ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ประจาปีการศึกษา 2565
----------------------------โดยที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการปริญญาตรี
ภาคพิเศษ หลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช าเทคโนโลยีหั ว ใจและทรวงอก (หลั กสู ตรนานาชาติ) วิทยาลั ย
แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ประจาปีการศึกษา 2565 จึงขอประกาศกาหนดการรับสมัครและการคัดเลื อก
ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. สถานที่จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ) สถานที่จัดการเรียน
การสอน วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มธ. ศูนย์รังสิต
2. จานวนรับทั้งหลักสูตร 30 คน
Inter
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รอบ 2
Quota

TCAS
รอบ 3

1
1
(ผ่านระบบการรับเข้า (ผ่านระบบการรับเข้า
ของ มธ.)
ของ ทปอ.)
หมายเหตุ : 1. กรณีจานวนรับในรอบ Inter Portfolio 1 ไม่ครบตามจานวนที่ระบุจะรับเพิ่มในรอบถัดไป จนครบ
ตามจานวนที่ต้องการ
2. วิทยาลั ยฯ มีการเปิ ดรั บในรอบ TCAS รอบ 2 Quota ผ่ านระบบการรับเข้า 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
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3. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ)
คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาต้ อ งเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาชั้ น ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2561 ข้อ 14 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึกษาระดับ ชั้น มัธ ยมศึกษาปีที่ 6 หรือ กาลั งศึกษาในชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 6 (ภาค 1)
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ช าวิท ยาศาสตร์ ฟิ สิ ก ส์ เคมี ชี ว ะ ต้ อ งเรี ย นรายวิ ช าพื้ น ฐานและรายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม รวมกั น
ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกัน
ไม่ น้ อ ยกว่ า 12 หน่ ว ยกิ ต และจะส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในปี ก ารศึ ก ษานี้ ต ามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร หรื อเป็ นผู้ ส าเร็ จการศึ กษาจากโรงเรี ยนนานาชาติ หรื อก าลั งศึ กษาและจะส าเร็ จการศึ กษา
ในปีการศึกษานี้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการเทียบความรู้ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง
แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564
3.2 ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิดหรือการศึกษา
หลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา
3.3 ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา (ไม่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง)
3.4 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
3.5 มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยกาหนดโดยมีผลการ
สอบอย่างใด อย่างหนึ่ง ดังนี้
TOEFL
TOEFL
Institutional
TOEFL
TU-GET
TU-GET
IELTS
Paper-based Testing Program Internet-based
(CBT)
500

500

61

500

61

6.0

ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น แต่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษ
ในชั้ นมั ธยมศึ กษาตอนปลาย ไม่ ต่ ากว่ า 3.00 จะได้ รั บการพิ จารณาเข้ าศึ กษาแบบมี เงื่ อนไข โดยจั ดให้ มี การพั ฒนา
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมระหว่างการศึกษา และจะต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต่ากว่าเกณฑ์ ดังนี้
TOEFL
Paper-based

TOEFL
TOEFL
Institutional Internet-based
Testing Program

TU-GET

TU-GET
(CBT)

IELTS

400
400
32
400
32
4.5
* อนึ่ง คะแนนสอบภาษาอังกฤษต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้าศึกษา
** ผู้สมัครเข้าศึกษาในรอบ Inter Portfolio 1 สามารถส่งคะแนนภาษาอังกฤษภายหลังจากช่วงเวลารับ
สมัครโดยสามารถยื่นผลคะแนนได้ภายในวันที่ 28 มกราคม 2565 และ รอบ Inter Portfolio 2 สามารถส่งคะแนน
ภาษาอั ง กฤษภายหลั ง จากช่ว งเวลารั บ สมั ค ร โดยสามารถยื่ น ผลคะแนน ได้ ภ ายในวั น ที่ 25 เมษายน 2565
ส่งไปยัง e-mail : cicm.document6@gmail.com
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*** ทั้ ง นี้ หากไม่ ยื่ น ผลคะแนนภาษาอั ง กฤษตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ให้ อ ยู่ ใ นการพิ จ ารณาตามมติ
คณะกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อไป
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวข้างต้นหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือ
จงใจปกปิดข้อมูล จะถูกตัดสิทธิ์มิให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและ
ทรวงอก (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) กิจกรรมต่างๆ ด้านคุณธรรมจริยธรรม การบารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสังคม
4) ผลคะแนนภาษาอังกฤษ
* การจัดส่ง Portfolio ต้องส่งในรูปแบบไฟล์ PDF โดย Scan เป็นไฟล์เดียวกันทั้งฉบับ 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 เป็นการสอบสัมภาษณ์โดยใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะเข้า
ศึกษาต่อไป
4.2.3 การตรวจสุขภาพ

ผลการตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ
ถือว่าเป็นอันสิ้นสุด
5. เงื่อนไขของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ)
5.1 ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครได้
หลายสาขาวิช าหรือสมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แต่เมื่อยืนยันสิ ทธิ์ แล้ ว จะไม่ส ามารถสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกในรอบถัดไป หากต้องการสมัครในรอบถัดไป จะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์
จะต้องดาเนินการผ่านระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ การสละสิทธิ์
ที่ได้รับแล้วเพื่อใช้สิทธิ์ใหม่ จะกระทาได้เพียงครั้งเดียว การสละสิทธิ์นอกเหนือจากระยะเวลาไม่นับเป็นการสละสิทธิ์
ในระบบกลาง
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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) 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) ผู้ ส มัครพิมพ์แบบฟอร์ ม ใบสมัครที่กรอกข้ อมูล บนระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เ น็ ต
เรียบร้อยแล้วและตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องก่อนนาไปชาระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร หากพบว่ามีการกรอก
ข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัครดาเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัคร
ที่บันทึกในระบบ INTERNET เป็นสาคัญ (แบบฟอร์มใบสมัครให้ผู้สมัครนามาเป็นหลักฐานในวันที่สอบสัมภาษณ์ด้วย)
4) การชาระเงินค่าสมัครสามารถชาระเงินผ่านธนาคาร ดังนี้

โดยสแกนบิล หรือ QR CORD ชาระค่า สมัค รสอบ จานวนเงิน 1,000 บาท บัญชีธนาคารไทย
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
สมัคร2565290101 ในช่องรหัสลูกค้า/Ref.1 และกรอกเลขที่สมัครสอบในช่องหมายเลขอ้างอิง/Ref.2 ภายหลังการ
ชาระเงินให้ส่งหลักฐานการโอนเงิน โดยให้ระบุ ชื่อ-สกุล หลักสูตร ที่สมัคร ไปที่ Line ID 1234cicm หรือ QR Code

(ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเรื่องการชาระเงิน กรุณาติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 02-564-4440-9 ต่อ 4545
และให้ผู้สมัครเก็บหลักฐานการชาระเงินดังกล่าวไว้เพื่อนามาแสดงในวันที่กาหนดตรวจเอกสารต่อไป)
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เมื่ อ ช าระเงิ น ค่ า สมั ค รสอบเรี ย บร้ อ ยแล้ ว จะถื อ ว่ า การสมั ค รเสร็ จ สิ้ น สมบู ร ณ์ ดั ง นั้ น
มหาวิทยาลัย จะไม่พิจารณาคืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบให้แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
หากผู้สมัค รรายใดมิไ ด้ ดาเนิน การชาระเงิน ค่า สมั ค รสอบ ภายในวัน และเวลาที่กาหนด
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 ตามขั้นตอนการรับสมัครที่กาหนดพร้อมชาระ
เงินค่าสมัครตามที่ธนาคารกาหนด
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) ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯนี้ (โปรดพิมพ์/อ่านและศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ด้วย
ตนเองอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)
2) ผู้สมัครลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตที่
www.cicm.tu.ac.th ตามวัน เวลาที่กาหนด (โปรดบันทึกข้อ มูล การสมั ครด้ว ยตนเอง และตรวจสอบข้ อ มูล ต่ าง ๆ
อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)
3) ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลบนระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต
เรียบร้อยแล้วและตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องก่อนนาไปชาระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร 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 โดยให้กรอกเลขที่สมัคร2565290101 ในช่องรหัสลูกค้า/Ref.1 และกรอกเลขที่สมัครสอบในช่อง
หมายเลขอ้างอิง/Ref.2 ภายหลังการชาระเงินให้ส่งหลักฐานการโอนเงิ น โดยให้ระบุ ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่สมัคร ไปที่
Line ID 1234cicm หรือ QR Code

(ทั้งนี้ หากมีข้อสงสั ย เรื่ อ งการช าระเงิน กรุณาติดต่อ เบอร์โ ทรศัพ ท์ 02-564-4440-9
ต่อ 4545 และให้ผู้สมัครเก็บหลักฐานการชาระเงินดังกล่าวไว้เพื่อนามาแสดงในวันที่กาหนดตรวจเอกสารต่อไป)
เมื่อชาระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบให้แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
หากผู้สมัครรายใดมิได้ดาเนินการชาระเงินค่าสมัครสอบ ภายในวัน และเวลาที่กาหนด
จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเป็นโมฆะ
5) ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะ การชาระเงินค่าสมัครได้หลังจากชาระเงินค่าสมัคร
แล้ว 3 วันทาการ (ไม่นับรวมวันชาระเงินค่าสมัคร วันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ) ทางระบบรับสมัครออนไลน์
ทางอินเตอร์เน็ตที่ www.cicm.tu.ac.th โดยเลือกตรวจสอบสถานะใส่รหัสเข้าสู่ระบบ
6) หากผู้สมัครต้องการยกเลิกหลั กสูตรที่สมัครไว้ และจะสมัครในหลักสูตรใหม่ จะสามารถ
ทาผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น โดยดาเนินการ ดังนี้
6.1) ทาการยกเลิกหลักสูตรที่สมัคร
6.2) ดาเนินการสมัครใหม่ในหลักสูตรที่ต้องการ ตามขั้นตอนการรับสมั ครที่กาหนดพร้อม
ชาระเงินค่าสมัครตามที่ธนาคารกาหนด
6.3) จะดาเนินการยกเลิกหลักสูตรที่สมัครไว้ หรือ สมัครหลักสูตรใหม่ต้องไม่เกินวันสุดท้าย
ของการรับสมัคร
7) กรณีการนาใบสมัครที่ทาการยกเลิกในระบบแล้วไปชาระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใด 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)

–

–

student.mytcas.com
2-10 พฤษภาคม
2565

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

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

ประกาศให้ทราบใน
ภายหลัง

ประกาศให้ทราบ
ในภายหลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

–
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

Inter
Portfolio 1

Inter
Portfolio 2

TCAS
รอบ 2 Quota

27 ธันวาคม 2564 21 มีนาคม 2565 4 พฤษภาคม 2565
(www.cicm.tu.ac.th) (www.cicm.tu.ac.th) (student.mytcas.com)

TCAS
Inter Programadmission 1 รอบ 3 Admission
4 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 1: 18
พฤษภาคม 2565
(www.cicm.tu.ac.th) ครั้งที่ 2: 24
พฤษภาคม 2565

Inter Programadmission 2
8 มิถุนายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศให้ทราบในภายหลัง

(www.cicm.tu.ac.th)

(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
เข้าศึกษา (ที่ยนื ยันสิทธิ์
เข้าศึกษา)
(www.cicm.tu.ac.th)

20 พฤษภาคม
2565

11 พฤษภาคม 2565 20 พฤษภาคม 2565

2 มิถุนายน 2565

16 มิถุนายน 2565

ประกาศให้ทราบในภายหลัง

(www.cicm.tu.ac.th)

(tuadmissions.in.th)

(www.cicm.tu.ac.th)

27 พฤษภาคม 2565 27 พฤษภาคม 2565 10 มิถุนายน 2565

20 มิถุนายน 2565

แจ้งความจานงเข้าศึกษา 28 กุมภาพันธ์ 2565
(ชาระมัดจา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
30,000 บาท)

(www.cicm.tu.ac.th)

27 พฤษภาคม
2565

(tuadmissions.in.th)

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 หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสอบทางธนาคารพร้อมใบสมัครสอบผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ที่พิมพ์ประวัติ
ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.cicm.tu.ac.th
8.3 ใบรายงานการตรวจร่ างกายและเอกซเรย์ โดย Download แบบฟอร์ม ได้ที่ www.cicm.tu.ac.th =>
Admission => Undergraduate Programs => เลือกหลักสูตรที่สมัคร โดยให้นาใบรายงานฉบับนี้ ไปขอรับการตรวจ
ร่างกายและเอกซเรย์ จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โดยให้แพทย์ผู้ตรวจกรอกผลการตรวจ และลงนามเป็น
หลักฐาน พร้อมทั้งประทับตราโรงพยาบาลตรงลายเซ็นแพทย์ผู้ตรวจโรค
8.4 บัตรประจาตัวประชาชน หรือ Passport จานวน 1 ฉบับ (ฉบับจริงพร้อมสาเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง)
8.5 ใบแสดงผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจานวน 1 ฉบับ (ฉบับจริงพร้อมสาเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง)
8.6 วุฒิ การศึกษาใบสุ ทธิห รื อใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 6 หรือสอบเทียบเท่า
จานวน 1 ฉบับ (ฉบับจริงพร้อมสาเนาและผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
8.7 ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน จานวน 1 ฉบับ (ฉบับจริงพร้อมสาเนาและ
ผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
หมายเหตุ : หลักฐานฉบับจริงเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะคืนให้ผู้สมัคร
9. อัตราค่าธรรมเนียม
9.1 ค่าธรรมเนียมการสมัคร จานวน 1,000 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารตามที่ธนาคารกาหนด (ถ้ามี)
9.2 ค่าธรรมเนียมในวันสอบสัมภาษณ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
(หลักสูตรนานาชาติ) จานวน 1,500 บาท (ชาระในวันสอบสัมภาษณ์หลังจากประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์แล้ว)
10. การแจ้งความจานงเข้าศึกษา : แจ้งให้ทราบในภายหลัง
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้มายืนยันแจ้งความจานงเข้าศึกษาและชาระเงิน
ตามวันและเวลา ที่กาหนด 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
11. ข้อกาหนดเรื่องการทดสอบสมรรถนะ GREATS และการจัดพื้นฐานความรู้ภาษาต่างประเทศสาหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
11.1 ผู้ มีสิ ทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ GREATS เพื่อนาไปใช้
ในการประเมินระดับสมรรถนะและทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา ทั้งนี้ หากมีผลการทดสอบเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ม หาวิ ทยาลั ย ก าหนด จะได้รั บ การยกเว้น การเรียนวิช าศึ ก ษาทั่ว ไปในส่ ว นที่เ กี่ยวข้ อง (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)
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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
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2565
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
ปรัชญา
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกตามมาตรฐานนานาชาติสามารถพัฒนาตนเองเพื่อตอบสนองความต้องการของ
สังคมโดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วิทยาลั ย แพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ได้จัดทาหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ให้บัณฑิตที่จบมีคุณลักษณะดังนี้
1. มี ค วามรู้ ค วามสามารถทางด้ า นวิ ช าการและทั ก ษะทางด้ า นวิ ช าชี พ เทคโนโลยี หั ว ใจและทรวงอกและ
มีความสามารถเชิงวิจัย สามารถนาไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจหลอดเลือดและทรวงอกได้ถูกต้อง รวมทั้ง
มีความชานาญในการใช้งาน, ตรวจสอบ, ซ่อมแซม, ประเมินและวิเคราะห์ปัญหาของอุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วย
ด้านนี้เพื่อรายงานทีมสุขภาพทางการแพทย์ที่ร่วมรักษาได้อย่างรวดเร็วเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
2. มีคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติต่อวิชาชีพและสังคมและตระหนักมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขา
เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกของคณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก พ.ศ. 2554 ให้บริการ
ทางการแพทย์โดยคานึงถึงความมีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ (Humanistic medicine) และเข้าใจความ
หลากหลายของวัฒนธรรมนานาชาติ
3. คิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ มีการตัดสินใจในการเลือกใช้เครื่องมือของเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
ที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย อย่างมีเหตุผลโดยใช้เวชศาสตร์เชิงประจักษ์
4. มีทักษะในการการติดต่อสื่อสารที่ดีกับผู้ป่วย ครอบครัว และทีมสุขภาพ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้
ทางการแพทย์ และสาธารณสุ ขได้ อย่ างเหมาะสม มีมนุษยสั มพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่ว มกับผู้ อื่นได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
5. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม (English language skills, Use of
information technology) มีศิลปะการดารงชีวิตอยู่ในสังคม (Art of Living) ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี (Good Quality of Life) สามารถปรับตัวทางานในบริบทที่มีความหลากหลาย
ทางสังคม เชื้อชาติ วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้
6. มีเจตคติที่ดีต่ อระบบสุ ขภาพชุมชนที่ ห ลากหลายมี ความสามารถในการแก้ ไ ขปั ญหาอย่า งเป็น องค์ ร วม
(Holistic approach) ให้บ ริก าร โดยยึด ประชาชนเป็น ศูน ย์ก ลาง (People-centered health care)
โดยคานึงถึงปัจจัยทั้งด้านกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ ครอบคลุมทั้งบุคคล ครอบครัว และชุมชน
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ทดสอบนานาชาติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
อาคารปิยชาติ ชั้น 2
โทรศัพท์: 02-564-4440 ต่อ 7595 มือถือ 094-5531535

