ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรือ่ ง การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาโครงการกระจายแพทยหนึง่ อาเภอหนึง่ ทุน (ODOD)
ปการศึกษา 2560
........................................
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ในการผลิตแพทย์โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอ
หนึ่งทุน(ODOD) แก่นักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลาปาง แพร่ น่าน พะเยา ลาพูน และ
แม่ฮ่องสอน ภายใต้การสนับสนุนของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประเมินผลใช้วิธีการเดียวกับนักศึกษาปกติ
โดยผ่านระบบการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการกระจาย
แพทย์ไปสู่ชนบท และปฏิบัติงานในชนบทที่เป็นภูมิลาเนาของแพทย์ได้อย่างยั่งยืน แก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในชนบทใน
ระยะยาว สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในชนบทในการเข้าศึก ษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อมีโอกาสในการศึกษาที่สูงขึน้ โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังนี้
1. คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัตทิ ั่วไปและคุณสมบัตเิ ฉพาะ ตามเกณฑ์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560
1.2 เป็นนักเรียนที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับภูมิลาเนาและการ
กาหนดเกณฑ์ภูมลิ าเนาในการรับนักเรียนแพทย์ ตามเกณฑ์ของสานักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อ
ชาวชนบท สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือที่ สธ 0212.01/1518 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2556
ดังนี้
1.2.1 ผู้สมัครต้องมีภูมิลาเนาและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องมี
ภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียน
บ้านเป็นหลักฐาน (หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย)
และต้องไม่อยู่ในเขตอาเภอเมือง ยกเว้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้สิทธิ์นักเรียนที่มีภูมิลาเนาในอาเภอรอบ
นอกและอาเภอเมืองด้วย
1.2.2 ต้องเป็นนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษา ปีที่ 4 – 6 ในโรงเรียนที่ตงั้ อยู่ในจังหวัด ที่สมัคร
ทั้งนี้ต้องเป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5, ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชนของโรงเรียน 8 จังหวัดที่ระบุข้างต้นโดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1.2.1. ต้องเป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในโรงเรียนที่ตั้งอยูใ่ นจังหวัดที่สมัคร
ตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านัน้
1.2.2. ต้องเป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในโรงเรียนที่ตั้งอยูใ่ นจังหวัดที่สมัคร
ตลอดปีการศึกษา 2558 เท่านัน้
1.2.3 ต้องเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในโรงเรียนที่ตั้งอยูใ่ นจังหวัดที่สมัคร
ตลอดปีการศึกษา 2557 เท่านัน้
1.3 มีเกรดเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แต่ละชั้นปีไม่ต่ากว่า 3.25
(ให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและแสดงหลักฐานเกรดเฉลี่ยชั้น ม.4 และ ม.5 แยกกัน )

-21.4 ผ่านการพิจารณาและเข้าร่วมกิจกรรมคัดกรองของคณะกรรมการเตรียมความพร้อมของ
แต่ละจังหวัด
2. เงือ่ นไขการศึกษา
2.1 นักศึกษาโครงการนีจ้ ะต้องฝึกปฏิบตั งิ านเรียนรูใ้ นชั้นปีที่ 4 - 6 ทีโ่ รงพยาบาลลาปางและ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แห่งใดแห่งหนึง่ ตามสัดส่วนดังนี้
การฝึกปฏิบัตงิ านในชัน้ คลินกิ (ชัน้ ปีที่ 4 – 6)
จังหวัด
ศูนย์แพทย์ฯลาปาง
ศูนย์แพทย์ฯเชียงราย
เชียงใหม่ (แยกจังหวัดในวันทาสัญญา)
6
2
ลาปาง
5
0
แพร่
3
0
ลาพูน
2
0
แม่ฮ่องสอน
2
0
เชียงราย
0
8
น่าน
0
5
พะเยา
0
3
รวม
18
18

รวม
8
5
3
2
2
8
5
3
36

2.2 ผู้ได้รบั การคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาเป็นเงินสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่ จ่ายจริง ไม่เกินปีละ
40,000 บาท(สี่หมื่นบาทถ้วน) ตลอดระยะเวลาการศึกษา 6 ปี และได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการยังชีพ
สาหรับเป็นค่าเช่าหอพักตามที่จา่ ยจริงไม่เกินเดือนละ 3,000 บาท และค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลเดือนละ 5,000 บาท
ตลอดระยะเวลาการศึกษา 6 ปี
2.3 หากไม่จบตามหลักสูตรภายใน 6 ปี จะไม่ได้รับทุนการศึกษาในปีต่อไป และหากเรียนไม่จบหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตตามที่กาหนดไว้ในสัญญาของกระทรวงสาธารณสุข จะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้รับไปทั้งหมด
3. เงือ่ นไขหลังสาเร็จการศึกษา
สามารถเป็นคู่สัญญากับกระทรวงสาธารณสุขเมื่อจบแล้วต้องออกปฏิบัตงิ านชดใช้ทุนภายหลังสาเร็จการศึกษาเป็น
เวลา 12 ปี ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด หรือหากไม่ปฏิบัตติ ามสัญญา จะต้องชดใช้ทุน
เป็นเงินจานวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
4. การสมัครสอบคัดเลือกเข้าโครงการ
4.1 ขัน้ ตอนที่ 1 การรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
4.1.1 แต่ละจังหวัดรับสมัครนักเรียนเพือ่ เข้ารับการพิจารณาคัดกรองรายชื่อ คัดกรองตัว บุคคล
และเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
(ประมาณเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2559)
4.1.2 หลักฐานประกอบการสมัคร (หลักฐานไม่ครบจะไม่รับสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้ )
4.1.2.1 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
4.1.2.2 ใบรายงานผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 เกรดเฉลีย่ แต่ละชั้นปีไม่ตากว่
่ า 3.25
พร้อมสาเนาจานวน 1 ฉบับ

-34.1.2.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร และบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วย
กฏหมาย จานวน 1 ชุด
4.1.2.4 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฏหมาย
จานวน 1 ชุด
4.1.2.5 หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มเี อกสารยืนยันการโยกย้าย
4.1.2.6 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
4.1.2.7 เอกสารรับรองรายได้ของครอบครัวจากผู้บังคับบัญชา หรือกานัน ผูใ้ หญ่บ้าน
*สาเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองสาเนาว่าถ่ายจากเอกสารฉบับจริงทุกฉบับ
4.1.3 การคัดกรองตัวบุคคลจะคัดกรองนักเรียนอย่างน้อยประมาณ 3 เท่าของโควตา
จังหวัดนัน้ ๆ (ประกาศรายชื่อประมาณสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม 2559)
4.2 ขั้นตอนที่ 2 นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเข้าโครงการจะต้องสมัครสอบคัดเลือก
ประเภทโควตาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 15 – 23 สิงหาคม 2559 และชาระ
ค่าสมัคร 500 บาทก่อน และสมัครโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน(ODOD) อีกครั้ง
และชาระค่าสมัครอีก 200 บาท ทั้ง 2 โครงการ สมัครทาง Internet http://www.reg.cmu.ac.th หลังจากกรอก
ข้อมูลการสมัครแล้ว นักเรียนไม่มสี ทิ ธิ์เลือกการสอบคัดเลือกโครงการพิเศษอื่นที่สมัครสอบพร้อมโควตาภาคเหนือ
4.3 ขัน้ ตอนที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพก่อนการสอบคัดเลือกของ
โครงการประมาณเดือนกันยายน - ตุลาคม 2559
5. เกณฑ์การสอบคัดเลือก
ใช้ ค ะแนนจากการสอบคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นในเขตพั ฒ นาภาคเหนื อ ประเภทโควตาภาคเหนื อ เพื่ อ เข้ า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ปี การศึกษา 2560 โดยใช้รายวิชาของรหั ส 0001 คณะแพทยศาสตร์ ได้ แก่ วิชา 01 ภาษาไทย
02 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 03 ภาษาอังกฤษ 04 วิทยาศาสตร์ 1 05 คณิตศาสตร์ 1 และจะพิจารณาคะแนนก่อน
รหัส 0001 ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน (ODOD) แล้วจะไม่ถูกนาไปพิจารณา
ในรหัส 0001 คณะแพทยศาสตร์ โควตาภาคเหนือ
6. จานวนรับนักศึกษา
จ านวน ไม่ เ กิ น 36 ทุ น ถ้ า ไม่ ค รบตามจ านวน จะยกยอดไปรวมกั บ โครงการผลิ ต แพทย์ เ พิ่ ม เพื่ อ ชาวชนบท
(เชียงใหม่ 8 ทุน,เชียงราย 8 ทุน,ลาปาง 5 ทุน, น่าน 5 ทุน, แพร่ 3 ทุน, พะเยา 3 ทุน ลาพูน 2 ทุน และแม่ฮ่องสอน 2 ทุน)
จังหวัด
เชียงใหม่
ลาปาง
แพร่
ลาพูน
แม่ฮ่องสอน
เชียงราย
น่าน
พะเยา
รวม

โครงการผลิตแพทย์เพิม่ เพือ่ ชาวชนบท
โครงการผลิตแพทย์เพือ่ ชาวชนบท(CPIRD)
โครงการกระจายแพทย์หนึง่ อาเภอหนึง่ ทุน(ODOD)
16
8*
9
5*
3
3*
3
2*
3
2*
14
8*
9
5*
3
3*
60
36*

หมายเหตุ.- จานวนรับแต่ละจังหวัดอาจมีการเปลีย่ นหากคะแนนไม่เป็นไปตามเกณฑ์

รวม
24
14
6
5
5
22
14
6
96

-47. การประกาศผลการสอบ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะประกาศผลการสอบของผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการพร้อมกับการประกาศผลการสอบ
ข้อเขียน การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือฯ ปีการศึกษา 2560
8. การสอบสัมภาษณ์ ทดสอบความพร้อมและตรวจร่างกาย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะดาเนินการสอบสัมภาษณ์ ผู้สอบผ่านข้อเขียนพร้อมกับรหัส 0001 คณะแพทยศาสตร์ และ
ทดสอบความพร้อม ตรวจร่างกายที่คณะแพทยศาสตร์ตามที่คณะฯ กาหนด พร้อมยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
“ในกรณีผู้สอบผ่านได้ลงนามยืนยันเข้าศึกษากับสถาบันเรียบร้อยแล้ว สถาบันจะส่งชื่อ นามสกุล และเลขที่บัตร
ประจาตัวประชาชนของบุคคลนัน้ ไปยังสานักเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งให้ทุกสถาบันสมาชิก
ดาเนินการคัดชือ่ บุคคลนั้นออกจากกลุม่ ผูม้ สี ทิ ธิสอบในขัน้ ตอนต่อไป หรือออกจากรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั การคัดเลือกของสถาบัน
สมาชิก(ถ้ามี) และสถาบันสมาชิกฯ จะคัดชื่อออกทันที ”
9. เกณฑ์การตัดสิน
9.1 มีสุขภาพจิตและกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ จากการทดสอบความพร้อม และตรวจร่างกาย
9.2 ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ของคณะกรรมการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์อย่างเป็นเอกฉันท์
9.3 ใช้ค ะแนนจากการสอบคั ดเลือ กนั ก เรี ย นในเขตพั ฒ นาภาคเหนือ ประเภทโควตาภาคเหนือ เพื่อ เข้ า ศึก ษาใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 จานวน 5 รายวิชา ได้แก่ วิชา 01 ภาษาไทย 02 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 03 ภาษาอังกฤษ 04 วิทยาศาสตร์ 1 05 คณิตศาสตร์ 1
ทั้ ง นี้ คะแนนรวมที่ ค านวณได้ จะต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า 300 คะแนน โดยแต่ ล ะรายวิ ช าต้ อ งผ่ า นเกณฑ์
ขั้นต่า 30 % ยกเว้นวิชา 03 ภาษาอังกฤษ ต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่าร้อยละ 40 โดยเรียงลาดับคะแนนจากมากไปหา
น้อย
9.4 นอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ และคณะกรรมการบริหาร
ประจาคณะแพทยศาสตร์ การตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอน ถือเป็นที่สิ้นสุด หากมีข้อสงสัยให้ย่ืนคาร้อง
ต่อคณะแพทยศาสตร์ภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์
10. การประกาศรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิ์เข้าศึกษา
10.1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะดาเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์เข้าศึกษาโครงการกระจายแพทย์
หนึง่ อาเภอหนึง่ ทุน (ODOD) ปีการศึกษา 2560 และประกาศผลการสอบครัง้ สุดท้าย พร้อมโควตาภาคเหนือ
10.2 คณะฯ ประกาศรายชื่อผู้ทไี่ ด้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการฯ เพียง 36 ชื่อเท่านัน้ ไม่มสี ารอง
10.3 หากมีการสละสิทธิ์ จะไม่เลือ่ นผู้ที่ได้รับการพิจารณาในลาดับถัด ๆ ไปขึน้ มาแทนสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นเิ วศน์ นันทจิต)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

