
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 

----------------------------- 
โดยที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการปริญญาตรี 

ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัย
แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศก าหนดการรับ
สมัครและการคัดเลือก ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ) สถานที่จัดการเรียน 

การสอน วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ ์มธ. ศูนย์รังสิต  

2. จ านวนรับทั้งหลักสูตร 30 คน
Inter 

Portfolio 1 
Inter 

Portfolio 2 
Inter  

Program- 
admission 1 

Inter  
Program- 

admission 2 

TCAS 
รอบ 2 
Quota 

TCAS  
รอบ 3  

Admission 1 

TCAS  
รอบ 3  

Admission 2 
24 1 1 1 1 

(ผ่านระบบการ
รับเข้าของ 

มธ.) 

1 
(ผ่านระบบการ

รับเข้า  
ของ ทปอ.) 

1 
(ผ่านระบบการ

รับเข้า  
ของ ทปอ.) 

หมายเหตุ : 1. กรณีจ านวนรับในรอบ Inter Portfolio 1 ไม่ครบตามจ านวนที่ระบุจะรับเพ่ิมในรอบถัดไป จนครบตาม
จ านวนที่ต้องการ 

2. วิทยาลัยฯ มีการเปิดรับในรอบ TCAS รอบ 2 Quota ผ่านระบบการรับเข้าของ มธ. ผู้สมัคร
สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.tuadmissions.in.th 

3. TCAS รอบ 3 Admission ผ่ านระบบของ ทปอ. ผู้ สมัครสามารถติดตามรายละเอียดได้
ที ่Student.mytcas.com 
3. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ) 
คุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2561 ข้อ 14 และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

3.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือ ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 (ภาค 1) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกัน 
ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกัน 
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และจะส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษานี้ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ  หรือก าลังศึกษาและจะส าเร็จการศึกษา 

https://www.tuadmissions.in.th/
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ในปีการศึกษานี้  ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการเทียบความรู้ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เรื่อง 
แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562  

3.2 ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิดหรือการศึกษา
หลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา 

3.3 ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา (ไม่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง) 
3.4 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
3.5 มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยมีผลการ

สอบอย่างใด อย่างหนึ่ง ดังนี้ 

TOEFL 
Paper-based 

TOEFL 
Institutional     

Testing Program 

TOEFL 
Internet-
based 

TU-GET TU-GET 
(CBT) 

IELTS O-NET

500 500 61 500 61 6.0 69 

ในกรณีท่ีผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น แต่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษ
ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ ากว่า 3.00 จะได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยจัดให้มีการพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมระหว่างการศึกษา และจะต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ ดังนี้ 

TOEFL 
Paper-based 

TOEFL 
Institutional     

Testing Program 

TOEFL 
Internet-
based 

TU-GET TU-GET 
(CBT) 

IELTS O-NET

400 400 32 400 32 4.5 45 

  อนึ่ง คะแนนสอบภาษาอังกฤษต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบถึงวันที่ย่ืนสมัครเข้าศึกษา 

        หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวข้างต้นหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือ
จงใจปกปิดข้อมูล จะถูกตัดสิทธิ์มิให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและ
ทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ) แม้ว่าจะสามารถสอบคัดเลือกได้ 

4. วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก
1.4 รอบ Inter Portfolio 1/ รอบ Inter Portfolio 2 

1.4.4 พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่จ ากัดจ านวนหน้า พิมพ์เป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ ใช้ font TH SarabunPSK ขนาด 46 ซึ่งประกอบด้วย  

1) ข้อมูลส่วนตัว แนะน าตัวเอง การศึกษา ผลการเรียน กิจกรรมด้านวิชาการต่าง ๆ
2) ความรู้ความสามารถพิเศษ ทักษะ การวิจัย และวิชาชีพ
3) กิจกรรมต่างๆ ด้านคุณธรรมจริยธรรม การบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสังคม
4) ผลคะแนนภาษาอังกฤษ

* การจัดส่ง Portfolio ต้องส่งในรูปแบบไฟล์ PDF โดย Scan เป็นไฟล์เดียวกันทั้งฉบับ ส่งไปยัง email:
cicm.tu.ed8@gmail.com รอบ Inter Portfolio 1 ได้ตั้ งแต่ วันที่  2-46 พฤศจิกายน 2563 และรอบ Inter 
Portfolio 2 ได้ตั้งแต่วันที่ 4-20 กุมภาพันธ์ 2561 

mailto:cicm.tu.ed8@gmail.com
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4.4.2 การสอบสัมภาษณ์ เป็นการสอบสัมภาษณ์โดยใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะเข้าศึกษา
ต่อไป 

4.4.3 การตรวจสุขภาพ 
 1.2 รอบ Inter Program-admission 4/ รอบ Inter Program-admission 2 

4.2.1 ผลการเรียนตลอดหลักสูตรในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
4.2.2 การสอบสัมภาษณ์ เป็นการสอบสัมภาษณ์โดยใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะเข้า

ศึกษาต่อไป 
4.2.3 การตรวจสุขภาพ 

5. เงื่อนไขของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ)
5.1 ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครได้

หลายสาขาวิชาหรือสมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกในรอบถัดไป หากต้องการสมัครในรอบถัดไป จะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์
จะต้องด าเนินการผ่านระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ที่
ได้รับแล้วเพ่ือใช้สิทธิ์ใหม่ จะกระท าได้เพียงครั้งเดียว การสละสิทธิ์นอกเหนือจากระยะเวลาไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ใน
ระบบกลาง 

5.2 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร  หากมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มี
สิทธิ์เข้าศึกษา กรณีท่ีเสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

6. การรับสมัคร
6.4 รอบ Inter Portfolio 1/ รอบ Inter Portfolio 2 

6.1.1 รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์พร้อมจัดส่ง Portfolio ในรูปแบบไฟล์ PDF โดย Scan เป็นไฟล์
เดียวกันทั้งฉบับ ส่งไปยัง email: cicm.tu.ed8@gmail.com ตามวันที่ที่ก าหนดในก าหนดการรับสมัคร ช าระผ่าน
ธนาคารไทยพาณิชย์ 3 ช่องทาง ดังนี้ 

1) SCB EASY Application
2) SCB EASY Net
3) ตู้ ATM / CDM ของธนาคารไทยพาณิชย์

 ชื่อบัญชี GRADUATE PROGRAM - CICM TU เลขที่บัญชี 168-0-31738-9 

6.1.2 ขั้นตอนการรับสมัคร 
1) ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯนี้  (โปรดพิมพ์/อ่านและศึกษาข้อมูลต่าง ๆ

ด้วยตนเองอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง) 
2) ผู้สมัครลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตที่

www.cicm.tu.ac.th ตามวันเวลาที่ก าหนด (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเอง และตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ 
อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)  

ผลการตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 
ถือว่าเป็นอันสิ้นสุด 
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3) ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลบนระบบรับสมัครออนไลน์  ทางอินเตอร์เน็ต
เรียบร้อยแล้วและตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องก่อนน าไปช าระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร  หากพบว่ามีการกรอก
ข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัครด าเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัคร 
ที่บันทึกในระบบ INTERNET เป็นส าคัญ (แบบฟอร์มใบสมัครให้ผู้สมัครน ามาเป็นหลักฐานในวันที่สอบสัมภาษณ์ด้วย) 

4) การช าระเงินค่าสมัครสามารถช าระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ 3 ช่องทาง ดังนี้
4.1) SCB EASY Application 
4.2) SCB EASY Net 
4.3) ตู้ ATM / CDM ของธนาคารไทยพาณิชย์ 

ชื่อบัญช ีGRADUATE PROGRAM - CICM TU เลขที่บัญช ี168-0-31738-9 
และให้ผู้สมัครเก็บเอกสารดังกล่าวเก็บไว้เป็นหลักฐานเพ่ือน ามาแสดงในวันตรวจเอกสาร  

 เมื่อช าระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ดังนั้น  มหาวิทยาลัย 
จะไม่พิจารณาคืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบให้แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

หากผู้สมัครรายใดมิได้ด าเนินการช าระเงินค่าสมัครสอบ ภายในวัน และเวลาที่ก าหนด 
จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเป็นโมฆะ 

5) ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะ การช าระเงินค่าสมัครได้หลังจากช าระเงินค่าสมัคร
แล้ว 3 วันท าการ (ไม่นับรวมวันช าระเงินค่าสมัคร วันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ) ทางระบบรับสมัครออนไลน์
ทางอินเตอร์เน็ตที ่www.cicm.tu.ac.th โดยเลือกตรวจสอบสถานะใส่รหัสเข้าสู่ระบบ 

6) หากผู้สมัครต้องการยกเลิกหลักสูตรที่สมัครไว้ และจะสมัครในหลักสูตรใหม่ จะสามารถท าผ่าน
ระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น โดยด าเนินการ ดังนี้ 

6.1) ท าการยกเลิกหลักสูตรที่สมัคร 
6.2) ด าเนินการสมัครใหม่ในหลักสูตรที่ต้องการ ตามขั้นตอนการรับสมัครที่ก าหนดพร้อมช าระ

เงินค่าสมัครตามที่ธนาคารก าหนด  
6.3) จะด าเนินการยกเลิกหลักสูตรที่สมัครไว้ หรือ สมัครหลักสูตรใหม่ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของ 

การรับสมัคร 
7) กรณีการน าใบสมัครที่ท าการยกเลิกในระบบแล้วไปช าระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น

เพราะข้อมูลการสมัครในระบบถูกยกเลิกไปแล้ว ใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ จะไม่มีการน าข้อมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิก 
ไปแล้วมา ประมวลผลหรือจัดสถานที่สอบให้แต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนจะน าใบสมัครไปช าระเงิน โปรดตรวจสอบ 
ใบสมัครให้เรียบร้อยว่าเป็นฉบับที่ถูกต้องและไม่ได้ท ารายการยกเลิกไป 

   6.2 รอบ retnI Program-admission 4/ รอบ Inter Program-admission 2 
6.2.1 รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.cicm.tu.ac.th ตามวันที่ 

ที่ก าหนดในก าหนดการรับสมัคร ช าระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ 3 ช่องทาง ดังนี้ 
1) SCB EASY Application
2) SCB EASY Net
3) ตู้ ATM / CDM ของธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี GRADUATE PROGRAM - CICM TU เลขที่บัญชี 168-0-31738-9 

http://www.cicm.tu.ac.th/
http://www.cicm.tu.ac.th/
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6.2.2 ขั้นตอนการรับสมัคร 
1) ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯนี้ (โปรดพิมพ์/อ่านและศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ด้วย

ตนเองอย่างละเอียดเพ่ือประโยชน์ของตนเอง) 
2) ผู้สมัครลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตที่

www.cicm.tu.ac.th ตามวันเวลาที่ก าหนด (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเอง และตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ อย่าง
ละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)  

3) ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลบนระบบรับสมัครออนไลน์  ทางอินเตอร์เน็ต
เรียบร้อยแล้วและตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องก่อนน าไปช าระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร  หากพบว่ามีการกรอก
ข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัครด าเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัคร 
ที่บันทึกในระบบ INTERNET เป็นส าคัญ (แบบฟอร์มใบสมัครให้ผู้สมัครน ามาเป็นหลักฐานในวันที่สอบสัมภาษณ์ด้วย)  

4) การช าระเงินค่าสมัครสามารถช าระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ 3 ช่องทาง ดังนี้
4.1) SCB EASY Application
4.2) SCB EASY Net 
4.3) ตู้ ATM / CDM ของธนาคารไทยพาณิชย์ 

ชื่อบัญช ีGRADUATE PROGRAM - CICM TU เลขที่บัญช ี168-0-31738-9 
และให้ผู้สมัครเก็บเอกสารดังกล่าวเก็บไว้เป็นหลักฐานเพ่ือน ามาแสดงในวันตรวจเอกสาร 

เ ม่ือช าระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว  จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์  ดังนั้น  
มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบให้แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

หากผู้สมัครรายใดมิได้ด าเนินการช าระเงินค่าสมัครสอบ ภายในวัน และเวลาที่ก าหนด 
จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเป็นโมฆะ 

5) ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะ การช าระเงินค่าสมัครได้หลังจากช าระเงินค่าสมัคร
แล้ว 3 วันท าการ (ไม่นับรวมวันช าระเงินค่าสมัคร วันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ) ทางระบบรับสมัครออนไลน์ 
ทางอินเตอร์เน็ตที ่www.cicm.tu.ac.th โดยเลือกตรวจสอบสถานะใส่รหัสเข้าสู่ระบบ 

6) หากผู้สมัครต้องการยกเลิกหลักสูตรที่สมัครไว้ และจะสมัครในหลักสูตรใหม่ จะสามารถท า
ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น โดยด าเนินการ ดังนี้ 

6.1) ท าการยกเลิกหลักสูตรที่สมัคร 
6.2) ด าเนินการสมัครใหม่ในหลักสูตรที่ต้องการ ตามขั้นตอนการรับสมัครที่ก าหนดพร้อม

ช าระเงินค่าสมัครตามที่ธนาคารก าหนด 
6.3) จะด าเนินการยกเลิกหลักสูตรที่สมัครไว้ หรือ สมัครหลักสูตรใหม่ต้องไม่เกินวันสุดท้าย

ของการรับสมัคร 
7) กรณีการน าใบสมัครที่ท าการยกเลิกในระบบแล้วไปช าระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใด ๆ

ทั้งสิ้น เพราะข้อมูลการสมัครในระบบถูกยกเลิกไปแล้ว ใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ จะไม่มีการน าข้อมูลใบสมัครที่ถูก
ยกเลิกไปแล้วมา ประมวลผลหรือจัดสถานที่สอบให้แต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนจะน าใบสมัครไปช าระเงิน โปรดตรวจสอบ 
ใบสมัครให้เรียบร้อยว่าเป็นฉบับที่ถูกต้องและไม่ได้ท ารายการยกเลิกไป  

http://www.cicm.tu.ac.th/


6 
7. ก าหนดการรับสมัคร

รายละเอียด 
Inter 

Portfolio 1 
Inter 

Portfolio 2 

TCAS 
รอบ 2 Quota 

Inter Program- 
admission 4 

TCAS 
รอบ 3 Admission 1 

& Admission 2 

Inter Program- 
admission 2 รายละเอียดเพิ่มเติม 

ผู้สมัครลงทะเบียน 
ใช้งานระบบ TCAS 64 

ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564   student.mytcas.com 

เปิดรับสมัคร 2-16 พฤศจิกายน 
2563 

(cicm.tu.ac.th) 

1-20 กุมภาพันธ์ 
2564 

(cicm.tu.ac.th) 

   5-18 มีนาคม 2564 
(tuadmissions.in.th) 

1-20 เมษายน 2564 
(cicm.tu.ac.th) 

7–15 พฤษภาคม 
 2564 

(student.mytcas.com) 

16-30 พฤษภาคม 
2564 

(cicm.tu.ac.th) 

www.cicm.tu.ac.th 

ส่งแฟ้มสะสมผลงาน 
(Portfolio) 

2-16 
พฤศจิกายน 

2563 

 1-20 กุมภาพันธ์ 
2564 

– – – – cicm.tu.ed8@gmail.com 

ช าระเงินคา่สมัคร 2-17 พฤศจิกายน 
2563 

1-21 กุมภาพันธ์ 
2564 

5-18 มีนาคม 2564 1-21 เมษายน  2564 7–15 พฤษภาคม 
2564 

16-31 พฤษภาคม 
2564 

ช าระผา่นธนาคารไทยพาณชิย์  
3 ช่องทาง ดังนี ้
1. SCB EASY Application
2. SCB EASY Net
3. ตู้ ATM / CDM ของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี  
GRADUATE PROGRAM - 
CICM TU  
เลขที่บัญชี  468-0-34738-9 
(ตามเวลาท าการของธนาคาร) 

ประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์

30 พฤศจิกายน 
2563 

3 มีนาคม 2564  3 พฤษภาคม 2564  30 เมษายน 2564 –  10 มิถุนายน 2564  www.cicm.tu.ac.th 

http://www.cicm.tu.ac.th/
mailto:cicm.tu.ed8@gmail
http://www.cicm.tu.ac.th/
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รายละเอียด 
Inter 

Portfolio 1 
Inter 

Portfolio 2 

TCAS 
รอบ 2 Quota 

Inter Program- 
admission 4 

TCAS 
รอบ 3 Admission 1 

& Admission 2 

Inter Program- 
admission 2 รายละเอียดเพิ่มเติม 

สอบสัมภาษณ ์ 4 ธันวาคม 2563 11 มีนาคม 2564 5 พฤษภาคม 2564 5 พฤษภาคม 2564 4 มิถุนายน 2564 11 มิถุนายน 2564   แจ้งให้ทราบในภายหลงั 

ตรวจสุขภาพ แจ้งให้ทราบ 
ในภายหลัง 

แจ้งให้ทราบ 
ในภายหลัง 

แจ้งให้ทราบ 
ในภายหลัง 

แจ้งให้ทราบ 
ในภายหลัง 

แจ้งให้ทราบ 
ในภายหลัง 

แจ้งให้ทราบ 
ในภายหลัง 

แจ้งให้ทราบในภายหลงั 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การคัดเลือก 

18 ธันวาคม 
2563 

19 มีนาคม 2564 10 พฤษภาคม 2564 10 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 1: 26 พฤษภาคม 2564 
คร้ังที่ 2: 1 มิถุนายน 2564 

  14 มิถุนายน 2564 www.cicm.tu.ac.th 

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาใน
ระบบบริหารจัดการสิทธิ์ 
ของ ทปอ. (Clearing 
house)  

22-23 
กุมภาพันธ ์

2564 

10-11 พฤษภาคม 
2564 

10-11 พฤษภาคม 
2564 

10-11 พฤษภาคม 
2564 

คร้ังที่ 1 : 26-27 พฤษภาคม 
2564 

คร้ังที่ 2 : อัตโนมัติ 

– student.mytcas.com 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ์
เข้าศึกษา (ที่ยนืยนัสทิธิ ์
เข้าศึกษา) 

8 มีนาคม 2564 24 พฤษภาคม 
2564 

 19 พฤษภาคม 2564 24 พฤษภาคม 2564 10 มิถุนายน 2564 15 มิถุนายน 2564 www.cicm.tu.ac.th 

แจ้งความจ านงเข้าศึกษา 
(ช าระมัดจ าค่าธรรมเนียม
การศึกษา 30,000 บาท) 

15 มีนาคม 2564 28 พฤษภาคม 
2564 

28 พฤษภาคม 2564 28 พฤษภาคม 2564 18 มิถุนายน 2564 18 มิถุนายน 2564 แจ้งให้ทราบในภายหลงั 

 หมายเหต ุ: 1. กรณีจ านวนรับในรอบ Inter Portfolio 1 ไม่ครบตามจ านวนที่ระบุจะรับเพ่ิมในรอบถัดไป จนครบตามจ านวนที่ต้องการ 
2. วิทยาลัยฯ มีการเปิดรับในรอบ TCAS รอบ 2 Quota ผ่านระบบการรับเข้าของ มธ. ผู้สมัครสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.tuadmissions.in.th
3. TCAS รอบ 3 Admission ผ่านระบบของ ทปอ. ผู้สมัครสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Student.mytcas.com

http://www.cicm.tu.ac.th/
http://www.cicm.tu.ac.th/
https://www.tuadmissions.in.th/
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8. หลักฐานและเอกสารประกอบการสอบ
 8.1 วันสอบสัมภาษณ์ ให้น าหลักฐานต่อไปนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ 

 8.1.1  แบบฟอร์มการรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ 
  8.1.2  หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสอบทางธนาคารพร้อมใบสมัครสอบผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ที่พิมพ์

ประวัติทางอินเตอร์เน็ต ที ่www.cicm.tu.ac.th  
  8.1.3  ใบรายงานการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ โดย Download แบบฟอร์ม ได้ที่ www.cicm.tu.ac.th => 

Admission => Undergraduate Programs => เลือกหลักสูตรที่สมัคร โดยให้น าใบรายงานฉบับนี้ ไปขอรับการ
ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โดยให้แพทย์ผู้ตรวจกรอกผลการตรวจ และลงนามเป็น
หลักฐาน พร้อมทั้งประทับตราโรงพยาบาลตรงลายเซ็นแพทย์ผู้ตรวจโรค 

8.1.4 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ Passport จ านวน 1 ฉบับ (ฉบับจริงพร้อมส าเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

8.1.5 ใบแสดงผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจ านวน 1 ฉบับ (ฉบับจริงพร้อมส าเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

8.1.6  วุฒิการศึกษาใบสุทธิหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือสอบเทียบเท่า 
จ านวน 1 ฉบับ (ฉบับจริงพร้อมส าเนาและผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  

8.1.7  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน จ านวน 1 ฉบับ (ฉบับจริงพร้อมส าเนา
และผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

  หมายเหตุ : หลักฐานฉบับจริงเม่ือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะคืนให้ผู้สมัคร 

9. อัตราค่าธรรมเนียม
9.1  ค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน 1,000 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารตามที่ธนาคารก าหนด (ถ้ามี) 
9.2  ค่าธรรมเนียมในวันสอบสัมภาษณ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

(หลักสูตรนานาชาติ) จ านวน 1,500 บาท  (ช าระในวันสอบสัมภาษณ์หลังจากประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์แล้ว) 

40. การแจ้งความจ านงเข้าศึกษา : แจ้งให้ทราบในภายหลัง
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้มายืนยันแจ้งความจ านงเข้าศึกษาและช าระเงิน 

ตามวันและเวลา ที่ก าหนด และผู้ได้รับการคัดเลือกต้องช าระมัดจ าค่าธรรมเนียมการศึกษาจ านวน 30,000 บาท 
กรณีผู้ มีสิ ทธิ์ เข้ าศึกษาฯ ดั งรายชื่ อตามประกาศไม่ มารายงานตัวและแจ้ งความจ านงเข้ าศึกษากับ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดและไม่ได้แจ้งเหตุขัดข้องให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  
ภายในวันที่ก าหนดให้ถือว่า ไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

44. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
11.1 ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามโครงการนี้ 
11.2 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6) หรือเทียบเท่า และหาก

ปรากฏว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามที่ก าหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา  
11.3 การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2561 
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
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42. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
12.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2553 
12.2 ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษา

หลักสูตรชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตร
นานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557 

ประกาศ ณ วันที่         ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

27
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เอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2561 

   ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

ปรัชญา 
 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกตามมาตรฐานนานาชาติสามารถพัฒนาตนเองเพ่ือตอบสนองความต้องการของ

สังคมโดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ให้บัณฑิตที่จบมีคุณลักษณะดังนี้ 

1. มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและทักษะทางด้านวิชาชีพเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกและ
มีความสามารถเชิงวิจัย สามารถน าไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจหลอดเลือดและทรวงอกได้ถูกต้อง รวมทั้ง
มีความช านาญในการใช้งาน, ตรวจสอบ, ซ่อมแซม, ประเมินและวิเคราะห์ปัญหาของอุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วย
ด้านนี้เพื่อรายงานทีมสุขภาพทางการแพทย์ที่ร่วมรักษาได้อย่างรวดเร็วเพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วย
2. มีคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติต่อวิชาชีพและสังคมและตระหนักมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขา
เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกของคณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก พ.ศ. 2554 ให้บริการ
ทางการแพทย์โดยค านึงถึงความมีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ (Humanistic medicine) และเข้าใจความ
หลากหลายของวัฒนธรรมนานาชาติ
3. คิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ มีการตัดสินใจในการเลือกใช้เครื่องมือของเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
ที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย อย่างมีเหตุผลโดยใช้เวชศาสตร์เชิงประจักษ์
4. มีทักษะในการการติดต่อสื่อสารที่ดีกับผู้ป่วย ครอบครัว และทีมสุขภาพ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้
ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
5. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม (English language skills, Use of
information technology) มีศิลปะการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม (Art of Living) ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี (Good Quality of Life) สามารถปรับตัวท างานในบริบทที่มีความหลากหลาย
ทางสังคม เชื้อชาติ วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้
6. มีเจตคติที่ดีต่อระบบสุขภาพชุมชนที่หลากหลายมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นองค์รวม
(Holistic approach) ให้บริการ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People-centered health care)
โดยค านึงถึงปัจจัยทั้งด้านกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ ครอบคลุมทั้งบุคคล ครอบครัว และชุมชน

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ 
ศูนย์ทดสอบนานาชาติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

อาคารปิยชาติ ชั้น 2 
     โทรศัพท์: 02-564-4440 ต่อ 7595 



ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
-----------------------------  

โดยที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการปริญญาตรี 
ภาคพิเศษ หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ประจ า 
ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศก าหนดการรับสมัครและการคัดเลือก ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สถานที่จัดการเรียนการสอน วิทยาลัยแพทยศาสตร์

นานาชาติจุฬาภรณ ์มธ. ศูนย์รังสิต และมหาวิทยาลัยคู่สัญญา 

2. จ านวนรับทั้งหลักสูตร 30 คน
Inter 

Portfolio 1 
Inter 

Portfolio 2 
Inter  

Program- 
admission 1 

Inter  
Program- 

admission 2 

TCAS 
รอบ 2 
Quota 

TCAS  
รอบ 3  

Admission 1 

TCAS  
รอบ 3  

Admission 2 
24 1 1 1 1 

(ผ่านระบบการ
รับเข้า ของ มธ.) 

1 
(ผ่านระบบการ

รับเข้าของ ทปอ.) 

1 
(ผ่านระบบการ

รับเข้าของ ทปอ.) 
หมายเหตุ: 1. กรณีจ านวนรับในรอบ Inter Portfolio 1 ไม่ครบตามจ านวนที่ระบุจะรับเพ่ิมในรอบถัดไป จนครบ

ตามจ านวนที่ต้องการ 
2. วิทยาลัยฯ มีการเปิดรับในรอบ TCAS รอบ 2 Quota ผ่านระบบการรับเข้าของ มธ. ผู้สมัคร

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.tuadmissions.in.th 
3. TCAS รอบ 3 Admission ผ่านระบบของ ทปอ. ผู้สมัครสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่

Student.mytcas.com 

3. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี  พ.ศ. 2561 
ข้อ 14 และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

3.1 เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1) และต้องไม่เป็นสัญชาติจีน 
3.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 (ภาค 1) และ 

จะส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษานี้ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนานาชาติ หรือก าลังศึกษาและจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้  ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับ   

https://www.tuadmissions.in.th/
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การเทียบความรู้ตามประกาศ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562  

3.3 ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิดหรือการศึกษา
หลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา 

3.4 ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา (ไม่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง) 
3.5 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
3.6 เกณฑ์การรับเข้านักศึกษาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ด้านภาษาต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 2 กรณ ีดังนี้ 

- ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์หลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยมี
ผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

TOEFL 
Paper-based 

TOEFL 
Institutional 
Testing Pro-

gram 

TOEFL 
Internet-
based TU-GET 

TU-GET 
(CBT) IELTS O-NET

500 500 61 500 61 6.0 69 

     ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น แต่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชา
ภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ ากว่า 3.00 จะได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยจัดให้มีการ
พัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมระหว่างการศึกษา และจะต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ ดังนี้ 

TOEFL 
Paper-based 

TOEFL 
Institutional 
Testing Pro-

gram 

TOEFL 
Internet-
based TU-GET 

TU-GET 
(CBT) IELTS O-NET

400 400 32 400 32 4.5 45 

- และ/หรือมีผลคะแนนภาษาจีน HSK ระดับ 4 ขึ้นไป นักศึกษาจะได้รับพิจารณาเข้าศึกษาโดยมี
เ งื่ อนไข คือ ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา  CMN 112 Fundamentals of Chinese 1 และ วิชา  CMN 121 
Fundamentals of Chinese 2 

อนึ่ง คะแนนสอบภาษาอังกฤษและภาษาจีน ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้าศึกษา 

        หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวข้างต้นหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ
หรือจงใจปกปิดข้อมูล จะถูกตัดสิทธิ์มิให้เข้าศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
แม้ว่าจะสามารถสอบคัดเลือกได้ 

4. วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก
1.4 รอบ Inter Portfolio 1/ รอบ Inter Portfolio 2 

1.4.4 พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่จ ากัดจ านวนหน้า  พิมพ์เป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ ใช้ font TH SarabunPSK ขนาด 46 ซึ่งประกอบด้วย  

1) ข้อมูลส่วนตัว แนะน าตัวเอง การศึกษา ผลการเรียน กิจกรรมด้านวิชาการต่าง ๆ
2) ความรู้ความสามารถพิเศษ ทักษะ การวิจัย และวิชาชีพ



3 

3) กิจกรรมต่าง ๆ ด้านคุณธรรมจริยธรรม การบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสังคม
4) ผลคะแนนภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาจีน

* การจัดส่ง Portfolio ต้องส่งในรูปแบบไฟล์ PDF โดย Scan เป็นไฟล์เดียวกันทั้งฉบับ ส่งไปยัง
email : cicm.tu.ed8@gmail.com รอบ Inter Portfolio 1 ได้ตั้งแต่วันที่ 2-46 พฤศจิกายน 2563 และรอบ Inter 
Portfolio 2 ได้ตั้งแต่วันที่ 4-20 กุมภาพันธ์ 2561 

4.4.2 การสอบสัมภาษณ์ เป็นการสอบสัมภาษณ์โดยใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะ 
เข้าศึกษาต่อไป 

4.4.3 การตรวจสุขภาพ 
1.2 รอบ Inter Program-admission 4/ รอบ Inter Program-admission 2 

4.2.1 ผลการเรียนตลอดหลักสูตรในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
4.2.2 การสอบสัมภาษณ์ เป็นการสอบสัมภาษณ์โดยใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะ 

เข้าศึกษาต่อไป 
4.2.3 การตรวจสุขภาพ 

5. เงื่อนไขของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
5.1 ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครได้

หลายสาขาวิชาหรือสมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถสมัครเข้ารับ 
การคัดเลือกในรอบถัดไป หากต้องการสมัครในรอบถัดไป จะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละ
สิทธิ์จะต้องด าเนินการผ่านระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี ้การสละสิทธิ์ที่
ได้รับแล้วเพ่ือใช้สิทธิ์ใหม่ จะกระท าได้เพียงครั้งเดียวการสละสิทธิ์นอกเหนือจากระยะเวลาไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ใน
ระบบกลาง 

5.2 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร  หากมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มี
สิทธิ์เข้าศึกษา กรณีท่ีเสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

6. การรับสมัคร
6.1 รอบ Inter Portfolio 1/ รอบ Inter Portfolio 2 

6.1.1 รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์พร้อมจัดส่ง Portfolio ในรูปแบบไฟล์ PDF โดย Scan เป็นไฟล์
เดียวกันทั้งฉบับ ส่งไปยัง email : cicm.tu.ed8@gmail.com ตามวันที่ที่ก าหนดในก าหนดการรับสมัคร ช าระผ่าน
ธนาคารไทยพาณิชย์ 3 ช่องทาง ดังนี้ 

1) SCB EASY Application
2) SCB EASY Net
3) ตู้ ATM / CDM ของธนาคารไทยพาณิชย์

 ชื่อบัญช ีGRADUATE PROGRAM - CICM TU เลขที่บัญช ี168-0-31738-9 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 
ถือว่าเป็นอันสิ้นสุด 

mailto:cicm.tu.ed8@gmail.com
mailto:cicm.tu.ed8@gmail.com


4 

6.1.2 ขั้นตอนการรับสมัคร 
1) ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯนี้ (โปรดพิมพ์/อ่านและศึกษาข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง

อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง) 
2) ผู้สมัครลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตที่

www.cicm.tu.ac.th ตามวันเวลาที่ก าหนด (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเอง และตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ 
อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)  

3) ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลบนระบบรับสมัครออนไลน์  ทางอินเตอร์เน็ต
เรียบร้อยแล้ว และตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องก่อนน าไปช าระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร  หากพบว่ามีการกรอก
ข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัครด าเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัคร 
ทีบ่ันทึกในระบบ INTERNET เป็นส าคัญ (แบบฟอร์มใบสมัครให้ผู้สมัครน ามาเป็นหลักฐานในวันที่สอบสัมภาษณ์ด้วย) 

4) การช าระเงินค่าสมัครสามารถช าระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ 3 ช่องทาง ดังนี้
4.1) SCB EASY Application
4.2) SCB EASY Net
4.3) ตู้ ATM / CDM ของธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญช ีGRADUATE PROGRAM - CICM TU เลขที่บัญช ี168-0-31738-9 
และให้ผู้สมัครเก็บเอกสารดังกล่าวเก็บไว้เป็นหลักฐานเพ่ือน ามาแสดงในวันตรวจเอกสาร  

เมื่อช าระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ดังนั้น  มหาวิทยาลัย
จะไม่พิจารณาคืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบให้แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

หากผู้สมัครรายใดมิได้ด าเนินการช าระเงินค่าสมัครสอบ  ภายในวัน และเวลาที่ก าหนด 
จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเป็นโมฆะ 

5) ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะ การช าระเงินค่าสมัครได้หลังจากช าระเงินค่าสมัคร
แล้ว 3 วันท าการ (ไม่นับรวมวันช าระเงินค่าสมัคร วันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ) ทางระบบรับสมัครออนไลน์ 
ทางอินเตอร์เน็ตที ่www.cicm.tu.ac.th โดยเลือกตรวจสอบสถานะใส่รหัสเข้าสู่ระบบ 

6) หากผู้สมัครต้องการยกเลิกหลักสูตรที่สมัครไว้ และจะสมัครในหลักสูตรใหม่ จะสามารถท าผ่าน
ระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น โดยด าเนินการ ดังนี้ 

6.1) ท าการยกเลิกหลักสูตรที่สมัคร 
6.2) ด าเนินการสมัครใหม่ในหลักสูตรที่ต้องการ ตามขั้นตอนการรับสมัครที่ก าหนดพร้อมช าระ

เงินค่าสมัครตามที่ธนาคารก าหนด 
6.3) จะด าเนินการยกเลิกหลักสูตรที่สมัครไว้ หรือ สมัครหลักสูตรใหม่ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของ

การรับสมัคร 
7) กรณีการน าใบสมัครที่ท าการยกเลิกในระบบแล้วไปช าระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น

เพราะข้อมูลการสมัครในระบบถูกยกเลิกไปแล้ว ใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ จะไม่มีการน าข้อมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิกไป
แล้วมา ประมวลผลหรือจัดสถานที่สอบให้แต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนจะน าใบสมัครไปช าระเงิน โปรดตรวจสอบใบสมัครให้
เรียบร้อยว่าเป็นฉบับที่ถูกต้องและไม่ได้ท ารายการยกเลิกไป 

http://www.cicm.tu.ac.th/
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   6.2 รอบ Inter Program-admission 4/ รอบ Inter Program-admission 2 
6.2.1 รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตที่ www.cicm.tu.ac.th ตามวันที่ที่ก าหนด 

ในก าหนดการรับสมัคร ช าระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ 3 ช่องทาง ดังนี้ 
1) SCB EASY Application
2) SCB EASY Net
3) ตู้ ATM / CDM ของธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี GRADUATE PROGRAM - CICM TU เลขที่บัญชี 168-0-31738-9

และให้ผู้สมัครเก็บเอกสารดังกล่าวเก็บไว้เป็นหลักฐานเพ่ือน ามาแสดงในวันตรวจเอกสาร 

6.2.2 ขั้นตอนการรับสมัคร 
1) ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯนี้  (โปรดพิมพ์/อ่านและศึกษาข้อมูลต่าง ๆ

ด้วยตนเองอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง) 
2) ผู้สมัครลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตที่

www.cicm.tu.ac.th ตามวันเวลาที่ก าหนด (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเอง และตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ 
อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)  

3) ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลบนระบบรับสมัครออนไลน์  ทางอินเตอร์เน็ต
เรียบร้อยแล้ว และตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องก่อนน าไปช าระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร  หากพบว่ามีการกรอก
ข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัครด าเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัคร 
ทีบ่ันทึกในระบบ INTERNET เป็นส าคัญ (แบบฟอร์มใบสมัครให้ผู้สมัครน ามาเปน็หลักฐานในวันที่สอบสัมภาษณ์ด้วย) 

4) การช าระเงินค่าสมัครสามารถช าระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ 3 ช่องทาง ดังนี้
4.1) SCB EASY Application
4.2) SCB EASY Net
4.3) ตู้ ATM / CDM ของธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญช ีGRADUATE PROGRAM - CICM TU เลขที่บัญช ี168-0-31738-9 
และให้ผู้สมัครเก็บเอกสารดังกล่าวเก็บไว้เป็นหลักฐานเพ่ือน ามาแสดงในวันตรวจเอกสาร 

เ ม่ือช าระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว  จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์  ดังนั้น  
มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบให้แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิน้ 

หากผู้สมัครรายใดมิได้ด าเนินการช าระเงินค่าสมัครสอบ ภายในวัน และเวลาที่ก าหนด จะถือว่า
การกรอกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเป็นโมฆะ 

5) ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะ การช าระเงินค่าสมัครได้หลังจากช าระเงิน
ค่าสมัครแล้ว 3 วันท าการ (ไม่นับรวมวันช าระเงินค่าสมัคร วันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ) ทางระบบรับสมัคร
ออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต ที ่www.cicm.tu.ac.th โดยเลือกตรวจสอบสถานะใส่รหัสเข้าสู่ระบบ 

6) หากผู้สมัครต้องการยกเลิกหลักสูตรที่สมัครไว้  และจะสมัครในหลักสูตรใหม่ จะสามารถท า
ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น โดยด าเนินการ ดังนี้ 

6.1) ท าการยกเลิกหลักสูตรที่สมัคร 
6.2) ด าเนินการสมัครใหม่ในหลักสูตรที่ต้องการ ตามขั้นตอนการรับสมัครที่ก าหนดพร้อม

ช าระเงินค่าสมัครตามที่ธนาคารก าหนด 
6.3) จะด าเนินการยกเลิกหลักสูตรที่สมัครไว้ หรือ สมัครหลักสูตรใหม่ต้องไม่เกินวันสุดท้าย

ของการรับสมัคร 

http://www.cicm.tu.ac.th/
http://www.cicm.tu.ac.th/
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7) กรณีการน าใบสมัครที่ท าการยกเลิกในระบบแล้วไปช าระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใด  ๆ
ทั้งสิ้น เพราะข้อมูลการสมัครในระบบถูกยกเลิกไปแล้ว ใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ จะไม่มีการน าข้อมูลใบสมัครที่ถูก
ยกเลิกไปแล้วมา ประมวลผลหรือจัดสถานที่สอบให้แต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนจะน าใบสมัครไปช าระเงิน โปรดตรวจสอบ            
ใบสมัครให้เรียบร้อยว่าเป็นฉบับที่ถูกต้องและไม่ได้ท ารายการยกเลิกไป 
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7. ก าหนดการรับสมัคร

รายละเอียด 
Inter 

Portfolio 1 
Inter 

Portfolio 2 
TCAS 

รอบ 2 Quota 
Inter Program- 
admission 4 

TCAS 
รอบ 3 Admission 1 

& Admission 2 

Inter Program- 
admission 2 รายละเอียดเพิ่มเติม 

ผู้สมัครลงทะเบียน 
ใช้งานระบบ TCAS 64 

ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 student.mytcas.com 

เปิดรับสมัคร 2-16 พฤศจิกายน
2563 

(cicm.tu.ac.th) 

1-20 กุมภาพันธ์
2564 

(cicm.tu.ac.th) 

5-18 มีนาคม 2564
(tuadmissions.in.th)

1-20 เมษายน 2564
(cicm.tu.ac.th)

7–15 พฤษภาคม 2564 
(student.mytcas.com) 

16-30 พฤษภาคม 
2564 

(cicm.tu.ac.th) 

www.cicm.tu.ac.th 

ส่งแฟ้มสะสมผลงาน 
(Portfolio) 

2-16 พฤศจิกายน
2563 

1-20 กุมภาพันธ์
2564 

– – – – cicm.tu.ed8@gmail.com 

ช าระเงินคา่สมัคร 2-17 พฤศจิกายน
2563 

1-21 กุมภาพันธ์
2564 

5-18 มีนาคม 2564 1-21 เมษายน 2564 7–15 พฤษภาคม 2564 16-31 พฤษภาคม
2564 

ช าระผา่นธนาคารไทยพาณชิย์  
3 ช่องทาง ดังนี ้
1. SCB EASY Application
2. SCB EASY Net
3. ตู้ ATM / CDM
ของธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี GRADUATE
PROGRAM–CICM TU
เลขที่บัญชี  468-0-34738-9
(ตามเวลาท าการของธนาคาร)

ประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์

30 พฤศจิกายน 
2563 

3 มีนาคม 2564 3 พฤษภาคม 2564 30 เมษายน 2564 - 10 มิถุนายน 2564 www.cicm.tu.ac.th 

สอบสัมภาษณ ์ 4 ธันวาคม 2563 11 มีนาคม 2564 5 พฤษภาคม 2564 5 พฤษภาคม 2564 4 มิถุนายน 2564 11 มิถุนายน 2564 แจ้งให้ทราบในภายหลงั 

http://www.cicm.tu.ac.th/
http://www.cicm.tu.ac.th/
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รายละเอียด 
Inter 

Portfolio 1 
Inter 

Portfolio 2 
TCAS 

รอบ 2 Quota 
Inter Program- 
admission 4 

TCAS 
รอบ 3 Admission 1 

& Admission 2 

Inter Program- 
admission 2 รายละเอียดเพิ่มเติม 

ตรวจสุขภาพ แจ้งให้ทราบ 
ในภายหลัง 

แจ้งให้ทราบ 
ในภายหลัง 

แจ้งให้ทราบ 
ในภายหลัง 

แจ้งให้ทราบ 
ในภายหลัง 

แจ้งให้ทราบ 
ในภายหลัง 

แจ้งให้ทราบ 
ในภายหลัง 

แจ้งให้ทราบในภายหลงั 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การคัดเลือก 

18 ธันวาคม 
2563 

19 มีนาคม 
2564 

10 พฤษภาคม 
2564 

10 พฤษภาคม 2564  คร้ังที่ 1: 26 พฤษภาคม     
           2564 
 คร้ังที่ 2: 1 มิถุนายน  
           2564 

14 มิถุนายน 2564 www.cicm.tu.ac.th 

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาใน
ระบบบริหารจัดการ
สิทธิ์ ของ ทปอ. 
(Clearing house)  

22-23
กุมภาพันธ ์

2564 

10-11พฤษภาคม
2564

10-11 พฤษภาคม
2564 

10-11 พฤษภาคม
2564 

  คร้ังที่ 1: 26-27    
  พฤษภาคม 2564 
  คร้ังที่ 2: อัตโนมัติ 

– student.mytcas.com 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษา  
(ที่ยืนยนัสิทธิเข้าศึกษา) 

8 มีนาคม 2564 24 พฤษภาค 2564 19 พฤษภาคม 2564 24 พฤษภาคม 2564 10 มิถุนายน 2564 15 มิถุนายน 2564 www.cicm.tu.ac.th 

แจ้งความจ านงเข้า
ศึกษา (ช าระมัดจ าคา่
ธรรมการศึกษา 
30,000 บาท) 

15 มีนาคม 2564 28 พฤษภาค 2564 28 พฤษภาคม 2564 28 พฤษภาคม 2564 18 มิถุนายน 2564 18 มิถุนายน 2564 แจ้งให้ทราบในภายหลงั 

 หมายเหตุ : 1. กรณีจ านวนรับในรอบ Inter Portfolio 1 ไม่ครบตามจ านวนที่ระบจุะรับเพ่ิมในรอบถัดไป จนครบตามจ านวนที่ต้องการ 
2. วิทยาลัยฯ มีการเปิดรับในรอบ TCAS รอบ 2 Quota ผ่านระบบการรับเข้าของ มธ. ผู้สมัครสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.tuadmissions.in.th
3. TCAS รอบ 3 Admission ผ่านระบบของ ทปอ. ผู้สมัครสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Student.mytcas.com

http://www.cicm.tu.ac.th/
http://www.cicm.tu.ac.th/
https://www.tuadmissions.in.th/
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8. หลักฐานและเอกสารประกอบการสอบ
8.1 วันสอบสัมภาษณ์ ให้น าหลักฐานต่อไปนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ 

8.1.1 แบบฟอร์มการรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ 
8.1.2 หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสอบทางธนาคารพร้อมใบสมัครสอบผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ 

ที่พิมพ์ประวัติ ทางอินเตอร์เน็ต ที ่www.cicm.tu.ac.th  
8.1.3  ใบรายงานการตรวจร่างกายและเอกซเรย์  โดย Download แบบฟอร์ม ได้ที่  www.cicm.tu.ac.th 

=> Admission => Undergraduate Programs => เลือกหลักสูตรที่สมัคร โดยให้น าใบรายงานฉบับนี้ไปขอรับ 
การตรวจร่างกายและเอกซเรย์ จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โดยให้แพทย์ผู้ตรวจกรอกผลการตรวจ และลงนาม
เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งประทับตราโรงพยาบาลตรงลายเซ็นแพทย์ผู้ตรวจโรค 

8.1.4 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ Passport จ านวน 1 ฉบับ (ฉบับจริงพร้อมส าเนา และผู้สมัครลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง) 

8.1.5 ใบแสดงผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและหรือภาษาจีนจ านวน 1 ฉบับ (ฉบับจริงพร้อมส าเนา 
และผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

8.1.6  วุฒิการศึกษาใบสุทธิหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือสอบเทียบเท่า 
จ านวน 1 ฉบับ (ฉบับจริงพร้อมส าเนาและผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  

8.1.7  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีท่ีชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน จ านวน 1 ฉบับ (ฉบับจริงพร้อมส าเนา 
และผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

หมายเหตุ : หลักฐานฉบับจริงเม่ือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะคืนให้ผู้สมัคร 

9. อัตราค่าธรรมเนียม
9.1  ค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน 1,000 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารตามที่ธนาคารก าหนด (ถ้ามี) 
9.2  ค่าธรรมเนียมในวันสอบสัมภาษณ์หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จ านวน 1,500 บาท 

(ช าระในวันสอบสัมภาษณ์หลังจากประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์แล้ว) 

40. การแจ้งความจ านงเข้าศึกษา : แจ้งให้ทราบในภายหลัง
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้มายืนยันแจ้งความจ านงเข้าศึกษาและช าระเงิน

ตามวันและเวลาที่ก าหนด และผู้ได้รับการคัดเลือกต้องช าระมัดจ าค่าธรรมเนียมการศึกษาจ านวน 30,000 บาท 
กรณีผู้มีสิทธิ์ เข้ าศึกษาฯ ดังรายชื่อตามประกาศไม่มารายงานตัวและแจ้งความจ านงเข้าศึกษากับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดและไม่ได้แจ้งเหตุขัดข้องให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
ภายในวันที่ก าหนดให้ถือว่า ไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

44. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
11.1 ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามโครงการนี้
11.2 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6) หรือเทียบเท่า และหาก

ปรากฏว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามที่ก าหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา  
11.3 การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
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42. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
12.1  ระเบยีบมหาวิทยาลัยว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2553
12.2 ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษา

หลักส ูตรชั ้นปร ิญญาตร ี โครงการพิเศษ  หลักส ูตรการแพทย ์แผนจ ีนบ ัณฑิต  (หลักส ูตรนานาชาต ิ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2560 

ประกาศ ณ วันที่         ตุลาคม พ.ศ. 2563 

    (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

27
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เอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
หลักสูตรการแพทย์แผนจีน (หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2561 

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต 
ปรัชญา 

แพทย์แผนจีนควรมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานนานาชาติ  และมีเจตคติที่เหมาะสม มีจิตวิญญาณของ
ความเป็นมนุษย์ มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี และปฏิบัติงานได้ดี ในระบบสุขภาพและสาธารณสุขของ
ประเทศ สามารถพัฒนาตนเองเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมในปัจจุบันและอนาคต 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพ่ือให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้ 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตทางการแพทย์แผนจีนที่มีความรู้ทักษะและเจตคติในการประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน
ได้สอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน 
ทั้งในและต่างประเทศ 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตทางการแพทย์แผนจีนที่มีทักษะสื่อสารด้านการใช้ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษเป็น
อย่างดี สามารถไปปฏิบัติงานได้ในกลุ่มประเทศอาเซียนและภูมิภาคอ่ืน ๆ ของโลก 

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตทางการแพทย์แผนจีนที่มีทักษะและเชี่ยวชาญด้านการบูรณาการ และประยุกต์องค์ความรู้ทาง
การแพทย์แผนจีนและการแพทย์แผนปัจจุบัน ในการบริบาลทางด้านสุขภาพ 

4. เพ่ือผลิตบัณฑิตทางการแพทย์แผนจีนที่มีจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของตนอย่างรับผิดชอบ
มีจรรยาบรรณ ในวิชาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต มีศีลธรรม มีวินัยเคารพกฎระเบียบและกติกาสังคม มีวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
และสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างในสังคมได้ 

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ 
ศูนย์ทดสอบนานาชาติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

อาคารปิยชาติ ชั้น 2 
     โทรศัพท์: 02-564-4440 ต่อ 7595 

มือถือ 091-5534535 




