
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการแพทย์บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2566 

__________________________________ 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2566 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียด ดังนี้  

1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้แก่
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์บูรณาการ (Master of Science Program

in Integrative Medicine) 
1.1.1 แผนการศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์บูรณาการ เป็นหลักสูตรที่ศึกษา
ในวัน เวลา ราชการปกติ ระบบทวิภาค และจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตรมีเฉพาะ 
แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2 เป็นแผนที่มีการศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ 

1.1.2 แขนงวิชาที่เปิดรับ 
- แขนงวิชาการแพทย์บูรณาการ (General Integrative Medicine)
- แขนงวิชาโภชนเภสัช (Nutraceuticals)
- แขนงวิชาเวชศาสตร์กายและใจ (Mind-Body Medicine)

1.1.3 จ านวนที่รับ 
        3 คน 

1.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์บูรณาการ (Doctor of Philosophy Program 
in Integrative Medicine) 
1.2.1 แผนการศึกษา 

แบบ 1 เป็นแผนที่มีการศึกษาที่เน้นการท าวิทยานิพนธ์ ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยอาจ
ก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรืออาจท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มข้ึนได้โดยไม่นับหน่วยกิต 

1.2.2 จ านวนที่รับ 
3 คน 
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2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
คุณสมบัติผู้ เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา             

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 22-23 และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์บูรณาการ (Master of Science 

Program in Integrative Medicine) 
คุณสมบัติผู้ เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
แผนการศึกษาแผน ก แบบ ก2 ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ

ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
1) กลุ่มที่ 1 (ท าวิทยานิพนธ์ทางคลินิก) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทางแพทยศาสตร์ 

ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ กายภาพบ าบัด แพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนไทยเวชกรรม หรือ
สาขาที่เก่ียวข้อง จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ และมีใบประกอบโรคศิลปะ
ตามสาขาวิชาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ 

2) กลุ่มที่ 2 (ท าวิทยานิพนธ์ทางสังคมศาสตร์การแพทย์) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 

3) ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษดี
4) หากเป็นผู้ประกอบกิจการหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบริการสุขภาพ หรือมีประสบการณ์

ในการท างานในสายงานภาคบริการสุขภาพไม่ต่ ากว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
5) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50
6) ในกรณีที่เป็นผู้เข้าศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่

ก าหนดตามข้อ 1) – 2) และกรณีที่ได้รับทุนการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกขององค์กรผู้ให้ทุน 
7) เป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์บูรณาการ (หลักสูตร

นานาชาติ) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่สอบวัดคุณสมบัติ            
ในหลักสูตรระดับปริญญาเอก ไม่ผ่านภายใน 2 ครั้ง และขอโอนมาศึกษาเพ่ือรับปริญญาในหลักสูตร
ระดับปริญญาโท โดยนักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาและวิทยานิพนธ์ให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร
ระดับปริญญาโท 

8) คุณ สมบั ติ อ่ื นต้อ งเป็ น ไปตามข้ อบั งคับมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์  ว่ าด้ วยการศึ กษ า
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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 2.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์บูรณาการ (Doctor of Philosophy 
Program in Integrative Medicine) 
แผนการศึกษา  
 แบบ 1 ซึ่งเป็นแผนที่มีการศึกษาที่เน้นการท าวิทยานิพนธ์ ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยอาจก าหนดให้
เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรืออาจท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึน ได้โดยไม่นับหน่วยกิต 
 1) ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท    
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น ด้านแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์                     
ด้านพยาบาลศาสตร์ กายภาพบ าบัดหรือสาขาที่เทียบเท่าทั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่                    
สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.25 โดยมีผลงานตีพิมพ์อย่างน้อย                
1 ฉบับในวารสารที่ได้รับการรับรองทางวิชาการหรือในกรณีที่ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.25 ต้องมี
ประสบการณ์ท างานในสาขาที่เก่ียวข้องมาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 2) ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือสาขาที่เทียบเท่าทั้งในหรือต่างประเทศจาก
สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ ต้องมีผลการเรียนโดยมีระดับค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 
3.50 และจะต้องมีประสบการณ์ท างานในสาขาที่เกี่ยวข้องผลงานตีพิมพ์อย่างน้อย 1 ฉบับในวารสารที่ได้รับ
การรับรองทางวิชาการ  
 3) ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ก าลังศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการแพทย์บูรณาการ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
          3.1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรี ทางแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 
กายภาพบ าบัด แพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนไทยเวชกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีใบประกอบ               
โรคศิลปะตามสาขาวิชาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่               
สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ ต้องมีผลการเรียนโดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50  
         3.2) อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนมา
ศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์บูรณาการได้ ทั้งนี้การปรับเปลี่ยน
ระดับการศึกษาดังกล่าว ต้องด าเนินการสอบวัดคุณสมบัติให้ผ่านตามเกณฑ์และท าวิทยานิพนธ์ให้มีจ านวน
หน่วยกติเท่ากับปริญญาเอก และมีระยะเวลาในการศึกษาตามเกณฑ์การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 4) ในกรณีที่เป็นผู้เข้าศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่
ก าหนดข้อ 1) และ 2) ข้างต้น และกรณีได้รับทุนการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกขององค์กรผู้ให้ทุน 
 5) คุณ สมบั ติ อ่ื นต้อ งเป็ น ไปตามข้ อบั งคับมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์  ว่ าด้ วยการศึ กษ า                          
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561   



4 

3. การรับสมัคร
เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ – 3 เมษายน 2566
3.1 ผู้สมัครสามารถสมัครออนไลน์ ได้ที่ www.cicm.tu.ac.th

3.1.1 ผู้สมัครกรอกรายละเอียดในใบสมัคร 
3.1.2 ให้ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูล หลักฐาน และเอกสารประกอบการสมัครออนไลน์ ดังปรากฏตาม
ข้อ 4 (สแกนหรือภาพถ่ายที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi) แนบเอกสารมาพร้อมกับการกรอก
รายละเอียดสมัครออนไลน์ 
3.1.3 ช าระเงินค่าสมัคร 1,000 บาท ผ่าน 

บัญชี Graduate Program-CICM TU 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
บัญชีกระแสรายวันเลขท่ี 468-034738-9 
สาขา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

3.1.4 ให้น าหลักฐานที่ลงนามรับรองฉบับจริง 1 ชุด (ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 
ส่งทางไปรษณีย์มายัง วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
99 หมู่ที่ 18 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120 
ก่อนวันที ่10 เมษายน 2566 หากล่าช้ากว่านี้ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินค่าสมัครสอบคืนได้ 

4. หลักฐานและเอกสารการสมัคร
4.1 ส าเนาบัตรประชาชน
4.2 ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท (ส าหรับผู้ที่ส าเร็จ

การศึกษาแล้ว) หรือหนังสือรับรองว่าก าลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย และบันทึกผลการศึกษา (ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา) 
4.3 บันทึกผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ตลอดหลักสูตร (ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว) 
4.4 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, TU-GET และ IELTS ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่สมัคร 
 4.4.1 ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือสอบเข้า โดยมีผลสอบ TU-GET ไม่ต่ ากว่า 500

คะแนน หรือ TOEFL ส าหรับ Paper-based ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน หรือ ส าหรับ Internet-based ไม่ต่ ากว่า 
61 คะแนน หรือ ได้คะแนน IELTS ไม่ต่ ากว่าระดับ 6.0 คะแนน และต้องเป็นผลสอบภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 
นับจนถึงวันที่สมัคร 

หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวข้างต้น หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ 
หรือจงใจปกปิดข้อมูล วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์จะถือว่าการมีสิทธิ์เข้ าศึกษาใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์บูรณาการ 
(หลักสูตรนานาชาติ) ในครั้งนี้เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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   4.4.2 ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด แต่คะแนนต้องไม่ต่ ากว่า
เกณฑ์ดังนี้ TU-GET ไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน หรือ TOEFL ส าหรับ Paper-based ไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน หรือ 
ส าหรับ Internet-based ไม่ต่ ากว่า 32 คะแนน หรือได้คะแนน IELTS ไม่ต่ ากว่าระดับ 4.5 คะแนน อาจได้รับ
การพิจารณาเข้าศึกษาก่อนได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ และต้องเป็นผลสอบภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่สมัคร ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องสอบภาษาอังกฤษให้ได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ตามข้อ 4.4.1 ก่อนการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  
  4.4.3 ในกรณีที่เป็นผู้สมัครต่างชาติที่ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ 
หรือ ในกรณีที่ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ในระยะเวลาที่ไม่เกิน 2 ปี               
นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาจนถึงวันที่สมัครเข้าศึกษาให้ยกเว้นการส่งผลสอบภาษาอังกฤษ  

4.5 ส าหรับผู้สมัครหลักสูตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 ให้แนบผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร     
ทางวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือทางการแพทย์หรือหนังสือรับรองประสบการณ์ หรือ
หลักฐานประกอบอื่นๆ  ซึ่งแสดงถึงประสบการณ์ในการท างาน หรือการเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม 

4.6 ส าหรับผู้สมัครหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 ให้แนบผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร            
ทางวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือทางการแพทย์ 

4.7 เอกสารอื่น ๆ 
 4.7.1 ส าหรับผู้สมัครหลักสูตรมหาบัณฑิตที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.5 ให้แนบหนังสือรับรอง
ประสบการณ์ หรือ หลักฐานประกอบอ่ืนๆซึ่งแสดงถึงประสบการณ์ในการท างาน หรือ ผลงานทางวิชาการ              
ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์ และ/หรือ วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือการเสนอผลงานในที่ประชุม 
 4.7.2 ในกรณีที่ผู้สมัครขาดหรือมีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ ให้กรอกค าร้อง GR-002 General 
Request เพ่ือให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ พิจารณาคุณสมบัติ 
 
5.  การคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
  5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์บูรณาการ 

5.1.1 เกณฑ์การคัดเลือก 
   1) ผู้สมัครต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ 

     2) ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือสอบเข้า โดยมีผลสอบ TU-GET ไม่ต่ ากว่า 
500 คะแนน หรือ TOEFL ส าหรับ Paper-based ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน หรือ ส าหรับ Internet-based             
ไม่ต่ ากว่า 61 คะแนน หรือ ได้คะแนน IELTS ไม่ต่ ากว่าระดับ 6.0 คะแนน และต้องเป็นผลสอบภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่สมัคร 
  3) ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อ 5.1.1 2) อาจได้รับการ
พิจารณารับเข้าศึกษาก่อนได้ แต่ต้องไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ ดังนี้ TU-GET ไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน หรือ TOEFL 
ส าหรับ Paper-based ไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน หรือ ส าหรับ Internet-based ไม่ต่ ากว่า 32 คะแนน หรือ            
ได้คะแนน IELTS ไม่ต่ ากว่าระดับ 4.5 คะแนน และต้องเป็นผลสอบภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่
สมัคร โดยมีเงื่อนไขว่านักศึกษาต้องสอบภาษาอังกฤษให้ได้ตามเกณฑ์ข้อ 5.1.1 2) ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ 
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   4) ในกรณีที่เป็นผู้สมัครต่างชาติที่ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ทางการ หรือ ในกรณีที่ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ในระยะเวลาที่ไม่เกิน  
2 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาจนถึงวันที่สมัครเข้าศึกษาให้ยกเว้นการส่งผลสอบภาษาอังกฤษ  

  5.1.2 การสอบ 
 1) วิชาความรู้พื้นฐานทางวิจัยคลินิก การวิจัยเชิงคุณภาพ และสังคมศาสตร์การแพทย์ 
 2) การสอบสัมภาษณ์ 
 
 

 
 
6.   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ: วันที่ 7 เมษายน 2566 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์และที่ www.cicm.tu.ac.th 
 

7.   ก าหนดการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์: วันที่ 19 เมษายน 2566 
                   เวลา-วิชาที่สอบ 
วันที่สอบ 

09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 

วันที่ 19 เมษายน 2566 
- วิชาความรู้พื้นฐานทางวิจัยคลินิก  
การวิจัยเชิงคุณภาพ และสังคมศาสตร์
การแพทย์ 

สอบสัมภาษณ์ 

 
ณ งานบัณฑิตศึกษา ชั้น 10 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 
99 ม.18 ถนนพหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
(จะแจ้งหมายเลขห้องสอบให้ทราบภายหลัง) 
 

เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบ  

1. บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง หรือบัตรที่ออกโดย 
ทางราชการที่มีรูปถ่าย และมีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจน เท่านั้น  
โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและยังไม่หมดอายุไปแสดงในวันสอบ 

2. เอกสาร หรือ วัสดุ อ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดไว้ (ถ้ามี)  
 

 
ผลการตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ถือว่าเป็นอันสิ้นสุด 

 

http://www.cicm.tu.ac.th/
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8. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา: วันที่ 24 เมษายน 2566
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ณ งานบัณฑิตศึกษา ชั้น 10 

อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(ศูนย์รังสิต) และท่ี www.cicm.tu.ac.th 

9. รายงานตัวเข้าศึกษา: วันที่ 27-28 เมษายน 2566
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รายงานตัวเข้าศึกษา ณ งานบัณฑิตศึกษา ชั้น 10 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)  

10. ปฐมนิเทศ: แจ้งให้ทราบภายหลัง
ให้ผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษา ปฐมนิเทศ ณ งานบัณฑิตศึกษา ชั้น 10 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ส าหรับรายละเอียดอ่ืน ๆ 
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

11. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
11.1 ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียน

ก าหนด ภายใน 14 วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นนายทะเบียนอาจอนุญาต
ผ่อนผันการข้ึนทะเบียนได้ แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที 1 ของปีการศึกษาแรก 

ผู้ผ่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบส าคัญแสดงวุฒิการศึกษา
ต่อคณะในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถน าส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผันให้น ามาส่ง
ภายหลัง แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก 

11.2 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและความ
จ าเป็นให้นักศึกษายื่นค าร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

ค าเตือน 
1. กรณีผู้เข้าสอบไม่น าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง หรือบัตรที่ออกโดยทาง
ราชการที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจน และยังไม่หมดอายุไปแสดงในวันสอบ
มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ 
2. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบที่แนบท้ายประกาศโดยเคร่งครัดด้วย
3. หากผู้ใดท าการทุจริต หรือ ร่วมกระท าการทุจริตในการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะถูก
ตัดสิทธิในการสอบและการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกกรณี

http://www.cicm.tu.ac.th/
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การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะของหลักสูตรที่จะขอย้ายไป
ศึกษาและให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคสอง
แล้วให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย 

11.3 หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
ข้อ 22 หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนเสนอต่ออธิการบดี  
เพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาผู้นั้น 

หากมีกรณี ตามวรรคหนึ่ งปรากฎขึ้นกับผู้ที่ ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดี เสนอต่อ  
สภามหาวิทยาลัยเพิกถอนปริญญาบัตรของผู้นั้น  

12. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา: แจ้งให้ทราบภายหลัง
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ พร้อมช าระค่าลงทะเบียนนักศึกษา ณ งานบัณฑิตศึกษา ชั้น 10 

อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(ศูนย์รังสิต) (รายละเอียดการช าระค่าลงทะเบียนนักศึกษาตามปรากฏในเอกสารแนบท้าย) 

  ประกาศ ณ วันที่      พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

8



9 

  

 

ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการแพทย์บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
ประจ าปีการศึกษา 2566 

ก าหนดการ วัน เดือน ปี สถานที ่
รับสมัครออนไลน์ และช าระ
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 

ตั้งแตบ่ัดนี-้วันที่ 3 เมษายน 2566 www.cicm.tu.ac.th 
งานบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์ ชั้น 10 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                
(ศูนย์รังสิต) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
 

วันที่ 7 เมษายน 2566 www.cicm.tu.ac.th 
งานบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์ ชั้น 10 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                
(ศูนย์รังสิต) 

สอบข้อเขียนวิชาความรู้พ้ืนฐาน
ทางวิจัยคลินิก  
การวิจัยเชิงคุณภาพ และ
สังคมศาสตร์การแพทย์ 

วันที่ 19 เมษายน 2566 

(เวลา 09.00 น. เริ่มพร้อมกัน) 

www.cicm.tu.ac.th 
แจ้งพร้อมวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 เมษายน 2566 

(เวลา 13.00 น. เริ่มพร้อมกัน) 

www.cicm.tu.ac.th 
แจ้งพร้อมวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 24 เมษายน 2566 www.cicm.tu.ac.th 
งานบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์ ชั้น 10 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                
(ศูนย์รังสิต) 

รายงานตัวเข้าศึกษา วันที่ 27-28 เมษายน 2566 งานบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์ ชั้น 10 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์         
(ศูนย์รังสิต) 

http://www.cicm.tu.ac.th/
http://www.cicm.tu.ac.th/
http://www.cicm.tu.ac.th/
http://www.cicm.tu.ac.th/
http://www.cicm.tu.ac.th/
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ข้อปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบคัดเลือก 
ให้ผู้เข้าสอบทุกคนปฏิบัติตามข้อปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบต่อไปนี้  มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบ 

หรือ ไม่พิจารณาตรวจกระดาษค าตอบ ดังนี้ 
1. ในการเข ้าสอบท ุกครั ้งจะต ้องน าบ ัตรประจ าต ัวประชาชนหรือหน ังส ือเด ินทางฉบ ับจร ิง หรือ
บัตรที่ออกโดยทางราชการที่ มีรูปถ่าย และมีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจน เท่านั ้น
โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริง และยังไม่หมดอายุไปแสดงในวันสอบ  เพื่อรายงานตัวและตรวจสอบเสมอ
โดยวางไว้มุมซ้ายมือบนโต๊ะที่นั่งสอบตลอดเวลาท าการสอบ เพ่ือแสดงต่อกรรมการคุมสอบผู้ที่ไม่สามารถน า
บัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย และ
มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจน และยังไม่หมดอายุไปแสดงในวันสอบมหาวิทยาลัย
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้
2. ห้ามน ากระดาษทุกชนิด วิทยุคมนาคม วิทยุติดตามตัว เครื่องมือสื่อสารใด ๆ ตลอดจนอุปกรณ์
ช่วยคิดค านวณ เช่น เครื่องคิดเลข นาฬิกาที่ใช้ค านวณได้และไม้บรรทัดที่มีสูตรต่าง ๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
อนุญาตให้น าเฉพาะอุปกรณ์การเขียนต่อไปนี้ เท่านั้นเข้าห้องสอบได้คือปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ
และวงเวียน
3. ไม่อนุญาตให้ผู้สอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลาก าหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว  15 นาที นับจากเวลาที่ก าหนด
เริ่มสอบ
4. ห้ามเปิดหรือท าข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดเมื่อกรรมการคุมสอบประกาศอนุญาตจึงเปิดข้อสอบ
ได้และให้ผู้เข้าสอบทุกคนอ่านค าอธิบายในข้อสอบอย่างละเอียดและรอบคอบและต้องปฏิบัติตามค าแนะน า
ของข้อสอบแต่ละวิชาอย่างเคร่งครัด
5. ในระหว่างการสอบ ถ้าผู้สอบต้องการสิ่งใดให้ยกมือขึ้น เพ่ือให้กรรมการคุมสอบทราบและจัดหาให้
6. โปรดรักษาความสงบเมื่ออยู่ในห้องสอบและในบริเวณใกล้สถานที่สอบ
7. ผู้ที่ท าการทุจริตไม่ว่ากรณีใดๆกรรมการคุมสอบหรือคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกจะบันทึก
ไว้ที่กระดาษค าตอบ โดยที่ผู้สอบรับทราบ หรือไม่รับทราบก็ได้ และจะไม่มีการพิจารณาตรวจค าตอบข้อสอบ
วิชานั้นๆ หรืออาจเว้นการพิจารณาคะแนนทุกวิชาก็ได้
8. กรรมการคุมสอบจะประกาศให้ทราบ ก่อนหมดเวลา 5 นาที
9. ห้ามผู้สอบส่งกระดาษค าตอบด้วยตนเองเม่ือต้องการส่งกระดาษค าตอบให้ยกมือบอกกรรมการคุมสอบ

เอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครบุคคล 
เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการแพทย์บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ประจ าปีการศึกษา 2566 
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10.  ในการตอบ ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของข้อสอบแต่ละวิชา เช่น ให้เขียนเลขที่นั่งสอบ ชื่อ -นามสกุล               
ชื่อวิชาที่สอบ ชื่อสถานที่สอบ ตึก ห้อง วันที่สอบ เวลาสอบ ให้ชัดเจนด้วยปากกา 
11.  ในกรณีที่กระดาษค าตอบมีมากกว่า 1 แผ่น ห้ามฉีกออกจากชุดที่เย็บไว้ และตอบลงในกระดาษค าตอบ
ของแต่ละข้อแต่ละหมวด (ดูค าสั่งของข้อสอบแต่ละวิชา) และให้ใช้ปากกาสีน้ าเงินหรือสีด าเท่านั้น 
12.  ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบนักศึกษา หรือ แต่งกายสุภาพ สุภาพสตรี              
ห้ามสวมกางเกง เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะ สุภาพบุรุษ ห้ามสวมกางเกงยีนส์ไม่ปล่อยชายเสื้อนอกกางเกง                 
ไม่สวมรองเท้าแตะ 

การจัดเก็บค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม 

1. สาขาวิชาการแพทย์บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 1.1 ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม 

หลักสูตรปริญญาโท ภาคการศึกษาละ  65,000 บาท 
หลักสูตรปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ 70,000 บาท 

ทั้งนี้ไม่รวมค่าจดทะเบียนล่าช้า ค่ารักษาสภาพนักศึกษา ค่าสมัครสอบภาษาต่างประเทศ และค่าบ ารุง
มหาวิทยาลัยส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
       ทุนการศึกษา 

1. ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 
 2. ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 3. ทุนวิจัยทั่วไปส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 4. ทุ นผู้ ช่ วยวิจั ยส าหรับนั กศึกษาระดับบัณ ฑิ ตศึ กษา วิทยาลั ยแพทยศาสตร์จุฬ าภรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในการเข้าสอบทุกครั้งจะต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง หรือ บัตรที่ออกโดย
ทางราชการที่มีรูปถ่าย และมีเลขประจ าตัวประชาชน 13หลัก ระบุชัดเจน โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและ
ยังไม่หมดอายุไปแสดงในวันสอบ เพ่ือรายงานตัว และตรวจสอบเสมอ และวางไว้มุมซ้ายมือบนโต๊ะที่นั่งสอบ
ตลอดเวลาท าการสอบ เพ่ือแสดงต่อกรรมการคุมสอบ 
**ผู้ที่ไม่สามารถน าบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง หรือ บัตรที่ออกโดยทางราชการ
ที่มีรูปถ่าย และมีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจน และยังไม่หมดอายุไปแสดงในวันสอบ 
มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้** 



12 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
1. งานบัณฑิตศึกษา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
ชั้น 10 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 
99 ม.18 ถนนพหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
โทร. 0-2564-4444 ต่อ 4495  

2. สาขาวิชาการแพทย์บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
  โทร. 0-2564-4444 ต่อ 7593, 7596 
  Email: integ.cicm@gmail.com 
  Facebook: www.facebook.com/Graduate-Program-CICM-582145298603906/ 
  Facebook: www.facebook.com/intergrativeMedicine,cicm 

mailto:integ.cicm@gmail.com

