ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2563
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
-----------------------------

โดยมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เห็ น สมควรเปิ ด รั บ สมั ค รบุ คคลเพื่ อ สอบคั ด เลื อ กเข้ า ศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
โครงการพิ เ ศษ หลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต (ภาคภาษาอั ง กฤษ) วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ น านาชาติ จุ ฬ าภรณ์
ประจาปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ศึกษาที่โครงการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะแพทยศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต
2. จานวนรับสมัคร
หลักสูตร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)
หมายเหตุ

จานวนรับ
10 คน

(1) ผู้สมัครจะต้องไม่มีสถานะเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ในรอบที่ผ่านมากับสถาบันใด ๆ
ทั้งสิ้น
(2) ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตร ระหว่างหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
(ภาคภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 6 ปี
โดยให้ผู้สมัครเรียงลาดับหลักสูตร ที่ต้องการเข้าศึกษามากที่สุดเป็นอันดับ 1

3. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
3.1.1 สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
3.1.2 เป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ที่สามารถแสดงให้เห็นได้ทุกขั้นตอน
ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครสอบ การสอบข้อเขียน การตรวจสุขภาพและการสอบสัมภาษณ์
3.1.3 ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้หลังจากสาเร็จการศึกษาแล้ว
โดยต้องสามารถทาสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาลตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาล
กับมหาวิทยาลัย

2
3.2. คุณสมบัติเฉพาะ
3.2.1 มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563)
3.2.2 คุณวุฒิการศึกษา
3.2.2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษานี้ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า
2.50 หรือ
3.2.2.2 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ ในปีการศึกษานี้ ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ที่ได้รับ
การเทียบความรูต้ ามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562 (ตามเอกสารแนบท้าย)
โดยจะต้องมีผลการสอบใน 3 รายวิชา ได้แก่ 1) Biology 2) Chemistry และ 3) Mathematics หรือ
Physics หรือ ผลการสอบแบบ Combined Science
*ต้องแสดงหลักฐานฉบับจริงในวันรายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์
** ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับสมัครผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตร GED (General Educational Development)
3.3 คุณสมบัติด้านการใช้ภาษาอังกฤษและผลความรู้มาตรฐาน
3.3.1 ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
3.3.1.1 IELTS – (The International English Language Testing System) ประเภท Academic หรือ UKVI
ไม่น้อยกว่าระดับ 6.5 หรือ
3.3.1.2 TOEFL score ไม่น้อยกว่าที่กาหนดดังนี้ internet-based test total score 79 หรือ computerbased test total score 213 หรือ institutional testing program total score 550 ( ผลคะแนน TOEFL ITP
รับเฉพาะผู้มาสอบที่ cicm center เท่านั้น) หรือ
3.3.1.3 TU-GET score ไม่น้อยกว่าที่กาหนดดังนี้ paper-based test total score 550 หรือ computerbased test total score 79
* ผลคะแนนสอบที่นามาแสดงต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ์
3.3.2 ผลการสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT) ผลการสอบ ของเดือนกันยายน และเดือนตุลาคม
ในปี พ.ศ. 2561 และผลการสอบ ของเดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม ในปี พ.ศ. 2562 เท่านั้น
* ส่งหลักฐานผลการสอบ BMAT (ในรูปแบบ PDF Statement of Results)
โดย Scan ส่งผ่าน email : cicm.tu.admission@gmail.com (ตั้งแต่วันที่ 9-14 มิถุนายน 2563)
(ถ้าผู้สมัครสอบไม่ได้เลือกยื่นคะแนนสอบ BMAT ออนไลน์ในระบบของ Cambridge ไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จะต้องมีหลักฐานผลการสอบอย่างเป็นทางการจากสถาบันที่จัดสอบ เท่านั้น
ไม่อนุญาตให้สาเนาเอกสารทีไ่ ด้รับจาก Website)
** ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ทางวิทยาลัยอาจจะจัดการเรียนปรับความรู้พื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เข้าศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา (งานบริการการศึกษา จะแจ้งกาหนดการให้ทราบอีกครั้ง)
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3.4 คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ข้อกาหนดคุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครเข้าเรียน โดยยึดหลักสาคัญ 3 ข้อ คือ (1) ไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย
(2) ไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้สมัครเข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ และ (3) เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน
และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จึงกาหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
3.4.1 ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบั ติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้หลังจากสาเร็จ
การศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถทาสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไข
ของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย
3.4.2 ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการอันเป็น อุปสรรคต่อ
การศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
3.4.2.1 ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (Psychotic
Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) ชนิด
Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวช
อื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัตงิ าน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3.4.2.2 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเองต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการ
อย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัตงิ าน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3.4.2.3 โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทีอ่ าจเกิดอันตรายต่อตนเองต่อผู้ป่วย และ
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3.4.2.4 ความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม
3.4.2.5 ความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้างโดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์
สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคาพูด (speech discrimination score)
น้อยกว่าร้อยละ70 จากความผิดปกติของประสาท และเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural
hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3.4.2.6 ความผิดปกติในการเห็นภาพ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของสถาบันนัน้ ๆ เห็นว่า
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยมีระดับการมองเห็นในตา
ข้างดีเมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40
3.4.2.7 โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของสถาบันนัน้ ๆ เห็นว่า
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัตงิ านและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนึ่ง สาหรับปัญหาสุขภาพหรือโรคในข้อ 3.4.2 ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกเป็นผู้พิจารณาตัดสิน ทั้งนี้
ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นอันสิ้นสุด
4. วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก
ให้เป็นไปตามคณะกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) โดยพิจารณาจาก
*4.1 ผลคะแนนสอบ BMAT (Biomedical Admissions Test)
4.2 การสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบ MMI (Multiple Mini Interview)
4.3 ผลการตรวจสุขภาพ
* Scan ส่งผลคะแนน BMAT ไปยัง email : cicm.tu.admission@gmail.com ภายในวันที่กาหนดเท่านั้น
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวข้างต้น หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือจงใจ
ปกปิดข้อมูล จะถูกตัดสิทธิ์มิให้เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) แม้ว่าจะสามารถ
สอบคัดเลือกได้
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5. เงื่อนไขของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)
5.1 ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครได้
หลายสาขาวิชาหรือสมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แต่เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกในรอบถัดไป หากต้องการสมัครในรอบถัดไป จะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยัน
สิทธิ์และการสละสิทธิ์จะต้องดาเนินการผ่านระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
เท่านั้น ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ที่ได้รับแล้วเพื่อใช้สิทธิ์ใหม่ จะกระทาได้เพียงครั้งเดียวการสละสิทธิ์นอกเหนือจาก
ระยะเวลาไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบกลาง
5.2 ไม่เป็นผู้กาลังศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐ (เว้นแต่
จะได้ลาออกจากสถาบันอุดมศึกษาก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2563)
5.3 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัครทุกประการ หากมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผูส้ มัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผูน้ ั้นขาดคุณสมบัติ
ไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีที่ชาระเงินค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
6. การรับสมัคร
6.1 รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.cicm.tu.ac.th : วันที่ 9-14 มิถุนายน 2563
 เปิดระบบรับสมัคร
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.
 ปิดระบบรับสมัคร
วันที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 24.00 น.
ชาระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ 3 ช่องทาง ดังนี้
(1) SCB EASY Application
(2) SCB EASY Net
(3) ตู้ ATM / CDM ของธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี GRADUATE PROGRAM - CICM TU เลขที่บัญชี 468-0-34738-9 : วันที่ 9-15 มิถุนายน 2563
6.2 ขั้นตอนการรับสมัคร
6.2.1. ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯนี้ (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง
อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)
6.2.2. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตร โดยให้ผู้สมัครเรียงลาดับหลักสูตรที่ต้องการเข้า
ศึกษามากที่สุดเป็นอันดับ 1 (หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงอันดับที่สมัครหลังจากที่ดาเนินการเสร็จ
สิ้นขั้นตอนการสมัครแล้วให้ดาเนินการตามข้อ 6.2.7)
6.2.3. ผู้สมัครลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตที่
www.cicm.tu.ac.th ตามวั นที่ ที่ ก าหนด (โปรดบั นทึ กข้ อมู ลการสมั ครด้ วยตนเองและ
ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)
6.2.4. ผู้ สมั ครพิ มพ์ แบบฟอร์ มใบสมั ครที่ กรอกข้ อมู ลบนระบบรับสมั ครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ ต
เรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องก่อนนาไปชาระเงินค่าสมัคร หากพบว่ามี
การกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัครดาเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง
มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบ INTERNET เป็นสาคัญ (แบบฟอร์มใบ
สมัครให้ผู้สมัครพิมพ์มาเก็บไว้เป็นหลักฐานในวันที่ตรวจเอกสารด้วย)
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6.2.5. การชาระเงิน ค่าสมัคร สามารถชาระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ 3 ช่องทาง ดังนี้
1) SCB EASY Application
2) SCB EASY Net
3) ตู้ ATM / CDM ของธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี GRADUATE PROGRAM CICM TU เลขที่บัญ ชี 468-0-34738-9 และให้ผู้สมัครเก็บหลักฐานการชาระเงิน
ดังกล่าวไว้เพื่อนามาแสดงในวันที่ตรวจเอกสาร
 เมื่อชาระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์
ดัง นั้น มหาวิท ยาลัย จะไม่พิจ ารณาคืน เงิน ค่าสมัครและค่าธรรมเนียมในการ
สมัครสอบให้แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 หากผู้สมัครรายใดมิได้ดาเนินการชาระเงินค่าสมัครสอบ ภายในวัน และเวลา
ที ่ก าหนด จะถื อว่ าการกรอกข้ อมู ลการสมั ครในระบบรั บสมัครออนไลน์ ทาง
อินเตอร์เน็ตเป็นโมฆะ
6.2.6. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะการชาระเงินค่าสมัครได้หลังจากชาระเงินค่าสมัครแล้ว 3
วันทาการ (ไม่นับรวมวันชาระเงินค่าสมัคร วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ทางระบบ
รับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ตที่ www.cicm.tu.ac.th โดยเลือกหัวข้อตรวจสอบสถานะใส่
รหัสเข้าสู่ระบบ
6.2.7. หากผู้สมัครต้องการยกเลิกหลักสูตรที่สมัครไว้ และจะสมัครในหลักสูตรใหม่ จะสามารถทา
ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น โดยดาเนินการ ดังนี้
1) ทาการยกเลิกหลักสูตรที่สมัคร
2) ดาเนินการสมัครใหม่ในหลักสูตรที่ต้องการตามขั้นตอนการรับสมัครที่กาหนด
3) จะดาเนินการยกเลิกหลักสูตรที่สมัครไว้ หรือ สมัครหลักสูตรใหม่ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการ
รับสมัคร
6.2.8. กรณีการนาใบสมัครที่ทาการยกเลิกในระบบแล้วไปชาระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใดๆ ทั้งสิ้น
เพราะข้อมูลการสมัครในระบบถูกยกเลิกไปแล้วใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะจะไม่มีการนา
ข้อมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิกไปแล้วมาประมวลผลให้แต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนจะนาใบสมัครไป
ชาระเงิน
โปรดตรวจสอบใบสมัครให้เรียบร้อยว่าเป็นฉบับที่ถูกต้อง และไม่ได้ทารายการยกเลิกไปแล้ว
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กาหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ประจาปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
รายละเอียด
รับสมัคร ผ่านระบบออนไลน์
ทางอินเตอร์เน็ต เท่านัน้

วัน เดือน ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 9 -14 มิถุนายน 2563 - www.cicm.tu.ac.th

ส่งผลสอบ BMAT
วันที่ 9 -14 มิถุนายน 2563 - Scan ส่งที่
(ในรูปแบบ PDF Statement of Results)
email : cicm.tu.admission@gmail.com
ชาระเงินค่าสมัคร
ผ่านระบบ Teller Payment หรือ
ชาระเงินออนไลน์

วันที่ 9 -15 มิถุนายน 2563 - ชาระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ 3 ช่องทาง
1. SCB EASY Application
2. SCB EASY Net
3. ตู้ ATM / CDM ของธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี GRADUATE PROGRAM - CICM
TU เลขที่บัญชี 468-0-34738-9
(ตามเวลาทาการของธนาคาร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (MMI) วันที่ 16 มิถุนายน 2563
(เวลา 16.00 น.)

- www.cicm.tu.ac.th

สอบสัมภาษณ์ (MMI)

วันที่ 19 มิถุนายน 2563
ประกาศให้ทราบภายหลัง
เริ่มพร้อมกัน เวลา 08.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

วันที่ 26 มิถุนายน 2563
(เวลา 16.00 น.)

- www.cicm.tu.ac.th

การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

วันที่ 27 มิถุนายน 2563

email : cicm.tu.admission@gmail.com

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันที่ 30 มิถุนายน 2563

- www.cicm.tu.ac.th

แจ้งความจานงเข้าศึกษาและทาสัญญา
การเป็นนักศึกษาแพทย์ พร้อมชาระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1 ภาคการศึกษา

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ประกาศให้ทราบภายหลัง

หมายเหตุ 1) ผู้สมัครจะต้องไม่มีสถานะเป็นผูย้ ืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ในรอบที่ผ่านมา
2) รับผลคะแนนสอบ BMAT (Biomedical Admissions Test) ของเดือนกันยายน และเดือนตุลาคม ในปี พ.ศ.
2561 และ ของเดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม ในปี พ.ศ. 2562 เท่านั้น
3) ในระหว่างที่ท่านสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาฯ ตลอดจนเข้ารอบสอบสัมภาษณ์ ควรปฏิบัติตามมาตรการ
การป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด
4) กรณี ผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้า ศึ กษาฯ ดั ง รายชื่ อตามประกาศไม่ ม ารายงานตั ว ท าสั ญ ญาการเป็ น นั กศึกษาแพทย์ ก ับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา 1 ภาคการศึกษา ในวันและเวลาที่กาหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์
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8. หลักฐานประกอบการสมัครสอบโดยนามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่สอบสัมภาษณ์
8.1 ผลการสอบ BMAT (Biomedical Admissions Test) ของเดือนกันยายน และเดือนตุลาคม ในปี
พ.ศ. 2561 และ ของเดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม ในปี พ.ศ. 2562 เท่านั้น
Scan ส่งผลคะแนน BMAT ไปยัง email : cicm.tu.admission@gmail.com ภายในวันที่กาหนด
เท่านั้น
8.2 วุฒิการศึกษา และผลคะแนนตามที่ระบุในคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ กรณีผู้สมัครกาลังศึกษาต้องแสดง
ใบรับรองการเป็นนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้
8.3 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Transcript)
8.4 บัตรประจาตัวประชาชน
8.5 ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน
8.6 ใบแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุไว้
8.7 ใบสมัครสอบผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่พิมพ์ประวัติ ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.cicm.tu.ac.th
พร้อมใบแจ้งยอดชาระเงินค่าสมัคร หรือ หลักฐานการโอนเงิน
8.8 ผลการตรวจสุ ขภาพตามเกณฑ์ที่ วิ ทยาลัย ฯ กาหนด (พิม พ์ แบบฟอร์ม ใบรายงานการตรวจร่า งกาย
(Health Check Report) ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.cicm.tu.ac.th
ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานตัวจริง พร้อมสาเนา และลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง ในข้อ 8.2-8.8 ไปแสดง
ต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่สอบสัมภาษณ์
9. อัตราค่าธรรมเนียมการรับสมัคร
9.1 ค่าสมัครสอบเพื่อเข้าศึกษา จานวน 2,000 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร (ชาระภายในวันที่กาหนด)
9.2 ค่าธรรมเนีย มในการสอบสัม ภาษณ์ จานวน 3,000 บาท (ชาระค่า ธรรมเนีย มในวัน สอบสัม ภาษณ์
กรณีที่ชาระเงิน ค่า สอบสัม ภาษณ์แล้วจะไม่คืนเงินให้ไ ม่ว่า กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น แม้ว่า ตรวจสอบเอกสาร
แล้วไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดก็ตาม)
10. การสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบ MMI (Multiple Mini Interview) : วันที่ 19 มิถุนายน 2563
กาหนดให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รายงานตัวพร้อมกัน เวลา 07.30 น. โดยเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
สอบนามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่สอบสัมภาษณ์ ตามข้อ 8.2-8.8 (สถานที่พร้อมรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
11. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
11.1 ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามโครงการนี้
11.2 ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และหากปรากฏว่า
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาตามที่กาหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มี สิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมี สิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่า
กรณีใด ๆ
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11.3 ต้องไม่มีชื่อในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นในประเทศไทย
หากภายหลัง พบว่า มีชื่อในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
ผู้นั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาทันที ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
11.4 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลัง
ว่าผู้ใดปลอม ใช้หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อผู้นั้นออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดาเนินคดีตาม
กฎหมายอาญาต่อไป
12. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาหลักสูตรชั้นปริญญาตรี
โครงการพิเศษ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557
ประกาศ ณ วันที่

8

มิถุนายน พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

9
เอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2563
ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)
ปรัชญา
แพทย์ควรมีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานสากลและมีเจตคติที่เหมาะสม ปฏิบัติงานได้ดีในระบบสุขภาพและ
สาธารณสุขของประเทศ สามารถศึกษาต่อเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ แพทย์มีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ มีความรู้คู่
คุณธรรม มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอั งกฤษได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยตระหนักถึงปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย เป็นผู้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้
ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงทุกด้านอยู่เสมอ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดทาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) นี้ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประการ ดังนี้
1. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (Professional Knowledge and Skills)
2. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม และตระหนักถึงกฎหมายและพระราชบัญญัติ
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (Moral, Ethics, Attitude and Law)
3. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณและมีการตัดสินใจทางคลินิกอย่างมี เหตุผลโดยใช้เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ (Critical Thinking, Clinical Reasoning and Evidence-Based Medicine)
4. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นองค์รวม โดยคานึงถึงปัจจัยทั้งด้านกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ
และครอบคลุมทั้งบุคคล ครอบครัว และชุมชน (Holistic Approach)
5. มีทักษะภาษาอังกฤษและการติดต่อสื่อสารที่ดีกับผู้ป่วยและครอบครัว ผู้ร่วมงาน ตลอดจนสามารถถ่ายทอด
ความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม (Communication and Interpersonal Skills)
6. มีความใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง (Self-Directed Learning and Continuous Professional Development)
7. มีเจตคติที่ดีต่อระบบสุขภาพชุมชนโดยตระหนักถึงความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม (Community and
Multicultural Minded-Doctor)
8. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีภาวะผู้นา (Team Work and
Leadership)
9. มีศิลปะการดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (Social Quality of Life)
- สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทดสอบนานาชาติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์ : โทรศัพท์ 0-2564-4440-9 ต่อ 7595 หรือ 7606 เบอร์มือถือ 094-5531535
- สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาทางด้านหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ โครงการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
(ภาคภาษาอังกฤษ) : โทรศัพท์ 0-2564-4440-9 ต่อ 4535-4536

