสัมภาษณ์
3.3.1 IELTS – (The International English Language Testing System) ประเภท
Academic หรือ UKVI ไม่น้อยกว่าระดับ 6.5 และแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)
จะต้องไม่ต่ํากว่าระดับ 6.5 หรือ
3.3.2 TOEFL score ไม่น้อยกว่าที่กําหนดดังนี้
computer-based test total score 213 หรือ internet-based test total score 79
หรือ paper-based test total score 550 หรือ
3.3.3 TU-GET score paper-based test total score ไม่น้อยกว่า 550
* ผลคะแนนทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษที่นํามาแสดง ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่
ทดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ์
3.4 ผลความรู้มาตรฐาน
3.4.1 ผู้สมัครจากข้อ 3.2.2.1.1 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ํากว่า 2.50 (ถ้าสําเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
3.4.2 ผูส้ มัครจากข้อ 3.2.2.1.2 และ ข้อ 3.2.2.1.3 ให้แสดงผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง
ต่อไปนี้
3.4.2.1 ผลการสอบ (International) General Certificate of Secondary
Education (IGCSE/GCSE) ที่ระบุคะแนนสอบใน 3 รายวิชา คือ Biology,
Chemistry และ Mathematics หรือ Physics หรือ
3.4.2.2 ผลการสอบ International Baccalaureate (IB) Standard Level หรือ
Predicted IB score มีวิชา Chemistry, Biology และ Physics ใน group
IV หรือ Mathematics ใน group V หรือ
3.4.2.3 ผลการสอบ SAT II วิชา Chemistry, Biology และ Mathematics หรือ
Physics หรือ
3.4.2.4 ผลการทดสอบหมวดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อื่นใดใน
ต่างประเทศระดับสูงสุดของประเทศนั้นที่เทียบเท่าการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการสอบ
คัดเลือกฯ
3.4.3 ผู้สมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 5 ปี ตามข้อ
3.2.2.2 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 3.00 (ระดับคะแนนเต็ม 4)
โดยมีระดับคะแนนทุกรายวิชาที่ศึกษามาไม่ต่ํากว่าระดับ C
3.5 คุณสมบัติเฉพาะของผูม้ ีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ข้อกําหนดคุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครเข้าเรียน โดยยึดหลักสําคัญ 3 ข้อ คือ (1) ไม่ให้เกิดอันตรายต่อ
ผู้ป่วย (2) ไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้สมัครเข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ และ (3) เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/ทันตกรรม จึงกําหนดคุณสมบัติของ
ผู้สมัคร ดังนี้

3.5.1 ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้หลังจากจบ
การศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถทําสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล
ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย
3.5.2 ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการอันเป็น
อุ ป สรรคต่ อการศึก ษา การปฏิ บัติง าน และการประกอบวิช าชีพ เวชกรรม/ทัน ตกรรม
ดังต่อไปนี้
3.5.2.1 ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต
(Psychotic Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) บุคลิกภาพ
ผิดปกติ (Personality Disorders) ชนิด Antisocial Personality Disorders หรือ
Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/ทันตกรรม
3.5.2.2 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผล
ให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และ
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม/ทันตกรรม
3.5.2.3 โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง
ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/ทันตกรรม
3.5.2.4 ความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และ
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม/ทันตกรรม
3.5.2.5 ความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 5002,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคําพูด
(speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ70 จากความผิดปกติของ
ประสาท และเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/ ทันตกรรม
3.5.2.6 ความผิดปกติในการเห็นภาพ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของสถาบัน
นั้นๆ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม/ทั น ตกรรม โดยมี ร ะดั บ การมองเห็ น ในตาข้ า งดี เมื่ อ แก้ไ ขด้ ว ยแว่ น
สายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40
3.5.2.7 โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกาย
ของสถาบั น นั้ น ๆ เห็ น ว่ า เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษา การปฏิ บั ติ ง าน และการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม/ทันตกรรม
3.6.2.8 มีภาวะตาพร่องสีทุกสี (total color blindness) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
การปฏิ บั ติ ง าน และการประกอบวิ ช าชี พ ทั น ตกรรม (เฉพาะสาขาวิ ช าทั น ต
แพทยศาสตร์)
อนึ่ง สําหรับปัญหาสุขภาพหรือโรคในข้อ 3.5.2 ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือก เป็นผู้
พิจารณาตัดสิน ทั้งนี้ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวข้างต้น หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ
หรื อ จงใจปกปิ ด ข้ อ มู ล จะถู ก ตั ด สิ ท ธิ์ มิ ใ ห้ เ ข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต (ภาค
ภาษาอังกฤษ) และ/หรือ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) แม้ว่าจะสามารถ
สอบคัดเลือกได้

