ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรือ่ ง การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิม่ เพือ่ ชาวชนบท
ปีการศึกษา 2560
................................................
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ในการผลิตแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาว
ชนบท ปีก ารศึกษา 2560 แก่นักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือตอนบน 8 จังหวั ด คือ เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง แพร่ น่า น
เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ภายใต้การสนับสนุนของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประเมินผลใช้วิธีการ
เดียวกับนักศึกษาปกติ โดยผ่านระบบการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2560 โดยมีหลักเกณฑ์
และรายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1.1 เป็นผู้มคี ุณสมบัตทิ ั่วไปและคุณสมบัตเิ ฉพาะตามเกณฑ์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2560
1.2 เป็นนักเรียนที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับภูมิลาเนาและการ
กาหนดเกณฑ์ภูมิลาเนาในการรับนักเรียนแพทย์ ตามเกณฑ์ของสานักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือที่ สธ 0212.01/1518 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ดังนี้
1.2.1 ผู้สมัครต้องมีภมู ลิ าเนาและบิดาหรือมารดา หรือผูป้ กครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องมีภมู ลิ าเนาอยูใ่ นจังหวัดที่
สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน (หากบิดาหรือมารดาที่เป็น
ข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย)
1.2.2 ต้องเป็นนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 – 6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัคร หรือจังหวัด
ในเขตพัฒนาภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด
ทั้งนีต้ อ้ งเป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5, ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน หรือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนของโรงเรียน 8 จังหวัดที่
ระบุขา้ งต้นโดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1.2.1 เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต 8 จังหวัดทีร่ ะบุขา้ งต้น
ตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านัน้
1.2.2 เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต 8 จังหวัดที่ระบุขา้ งต้น
ตลอดปีการศึกษา 2558 เท่านัน้
1.2.3 เป็นนักเรียนชัน้ ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต 8 จังหวัดทีร่ ะบุขา้ งต้น
ตลอดปีการศึกษา 2557 เท่านัน้
1.2.4 มีภูมิลาเนาอยู่ในเขต 8 จังหวัดที่ระบุข้างต้น นับถึงวันที่รับสมัคร
โดยให้แสดงหลักฐานด้วยการแนบสาเนาทะเบียนบ้านยื่นพร้อมใบสมัคร
1.3 มีเกรดเฉลีย่ ในชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แต่ละชั้นปีไม่ต่ากว่า 3.25 (ให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและแสดง
หลักฐานเกรดเฉลี่ยชั้น ม.4 และ ม.5 แยกกัน)

-22. เงื่อนไขการศึกษา
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ในชั้นปีที่ 4 - 6 นักศึกษาโครงการนีจ้ ะต้องฝึกปฏิบัติ
งานเรียนรู้ที่โรงพยาบาลลาปางหรือโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ดังนี้
2.1 ใช้สิทธิพ์ ้ืนที่จังหวัดลาปาง แพร่ ลาพูน แม่ฮ่องสอน ต้องฝึกปฏิบัตงิ านเรียนรู้ทีโ่ รงพยาบาลลาปาง
2.2 ใช้สิทธิพ์ ้ืนที่จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา ต้องฝึกปฏิบัตงิ านเรียนรู้ทีโ่ รงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
2.3 ใช้สิทธิพ์ ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ต้องฝึกปฏิบัตงิ านเรียนรู้ที่โรงพยาบาลลาปาง 12 คน โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ 4 คน โดยในวันทาสัญญาจะให้นักเรียนเลือกสถานที่ฝกึ ปฏิบัตงิ านตาม
ความสมัครใจตามแบบฟอร์มก่อน ในกรณีที่จานวนรับเกิน จะใช้วธิ ีจับฉลากออกและนาไปรวมกับ
จานวนที่ขาด
3. เงือ่ นไขหลังสาเร็จการศึกษา
สามารถเป็นคู่สัญญากับกระทรวงสาธารณสุข เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วต้องออกปฏิบัติงานในภูมิลาเนาที่ระบุ
ข้างต้น หรือในส่วนภูมิภาคที่มีความขาดแคลนแพทย์ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด ไม่น้อยกว่า 3 ปี หากไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาจะต้องชดใช้เป็นเงินจานวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
4. การสมัครสอบคัดเลือกเข้าโครงการ
4.1 นั ก เรี ย นที่ ประสงค์ จ ะสมั ค รสอบคั ด เลื อ กเข้ า โครงการจะต้ อ งสมั ค รสอบคั ด เลือ กประเภทโควตาภาคเหนื อ
ปี ก ารศึ ก ษา 2560
ระหว่ า งวั น ที่ 15 – 23 สิ ง หาคม 2559
และช าระค่ า สมั ค ร 500 บาทก่ อ น
และสมัครโครงการผลิตแพทย์เพิม่ เพื่อชาวชนบทอีกครั้งและชาระค่าสมัครอีก 200 บาท ทั้ง 2 โครงการ สมัครทาง
Internet http://www.reg.cmu.ac.th หลังจากกรอกข้อมูลการสมัครแล้ว นักเรียนไม่มีสิทธิ์เลือกการสอบคัดเลือก
โครงการพิเศษอื่นที่สมัครสอบพร้อมโควตาภาคเหนือ
4.2 นักเรียนที่ใช้สิทธิ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตอ้ งแสดงความจานงในการเลือกสถานที่ฝกึ ปฏิบัตงิ านเรียนรู้ ในชั้นปีที่
4-6 ณ โรงพยาบาลลาปาง หรือโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แห่งใดแห่งหนึ่ง ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.3
ในวันทาสัญญา
5. เกณฑ์การสอบคัดเลือก
ใช้ ค ะแนนจากการสอบคั ด เลือ กนั ก เรี ย นในเขตพั ฒ นาภาคเหนือ ประเภทโควตาภาคเหนื อ เพื่ อ เข้ า ศึก ษาใน
มหาวิ ทยาลั ย เชีย งใหม่ ปี ก ารศึก ษา 2560 โดยใช้รายวิ ชาของรหั ส 0001 คณะแพทยศาสตร์ ได้ แ ก่ วิชา 01 ภาษาไทย
02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 03 ภาษาอังกฤษ 04 วิทยาศาสตร์ 1 05 คณิตศาสตร์ 1
และจะพิจารณาคะแนนก่อนรหัส 0001 ผู้ทไี่ ด้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทแล้วจะไม่ถูก
นาไปพิจารณาในรหัส 0001 คณะแพทยศาสตร์ โควตาภาคเหนือ
6. จานวนรับนักศึกษา
จานวนและพื้นทีก่ ารรับนักศึกษาแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์
หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน ปีการศึกษา 2560 โดยประมาณ
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จังหวัด

เชียงใหม่
ลาปาง
แพร่
ลาพูน
แม่ฮ่องสอน
เชียงราย
น่าน
พะเยา
รวม
หมายเหตุ

จานวนรับ
โครงการผลิต
แพทย์เพิ่ม
เพือ่ ชาวชนบท
(CPIRD)
16
9
3
3
3
14
9
3
60

การฝึกปฏิบัตงิ าน
ในชัน้ คลินกิ (ปี 4–6)
รพ.
ลาปาง

รพ.
เชียงรายฯ

12
9
3
3
3
0
0
0
30

4
0
0
0
0
14
9
3
30

จานวนรับ
โครงการกระจาย
แพทย์หนึง่ อาเภอ
หนึง่ ทุน
(ODOD)
8*
5*
3*
2*
2*
8*
5*
3*
36*

การฝึกปฏิบตั งิ าน
ในชัน้ คลินกิ (ปี 4 – 6)
รพ.
ลาปาง

รพ.
เชียงรายฯ

6
5
3
2
2
0
0
0
18

2
0
0
0
0
8
5
3
18

รวม

24
14
6
5
5
22
14
6
96

- จานวนรับแต่ละจังหวัดอาจมีการเปลี่ยนหากคะแนนไม่เป็นไปตามเกณฑ์
- * หากสนใจสมัครโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน (ODOD) ให้ศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการฯ
7. การประกาศผลการสอบ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะประกาศผลการสอบข้อเขียนของผู้สมัครเข้าโครงการพร้อมกับการประกาศผลการสอบ
ข้อเขียนการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือฯ ปีการศึกษา 2560
8. การสอบสัมภาษณ์ ทดสอบความพร้อมและตรวจร่างกาย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะดาเนินการสอบสัมภาษณ์ ผู้สอบผ่านข้อเขียนพร้อมกับรหัส 0001 คณะแพทยศาสตร์
และทดสอบความพร้อม ตรวจร่างกายที่คณะแพทยศาสตร์ตามที่คณะฯกาหนด พร้อมยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
“ในกรณีผู้สอบผ่านได้ลงนามยืนยันเข้าศึกษากับสถาบันเรียบร้อยแล้ว สถาบันจะส่งชื่อ นามสกุล และเลขที่บัตร
ประจาตัวประชาชนของบุคคลนัน้ ไปยังสานักเลขาธิการกลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งให้ทุกสถาบันสมาชิก
ดาเนินการคัดชื่อบุคคลนั้นออกจากกลุ่มผู้มีสิทธิสอบในขั้นตอนต่ อไป หรือออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกของ
สถาบันสมาชิก(ถ้ามี) และสถาบันสมาชิกฯ จะคัดชื่อออกทันที ”
9. เกณฑ์การตัดสิน
9.1 มีสุขภาพจิตและกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ จากการทดสอบความพร้อมและตรวจร่างกาย
9.2 ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ของคณะกรรมการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์อย่างเป็นเอกฉันท์
9.3 ใช้คะแนนจากการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ประเภทโควตาภาคเหนือ
เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560

-4โดยคานวณจากคะแนนของรายวิชารหัส 0001 คณะแพทยศาสตร์ จานวน 5 รายวิชา ได้แก่ วิชา 01 ภาษาไทย
02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 03 ภาษาอังกฤษ 04 วิทยาศาสตร์ 1 05 คณิตศาสตร์ 1 ทั้งนี้คะแนนรวมที่คานวณ
ได้จะต้องไม่น้อย กว่า 300 คะแนน โดยแต่ละรายวิชา ต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่าร้อยละ 30 ยกเว้น วิชา 03 ภาษาอังกฤษ
ต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่าร้อยละ 50 โดยเรียงลาดับคะแนนจากมากไปหาน้อย
9.4 นอกเหนือจากนี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์และคณะกรรม
การบริหารประจาคณะแพทยศาสตร์ การตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอน ถือเป็นที่ส้นิ สุด
หากมีข้อสงสัยให้ยื่นคาร้องต่อคณะแพทยศาสตร์ ภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การสัมภาษณ์
10. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
10.1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะดาเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์เข้าศึกษาโครงการผลิตแพทย์
เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2560 และประกาศผลการสอบครัง้ สุดท้ายพร้อมโควตาภาคเหนือ
10.2 คณะฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
เพียง 60 ชื่อ เท่านัน้ ไม่มสี ารอง
10.3 หากมีการสละสิทธิ์ จะไม่เลื่อนผู้ที่ได้รับการพิจารณาในลาดับถัด ๆ ไปขึน้ มาแทนสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ.2559

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นเิ วศน์ นันทจิต)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

