
ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
เรื่อง  การรบัสมคัรบคุคลเพือ่สอบคัดเลือกเขา้ศกึษา หลักสตูรทนัตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสตูรทวภิาษา)  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2566  

----------------------------- 
โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี  

โครงการพิเศษ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

ประจ าปีการศึกษา 2566 จึงขอประกาศก าหนดการรับสมัครและการคัดเลือก ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1.  สถานทีจ่ัดการเรยีนการสอน  

ศึกษาโครงการหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรทวิภาษา)  คณะทันตแพทยศาสตร์      
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

2.  จ านวนรับทัง้หลักสตูร  20 คน 
   

หลักสตูร รอบ 1 Portfolio รอบ 2 Quota  

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) 19 คน 1 คน 

หมายเหต ุ   1)  ผูส้มัครทุกคนต้องเขา้ลงทะเบียนใชง้านในระบบ TCAS 66  

  2)  ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตร ระหว่างหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
   (ภาคภาษาอังกฤษ) และหลักสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต (หลักสตูรทวภิาษา) หลกัสตูร 6 ป ี  
   โดยใหผู้ส้มคัรเรยีงล าดบัหลักสตูรที่ตอ้งการเข้าศึกษามากทีส่ดุเปน็อนัดบั 1 

                3)  กรณจี านวนรบัในรอบ 1 Portfolio ไมค่รบตามจ านวนทีร่ะบุไว้ จะรับเพิ่มในรอบถัดไปจนครบ 
     จ านวนทีต่้องการ 

3.  คณุสมบตัขิองผูส้มคัรเข้าศึกษา  
3.1  คณุสมบตัิทัว่ไป 

 3.1.1 สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 

 3.1.2 เป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ที่สามารถแสดงให้เห็นได้           
ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครสอบ การสอบข้อเขียน การตรวจสุขภาพและการสอบสัมภาษณ์ 

 3.1.3 ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว 

โดยต้องสามารถท าสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาลตามระเบียบและเงื่อนไข
ของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย 
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3.2. คณุสมบตัเิฉพาะ 

3.2.1 มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ ์(นับถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566) 

3.2.2 คุณวุฒิการศึกษา  

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือ เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 

และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 

2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือ เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาและจะส าเร็จการศึกษาในปี

การศึกษานี้ ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ในระดับ  Grade 12  ตามระบบการศึกษาของอเมริกา หรือ Year 13 

ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ กรณีเทียบวุฒิการศึกษาให้ใช้เกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง  แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564    

โดยจะต้องมผีลการสอบใน 3 รายวชิา ได้แก ่1) Biology 2) Chemistry และ 3) Mathematics หรือ 

Physics  หรอื ผลการสอบแบบ Combined Science 

ต้องแสดงหลักฐานฉบบัจรงิในวนัรายงานตวัเพื่อสอบสมัภาษณ ์

 3.3 คณุสมบตัดิ้านการใชภ้าษาองักฤษและผลความรูม้าตรฐาน  

3.3.1 ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอยา่งหนึง่ ดังนี ้ 

  1)  IELTS – (The International English Language Testing System) ประเภท Academic หรือ UKVI           

  ไม่น้อยกว่าระดับ 6.5  หรือ 

                         2) TOEFL score ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดดังนี้ internet-based test total score 79 หรือ      

                           3) TU-GET score ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดดังนี้ paper-based test total score 550 หรือ  

                      computer-based test total score 79 

          ผลคะแนนสอบที่น ามาแสดงต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ป ีนับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ์ 

3.3.2 ผลการสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT) ของเดือนพฤศจิกายน ในป ีพ.ศ. 2564 หรือ 

ของเดือนตุลาคม ในปี พ.ศ. 2565 เท่านั้น 

      ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าไปเลือกยื่นคะแนนสอบ BMAT ในระบบของ Cambridge ไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      

หากท่านไม่ได้เลือกยื่นคะแนนไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จะต้องมีหลักฐานผลการสอบอย่างเป็นทางการจาก

หน่วยงานที่ท่านสอบเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ส าเนาเอกสารที่ได้รับจาก Website ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ 

            ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ทางวิทยาลัยอาจจะจัดการเรียนปรับความรู้พ้ืนฐานเพ่ือเตรียมความพร้อม 

ในการเข้าศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา (งานบริการการศึกษา จะแจ้งก าหนดการให้ทราบอีกครั้ง) 

   3.4  คณุสมบตัเิฉพาะของผูม้สีิทธิส์มัครสอบคดัเลอืกเขา้ศึกษา   

              ข้อก าหนดคุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครเข้าเรียน โดยยึดหลักส าคัญ 3 ข้อ คือ (1) ไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย  (2) ไม่ให้

เกิดอันตรายต่อผู้สมัครเข้าศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ และ (3) เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน 

และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม จึงก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้  
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    3.4.1 ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง  ๆ ของรัฐได้หลังจากส าเร็จ

การศึกษาแล้วโดยต้องสามารถท าสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของ

รัฐบาลกับมหาวิทยาลัย 

    3.4.2 ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรค  

ต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ดังต่อไปนี้  

1) ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อ่ืน เช่น โรคจิต (Psychotic

Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) 

ชนิด Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหา

ทางจิตเวชอ่ืน ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

2) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเองต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิด

ความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

3) โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเองต่อผู้ป่วยและ

การประกอบวิชาชีพทันตกรรม

4) ความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบ

วิชาชีพทันตกรรม  

5) ความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้างโดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ ์สูงกว่า 40

เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะค าพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70

จากความผิดปกติของประสาท และเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) 

อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

6) ความผิดปกติในการเห็นภาพ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของสถาบันนั้น ๆ เห็นว่า

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยมีระดับ

การมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วย แว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40

7) โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของสถาบันนั้น ๆ 

เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

8) มีภาวะตาพร่องสีทุกสี (total color blindness) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และ
การประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

  อนึ่ง ส าหรับปัญหาสุขภาพหรือโรคในข้อ 3.4.2 ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกเป็นผู้พิจารณาตัดสิน 

ทั้งนี้ ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นอันสิ้นสุด 

                 

4.  วธิกีารคดัเลอืก/เกณฑ์การคดัเลือก 
   ให้เป็นไปตามคณะกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)  

โดยพิจารณาจาก  

    4.1 รอบที ่1 Portfolio  พิจารณาจาก 
  4.1.1  ผลการสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT)  

                      ของเดือนพฤศจิกายน ในปี พ.ศ. 2564 หรือ ของเดือนตุลาคม ในปี พ.ศ. 2565 เทา่นั้น 
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            ผู ้ส ม ัค ร สอบ จะต ้อ ง เ ข ้า ไ ป เ ล ือ ก ยื ่น คะ แ น นส อบ  BMAT ใ น ร ะบ บข อ ง  Cambridge      
ไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หากท่านไม่ได้เลือกยื่นคะแนนไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะต้องมีหลักฐาน    
ผลการสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่ท่านสอบเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ส าเนาเอกสารที่ได้รับจาก Website  

ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้  
   4.1.2  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จ านวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษขนาด A4 (ไม่รวมปกและ ค าน า) 

พิมพ์ด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ตามรปูแบบ ดังนี ้
หน้าที่ 1     ข้อมูลส่วนตัว แนะน าตัวเอง 

หน้าที่ 2     ประวัติการศึกษา 

หน้าที่ 3     ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (เกรด 5-6 เทอม) หรือ ประกาศนียบัตร หรือ 

    หลักฐานส าเร็จการศึกษาที่ระบุวันส าเร็จการศึกษา 

หน้าที่ 4     ผลคะแนนภาษาอังกฤษ 

หน้าที่ 5     ผลคะแนนสอบ BMAT (ในรูปแบบ PDF Statement of Results) 

หน้าที่ 6     ความรู้ความสามารถพิเศษ ทักษะ การวิจัย และวิชาชีพ 

หน้าที่ 7     กิจกรรมด้านวิชาการต่างๆ 

หน้าที่ 8     กิจกรรมต่าง ๆ ด้านคุณธรรมจริยธรรม การบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสังคม 

หน้าที่ 9     กิจกรรมกีฬา ส่งเสริมสุขภาพ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาความสามารถการ 

     ด ารงชีวิตในสังคม 

หน้าที่ 10    รางวัล หรือ ผลการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์หรือภาษาอังกฤษ หรือ 

     คอมพิวเตอร์ที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัดขึ้นไป 

   การจัดส่ง Portfolio ต้องส่งในรูปแบบไฟล์ PDF โดย Scan เป็นไฟล์เดียวกันทั้งฉบับ  ส่งไปยัง email : 

cicm.tu.admission@gmail.com ได้ตั้งแต่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 – วันที่ 12 ธันวาคม 2565 

   4.1.3  การทดสอบบคุลกิภาพโดยท าแบบทดสอบ CPSQ  (Cambridge Personal Styles  Questionnaire) 
  4.1.4  การตรวจสขุภาพ  

  4.1.5  การสอบสัมภาษณ์และความถนัดเหมาะสมกับวิชาชีพ เป็นการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ 

เพ่ือคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นทันตแพทย์ต่อไป 

        4.2 รอบที ่2 Quota  พิจารณาจาก 

ผู้ที่เคยสมัครสอบและมีผลคะแนนในการสอบคัดเลือกทุก Part ของรอบที่ 1 กับทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เท่านั้น  โดยคณะกรรมการฯ จะคัดเลือกจากผลคะแนนในการสอบของ
รอบที ่1 โดยเรียงตามผลคะแนนสอบ และต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาฯ รอบที ่1 ในสถาบันใด ๆ ทั้งสิ้น 

หากปรากฏในภายหลงัว่าผูส้มคัรขาดคุณสมบัตขิ้อใดข้อหนึง่ดังกล่าวข้างตน้  หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล 

จะถูกตัดสิทธิ์มิให้เข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) 

แม้ว่าจะสามารถสอบคดัเลอืกได ้



5 

5.  เงื่อนไขของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)  

5.1 ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ผู้สมัครสามารถสมัครได้ในสาขา

หรือรอบตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในรอบถัดไป 

หากต้องการสมัครในรอบถัดไป จะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์จะต้อง

ด าเนินการผ่านระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. ภายในระยะเวลาที่ก าหนดเท่านั้น ทั้งนี้ การสละสิทธิ์   

ที่ได้รับแล้วเพื่อใช้สิทธิ์ใหม่จะกระท าได้เพียงครั้งเดียว การสละสิทธิ์นอกเหนือจากระยะเวลาไม่นับเป็น

การสละสิทธิ์ในระบบกลาง 

5.2 ไม่เป็นผู้ก าลังศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐ  

(เว้นแต่จะได้ลาออก จากสถาบันอุดมศึกษาก่อนวันที ่4 มกราคม 2566) 

5.3 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัย 

ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้น       

ขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีท่ีช าระเงินค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 6.  การรบัสมคัร 

6.1   รอบที ่1 Portfolio  

     รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.cicm.tu.ac.th ตั้งแต่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 

ถึง วันที่ 12 ธันวาคม 2565 พร้อมจัดส่ง Portfolio ในรูปแบบไฟล์ PDF โดย Scan เป็นไฟล์เดียวกันทั้งฉบับ  

ส่งไปยัง email : cicm.tu.admission@gmail.com  

 6.2  ขัน้ตอนการรบัสมัคร 

6.2.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง) 

6.2.2 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตร โดยให้ผู้สมัครเรียงล าดับหลักสูตรที่ต้องการ 

เข้าศึกษามากที่สุดเป็นอันดับ 1 (หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงอันดับที่สมัครหลังจากที่ด าเนินการ

เสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครแล้วให้ด าเนินการตามข้อ 6.2.7)  

6.2.3 ผู้สมัครลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตที่  

www.cicm.tu.ac.th ตามวันที่ที่ก าหนด (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองและตรวจสอบ

ข้อมูลต่าง ๆ อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง) 

6.2.4 ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลบนระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต  

เรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องก่อนน าไปช าระเงินค่าสมัคร หากพบว่า       

มีการกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัครด าเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง 

มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบ INTERNET เป็นส าคัญ (แบบฟอร์มใบสมัครให้

ผู้สมัครพิมพ์มาเก็บไว้เป็นหลักฐานในวันที่ตรวจเอกสารด้วย) 

6.2.5 การช าระเงินค่าสมัคร  สามารถช าระเงินผ่านธนาคาร ดังนี้ 
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โดยสแกนบิล หรือ QR Code ช าระค่าสมัครสอบ จ านวน 2,000 บาท บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์     
ชื่อบัญชี GRADUATE PROGRAM - CICM TU เลขที่บัญชี 468-0-34738-9 ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 
จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2565 โดยให้กรอกเลขที่สมัคร 2566290100 ในช่องรหัสลูกค้า/Ref.1 และกรอก
เลขที่สมัครสอบในช่องหมายเลขอ้างอิง/Ref.2  ภายหลังการช าระเงินให้ส่งหลักฐานการโอนเงิน โดยให้ระบุ ชื่อ-สกุล 
หลักสูตรที่สมัคร ไปที ่Line ID : 1234cicm หรือ QR Code  

(ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเรื่องการช าระเงิน กรุณาติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 02-564-4440-9 ต่อ 4547         

และให้ผู้สมัครเก็บหลักฐานการช าระเงินดังกล่าวไว้เพ่ือน ามาแสดงในวันที่ก าหนดตรวจเอกสารต่อไป) 

 เมื่อช าระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยจะไม่พจิารณาคนืเงนิคา่สมัครและคา่ธรรมเนยีมในการสมคัรสอบให้แกผู่ส้มคัร        
ไมว่า่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

 หากผู้สมัครรายใดมิได้ด าเนินการช าระเงินค่าสมัครสอบ ภายในวัน และเวลาที่ก าหนด      
จะถือว่าการกรอกข้อมลูการสมัครในระบบรับสมัครออนไลนท์างอินเตอรเ์นต็เป็นโมฆะ 

6.2.6 ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะการช าระเงินค่าสมัครได้หลังจากช าระเงินค่าสมัครแล้ว 

3 วันท าการ (ไม่นับรวมวันช าระเงินค่าสมัคร วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ทางระบบ  
รับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตที่ www.cicm.tu.ac.th โดยเลือกหัวข้อตรวจสอบสถานะใส่รหัส
ของผู้สมัครเข้าสู่ระบบ   

6.2.7 หากผู้สมัครต้องการยกเลิกหลักสูตรที่สมัครไว้ และจะสมัครในหลักสูตรใหม่ จะสามารถท าผ่าน
ระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น โดยด าเนินการ ดังนี้ 
1) ท าการยกเลิกหลักสูตรที่สมัคร 

2) ด าเนินการสมัครใหม่ในหลักสูตรที่ต้องการตามขั้นตอนการรับสมัครที่ก าหนด 
3) จะด าเนินการยกเลิกหลักสูตรที่สมัครไว้ หรือ สมัครหลักสูตรใหม่ต้องไม่เกินวันสุดท้าย          

ของการรับสมัคร 

6.2.8  กรณีการน าใบสมัครที่ท าการยกเลิกในระบบแล้วไปช าระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น 
เพราะข้อมูลการสมัครในระบบถูกยกเล ิกไปแล้วใบสมัครดังกล ่าวเป ็นโมฆะจะไม่มี            
การน าข้อมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิกไปแล้วมาประมวลผลให้แต่อย่างใด  ดังนั้น ก่อนจะน า     

ใบสมัครไปช าระเงิน โปรดตรวจสอบใบสมัครให้เรียบร้อยว่าเป็นฉบับที่ถูกต้อง  และไม่ได้           
ท ารายการยกเลิกไปแล้ว 

6.2.9  หากผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ฯลฯ ให้ผู้สมัคร

กรอกข้อมูลด้วยลายมือตนเองตามแบบฟอร์มที ่ก าหนด  (ใบค าร้องขอแก้ไขข้อมูล )  
พร้อมแนบบัตรประจ าตัวประชาชนและหลักฐานการช าระเงิน โดย Scan ส่งทาง email :  
cicm.tu.admission@gmail.com ภายในวันที ่13 ธันวาคม 2565 
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7.  ปฏทิินการรบัสมัคร 

ก าหนดการ วนั เดือน ป ี สถานที/่เวบ็ไซต ์

ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 66 ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2565 - student.mytcas.com

รับสมัคร ผ่านระบบออนไลน์  

ทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565  

ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2565 

-  www.cicm.tu.ac.th

ส่ง Portfolio  (Scan Portfolio ใน

รูปแบบ PDF เป็นไฟล์เดียวกันทั้งหมด)    

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565  

ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2565 

-  Scan ส่งที ่email : 

 cicm.tu.admission@gmail.com  

ช าระค่าสมัครผ่านธนาคาร 

โดยสแกนบิลหรือ QR Code     

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565  

ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2565  

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี 

GRADUATE PROGRAM – CICM   

เลขที่บัญชี 468-0-34738-9 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสุขภาพ  

ทดสอบบุคลิกภาพโดยท าแบบทดสอบ 

CPSQ และสอบสัมภาษณ์แบบ MMI 

วันที่ 23 ธันวาคม  2565           -  www.cicm.tu.ac.th 

   

ตรวจสุขภาพ วันที่  6 มกราคม  2566   ประกาศให้ทราบภายหลัง 

สอบสัมภาษณ์แบบ MMI ทดสอบ

บุคลิกภาพโดยการท าแบบทดสอบ CPSQ 

วันที่  3-6 มกราคม  2566   ประกาศให้ทราบภายหลัง 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วันที่  20 มกราคม  2566 -  www.cicm.tu.ac.th 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบ  วันที่  7 กุมภาพันธ์  2566  -  www.cicm.tu.ac.th 

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบกลางของ 

ทปอ. ที ่student.mytcas.com 

วันที่  7-8 กุมภาพันธ์  2566 - student.mytcas.com

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

(ท่ียืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) 

วันที่  22 กุมภาพันธ์  2566 -  www.cicm.tu.ac.th 

   

แจ้งความจ านงเข้าศึกษาและท าสัญญา   
การเป็นนักศึกษาแพทย์ พร้อมช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 

วันที่  28 กุมภาพันธ์  2566     ประกาศให้ทราบภายหลัง 
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หมายเหต ุ  
           1) รับผลคะแนนสอบ BMAT ของเดือนพฤศจิกายน ในปี พ.ศ. 2564 หรือของเดือนตุลาคม ในปี พ.ศ. 2565 เท่านั้น
ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าไปเลือกยื่นคะแนนสอบ BMAT ในระบบของ Cambridge ไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                     
หากท่านไม่ได้เลอืกยืน่คะแนนไปยงัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จะต้องมีหลกัฐานผลการสอบอย่างเปน็ทางการ จากหน่วยงาน
ที่ท่านสอบเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ส าเนาเอกสารที่ได้รับจาก Website ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้  

        2) ผู้ที่ไม่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ไม่เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพโดยท าแบบทดสอบ CPSQ Cambridge                 
และไม่เข้าการสอบสัมภาษณ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่ก าหนดไว้ถือว่า สละสิทธิ์ 

3) ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องด าเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบกลางของทปอ. ที่ student.mytcas.com 
ตามช่วงเวลาที่ก าหนดโดยขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามกระบวนการจัดการและขั้นตอนของที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนด 

4) กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ดังรายชื่อตามประกาศไม่มารายงานตัวท าสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ พร้อมช าระ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1 ภาคการศึกษา ในวันและเวลาที่ก าหนดให้ถือว่า การยืนยันสิทธิ์ไม่สมบูรณ์จะไม่สามารถ         
เข้าศึกษาได้  

5) รอบที่ 2 Quota จะพิจารณาจากผู้ที่เคยสมัครและมีผลการสอบคัดเลือกของรอบที่  1 กับทางวิทยาลัยฯ 
เท่านัน้ และต้องไม่เป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันใด ๆ ทั้งสิ้น 

สอบถามรายละเอยีดเกี่ยวกบัขั้นตอนการรบัสมัครเพิม่เตมิได้ที่ 
ศูนย์ทดสอบนานาชาต ิวทิยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาตจิุฬาภรณ ์

โทรศัพท์มือถือ 094-325-9199 หรือ  094-553-1535 
Email: cicm.tu.admission@gmail.com 

8.  หลกัฐานประกอบการสมคัรสอบ  

8.1 Portfolio (รอบที ่1)  
8.2 ผลการสอบ BMAT รูปแบบ Statement of Results ของเดือนเดือนพฤศจิกายน ในปี พ.ศ. 2564 

หรือของเดือนตุลาคม ในปี พ.ศ. 2565 เท่านั้น        
8.3 วุฒิการศึกษา และผลคะแนนตามที่ระบุในคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ กรณี ผู้สมัครก าลังศึกษาต้อง

แสดงใบรับรองการเป็นนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้   
8.4 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (Transcript)  
8.5 บัตรประจ าตัวประชาชน 
8.6 ใบแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีระบุไว้ 
8.7 ใบสมัครสอบผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ที่พิมพ์ประวัติ ทางอินเตอร์เน็ต ที ่www.cicm.tu.ac.th 

ผูส้มัครต้องแสดงหลักฐานตวัจริง พร้อมส าเนาและลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง ในข้อ 8.3-8.7 
ในวนัสอบสัมภาษณ ์โดยเจ้าหนา้ทีจ่ะคนืฉบบัจริงเมื่อตรวจสอบเรียบรอ้ยแลว้ 

9.  อตัราคา่ธรรมเนยีมการรบัสมคัร 

9.1 ค่าสมัครสอบเพ่ือเข้าศึกษาฯ จ านวน 2,000 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร (ช าระภายในวันที่ก าหนด) 
9.2 ค่าธรรมเนียมการทดสอบบุคลิกภาพ โดยท าแบบทดสอบ CPSQ (Cambridge Personal Styles    

Questionnaire) จ านวน 700 บาท   
9.3 ค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ ์จ านวน 3,000 บาท  (กรณีที่ช าระค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์แล้ว

จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิ้น แม้ว่าตรวจสอบเอกสารแล้วไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดก็ตาม)     
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10.  การตรวจสุขภาพ  
   Download แบบฟอร์มใบรายงานการตรวจร่างกายและเอกซเรย์  ได้ที่  www.cicm.tu.ac.th 

=>Admission => Undergraduate Programs => เลือกหลักสูตรที่สมัคร โดยให้น าใบรายงานฉบับนี้ ไปขอรับ

การตรวจร่างกายและเอกซเรย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โดยให้แพทย์ผู้ตรวจกรอกผลการตรวจและลงนาม
เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งประทับตราโรงพยาบาล ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องจัดส่งใบรายงานการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ดังกล่าว 
ภายในวันที่ 6 มกราคม 2566       

11.  การสอบสมัภาษณ์ในรปูแบบ MMI (Multiple Mini Interview) และการทดสอบบุคลิกภาพโดยท าแบบทดสอบ 
CPSQ (Cambridge Personal Styles Questionnaire) และการตรวจคณุสมบตัิ: วันที ่3 - 6 มกราคม 2566 

  ประกาศรายละเอียดให้ทราบภายหลัง 

12.  การขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศกึษา 

12.1 เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 1)  ต้องเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

   2)  ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์             

ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
 3)   การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561            

หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

12.2 รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

      ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และ
รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ให้ทราบภายหลัง ที ่www.reg.tu.ac.th      
หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา ส านักงานทะเบียนนักศึกษา 

โทรศัพท ์025644440-79 ต่อ 1603-1609 เเละ 1626 

13.  อตัราค่าธรรมเนยีมการศกึษาส าหรบัผูท้ี่มสีทิธิเ์ขา้ศกึษา 

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์  เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี      
โครงการพิเศษ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) แบบเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 

              ประกาศ   ณ  วันที่          ตุลาคม   พ.ศ.  2565 

             (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  เจริญลาภนพรัตน์) 

    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา 
        ปฏิบัติการแทนอธิการบดี  

28
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เอกสารแนบทา้ยประกาศการรบัสมคัรบุคคลเพื่อสอบคดัเลอืกเขา้ศกึษา 

หลักสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ (หลกัสูตรทวภิาษา) หลกัสตูร 6 ป ี 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ระดบัปรญิญาตรี ประจ าปกีารศกึษา 2566  
 

ปรชัญา และวตัถุประสงค์ของหลักสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ (หลกัสูตรทวภิาษา) หลกัสตูร 6 ป ี 

ปรชัญา 

ผลิตทันตแพทย์ตามมาตรฐานนานาชาติ สามารถพัฒนาตนเองเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมสมัยโลกาภิวัฒน์  

วตัถปุระสงค์ของหลักสตูร 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถ ดังนี้ 

มีความรู้ความเข้าใจ และประพฤติตนอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และเจตคต ิอันดีงาม     

ต่อการประกอบวิชาชีพ  

1. มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย  

2. มีจิตสานึกในการดูแลผู้ป่วยด้วยความเมตตา กรุณา เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  

3. ปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบของวิชาชีพและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

4. มีความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานชีวิต  ความรู้ พ้ืนฐานทางมนุษยศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ กระบวนการบริหารและการจัดการ กฎหมายและการปกครอง  

5. มีความรู้และความเข้าใจในพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศาสตร์ทางการแพทย์และทันตแพทย์ รวมถึงมี

ความรู้และความเข้าใจในระบบสุขภาพ  

6. มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของการรักษาทางทันตกรรม สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ใน

การตรวจ การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา ในการบ าบัดโรค ฟนฟู คงสภาพในช่องปาก โดยค านึงถึงหลักสุขภาพองค์รวม  

7. มีความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบ     

ต่อสุขภาพและระบบสุขภาพ  

8. มีทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมีระบบมีเหตุผล รวมถึงการมีความคิดสร้างสรรค์  

9. สามารถสืบค้น ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ โดยอาจใช้ร่วมกับ

ประสบการณ์หรือน าไปประยุกต์ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย  

10. สามารถเลือกใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสมในการให้การรักษา

ทางทันตกรรม  

11. สามารถวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือไปแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพท่ีเปลี่ยนไป  

12. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี น าไปสู่ความสามารถในการบริหารจัดการ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน และดูแลผู้ป่วย

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

13. รู้จักบทบาทและการปฏิบัติตนในการเป็นผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม  

14. มีความรับผิดชอบบทบาทหน้าที่การงาน มีวินัยและปฏิบัติตามกติกาของสังคม  

15. มีความเข้าใจและแสดงบทบาทของตนเองในสังคมและวัฒนธรรม และภาวะเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม  

16. มีทักษะในการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วยและบุคคลอ่ืนอย่างเหมาะสม  
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17. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษตามความจ าเป็นของวิชาชีพ  

18. สามารถประยุกต์ใช้ตรรกะ คณิตศาสตร์และสถิติในการแนะน าและประกอบการตัดสินใจให้การรักษา   

ทางทันตกรรมอย่างเหมาะสม  

19. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร การปฏิบัติงาน การศึกษาค้นคว้าและประมวลข้อมูล  

20. สามารถรวบรวมข้อมูลโดยซักประวัติ และการตรวจ ประเมินสภาวะผู้ป่วยทั้งทางการแพทย์และทางทันตกรรม

รวมทั้งการบันทึกเวชระเบียนของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง เป็นระบบตามมาตรฐานสากล  

21. สามารถวินิจฉัยเบื้องต้น และวินิจฉัยแยกโรคทางทันตกรรมโดยการแปลผลที่ได้จากข้อมูลต่าง  ๆ         

จากการตรวจผู้ป่วย  

22. สามารถวางแผนการรักษาทางทันตกรรม โดยใช้หลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และการมีส่วนร่วม   

ของผู้ป่วย ท าการปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์กรณีจ าเป็น และ/หรือส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อได้  

23. สามารถจัดการดูแลรักษาทางทันตกรรม ฟนฟูสภาพช่องปาก และส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อ          

ในกรณีซับซ้อน รวมทั้งการติดตาม และประเมินผลการรักษา  

24. สามารถป้องกันและจัดการภาวะฉุกเฉิน ภาวะแทรกซ้อนทางทันตกรรม และทางการแพทย์  

25. สามารถส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ทั้งระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน โดยผ่านแนวคิด

การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  


