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ประกาศ  ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลพะเยา 

เรื่อง  การรับนักเรยีนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้านเจตคติและพัฒนาศักยภาพความ

เข้มแข็งทางด้านวิชาการ ก่อนการสอบคัดเลือกโครงการ กระจายแพทย์หน่ึงอ าเภอหน่ึงทุน           

One Doctor One District (ODOD) 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา   

ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการผลิตแพทย์ตามโครงการ

กระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน One Doctor One District (ODOD) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนและกระจาย

แพทย์ไปสู่ชนบท และปฏิบัติงานในชนบทที่เป็นภูมิล าเนาของแพทย์ได้อย่างยั่งยืน โดยได้จัดสรรโควตาให้กับ

จังหวัดพะเยา เพื่อรับนักศกึษา ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ จ านวน ๓ ทุน นั้น 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จะด าเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้า

ร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้านเจตคติ ก่อนการสอบคัดเลือก ส าหรับโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอ

หนึ่งทุน (ODOD)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑ เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านเจตคตคิวามเป็นแพทย์ก่อนการสอบโควตาภาคเหนือ 

๑.๒ พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ ก่อนการสอบโควตาภาคเหนือ 

๑.๓ ให้สามารถสอบแขง่ขันเข้าโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน (ODOD) ตามการสอบ

คัดเลือกประเภทโควตาภาคเหนอื ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

๒. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

๒.๑ เป็ นผู้ มี คุณสมบั ติ ทั่ ว ไ ปและคุณสมบัติ เ ฉพาะ  ตาม เกณฑ์ ของคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๒.๒ เป็นนักเรียนที่ศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับ

ภูมิล าเนาและการก าหนดเกณฑ์ภูมิล าเนาในการรับนักเรียนแพทย์ ตามเกณฑ์ของส านักงาน

บริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตาม

หนังสือที่ สธ ๐๒๑๒.๐๑/๑๕๑๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ดังนี้ 
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๒.๒.๑  ผู้สมัครต้องมีภูมิล าเนาและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องมี

ภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมี

ทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน (หากบิดาหรือที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการ

โยกย้าย) และตอ้งไม่อยู่ในเขตอ าเภอเมอืง 

๒.๒.๒  ต้องเป็นนักเรียนที่ส าเร็จการศกึษาช้ันมัธยมศกึษา ปีที่ ๔-๖ ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด

ที่สมัคร 

  ทั้งนี้ต้องเป็นนักเรียนช้ัน ม.๔, ม.๕, ม.๖ ติดต่อกัน ๓ ปี ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

หรอืส านักงานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี ้

  ๒.๒.๒.๑  ต้องเป็นนักเรียนช้ัน ม.๖ ของโรงเรียนมัธยมศกึษา ในโรงเรยีนที่ตัง้อยู่ใน 

  จังหวัดที่สมัครตลอดปีการศกึษา ๒๕๕๙ เท่านั้น 

  ๒.๒.๒.๒  ต้องเป็นนักเรียนช้ัน ม.๕ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน

  จังหวัดที่สมัครตลอดปีการศกึษา ๒๕๕๘ เท่านั้น 

  ๒.๒.๒.๓  ต้องเป็นนักเรียนช้ัน ม.๔ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน

  จังหวัดที่สมัครตลอดเวลาปีการศกึษา ๒๕๕๗ เท่านั้น 

๒.๓ มีเกรดเฉลี่ยในช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๔ และ ๕ แต่ละช้ันปี ไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ (ให้นักเรียนกรอกข้อมูล

ให้ถูกต้องและแสดงหลักฐานเกรดเฉลี่ยช้ัน ม.๔ และ ม.๕ แยกกัน) 

๒.๔ ผ่านการพิจารณาและเข้าร่วมกิจกรรมคัดกรองของคณะกรรมการเตรียมความพร้อมของแต่ละ

จังหวัด 

๓. เป้าหมาย 

๓.๑  คัดเลือกนักเรียนที่สมัครในเขตพืน้ที่จังหวัดพะเยาให้เหลอื ๑๕ คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา

ความพรอ้มด้านเจตคติ โดยการสอบข้อเขียน 

๓.๒  คัดเลือกนักเรียนจากข้อ ๓.๑ ให้เหลอื ๙ คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็ง

ทางด้านวิชาการ ก่อนการสอบโควตาภาคเหนอื  โดยคัดเลือกจากคะแนนสอบข้อเขียนและ

คะแนนทางด้านเจตคติ        

๔. เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมเตรยีมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ 

๔.๑ การเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ใช่การได้สิทธิรับเลือกเข้าศึกษาตามโครงการกระจายแพทย์หน่ึง

อ าเภอหน่ึงทุน (ODOD) แต่เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถทาง

วิชาการสูงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ดังกล่าวข้างตน้ 

๔.๒ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ 

จ านวน ๙ คน จะต้องผ่านกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการของจังหวัดพะเยา ครบ 
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๑๐๐% (หากไม่ครบ ๑๐๐% จะไม่ได้รับการพิจารณาหรือถูกตัดสิทธิ์  สมัครสอบคัดเลือก

โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน (ODOD) เว้นแต่ลาด้วยเหตุจ าเป็น ซึ่งต้องแสดง

หลักฐานประกอบการลา 

๔.๓ กรณีผ่านการคัดเลือกและร่วมกิจกรรมอย่างครบถ้วนแล้ว จะต้องสมัครสอบคัดเลือกประเภท

โควตาภาคเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน(ODOD) ที่

ด าเนินการโดยศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลพะเยา และคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

๔.๔ กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกและร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ  

(ข้อ ๓.๒) แตไ่ม่เข้าสอบ ต้องชดใช้เงนิ เป็นจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  

๔.๕ กรณีสอบได้ในโควตาโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน (ODOD) แล้ว แตไ่ม่เข้าศกึษา 

ต้องชดใช้เงนิ เป็นจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

๕. เงื่อนไขการศึกษาโครงการกระจายแพทย์หน่ึงอ าเภอหน่ึงทุน (ODOD) 

๕.๑   นักศึกษาโครงการนี้จะเรียนช้ันปรีคลินิก (ปี ๑-๓) ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

และฝึกปฏิบัติงานเรียนรู้ในช้ันคลินิก (ปี ๔-๖) ที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาล

เชยีงรายประชานุเคราะห์ 

๕.๒  ผูไ้ด้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาเป็นเงินสนับสนุน 

๕.๒.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่จ่ายจริงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก ไม่เกินปีละ ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ตลอด     

ระยะเวลาการศึกษา ๖ ปี  

๕.๒.๒ เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการยังชีพส าหรับเป็นค่าเช่าหอพัก ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 

เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)  ตลอดระยะเวลาการศกึษา ๖ ปี 

๕.๒.๓ ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล เดือนละ ๕,๐๐๐บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ตลอดระยะเวลาการศึกษา    

๖ ปี 

๕.๓  หากไม่จบตามหลักสูตรภายใน ๖ ปี จะไม่ได้รับทุนการศึกษาในปีต่อไป และหากเรียนไม่จบหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิตตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาของกระทรวงสาธารณสุข จะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้รับไป

ทั้งหมด 

๖. เงื่อนไขหลังส าเร็จการศึกษา โครงการกระจายแพทย์หน่ึงอ าเภอหน่ึงทุน (ODOD) 

๖.๑   เป็นคู่สัญญากับกระทรวงสาธารณสุขเมื่อจบแล้วต้องออกปฏิบัติงานชดใช้ทุนภายหลังส าเร็จ   

     การศึกษาเป็นเวลา ๑๒ ปี (สิบสองปี) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด หากไม่ปฏิบัติตาม

สัญญา จะต้องชดใช้ทุนเป็นจ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) 



๔ 

 

๖.๒  ผู้รับทุนจะได้รับอนุญาตให้ลาฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านในระหว่างปฏิบัติงานชดใช้ทุนโดยหลัง

ฝึกอบรมให้ไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นต้นสังกัด และระยะเวลาการฝึกอบรม ไม่

นับรวมเป็นระยะเวลาในการชดใช้ทุน ตามเงื่อนไขเวลาและในสาขาวิชาดังนี้ 

๖.๒.๑ ผูป้ฏิบัติงานชดใช้ทุนครบ ๑ ปี สามารถฝึกอบรมในสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 

๖.๒.๒ ผูป้ฏิบัติงานชดใช้ทุนครบ ๓ ปี สามารถฝึกอบรมในสาขาศัลยศาสตร์  

๖.๒.๓ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ชด ใ ช้ ทุ น ค รบ  ๔  ปี  ส าม า รถฝึ ก อบ รม ในสาข าอ ายุ ร ศ าสต ร์  

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา กุมารเวชศาสตร์ พยาธิวิทยาทั่วไป พยาธิวิทยาคลินิก พยาธิ

วิทยากายวิภาค  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประสาทศัลยศาสตร์ ศัลยกรรมทรวงอก รังสีวิทยา

และมะเร็งวิทยา  เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา  เวชศาสตร์ฟื้นฟู เวชศาสตร์

ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ วิสัญญีวิทยา  ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ เวชศาสตร์ป้องกัน 

แขนงสุขภาพจิตชุมชน เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก  จิตเวช

ศาสตร ์จติเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น  นิตเิวชศาสตร์  

๗. การสมัครสอบคัดเลือกเข้าโครงการ 

๗.๑ ขั้นตอนที่ ๑ การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพรอ้มด้านเจตคติ และสร้างความเข้มแข็ง

ทางดา้นวิชาการ 

๗.๑.๑  รับสมัครนักเรียน ณ  โรงเรียนที่เปิดสอนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๖ ในจังหวัดพะเยาทุกแหง่ 

ในวันที ่ ๑๑ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙   

๗.๑.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐น.          

ทางเว็บไซต์ http://www.phayaohospital.go.th 

๗.๑.๓ ก าหนดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อม สถานที่สอบ  

ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จ.พะเยา  ในวันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. 

– ๑๖.๓๐ น. โดยสอบในรายวิชา ภาษาไทย, สังคมศึกษา/ศาสนา/วัฒนธรรม, 

ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา) และคณิตศาสตร์ โดยคิดคะแนนรวม 

๗๖๐ คะแนน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาไทย   ๘๐ คะแนน สังคมศกึษา/ศาสนา/วัฒนธรรม   ๘๐ คะแนน 

คณิตศาสตร์ ๑๒๐ คะแนน ภาษาอังกฤษ ๑๒๐ คะแนน 

วิทยาศาสตร์  ๓๖๐  คะแนน 

 (ฟิสิกส์ ๑๒๐ คะแนน , เคมี ๑๒๐ คะแนน, ชวีวิทยา ๑๒๐ คะแนน) 



๕ 

 

ตารางสอบ 

โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

ศูนย์แพทยศาสตรศกึษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลพะเยา 

วันเสารท์ี่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

  

เวลา นาที วิชา 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐  น. ๖๐  นาที ภาษาอังกฤษ 

๐๙.๔๐ – ๑๒.๑๐  น. ๑๕๐ นาที วิทยาศาสตร์ 

(ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ) 

๑๒.๑๐ – ๑๒.๕๕  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐  น. ๙๐  นาที คณิตศาสตร์ 

๑๔.๔๐ – ๑๕.๓๐  น. ๕๐  นาที ภาษาไทย 

๑๕.๔๐ – ๑๖.๓๐  น. ๕๐  นาที สังคมศกึษา 

 

๗.๑.๔  ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพรอ้มด้านเจตคติจากการสอบ

ข้อเขียน จ านวน  ๑๕  คน  ในวันจันทร์ที่ ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ทางเว็บไซต์ 

http://www.phayaohospital.go.th 

๗.๑.๕   หลักฐานประกอบการรับสมัคร (หลักฐานไม่ครบจะไม่รับสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้) 

๗.๑.๕.๑  ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้านเจตคติและพัฒนาศักยภาพ

ความเข้มแข็งทางดา้นวิชาการ 

๗.๑.๕.๒  ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ๔ ภาคเรียน (ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ ๔ และ ๕)     

              เกรดเฉลี่ยแตล่ะช้ันปี ไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ จ านวน ๑ ชุด 

๗.๑.๕.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครและบิดาหรือมารดา หรอื       

ผูป้กครองโดยชอบด้วยกฎหมาย จ านวน ๑  ชุด 

๗.๑.๕.๔  ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับจรงิของผู้สมัครและบิดาหรอืมารดา หรอื           

ผูป้กครองโดยชอบด้วยกฎหมาย พร้อมเอกสารตัวจรงิ จ านวน  ๑  ชุด 

๗.๑.๕.๕   หากบิดาหรอืมารดาที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายใหม้ีเอกสารยืนยันการโยกย้าย                

๗.๑.๕.๖  รูปถ่าย ขนาด ๑ นิว้ จ านวน ๓ ใบ (เขียนชื่อ-สกุล ด้านหลังรูปทุกใบ) 

๗.๑.๕.๗  หนังสือรับรองจากโรงเรยีน ที่นักเรียนก าลังเรียนอยู่  

 (ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด) 

**ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองส าเนาว่าถ่ายจากเอกสารฉบับจรงิทุกฉบับ 



๖ 

 

๗.๒ ขั้นตอนที่ ๒  นักเรียน จ านวน ๑๕ คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้านเจตคติ 

๗.๒.๑ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้านเจตคติ ในวันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

๗.๒.๒ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ 

และมีสทิธิ์สมัครสอบคัดเลือกโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน (ODOD) โควตา

จังหวัดพะเยา  (๙ คน) ทางเว็บไซต์  http://www.phayaohospital.go.th ในวันจันทร์ที่ 

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

๗.๒.๓  รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิในการสมัครสอบคัดเลือกโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอ

หนึ่งทุน (ODOD) ในวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐–๑๗.๐๐ น.  ทาง

โทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๔๐๙๓๖๕, ๐๕๔-๔๐๙๓๐๐ ต่อ ๑๑๒๑    

๗.๒.๔ ปฐมนิเทศ นักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมท าสัญญาเพื่อรับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพทางด้านวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ 

ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลพะเยา  

๗.๓  ขั้นตอนที่ ๓  นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเข้าโครงการจะต้องสมัครสอบคัดเลือก  

ประเภทโควตาภาคเหนือ ประเภทโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอทุน (ODOD)     

                   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ระหว่างวันที่๑๕ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙) และช าระค่าสมัคร 

๕๐๐ บาทก่อน และสมัครโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน (ODOD) อีกครั้ง 

และช าระค่ าสมัครอีก  ๒๐๐ บาท ทั้ ง  ๒  โครงการ  จะสมัครทาง เว็บ ไซต์ 

WWW.reg.cmu.ac.th หลังจากกรอกข้อมูลการสมัครแล้ว นักเรียนไม่มีสิทธิเลือกการสอบ

คัดเลือกโครงการพิเศษอื่นที่สมัครพร้อมโควตาภาคเหนือ 

๗.๔  ขั้นตอนที่ ๔  เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสรา้งความเข้มแข็งด้านวิชาการ ในช่วงเดือน  

                   ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙ 

๗.๕  ขั้นตอนที่ ๕  รายละเอียดการสอบคัดเลือกโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน (ODOD)       

                 ของคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

         ๗.๕.๑ สอบข้อเขียนประเภทโควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ในวันที่ 

๑๐ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยใช้เกณฑ์การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนา

ภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยใช้                  

รายวิชาของรหัส ๐๐๑  คณะแพทยศาสตร์ ได้แก่วิชา ๐๑ ภาษาไทย, ๐๒ สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม, ๐๓ ภาษาอังกฤษ, ๐๔ วิทยาศาสตร์ ๑, ๐๕ คณิตศาสตร์ ๑ 

และจะพิจารณาคะแนนก่อนรหัส ๐๐๑ ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าโครงกร



๗ 

 

กระจายแพทย์หน่ึงอ าเภอหน่ึงทุน  (ODOD) แล้วจะไม่ถูกน าไปพิจารณาในรหัส 

๐๐๑ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โควตาภาคเหนือ) 

๗.๕.๒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จะด าเนนิการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้า

รับการตรวจร่างกาย ทดสอบความพร้อมและสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม 

๒๕๖๐ (พร้อมกับการประกาศผลสอบข้อเขียนการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนา

ภาคเหนือฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๐)  

๗.๕.๓  ยื่นผลการตรวจรา่งกายตามแบบฟอร์มที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก าหนด

ทดสอบความพร้อม ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ วันอาทติย์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ 

๗.๕.๔ สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่       

วันเสาร์ท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ 

๗ .๕ .๕ประก าศร า ย ชื่ อ ผู้ ผ่ า นก า รสั มภ าษณ์ ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  http://www.reg.cmu.ac.th                

ในวันจันทร์ท่ี  ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  

๗.๕.๖  นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศกึษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบ Clearing house        

ทาง website http://www.cusa.or.th  ในวันที่ ๒๕ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ 

๘.  เกณฑ์การตัดสิน  

 ๘.๑  มีสุขภาพจติอยู่ในเกณฑ์ปกติ จากการทดสอบความพร้อม และตรวจร่างกาย 

 ๘.๒  ผา่นเกณฑก์ารสอบสัมภาษณ์ของคณะกรรมการอย่างเป็นเอกฉันท์ 

 ๘.๓  ใช้คะแนนจาการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศกึษาใน    

         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้แก่ วิชา ๐๑ ภาษาไทย, ๐๒ สังคมศกึษา  

         ศาสนา และวัฒนธรรม, ๐๓ ภาษาอังกฤษ, ๐๔  วิทยาศาสตร์ ๑,  ๐๕ คณิตศาสตร์ ๑  ทั้งน้ี

         คะแนนที่ค านวณได้จะต้องไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คะแนน โดยแต่ละวิชาต้องผ่านเกณฑ์ข้ัน 

         ต่ า ๓๐% ยกเว้นวชิา ๐๓ ภาษาอังกฤษต้องผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า ๔๐ % ของผู้ที่ผ่านเกณฑใ์น

         ข้อ ๘.๑ และ ๘.๒ โดยเรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 

๘.๔  นอกเหนอืจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินจิของคณะกรรมการ และการตัดสินใจของคณะกรรมการทุก    

       ขั้นตอน ถือเป็นที่สิ้นสุด หากมีข้อสงสัยใหย้ื่นค าร้องตอ่คณะแพทยศาสตร ์ภายใน ๓๐ วัน     

       นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผูผ้่านการสัมภาษณ์ 

๙.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

๙.๑  มหาวิทยาลัยเชียงใหมจ่ะด าเนนิการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการกระจายแพทย์หนึ่ง

        อ าเภอหนึ่งทุน (ODOD)  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และประกาศผลการสอบครั้งสุดท้าย พร้อมโควตา

        ภาคเหนือ   



๘ 

 

๙.๒  คณะฯ ประกาศรายชื่อผูท้ี่ได้รับคัดเลือกเข้าศกึษาในโครงการฯ เพียง ๓๖ ชื่อเท่านั้น ไม่มีส ารอง 

๙.๓  หากมีการสละสิทธิ์ จะไม่เลื่อนผูท้ี่ได้รับการพิจารณาในล าดับถัด ๆ ไปขึน้มาแทนสิทธิ์ 

๑๐.  รายงานตัวขึ้นทะเบียน เป็นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประมาณปลาย   

เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๔   กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

     (ลงช่ือ)    

           (แพทย์หญิงกนกรส  โค้วจริิยะพันธุ์) 

         ผูอ้ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศกึษาช้ันคลินิก 

         โรงพยาบาลพะเยา



๒ 

 



๔ 

 

 


