ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเขาศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ ประจําปการศึกษา 2565
----------------------------โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เห็นสมควรเปดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเขาศึกษา ระดับปริญญาตรี
โครงการพิเศษ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ ประจํา
ปการศึกษา 2565 จึงขอประกาศกําหนดการรับสมัครและการคัดเลือก ตลอดจนรายละเอียดตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ศึกษาโครงการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต
2. จํานวนรับทั้งหลักสูตร 30 คน
หลักสูตร

รอบ 1 Portfolio

รอบ 2 Quota

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)

29 คน

1 คน

หมายเหตุ 1) ผูสมัครทุกคนตองเขาลงทะเบียนใชงานในระบบ TCAS 65
2) ผูสมัครสามารถเลือกสมัครไดมากกวา 1 หลักสูตร ระหวางหลักสูตรแพทยศาสตรบัณ ฑิต
(ภาคภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 6 ป
โดยใหผูสมัครเรียงลําดับหลักสูตรที่ตองการเขาศึกษามากที่สุดเปนอันดับ 1
3) กรณีจํานวนรับในรอบ 1 Portfolio ไมครบตามจํานวนที่ระบุไว จะรับเพิ่มในรอบถัดไปจนครบ
จํานวนที่ตองการ
3. คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
3.1.1 สามารถสื่อสารภาษาไทยได
3.1.2 เปนผู มีความรั บ ผิ ดชอบสู ง มีความละเอียดรอบคอบ ซื่ อสั ตยสุ จริ ต ที่ส ามารถแสดงใหเห็ นได
ทุกขั้นตอน ตั้งแตขั้นตอนการสมัครสอบ การสอบขอเขียน การตรวจสุขภาพและการสอบสัมภาษณ
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3.1.3 ตองมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในสวนราชการหรือหนวยงานตางๆ ของรัฐไดหลังจากสําเร็จการศึกษาแลว
โดยตองสามารถทําสัญญาผูกพันฝายเดียว หรือสัญญาปลายเปดกับรัฐบาลตามระเบียบและเงื่อนไข
ของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย
3.2. คุณสมบัติเฉพาะ
3.2.1 มีสัญชาติไทย อายุไมเกิน 28 ปบริบูรณ (นับถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565)
3.2.2 คุณวุฒิการศึกษา
1) เปนผู สําเร็จ การศึกษาชั้น มัธ ยมศึกษาปที่ 6 หรือ เปนผู ที่ กําลังศึกษาในชั้นมัธ ยมศึก ษาปที่ 6
และจะสําเร็จ การศึกษาในปการศึกษานี้ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
2) เปนผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือ เปนผูที่กําลังศึกษาและจะสําเร็จการศึกษาในป
การศึกษานี้ ทั้งในประเทศหรือตางประเทศ ในระดับ Grade 12 ตามระบบการศึกษาของอเมริกา หรือ Year 13
ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ กรณีเทียบวุฒิการศึกษาใหใชเกณฑตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเทากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2564
โดยจะตองมีผลการสอบใน 3 รายวิชา ไดแก 1) Biology 2) Chemistry และ 3) Mathematics
หรือ Physics หรือ ผลการสอบแบบ Combined Science
ตองแสดงหลักฐานฉบับจริงในวันรายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ
ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร GED (General Educational Development)
3.3 คุณสมบัติดานการใชภาษาอังกฤษและผลความรูมาตรฐาน
3.3.1 ผูสมัครตองมีผลคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
1) IELTS – (The International English Language Testing System) ประเภท Academic หรือ UKVI
ไมนอยกวาระดับ 6.5 หรือ
2) TOEFL score ไมนอยกวาที่กําหนดดังนี้ internet-based test total score 79 หรือ
3) TU-GET score ไมนอยกวาที่กําหนดดังนี้ paper-based test total score 550 หรือ
computer-based test total score 79
ผลคะแนนสอบที่นํามาแสดงตองมีระยะเวลาไมเกิน 2 ป นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ
3.3.2 ผลการสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT) ของเดือนพฤศจิกายน ในป พ.ศ. 2563 หรือ
ของเดือนพฤศจิกายน ในป พ.ศ. 2564 เทานั้น
ผูสมัครสอบจะตองเขาไปเลือกยื่นคะแนนสอบ BMAT ในระบบของ Cambridge ไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หากทาน
ไมไดเลือ กยื่น คะแนนไปยัง มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร จะตองมีห ลัก ฐานผลการสอบอยางเปนทางการจาก
หนวยงานที่ทานสอบเทานั้น ไมอนุญาตใหสําเนาเอกสารที่ไดรับจาก Website ซึ่งไมสามารถตรวจสอบได
ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาศึกษา ทางวิทยาลัยอาจจะจัดการเรียนปรับความรูพื้นฐานเพื่อเตรียมความพรอมในการ
เขาศึกษากอนเปดภาคการศึกษา (งานบริการการศึกษา จะแจงกําหนดการใหทราบอีกครั้ง)
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3.4 คุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา
ขอกําหนดคุณสมบัติเฉพาะผูสมัครเขาเรียน โดยยึดหลักสําคัญ 3 ขอ คือ (1) ไมใหเกิดอันตรายตอผูปวย (2) ไมให
เกิดอันตรายตอผูสมัครเขาศึกษาวิชาแพทยศาสตร และ (3) เพื่อไมใหเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และ
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม จึงกําหนดคุณสมบัติของผูสมัคร ดังนี้
3.4.1 ตองมีคุณ สมบัติที่จ ะปฏิบัติง านในสวนราชการหรือ หนวยงานตาง ๆ ของรัฐ ไดหลังจากสําเร็จ
การศึกษาแลวโดยตองสามารถทําสัญญาผูกพันฝายเดียว หรือสัญญาปลายเปดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของ
รัฐบาลกับมหาวิทยาลัย
3.4.2 ตองมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการอันเปนอุปสรรค
ตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังตอไปนี้
1) ปญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเปนอันตรายตอตนเอง และ/หรือผูอื่น เชน โรคจิต (Psychotic
Disorders) โรคอารมณผิ ดปกติ (Mood Disorders) บุ คลิ กภาพผิ ดปกติ (Personality Disorders)
ชนิ ด Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึ งปญหา
ทางจิตเวชอื่น ๆ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2) โรคติดตอในระยะติดตออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายตอตนเองตอผูปวย หรือสงผลใหเกิดความ
พิการอยางถาวร อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3) โรคไมติดตอหรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษาที่อาจเกิดอันตรายตอตนเองตอผูปวยและ
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
4) ความพิการทางรางกายอัน อาจเปนอุป สรรคตอการศึก ษา การปฏิบัติงานและการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
5) ความผิดปกติในการไดยินทั้งสองขางโดยมีระดับการไดยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ สูงกวา 40
เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคําพูด (speech discrimination score) นอยกวารอยละ 70
จากความผิดปกติของประสาท และเซลลประสาทการไดยิน (sensorineural hearing loss) อันเปน
อุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
6) ความผิดปกติในการเห็นภาพ และคณะกรรมการแพทยผูตรวจรางกายของสถาบัน นั้น ๆ เห็นวา
เปนอุ ป สรรคตอการศึก ษา การปฏิบ ัต ิง านและการประกอบวิช าชีพ เวชกรรมโดยมีร ะดับ
การมองเห็นในตาขางดี เมื่อแกไขดวย แวนสายตาแลว แยกวา 6/12 หรือ 20/40
7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิไดระบุไว และคณะกรรมการแพทยผูตรวจรางกายของสถาบัน
นั้น ๆ เห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนึ่ง สําหรับปญหาสุขภาพหรือโรคในขอ 3.4.2 ใหคณะกรรมการสอบคัดเลือกเปนผูพิจารณา
ตัดสิน ทั้งนี้ ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเปนอันสิ้นสุด
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4. วิธีการคัดเลือก/เกณฑการคัดเลือก
ใหเปนไปตามคณะกรรมการสอบคั ดเลื อกเขาศึ กษาหลั กสู ตรแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต (ภาคภาษาอั ง กฤษ)
โดยพิจารณาจาก
4.1 รอบที่ 1 Portfolio พิจารณาจาก
4.1.1 ผลการสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT)
ของเดือนพฤศจิกายน ในป พ.ศ. 2563 หรือ ของเดือนพฤศจิกายน ในป พ.ศ. 2564 เทานั้น
ผู สมัค รสอบจะตองเขาไปเลือ กยื่น คะแนนสอบ BMAT ในระบบของ Cambridge ไปยัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หากทานไมไดเลือ กยื่น คะแนนไปยังมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร จะตองมีห ลัก ฐาน
ผลการสอบอยางเปนทางการจากหนวยงานที่ ทานสอบเทานั้น ไมอนุญาตใหสําเนาเอกสารที่ไดรับจาก Website
ซึ่งไมสามารถตรวจสอบได
4.1.2 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ไมจํากัดจํานวนหนา พิมพดวยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ซึ่งประกอบดวย
1) ขอมูลสวนตัว แนะนําตัวเอง การศึกษา ผลการเรียน กิจกรรมดานวิชาการตาง ๆ
2) ความรูความสามารถพิเศษ ทักษะ การวิจัย และวิชาชีพ
3) กิจกรรมตาง ๆ ดานคุณธรรมจริยธรรม การบํารุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและสังคม
4) ผลคะแนนภาษาอังกฤษ
5) ผลคะแนนสอบ BMAT (ในรูปแบบ PDF Statement of Results)
การจั ด สง Portfolio ตองสงในรู ป แบบไฟล PDF โดย Scan เปนไฟลเดี ย วกั น ทั้ งฉบั บ สงไปยั ง
email : cicm.tu.admission@gmail.com ไดตั้งแต วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 – วันที่ 19 ธันวาคม 2564
4.1.3 การทดสอบบุคลิกภาพโดยทําแบบทดสอบ CPSQ (Cambridge Personal Styles Questionnaire)
4.1.4 การตรวจสุขภาพ
4.1.5 การสอบสัมภาษณและความถนัดเหมาะสมกับวิชาชีพ เปนการสอบสัมภาษณภาษาอังกฤษ
เพื่อคัดเลือกผูที่เหมาะสมที่จะเปนแพทยตอไป
4.2 รอบที่ 2 Quota พิจารณาจาก
ผูที่เคยสมัครสอบและมีผลคะแนนในการสอบคัดเลือกทุก Part ของรอบที่ 1 กับทางวิทยาลัยแพทยศาสตร
นานาชาติจุฬาภรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เทานั้น โดยคณะกรรมการฯ จะคัดเลือกจากผลคะแนนในการสอบของ
รอบที่ 1 โดยเรียงตามผลคะแนนสอบ และตองไมเปนผูที่ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาฯ รอบที่ 1 ในสถาบันใด ๆ ทั้งสิ้น
หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังกลาวขางตน หรือใหขอมูลอันเปนเท็จ
หรือจงใจปกปดขอมูล จะถูกตัดสิทธิ์มิใหเขาศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)
แมวาจะสามารถสอบคัดเลือกได
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5. เงื่อนไขของผูสมัครเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)
5.1 ผูสมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ผูสมัครสามารถสมัครไดในสาขา
หรือรอบตามหลักเกณฑที่กําหนด เมื่อยืนยันสิทธิ์แลว จะไมสามารถสมัครเขารับการคัดเลือกในรอบถัดไป
หากตองการสมัครในรอบถัดไป จะตองสละสิทธิ์ที่มีอยูกอน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์จะตอง
ดําเนินการผานระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. ภายในระยะเวลาที่กําหนดเทานั้น ทั้งนี้ การสละสิทธิ์
ที่ไดรับแลวเพื่อใชสิทธิ์ใหมจะกระทําไดเพียงครั้งเดียว การสละสิทธิ์นอกเหนือจากระยะเวลาไมนับเปน
การสละสิทธิ์ในระบบกลาง
5.2 ไมเปนผู กํ า ลั ง ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ในมหาวิ ท ยาลั ย /สถาบั น การศึ ก ษาของรั ฐ
(เวนแตจะไดลาออก จากสถาบันอุดมศึกษากอนวันที่ 4 มกราคม 2565)
5.3 ผูสมัครจะตองตรวจสอบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบในภายหลังพบวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือวาผูนั้น
ขาดคุณสมบัติไมมีสิทธิ์เขาศึกษา กรณีที่ชําระเงินคาสมัครแลวจะไมคืนเงินคาสมัครใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
6. การรับสมัคร
6.1 รอบที่ 1 Portfolio
รับสมัครผานระบบออนไลน ทางอินเตอรเน็ต ที่ www.cicm.tu.ac.th ตั้งแต วันที่ 27 พฤศจิกายน
2564 – วันที่ 19 ธันวาคม 2564 พรอมจัดสง Portfolio ในรูปแบบไฟล PDF โดย Scan เปนไฟลเดียวกันทั้งฉบับ
สงไปยัง email : cicm.tu.admission@gmail.com
6.2 ขั้นตอนการรับสมัคร
6.2.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯนี้ (โปรดพิมพ/อาน และศึกษาขอมูลตาง ๆ ดวยตนเอง
อยางละเอียดเพื่อประโยชนของตนเอง)
6.2.2 ผูสมัครสามารถเลื อกสมัครไดมากกวา 1 หลั กสูตร โดยใหผู สมัครเรียงลํ าดับหลั กสูตรที่ตองการ
เขาศึกษามากที่สุดเปนอันดับ 1 (หากประสงคจะเปลี่ยนแปลงอันดับที่สมัครหลังจากที่ดําเนินการ
เสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครแลวใหดําเนินการตามขอ 6.2.7)
6.2.3 ผู สมัครลงทะเบี ยนและบั นทึ กขอมูลการสมัครผานระบบรับสมัครออนไลนทางอินเตอรเน็ตที่
www.cicm.tu.ac.th ตามวันที่ที่กําหนด (โปรดบันทึกขอมูลการสมัครดวยตนเองและตรวจสอบ
ขอมูลตาง ๆ อยางละเอียดเพื่อประโยชนของตนเอง)
6.2.4 ผู สมัค รพิม พแบบฟอรมใบสมัครที่กรอกขอมูล บนระบบรับสมัครออนไลนทางอิน เตอรเน็ต
เรียบรอยแลว ใหตรวจสอบขอมูลการสมัครใหถูกตองกอนนําไปชําระเงินคาสมัคร หากพบวา
มีการกรอกขอมูลของผูสมัครไมถูกตอง ขอใหผูสมัครดําเนินการแกไขขอมูลใหมใหถูกตอง
มหาวิทยาลัยจะถือขอมูลการสมัครที่บันทึกในระบบ INTERNET เปนสําคัญ (แบบฟอรมใบสมัคร
ใหผูสมัครพิมพมาเก็บไวเปนหลักฐานในวันที่ตรวจเอกสารดวย)
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6.2.5 การชําระเงิน คาสมัคร สามารถชําระเงินผานธนาคาร ดังนี้

โดยสแกนบิล หรือ QR Code ชําระคาสมัครสอบ จํานวน 2,000 บาท บัญชีธนาคารไทยพาณิชย
ชื่อบัญชี GRADUATE PROGRAM - CICM TU เลขที่บัญชี 468-0-34738-9 ตั้งแตวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564
จนถึงวัน ที่ 19 ธัน วาคม 2564 โดยใหกรอกเลขที่ส มัค ร 2565290100 ในชองรหัส ลูก คา/Ref.1 และกรอก
เลขที่สมัครสอบในชองหมายเลขอางอิง/Ref.2 ภายหลังการชําระเงินใหสงหลักฐานการโอนเงิน โดยใหระบุ ชื่อ-สกุล
หลักสูตรที่สมัคร ไปที่ Line ID : 1234cicm หรือ QR Code

(ทั้งนี้ หากมีขอสงสัยเรื่องการชําระเงิน กรุณาติดตอ เบอรโทรศัพท 02-564-4440-9 ตอ 4545
และใหผูสมัครเก็บหลักฐานการชําระเงินดังกลาวไวเพื่อนํามาแสดงในวันที่กําหนดตรวจเอกสารตอไป)
เมื่ อ ชํา ระเงิ น คาสมั ค รสอบเรี ย บรอยแลว จะถื อ วาการสมั ค รเสร็ จ สิ้ น สมบู ร ณ ดั ง นั้ น
มหาวิทยาลัยจะไมพิจารณาคืนเงินคาสมัครและคาธรรมเนียมในการสมัครสอบใหแกผูสมัคร
ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
หากผูสมัค รรายใดมิไดดําเนินการชําระเงินคาสมัครสอบ ภายในวัน และเวลาที่กําหนด
จะถือวาการกรอกขอมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลนทางอินเตอรเน็ตเปนโมฆะ
6.2.6 ผูสมัครตรวจสอบรายชื่อผูสมัครและสถานะการชําระเงินคาสมัครไดหลังจากชําระเงินคาสมัครแลว
3 วันทําการ (ไมนับรวมวันชําระเงินคาสมัคร วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดราชการ) ทางระบบ
รับสมัครออนไลนทางอินเตอรเน็ตที่ www.cicm.tu.ac.th โดยเลือกหัวขอตรวจสอบสถานะใสรหัส
ของผูสมัครเขาสูระบบ
6.2.7 หากผูสมัครตองการยกเลิกหลักสูตรที่สมัครไว และจะสมัครในหลักสูตรใหม จะสามารถทําผาน
ระบบรับสมัครออนไลนทางอินเตอรเน็ตเทานั้น โดยดําเนินการ ดังนี้
1) ทําการยกเลิกหลักสูตรที่สมัคร
2) ดําเนินการสมัครใหมในหลักสูตรที่ตองการตามขั้นตอนการรับสมัครที่กําหนด
3) จะดําเนิน การยกเลิกหลั กสูตรที่สมัครไว หรือ สมัครหลักสู ตรใหมตองไมเกินวันสุ ดทาย
ของการรับสมัคร
6.2.8 กรณีการนําใบสมัครที่ทําการยกเลิกในระบบแลวไปชําระเงินจะไมมีผลตอการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น
เพราะขอมูล การสมัค รในระบบถูก ยกเลิก ไปแลวใบสมัค รดังกลาวเปนโมฆะจะไมมีก ารนํา
ขอมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิกไปแลวมาประมวลผลใหแตอยางใด ดังนั้น กอนจะนําใบสมัครไป
ชําระเงิน โปรดตรวจสอบใบสมัครใหเรียบรอยวาเปนฉบับที่ถูกตอง และไมไดทํารายการยกเลิก
ไปแลว
6.2.9 หากผูสมัครตองการแกไขขอมูลสวนตัว เชน ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ฯลฯ ใหผูสมัคร
กรอกขอมูล ดวยลายมือ ตนเองตามแบบฟอรมที ่กํ า หนด (ใบคํ า รองขอแกไขขอมูล )
พรอมแนบบัตรประจํา ตัว ประชาชนและหลักฐานการชําระเงิน โดย Scan สงทาง email :
cicm.tu.admission@gmail.com ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2564

7
7. กําหนดการรับสมัคร
รายละเอียด

รอบ 1 Portfolio

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผูสมัครลงทะเบียนใชงานระบบ TCAS 65

ตั้งแตวันที่ 9 ธันวาคม 2564

- student.mytcas.com

รับสมัคร ผานระบบออนไลน
ทางอินเตอรเน็ต เทานั้น

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564
ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2564

- www.cicm.tu.ac.th

สง Portfolio (Scan Portfolio ในรูปแบบ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564
PDF เปนไฟลเดียวกันทั้งหมด โดยมีผล
ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2564
คะแนน BMAT รูปแบบ Statement of
Results อยูหนาสุดทายของ Portfolio)

- Scan สงที่ email :
cicm.tu.admission@gmail.com

ชําระคาสมัครผานธนาคาร
โดยสแกนบิลหรือ QR Code

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย ชื่อบัญชี
GRADUATE PROGRAM – CICM
เลขที่บัญชี 468-0-34738-9

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564
ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2564

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ตรวจสุขภาพ
วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ทดสอบบุคลิกภาพโดยทําแบบทดสอบ CPSQ
และสอบสัมภาษณแบบ MMI

- www.cicm.tu.ac.th

ตรวจสุขภาพ

วันที่ 3 มกราคม 2565

ประกาศใหทราบภายหลัง

สอบสัมภาษณแบบ MMI ทดสอบ
บุคลิกภาพโดยการทําแบบทดสอบ CPSQ

วันที่ 4-7 มกราคม 2565

ประกาศใหทราบภายหลัง

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก

วันที่ 7 กุมภาพันธ 2565

- www.cicm.tu.ac.th

การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา ในระบบบริหาร
จัดการสิทธิ์ของ ทปอ. (Clearing House)

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ 2565

- student.mytcas.com

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
(ที่ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา)

วันที่ 22 กุมภาพันธ 2565

- www.cicm.tu.ac.th

แจงความจํานงเขาศึกษาและทําสัญญาการ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2565
เปนนักศึกษาแพทย พรอมชําระคาธรรมเนียม
การศึกษา 1 ภาคการศึกษา

ประกาศใหทราบภายหลัง
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หมายเหตุ
1) รับผลคะแนนสอบ BMAT ของเดือนพฤศจิกายน ในป พ.ศ. 2563 หรือของเดือนพฤศจิกายน ในป พ.ศ. 2564 เทานั้น
ผูสมัครสอบจะตองเขาไปเลือกยื่นคะแนนสอบ BMAT ในระบบของ Cambridge ไปยังมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร หากทานไมไดเลือกยื่นคะแนนไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะตองมีหลักฐานผลการสอบอยางเปนทางการ
จากหนวยงานทีท่ านสอบเทานั้น ไมอนุญาตใหสําเนาเอกสารที่ไดรับจาก Website ซึ่งไมสามารถตรวจสอบได
2) ผูที่ไมเขารับการตรวจสุขภาพ ไมเขารับการทดสอบบุคลิกภาพโดยทําแบบทดสอบ CPSQ Cambridge และ
ไมเขาการสอบสัมภาษณ อยางใดอยางหนึ่ง ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่กําหนดไวถือวา สละสิทธิ์
3) ผูผานการคัดเลือกตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. (Clearing House)
ตามชวงเวลาที่กําหนดโดยขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาใหเปนไปตามกระบวนการจัดการและขั้นตอนของที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) กําหนด
4) กรณีผูมีสิทธิ์เขาศึกษาฯ ดังรายชื่อตามประกาศไมมารายงานตัวทําสัญญาการเปนนักศึกษาแพทย พรอมชําระ
คาธรรมเนี ยมการศึกษา 1 ภาคการศึกษา ในวันและเวลาที่กําหนดใหถือวา การยืนยันสิทธิ์ไมสมบูรณ จะไมสามารถ
เขาศึกษาได
5) รอบที่ 2 Quota จะพิจารณาจากผูที่เคยสมัครและมีผลการสอบคัดเลือกของรอบที่ 1 กับทางวิทยาลัยฯ
เทานั้น และตองไมเปนผูยืนยันสิทธิ์ เขาศึกษาในสถาบันใด ๆ ทั้งสิ้น
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการรับสมัครเพิ่มเติมไดที่
- ศูนยทดสอบนานาชาติ วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ
: โทรศัพท 02-564-4440 ตอ 7595 หรือ 7606
มือถือ 094-325-9199 หรือ 094-553-1535
Line ID : cicmthammasat
Website : www.cicm.tu.ac.th
8. หลักฐานประกอบการสมัครสอบ
8.1 Portfolio (รอบที่ 1)
8.2 ผลการสอบ BMAT รูปแบบ Statement of Results
ของเดือนเดือนพฤศจิกายน ในป พ.ศ. 2563 หรือของเดือนพฤศจิกายน ในป พ.ศ. 2564 เทานั้น
8.3 วุฒิการศึกษา และผลคะแนนตามที่ระบุในคุณสมบัติของผูสมัครสอบ กรณี ผูสมัครกําลังศึกษาตอง
แสดงใบรับรองการเปนนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และจะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานี้
8.4 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (Transcript)
8.5 บัตรประจําตัวประชาชน
8.6 ใบแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่งตามที่ระบุไว
8.7 ใบสมัครสอบผานระบบรับสมัครออนไลนที่พิมพประวัติ ทางอินเตอรเน็ต ที่ www.cicm.tu.ac.th
ผูสมัครตองแสดงหลักฐานตัวจริง พรอมสําเนาและลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง ในขอ 8.3-8.7
ในวันสอบสัมภาษณ โดยเจาหนาที่จะคืนฉบับจริงเมื่อตรวจสอบเรียบรอยแลว
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9. อัตราคาธรรมเนียมการรับสมัคร
9.1 คาสมัครสอบเพื่อเขาศึกษาฯ จํานวน 2,000 บาท และคาธรรมเนียมธนาคาร (ชําระภายในวันที่กําหนด)
9.2 คาธรรมเนียมการทดสอบบุคลิกภาพ โดยทําแบบทดสอบ CPSQ (Cambridge Personal Styles
Questionnaire) จํานวน 650 บาท
9.3 คาธรรมเนียมในการตรวจสุขภาพและสอบสัมภาษณ จํานวน 3,500 บาท (กรณีที่ชําระเงินคาตรวจ
สุขภาพและสอบสัมภาษณแลวจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น แมวาตรวจสอบเอกสารแลว
ไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดก็ตาม)
10. การตรวจสุขภาพ : วันที่ 3 มกราคม 2565
ประกาศรายละเอียดใหทราบภายหลัง
11. การสอบสัมภาษณในรูปแบบ MMI (Multiple Mini Interview) และการทดสอบบุคลิกภาพโดยทําแบบทดสอบ
CPSQ (Cambridge Personal Styles Questionnaire) และการตรวจคุณสมบัติ : วันที่ 4 - 7 มกราคม 2565
ประกาศรายละเอียดใหทราบภายหลัง
12. การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
12.1 เงื่อนไขของผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
1) ตองเปนผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาผานระบบของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
2) ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย
การศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
3) การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตรวจสอบพบภายหลังวาผูมีสิทธิ์เขาศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไมครบถวน
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะถือวาการมีสิทธิ์เขาศึกษาในครั้งนี้ เปนโมฆะและจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ
12.2 รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
ผูที่ยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และ
รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา พรอมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม ใหทราบภายหลัง ที่ www.reg.tu.ac.th
หากมีขอสงสัยประการใด สามารถติดตอสอบถามไดที่ งานรับเขาและทะเบียนประวัตินักศึกษา สํานักงานทะเบียน
นักศึกษา โทรศัพท 025644440-79 ตอ 1603-1609 เเละ 1626
13. ขอกําหนดเรื่องการทดสอบสมรรถนะ GREATS และการจัดพื้นฐานความรูภาษาตางประเทศสําหรับผูมีสิทธิ์
เขาศึกษา
13.1 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตองเขารับการทดสอบสมรรถนะ GREATS เพื่อนําไปใช
ในการประเมิน ระดับ สมรรถนะและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ของนัก ศึก ษา ทั้งนี้ หากมีผ ลการทดสอบ
เปนไปตามเกณฑที่ มหาวิทยาลัยกําหนด จะไดรับการยกเวนการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปในสวนที่เกี่ยวของ (ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร เรื่อ ง หลัก เกณฑการยกเวนการศึกษาวิช าศึก ษาทั่ว ไป สวนที่ 1 ดูรายละเอียดไดที่
https://tu.ac.th/academictu)
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13.2 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ หรือ TU-GET หรือ TOEFL หรือ
IELTS หรือ GCE A-Level หรือ IBDP หรือ NCEE จะไดรับการจัดใหเรียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษตามระดับผล
คะแนน หรือไดรับการยกเวนการเรียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง เกณฑ
การจัดการเรียนวิชาดานทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ และดานการคิด อาน เขียน อยางมีวิจารญาณ สําหรับ
นักศึกษาเขาใหมระดับปริญญาตรี ดูรายละเอียดไดที่ https://tu.ac.th/academictu)
13.3 ผูไมมีผลคะแนนภาษาอังกฤษใหสมัครสอบที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือหาก
ไมประสงคจะสอบจะถูกจัดใหเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานตัวแรกสุด
14. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับผูที่มีสิทธิ์เขาศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาหลักสูตรชั้นปริญญาตรี
โครงการพิเศษ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2557
ประกาศ ณ วันที่

3

พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย ดร.พิภพ อุดร)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
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เอกสารแนบทายประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเขาศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2565
ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)
ปรัชญา
แพทยควรมีความรูความสามารถและทักษะตามมาตรฐานสากลและมีเจตคติที่เหมาะสม ปฏิบัติงานไดดี
ในระบบสุขภาพและสาธารณสุขของประเทศ สามารถศึกษาตอเปนแพทยผูเชี่ยวชาญได แพทยมีจิตวิญญาณของ
ความเปนมนุ ษ ย มี ค วามรู คู คุ ณ ธรรม มี ค วามสามารถในการสื่ อ สารดวยภาษาไทยและภาษาอั งกฤษไดอยางดี
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ปฏิ บั ติ งานรวมกั บ ผู อื่ น ไดอยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยตระหนั ก ถึ งปจจั ย ดานสั งคมและวั ฒ นธรรม
ที่หลากหลาย เปนผูมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองใหทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงทุกดานอยูเสมอ
วัตถุประสงคของหลักสูตร
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดจัดทําหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) นี้ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตแพทยที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 9 ประการ ดังนี้
1. มีความรู ความสามารถ และทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพ ตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(Professional Knowledge and Skills)
2. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสังคม และตระหนักถึงกฎหมายและพระราชบัญญัติ
ที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (Moral, Ethics, Attitude and Law)
3. มีความคิดอยางมีวิจารณญาณและมีการตัดสินใจทางคลินิกอยางมีเหตุผลโดยใชเวชศาสตรเชิงประจักษ
(Critical Thinking, Clinical Reasoning and Evidence-Based Medicine)
4. มีความสามารถในการแกไขปญหาอยางเปนองครวม โดยคํานึงถึงปจจัยทั้งดานกาย จิต สังคม และ
จิตวิญญาณ และครอบคลุมทั้งบุคคล ครอบครัว และชุมชน (Holistic Approach)
5. มีทักษะภาษาอังกฤษและการติดตอสื่อสารที่ดีกับผูปวยและครอบครัว ผูรวมงาน ตลอดจนสามารถ
ถายทอดความรูทางการแพทยและสาธารณสุขไดอยางเหมาะสม (Communication and Interpersonal Skills)
6. มีความใฝรู สามารถเรียนรูดวยตนเอง ใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม มีการพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง (Self-Directed Learning and Continuous Professional Development)
7. มีเจตคติที่ดีตอระบบสุขภาพชุมชนโดยตระหนักถึงความแตกตางทางสังคมและวัฒนธรรม (Community
and Multicultural Minded-Doctor)
8. มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพและมีภาวะผูนํา (Team Work
and Leadership)
9. มีศิลปะการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (Social Quality of Life)

