ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ประจาปีการศึกษา 2565
----------------------------โดยที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการปริญญาตรี
ภาคพิเศษ หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบั ณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ ) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ประจา
ปีการศึกษา 2565 จึงขอประกาศกาหนดการรับสมัครและการคัดเลือก ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. สถานที่จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ ) สถานที่จัดการเรียนการสอน วิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์ มธ. ศูนย์รังสิต และมหาวิทยาลัยคู่สัญญา
2. จานวนรับทั้งหลักสูตร 30 คน
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(ผ่านระบบการรับเข้า (ผ่านระบบการรับเข้า
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หมายเหตุ: 1. กรณีจานวนรับในรอบ Inter Portfolio 1 ไม่ครบตามจานวนที่ระบุจะรับเพิ่มในรอบถัดไป จนครบ
ตามจานวนที่ต้องการ
2. วิทยาลั ยฯ มีการเปิ ดรั บในรอบ TCAS รอบ 2 Quota ผ่ านระบบการรั บเข้ า ของ มธ. ผู้ สมัคร
สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.tuadmissions.in.th
3. TCAS รอบ 3 Admission ผ่ า นระบบของ ทปอ. ผู้ ส มั ค รสามารถติ ด ตามรายละเอี ย ดได้ ที่
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 เป็ นผู้ ส าเร็ จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกาลั งศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาค 1) และ
จะสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษานี้ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนานาชาติ หรือกาลังศึกษาและจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับ
การเที ย บความรู้ ต ามประกาศ เรื่ อ ง แนวทางการเที ย บวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาเท่ า กั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564
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3.3 ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิดหรือการศึกษา
หลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา
3.4 ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา (ไม่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง)
3.5 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
3.6 เกณฑ์การรับเข้านักศึกษาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ด้านภาษาต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
- ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์หลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี
ผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
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6.0

ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น แต่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชา
ภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ากว่า 3.00 จะได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยจัดให้มีการ
พัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมระหว่างการศึกษา และจะต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต่ากว่าเกณฑ์ ดังนี้
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4.5

- และ/หรือมีผลคะแนนภาษาจีน HSK ระดับ 4 ขึ้นไป นักศึกษาจะได้รับพิจารณาเข้าศึกษาโดยมี
เงื่ อ นไข คื อ ไม่ ต้ อ งลงทะเบี ย นเรี ย นวิ ช า CMN 112 Fundamentals of Chinese 1 และ วิ ช า CMN 121
Fundamentals of Chinese 2
* อนึ่ง คะแนนสอบภาษาอังกฤษและภาษาจีน ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้าศึกษา
** ผู้สมัครเข้าศึกษาในรอบ Inter Portfolio 1 สามารถส่งคะแนนภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาจีนภายหลัง
จากช่วงเวลารับสมัครโดยสามารถยื่นผลคะแนนได้ ภายในวันที่ 28 มกราคม 2565 และ รอบ Inter Portfolio 2
สามารถส่ ง คะแนนภาษาอั ง กฤษภายหลั ง จากช่ ว งเวลารั บ สมั ค ร โดยสามารถยื่ น ผลคะแนน ได้ ภ ายในวั น ที่
25 เมษายน 2565 ส่งไปยัง e-mail : cicm.document6@gmail.com
*** ทั้งนี้ หากไม่ยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาจีนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ให้อยู่ในการพิจารณา
ตามมติคณะกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อไป
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หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวข้างต้นหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ
หรือจงใจปกปิดข้อมูล จะถูกตัดสิทธิ์มิให้เข้าศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
แม้ว่าจะสามารถสอบคัดเลือกได้
4. วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก
4.1 รอบ Inter Portfolio 1/ รอบ Inter Portfolio 2
4.1.1 พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่เกินจานวน 15 หน้า พิมพ์เป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย
1) ข้อมูลส่วนตัว แนะนาตัวเอง การศึกษา ผลการเรียน กิจกรรมด้านวิชาการต่าง ๆ
2) ความรู้ความสามารถพิเศษ ทักษะ การวิจัย และวิชาชีพ
3) กิจกรรมต่าง ๆ ด้านคุณธรรมจริยธรรม การบารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสังคม
4) ผลคะแนนภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาจีน
* การจั ด ส่ง Portfolio ต้ องส่งในรู ปแบบไฟล์ PDF โดย Scan เป็น ไฟล์เ ดียวกัน ทั้งฉบับ ส่งไปยัง
email: cicm.document6@gmail.com รอบ Inter Portfolio 1 จัดส่งได้ตั้งแต่วันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2564
และรอบ Inter Portfolio 2 จัดส่งได้ตั้งแต่วันที่ 1-20 กุมภาพันธ์ 2565
4.1.2 การสอบสัมภาษณ์ เป็นการสอบสัมภาษณ์โดยใช้ภ าษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกผู้ ที่เหมาะสมที่จ ะ
เข้าศึกษาต่อไป
4.1.3 การตรวจสุขภาพ
4.2 รอบ Inter Program-admission 1/ รอบ Inter Program-admission 2
4.2.1 ผลการเรียนตลอดหลักสูตรในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
4.2.2 การสอบสัมภาษณ์ เป็นการสอบสั มภาษณ์โ ดยใช้ภ าษาอังกฤษ เพื่อคัดเลื อกผู้ที่เหมาะสมที่จ ะ
เข้าศึกษาต่อไป
4.2.3 การตรวจสุขภาพ

ผลการตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ
ถือว่าเป็นอันสิ้นสุด
5. เงื่อนไขของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
5.1 ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครได้
หลายสาขาวิช าหรื อสมัครรอบใดก็ได้ตามหลั กเกณฑ์ที่กาหนด แต่เมื่อยืนยันสิ ทธิ์แล้ ว จะไม่ส ามารถสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกในรอบถัดไป หากต้องการสมัครในรอบถัดไป จะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์
จะต้องดาเนินการผ่านระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ การสละสิทธิ์
ที่ได้รับแล้วเพื่อใช้สิทธิ์ใหม่ จะกระทาได้เพียงครั้งเดียวการสละสิทธิ์นอกเหนือจากระยะเวลาไม่นั บเป็นการสละสิทธิ์
ในระบบกลาง

4
5.2 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ
ไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีที่เสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
6. การรับสมัคร
6.1 รอบ Inter Portfolio 1/ รอบ Inter Portfolio 2
6.1.1 รอบ Inter Portfolio 1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2564 และรอบ Inter Portfolio 2
รับสมัครแต่วันที่ 1-20 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ที่ cicm.tu.ac.th พร้อมจัดส่ง Portfolio ในรูปแบบ
ไฟล์ PDF โดย Scan เป็ น ไฟล์ เ ดี ย วกั น ทั้ ง ฉบั บ ส่ ง ไปยั ง cicm.document6@gmail.com ตามวั น ที่ ที่ ก าหนด
ในกาหนดการรับสมัคร
6.1.2 ขั้นตอนการรับสมัคร
1) ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯนี้ (โปรดพิมพ์/อ่านและศึกษาข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง
อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)
2) ผู้สมัครลงทะเบียนและบันทึกข้อมูล การสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต ที่
www.cicm.tu.ac.th ตามวัน เวลาที่กาหนด (โปรดบันทึกข้อมูล การสมัครด้ว ยตนเอง และตรวจสอบข้อมูล ต่าง ๆ
อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)
3) ผู้ ส มั ค รพิ ม พ์ แ บบฟอร์ ม ใบสมั ค รที่ ก รอกข้ อ มู ล บนระบบรับ สมั ค รออนไลน์ ทางอิ น เตอร์เน็ต
เรียบร้อยแล้ว และตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องก่อนนาไปชาระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร หากพบว่ามีการกรอก
ข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัครดาเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัคร
ที่บันทึกในระบบ INTERNET เป็นสาคัญ (แบบฟอร์มใบสมัครให้ผู้สมัครนามาเป็นหลักฐานในวันที่สอบสัมภาษณ์ด้วย)
4) การชาระเงินค่าสมัครสามารถชาระเงินผ่านธนาคาร ดังนี้

โดยสแกนบิล หรือ QR CORD ช าระค่า สมัค รสอบ จานวนเงิน 1,000 บาท บัญชีธ นาคารไทย
พาณิชย์ ชื่อบัญชี GRADUATE PROGRAM - CICM TU เลขที่บัญชี 468-0-34738-9 รอบ Inter Portfolio 1 ตั้งแต่
วันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2564 และรอบ Inter Portfolio 2 ตั้งแต่วันที่ 1-20 กุมภาพันธ์ 2565 โดยให้กรอกเลขที่
สมัคร2565290104 ในช่องรหั ส ลู กค้า/Ref.1 และกรอกเลขที่ส มั ครสอบในช่ อ งหมายเลขอ้ างอิง /Ref.2 ภายหลั ง
การชาระเงินให้ส่งหลักฐานการโอนเงิน โดยให้ระบุ ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่สมัคร ไปที่ Line ID 1234cicm หรือ QR Code

(ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเรื่องการชาระเงิน กรุณาติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 02-564-4440-9 ต่อ 4545
และให้ผู้สมัครเก็บหลักฐานการชาระเงินดังกล่าวไว้เพื่อนามาแสดงในวันที่กาหนดตรวจเอกสารต่อไป)
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เมื่อชาระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ดังนั้น มหาวิทยาลัย
จะไม่พิจารณาคืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบให้แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
หากผู้ ส มั ค รรายใดมิ ไ ด้ ด าเนิ น การช าระเงิ น ค่ า สมั ค รสอบ ภายในวั น และเวลาที่ ก าหนด
จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเป็นโมฆะ
5) ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะ การชาระเงินค่าสมัครได้หลังจากชาระเงินค่าสมัคร
แล้ว 3 วันทาการ (ไม่นับรวมวันชาระเงินค่าสมัคร วันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ) ทางระบบรับสมัครออนไลน์
ทางอินเตอร์เน็ตที่ www.cicm.tu.ac.th โดยเลือกตรวจสอบสถานะใส่รหัสเข้าสู่ระบบ
6) หากผู้สมัครต้องการยกเลิกหลักสูตรที่สมัครไว้ และจะสมัครในหลักสูตรใหม่ จะสามารถทาผ่าน
ระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น โดยดาเนินการ ดังนี้
6.1) ทาการยกเลิกหลักสูตรที่สมัคร
6.2) ดาเนินการสมัครใหม่ในหลักสูตรที่ต้องการ ตามขั้นตอนการรับสมัครที่กาหนดพร้อมชาระเงิน
ค่าสมัครตามที่ธนาคารกาหนด
6.3) จะดาเนินการยกเลิกหลักสูตรที่สมัครไว้ หรือ สมัครหลักสูตรใหม่ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของ
การรับสมัคร
7) กรณีการนาใบสมัครที่ทาการยกเลิกในระบบแล้วไปชาระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น
เพราะข้อมูลการสมัครในระบบถูกยกเลิกไปแล้ว ใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ จะไม่มีการนาข้อมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิก
ไปแล้ ว มา ประมวลผลหรื อจั ดสถานที่ส อบให้ แต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนจะนาใบสมัครไปช าระเงิน โปรดตรวจสอบ
ใบสมัครให้เรียบร้อยว่าเป็นฉบับที่ถูกต้องและไม่ได้ทารายการยกเลิกไป
6.2 รอบ Inter Program-admission 1/ รอบ Inter Program-admission 2
6.2.1 รอบ Inter Program-admission 1 รับ สมัค รตั ้ง แต่ว ัน ที ่ 1-20 เมษายน 2565 และ
รอบ Inter Program-admission 2 รับ สมัค รแต่วัน ที่ 16-30 พฤษภาคม 2565 ผ่า นระบบรับ สมัค รออนไลน์ ที่
cicm.tu.ac.th
6.2.2 ขั้นตอนการรับสมัคร
1) ศึ ก ษารายละเอี ย ดในประกาศการรั บ สมั ค รฯนี้ (โปรดพิ ม พ์ /อ่ า นและศึ ก ษาข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ
ด้วยตนเองอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)
2) ผู้สมัครลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตที่
www.cicm.tu.ac.th ตามวัน เวลาที่กาหนด (โปรดบันทึกข้อมูล การสมัครด้ว ยตนเอง และตรวจสอบข้อมูล ต่าง ๆ
อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)
3) ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลบนระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต
เรียบร้อยแล้ว และตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องก่อนนาไปชาระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร หากพบว่ามีการกรอก
ข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัครดาเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัคร
ที่บันทึกในระบบ INTERNET เป็นสาคัญ (แบบฟอร์มใบสมัครให้ผู้สมัครนามาเป็นหลักฐานในวันที่สอบสัมภาษณ์ด้วย)
4) การชาระเงินค่าสมัครสามารถชาระเงินผ่านธนาคาร ดังนี้
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โดยสแกนบิล หรือ QR CORD ชาระค่าสมัครสอบ จานวนเงิน 1,000 บาท บัญชีธนาคาร
ไทยพาณิ ช ย์ ชื่ อ บั ญ ชี GRADUATE PROGRAM - CICM TU เลขที่ บั ญ ชี 468-0-34738-9 รอบ Inter Programadmission 1 ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1-20 เมษายน 2565 และรอบ Inter Program-admission 2 ตั้ ง แต่ วั น ที่ 16-30
พฤษภาคม 2565 โดยให้กรอกเลขที่สมัคร2565290104 ในช่องรหัสลูกค้า/Ref.1 และกรอกเลขที่สมัครสอบในช่อง
หมายเลขอ้างอิง/Ref.2 ภายหลังการชาระเงินให้ส่งหลักฐานการโอนเงิน โดยให้ระบุ ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่สมัคร ไปที่
Line ID 1234cicm หรือ QR Code

(ทั้งนี้ หากมีข้อสงสั ย เรื่ องการช าระเงิน กรุณาติดต่อ เบอร์โ ทรศัพท์ 02-564-4440-9
ต่อ 4545 และให้ผู้สมัครเก็บหลักฐานการชาระเงินดังกล่าวไว้เพื่อนามาแสดงในวันที่กาหนดตรวจเอกสารต่อไป)
เมื่อชาระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบให้แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิน้
หากผู้สมัค รรายใดมิไ ด้ดาเนิน การชาระเงินค่า สมัค รสอบ ภายในวัน และเวลาที่
กาหนด จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเป็นโมฆะ
5) ผู้ ส มั ค รตรวจสอบรายชื่อ ผู้ ส มั ค รและสถานะ การช าระเงิ น ค่ า สมั ค รได้ ห ลั ง จากช าระเงิน
ค่าสมัครแล้ว 3 วันทาการ (ไม่นับรวมวันชาระเงินค่าสมัคร วันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ) ทางระบบรับสมัคร
ออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.cicm.tu.ac.th โดยเลือกตรวจสอบสถานะใส่รหัสเข้าสู่ระบบ
6) หากผู้สมัครต้องการยกเลิกหลักสูตรที่สมัครไว้ และจะสมัครในหลักสูตรใหม่ จะสามารถทาผ่าน
ระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น โดยดาเนินการ ดังนี้
6.1) ทาการยกเลิกหลักสูตรที่สมัคร
6.2) ดาเนินการสมัครใหม่ในหลักสูตรที่ต้องการ ตามขั้นตอนการรับสมัครที่กาหนดพร้อมชาระ
เงินค่าสมัครตามที่ธนาคารกาหนด
6.3) จะดาเนินการยกเลิกหลักสูตรที่สมัครไว้ หรือ สมัครหลักสูตรใหม่ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการ
รับสมัคร
7) กรณีการน าใบสมัครที่ทาการยกเลิกในระบบแล้วไปชาระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใด ๆ
ทั้งสิ้น เพราะข้อมูลการสมัครในระบบถูกยกเลิกไปแล้ว ใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ จะไม่มีการนาข้อมูลใบสมัครที่ถูก
ยกเลิกไปแล้วมา ประมวลผลหรือจัดสถานที่สอบให้แต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนจะนาใบสมัครไปชาระเงิน โปรดตรวจสอบ
ใบสมัครให้เรียบร้อยว่าเป็นฉบับที่ถูกต้องและไม่ได้ทารายการยกเลิกไป
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7. กาหนดการรับสมัคร
รายละเอียด

Inter
Portfolio 1

Inter
Portfolio 2

ผู้สมัครลงทะเบียน
ใช้งานระบบ TCAS 65
เปิดรับสมัคร

TCAS
รอบ 2 Quota

Inter ProgramTCAS
admission 1 รอบ 3 Admission

Inter Programadmission 2

ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564
10-30 พฤศจิกายน 1-20 กุมภาพันธ์
2564
2565
(cicm.tu.ac.th)

(cicm.tu.ac.th)

12 กุมภาพันธ์ 2565 1-20 เมษายน 2565
– 31 มีนาคม 2565
(tuadmissions.in.th)

(cicm.tu.ac.th)

–

–

รายละเอียดเพิ่มเติม
student.mytcas.com

2-10 พฤษภาคม
2565

16-30 พฤษภาคม 2565 รับสมัครผ่านระบบออนไลน์
ทางอินเตอร์เน็ต สามารถเข้าดู
(student.mytcas.com)
(cicm.tu.ac.th)
รายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละรอบ
ตามเว็บไซต์ที่แจ้งไว้

ส่งแฟ้มสะสมผลงาน
(Portfolio)

10-30 พฤศจิกายน 1-20 กุมภาพันธ์
2564
2565

–

ชาระเงินค่าสมัครผ่าน
ธนาคารโดยสแกนบิล
หรือ QR CORD

10-30 พฤศจิกายน 1-20 กุมภาพันธ์
2564
2565

12 กุมภาพันธ์ 2565 1-20 เมษายน 2565
– 31 มีนาคม 2565

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

9 ธันวาคม 2564

3 มีนาคม 2565

27 เมษายน 2565

27 เมษายน 2565

สอบสัมภาษณ์

15 ธันวาคม 2564

11 มีนาคม 2565

29 เมษายน 2565

29 เมษายน 2565 26 พฤษภาคม 2565

ตรวจสุขภาพ

ประกาศให้ทราบ
ในภายหลัง

ประกาศให้ทราบ
ในภายหลัง

ประกาศให้ทราบ
ในภายหลัง

ประกาศให้ทราบใน
ภายหลัง

2-10 พฤษภาคม
2565

–

ประกาศให้ทราบ
ในภายหลัง

–

cicm.document6@gmail.com

16-30 พฤษภาคม 2565 บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี
GRADUATE PROGRAM - CICM TU
เลขที่บัญชี 468-0-34738-9
(เฉพาะรับสมัครผ่านCICM)
2 มิถุนายน 2565
6 มิถุนายน 2565
ประกาศให้ทราบ
ในภายหลัง

ประกาศให้ทราบในภายหลัง

ประกาศให้ทราบในภายหลัง
ประกาศให้ทราบในภายหลัง
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รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การคัดเลือก

TCAS
Inter Programadmission 1 รอบ 3 Admission

Inter
Portfolio 1

Inter
Portfolio 2

TCAS
รอบ 2 Quota

27 ธันวาคม 2564

21 มีนาคม 2565

4 พฤษภาคม 2565

4 พฤษภาคม 2565

(student.mytcas.com)

(www.cicm.tu.ac.th)

(www.cicm.tu.ac.th) (www.cicm.tu.ac.th)

Inter Programadmission 2

ครั้งที่ 1:
8 มิถุนายน 2565
18 พฤษภาคม 2565
(www.cicm.tu.ac.th)
ครั้งที่ 2:
24 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศให้ทราบในภายหลัง

(student.mytcas.com)

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาใน 7-8 กุมภาพันธ์
ระบบบริหารจัดการสิทธิ์
2565
ของ ทปอ. (Clearing
house)

4-5 พฤษภาคม
2565

4-5 พฤษภาคม 2565 4-5 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 1 : 18-19
พฤษภาคม 2565
ครั้งที่ 2 : อัตโนมัติ

8-9 มิถุนายน 2565

student.mytcas.com

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 23 กุมภาพันธ์ 2565 20 พฤษภาคม 2565 11 พฤษภาคม 2565 20 พฤษภาคม 2565 2 มิถุนายน 2565
เข้าศึกษา (ที่ยนื ยันสิทธิ์
เข้าศึกษา)
(www.cicm.tu.ac.th) (www.cicm.tu.ac.th)
(tuadmissions.in.th) (www.cicm.tu.ac.th) (tuadmissions.in.th)

16 มิถุนายน 2565

ประกาศให้ทราบในภายหลัง

แจ้งความจานงเข้าศึกษา 28 กุมภาพันธ์ 2565 27 พฤษภาคม 2565 27 พฤษภาคม 2565 27 พฤษภาคม 2565 10 มิถุนายน 2565
(ชาระมัดจา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
30,000 บาท)

(www.cicm.tu.ac.th)

20 มิถุนายน 2565

ประกาศให้ทราบในภายหลัง

หมายเหตุ : 1. กรณีจานวนรับในรอบ Inter Portfolio 1 ไม่ครบตามจานวนที่ระบุจะรับเพิ่มในรอบถัดไป จนครบตามจานวนที่ต้องการ
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
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8. หลักฐานและเอกสารประกอบการสอบ
ในวันสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นาหลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
8.1 แบบฟอร์มการรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
8.2 หลั ก ฐานการโอนเงิ น ค่ า สมั ค รสอบทางธนาคารพร้ อ มใบสมั ค รสอบผ่ า นระบบรั บ สมั ค รออนไลน์
ที่พิมพ์ประวัติ ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.cicm.tu.ac.th
8.3 ใบรายงานการตรวจร่ า งกายและเอกซเรย์ โดย Download แบบฟอร์ ม ได้ ที่ www.cicm.tu.ac.th
=> Admission => Undergraduate Programs => เลื อ กหลั ก สู ต รที่ ส มั ค ร โดยให้ น าใบรายงานฉบั บ นี้ ไ ปขอรั บ
การตรวจร่ างกายและเอกซเรย์ จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน โดยให้ แพทย์ผู้ ตรวจกรอกผลการตรวจ และ
ลงนามเป็นหลักฐาน พร้อมทั้งประทับตราโรงพยาบาลตรงลายเซ็นแพทย์ผู้ตรวจโรค
8.4 บัตรประจาตัวประชาชน หรือ Passport จานวน 1 ฉบับ (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผู้สมัครลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง)
8.5 ใบแสดงผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและหรือภาษาจีนจานวน 1 ฉบับ (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และ
ผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
8.6 วุฒิการศึกษาใบสุทธิหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสอบเทียบเท่า จานวน
1 ฉบับ (ฉบับจริงพร้อมสาเนาและผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
8.7 ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน จานวน 1 ฉบับ (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และ
ผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
หมายเหตุ : หลักฐานฉบับจริงเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะคืนให้ผู้สมัคร
9. อัตราค่าธรรมเนียม
9.1 ค่าธรรมเนียมการสมัคร จานวน 1,000 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารตามที่ธนาคารกาหนด (ถ้ามี)
9.2 ค่าธรรมเนียมในวันสอบสัมภาษณ์หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จานวน 1,500 บาท
(ชาระในวันสอบสัมภาษณ์หลังจากประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์แล้ว)
10. การแจ้งความจานงเข้าศึกษา : แจ้งให้ทราบในภายหลัง
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้มายืนยันแจ้งความจานงเข้าศึกษาและชาระเงิน
ตามวันและเวลาที่กาหนด และผู้ได้รับการคัดเลือกต้องชาระมัดจาค่าธรรมเนียมการศึกษาจานวน 30,000 บาท
กรณี ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษาฯ ดั ง รายชื่ อ ตามประกาศไม่ ม ารายงานตั ว และแจ้ ง ความจ านงเข้ า ศึ ก ษากั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดและไม่ได้แจ้งเหตุขัดข้องให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
ภายในวันที่กาหนดให้ถือว่า ไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
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11. ข้อกาหนดเรื่องการทดสอบสมรรถนะ GREATS และการจัดพื้นฐานความรู้ภาษาต่างประเทศสาหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
11.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ GREATS เพื่อนาไปใช้
ในการประเมินระดับสมรรถนะและทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา ทั้งนี้ หากมีผลการทดสอบเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลั ย กาหนด จะได้รั บ การยกเว้นการเรียนวิช าศึกษาทั่ว ไปในส่ ว นที่เ กี่ยวข้อ ง (ตามประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารยกเว้ น การศึ ก ษาวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ส่ ว นที่ 1 ดู ร ายละเอี ย ดได้ ที่
https://tu.ac.th/academictu)
11.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษ หรือ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ
GCE A-Level หรือ IBDP หรือ NCEE จะได้รับการจัดให้เรียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษตามระดับผลคะแนน หรือได้รับ
การยกเว้นการเรียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การจัดการเรียนวิชา
ด้านทักษะการสื่ อสารด้ว ยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียน อย่างมีวิจารญาณ ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่
ระดับปริญญาตรี ดูรายละเอียดได้ที่ https://tu.ac.th/academictu)
11.3 ผู้ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษให้สมัครสอบที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือหากไม่ประสงค์
จะสอบ จะถูกจัดให้เรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานตัวแรกสุด
12. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
12.1 ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามโครงการนี้
12.2 ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และหากปรากฏว่า
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาตามที่กาหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา
12.3 การขึ้น ทะเบีย นนัก ศึก ษา ให้เ ป็น ไปตามข้อ บัง คับมหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ ว่า ด้ว ย การศึก ษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2561
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด จะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
13. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
13.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2553
13.2 ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาหลักสูตร
ชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรการแพทย์แผนจีน บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2560
ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

11
เอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
หลักสูตรการแพทย์แผนจีน (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2565
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
ปรัชญา
แพทย์แผนจีนควรมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานนานาชาติ และมีเจตคติที่เหมาะสม มีจิตวิญญาณของ
ความเป็ น มนุ ษ ย์ มี ค วามรู้ คู่ คุ ณ ธรรม มี ค วามสามารถในการสื่ อ สารด้ ว ยภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษและภาษาจี น
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ สามารถปฏิ บั ติ งานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ นได้ เ ป็น อย่า งดี และปฏิ บั ติ ง านได้ดี ในระบบสุ ข ภาพและ
สาธารณสุขของประเทศ สามารถพัฒนาตนเองเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมในปัจจุบันและอนาคต
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้
1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางการแพทย์แผนจีนที่มีความรู้ทักษะและเจตคติในการประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน
ได้สอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน
ทั้งในและต่างประเทศ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตทางการแพทย์แผนจีนที่มี ทักษะสื่อสารด้านการใช้ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษเป็น
อย่างดี สามารถไปปฏิบัติงานได้ในกลุ่มประเทศอาเซียนและภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก
3. เพื่อผลิตบัณฑิตทางการแพทย์แผนจีนที่มีทักษะและเชี่ยวชาญด้านการบูรณาการ และประยุกต์องค์ความรู้ทาง
การแพทย์แผนจีนและการแพทย์แผนปัจจุบัน ในการบริบาลทางด้านสุขภาพ
4. เพื่ อผลิ ตบั ณฑิ ตทางการแพทย์ แผนจี นที่ มี จิ ตส านึ กในการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ในส่ ว นของตนอย่ างรั บผิ ดชอบ
มีจรรยาบรรณ ในวิชาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต มีศีลธรรม มีวินัยเคารพกฎระเบียบและกติกาสังคม มีวัฒนธรรมในการดารงชีวิต
และสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างในสังคมได้

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ทดสอบนานาชาติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
อาคารปิยชาติ ชั้น 2
โทรศัพท์: 02-564-4440 ต่อ 7595 มือถือ 094-5531535

