ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2564
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
……………………………………………………..……………..
ตามที่วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้กาหนดให้นักศึ กษา
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตที่จะสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2564
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) สมัครและชาระเงินค่าสมัคร ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 แล้วนั้น ในการนี้ วิทยาลัย
การแพทย์ทางเลือกจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 2 ประจาปี
พ.ศ. 2564 ดังนี้
รายชื่อผู้เข้าสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ลาดับที่

รหัสประจาตัว

1
2
3
4

5711700483
5811700110
5911700564
5911700648

ชื่อ - สกุล
นายสรรธนัญญ์ ธรรมอัครวงศ์
นางสาวญาณิศา เมฆดารงศรี
นางสาวปัทมวรรณ เนตรสุวรรณ์
นางสาวเมทิกา ตังประเสริฐ

รายชื่อผู้เข้าสอบเฉพาะภาคทฤษฎี
ลาดับที่

รหัสประจาตัว

5
6
7
8
9
10

5911700028
5911700333
5911700390
5911700770
5911700838
5611700633

ชื่อ - สกุล
นางสาวสิริอาภรณ์ วงษ์นันตา
นางสาวสุทราธินี ชนะศรี
นางสาวชนิกานต์ วรรณลุกขี
นางสาวณัฐณิชา ศรีมาลา
นางสาวฟ้าอรุณ จันทไสย
นายอิทธิพล พิทักษ์บุษราคัม

/รายชื่อผู้เข้าสอบ ....

รายชื่อผู้เข้าสอบเฉพาะภาคปฏิบัติ
ลาดับที่

รหัสประจาตัว

11
12
13
14

5911700036
5911700143
5911700366
5911700408

ชื่อ - สกุล
นายสืบศักดิ์ ตลับนาค
นางสาวศุภิสรา งามเจริญ
นายกรรพิพัฒน์ โชติอัศวกรอุดม
นายชลัฐ เลิศผดุงกิจ

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธิ์ พวงนาค)
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

การสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2564
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
ภาคทฤษฎี วันจันทร์ท่ี 17 พฤษภาคม 2564
รอบที่
รอบที่ 1

รอบที่ 2

รายวิชา
เตรียมพร้อมเข้าสอบรอบที่ 1
ทฤษฎีพื้นฐานการแพทย์แผนจีน (20 ข้อ)
การตรวจวินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผนจีน
(20 ข้อ)
ยาสมุนไพรจีน (20 ข้อ)
ตารับยาจีน (20 ข้อ)
พักเที่ยง
เตรียมพร้อมเข้าสอบรอบที่ 2
ฝังเข็ม (40 ข้อ)
อายุรศาสตร์ภายใน (30 ข้อ)
อายุรศาสตร์ภายนอก (10 ข้อ)
กุมารเวช (10 ข้อ)
สูตินรีเวช (10 ข้อ)
กระดูก (10 ข้อ)
ทุยหนา (10 ข้อ)

เวลา
8.30 – 9.00 น.
9.00 – 10.30 น.

11.00 – 13.00
น.
12.30 – 13.00
น.
13.00 – 15.15
น.

ภาคปฏิบัติ วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564
1. ประเมินทักษะและหัตถการการแพทย์แผนจีน
1.1 การตรวจรักษาผู้ป่วยอายุรกรรมและการใช้สมุนไพรจีน
1.2 การตรวจรักษาผู้ป่วยด้วยการฝังเข็มรมยา และการนวดทุยหนา
2. ใช้ระยะเวลาในการสอบ 40 นาที โดยอาจารย์ผู้คุมสอบจะแจ้งเวลาที่นักศึกษาจะต้องเข้าสอบ
ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564
---------------------------------------------------------------------------------------------------

เกณฑ์การประเมินผลการสอบประมวลความรู้วิชาชีพการแพทย์แผนจีน
ครัง้ ที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2564
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
หลักเกณฑ์การประเมิน
1. การสอบประกอบด้วย
1.1 ภาคทฤษฎี คะแนนเต็ม 200 คะแนน
1.2 ภาคปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2. ในแต่ละภาคนักศึกษาจะต้องได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป จะถือว่าสอบผ่านในภาคนั้นๆ
3. นักศึกษาจะต้องผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จึงจะถือว่าสอบผ่านการสอบประมวลความรู้วิชาชีพ
แพทย์แผนจีน ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕64
4. นักศึกษาสามารถเก็บคะแนนไว้ใช้ในการสอบครั้งต่อไปได้เป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่สอบผ่าน
---------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2564
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้
 นั ก ศึ ก ษาควรเข้ า ระบบก่ อ นเวลาสอบอย่ า งน้ อ ย 30 นาที เพื่ อ ให้ ก รรมการคุ ม สอบตรวจสอบ
ความเรียบร้อย
 นักศึกษาจะต้องเตรียมบัตรนักศึกษาหรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ฉบับจริง เพื่อยืนยันตัวตนใน
กรณีที่กรรมการคุมสอบเรียกตรวจ
 ห้ามนาเอกสาร ตารา กระเป๋าหรือ สัมภาระทุ กชนิด และห้ามนาเครื่องมือสื่อ สาร อิเล็กทรอนิกส์
ทุกชนิดเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากกรรมการคุมสอบตรวจพบ จะถือว่ามีเจตนาทุจริต และหมดสิทธิ์
สอบทันที
 ห้า มนัก ศึ กษาพูด คุ ยกั บ ผู้อื่ น หรื อบุ ค คลภายนอก หรือ ไม่ก ระท าการใดๆ อั น เป็ น การรบกวนผู้ อื่ น
หรือส่อไปในทางทุจริต หากมีข้อสงสัยให้สอบถามกรรมการคุมสอบเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อสอบ/ คาตอบ และห้ามนาข้อสอบ/ กระดาษคาตอบ ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่ได้รับแจก
ในการสอบโดยเด็ดขาด ผู้ใดฝ่าฝืนจะถือว่าเจตนาทุจริตในการสอบ
การสอบภาคทฤษฎี วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
1. นักศึกษา ต้องเข้าสอบตามวันและเวลาที่กาหนด โดยการเข้าระบบตามที่วิทยาลัยฯ กาหนด
2. ไม่อนุญาต ให้นักศึกษาเข้าห้องสอบหลังจากเวลาเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 30 นาที และไม่อนุญาต ให้ออก
จากห้องสอบก่อนเวลา 45 นาที นับจากเวลาที่ กาหนดเริ่มสอบ ควรเข้ าห้อ งน้าให้เรียบร้อ ยก่อ น
เริ่มการสอบ
การสอบภาคปฏิบัติ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
1. นักศึกษาเข้าระบบตามที่วิทยาลัยฯ กาหนด และจะต้องรายงานตัวต่อกรรมการคุมสอบก่อนเวลาสอบ
อย่างน้อย 15 นาที (โดยจะแจ้งเวลาที่นักศึกษาแต่ละคนจะเข้าสอบ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564)
หากนักศึกษามาช้ากว่าเวลาที่กาหนด นักศึกษาจะได้ลาดับการสอบต่อจากคนสุดท้าย
2. นักศึกษาแต่ละคนมีเวลาในการสอบภาคปฏิบัติคนละ 40 นาที

