"แก้ไขเปลี่ยนแปลง"
ปฏิทินดาเนินการ
การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทย์แนวใหม่)
โครงการผลิตแพทย์แนวใหม่เพื่อชาวชนบท ประจาปีการศึกษา 2561
วัน/เดือน/ปี ทีด่ าเนินการ
ลาดับ
รายการ
เดิม
เปลี่ยนแปลงเป็น
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1.1 ระเบียบการ Download จาก http://www.admission.nu.ac.th
1.2 รับสมัครผ่านระบบเครือข่าย Internet
ได้ที่ http://www.admission.nu.ac.th
ชาระเงินค่าสมัคร ผ่านธนาคาร จานวนเงิน 1,000 บาท
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ได้ที่ http://www.admission.nu.ac.th
ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัครให้กับมหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกมีสิทธิส์ อบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งสุดท้าย
มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ที่รับการคัดเลือกให้สมาคมอธิการบดี
แห่งประเทศไทยเพื่อตัดสิทธิเ์ คลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House)
ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิเ์ คลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา
ยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา และชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และแสดงคุณวุฒิ
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13
14 เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

หมายเหตุ : กาหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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21 สืงหาคม 2560 ถึง
18 ธันวาคม 2560
12-18 ธันวาคม 2560

21 สืงหาคม 2560 ถึง
10 มกราคม 2561
4-10 มกราคม 2561

12-19 ธันวาคม 2560
12-23 ธันวาคม 2560

4-15 มกราคม 2561
4-15 มกราคม 2561

12-23 ธันวาคม 2560
18 เมษายน 2561
24-25 เมษายน 2561
26 เมษายน 2561
27 เมษายน 2561

4-19 มกราคม 2561
12 เมษายน 2561
19-20 เมษายน 2561
21 เมษายน 2561
25 เมษายน 2561

30 เมษายน 2561

30 เมษายน 2561

3--6 พฤษภาคม 2561
3-6 พฤษภาคม 2561
8 พฤษภาคม 2561
8 พฤษภาคม 2561
10-20 พฤษภาคม 2561 10-20 พฤษภาคม 2561
26-29 กรกฎาคม 2561 26-29 กรกฎาคม 2561
14 สิงหาคม 2561
14 สิงหาคม 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
โครงการการผลิตแพทยเพิ่มแหงประเทศไทย (แพทย 5 ป)
ประจําปการศึกษา 2561
__________________________________
ดวยมหาวิทยาลัยนเรศวร จะดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุ คคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
นเรศวร หลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต โครงการผลิ ต แพทย เ พิ่ ม แห ง ประเทศไทย (แพทย 5 ป )
ประจําปการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. รหัสวิชา 02020900322 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จํานวนรับ 55 คน
2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไมเกิน 30 ปบริบูรณ (นับถึงวันหมดเขตการรับสมัคร)
2.3 มีป ระสบการณ ในการทํ างานเกี่ ยวกับ การสาธารณสุขอยางน อย 2 ป (นั บ ถึงวัน หมดเขตการรับ
สมัคร) พรอมแนบใบรับรองมาในวันรับสมัคร
2.4 เป น ผู ที่ มีค วามประพฤติ เรี ย บร อ ย ตั้ งใจศึก ษาเล าเรีย นเต็ม ความสามารถ และจะปฏิ บั ติ ต าม
ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด
2.5 ไม เคยตองโทษตามคํ าพิ พากษาขอศาลถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต ในกรณี ความผิด อัน กระทํ าโดย
ประมาทหรือความผิดอันเปนลหุโทษ
2.6 เปนผูที่มีคะแนนจากการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ
(PAT) ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) สทศ. จัดสอบเดือนกุมภาพันธ 2561
และคะแนนการสอบวิชาเฉพาะกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท.) จัดสอบในเดือนมีนาคม
2561
3. คุณสมบัติเฉพาะ
3.1 เปนขาราชการ พนักงานราชการ หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ สําเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีสายวิทยาศาสตรสุขภาพ และไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญ ชา
ใหมาสมัครสอบคัดเลือก โดยในวันสมัครตองมีใบอนุญาตจากผูบังคับบัญชามาแสดง
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3.2 กรณี ที่ผูส มัครในขอ 3.1 ไม ครบจํานวนรับให รับ จากบุ คคลทั่วไป วุฒิป ริญญาตรีสายวิทยาศาสตร
สุขภาพ และจะต องไมมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (นครปฐม นนทบุ รี ปทุมธานี สมุ ทรปราการ
สมุทรสาคร)
3.3 ผูสมัครจะตองมีรายวิชาที่เทียบไดกับรายวิชา ดังตอไปนี้
3.3.1 ฟสิกส หรือฟสิกสทางการแพทย มีภาคทฤษฎีไมนอยกวา 2 หนวยกิต
3.3.2 เคมีทั่วไป มีภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมไมนอยกวา 3 หนวยกิต
3.3.3 เคมีอินทรีย มีภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมไมนอยกวา 3 หนวยกิต
โดยรายวิ ช าดั งกล า วที่ จ ะใช ในการเที ย บโอนจะต องเป น การเรี ย นรายวิ ช าที่ อยู ในหลั กสู ต รระดั บ
ปริญญาตรี ซึ่งผูสมัครสําเร็จการศึกษามา และมีรายละเอียดเนื้อหาจากคําอธิบายรายวิชาที่ครอบคลุมไมนอย
กวารอยละ 80 ตามแนบทายประกาศ ทั้งนี้ รายวิชาที่ใชเทียบจะตองมีผลการเรียนไมต่ํากวาระดับขั้น C (2.00)
ทั้ งภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บั ติ โดยคณะกรรมการพิจ ารณาการเทีย บรายวิชาของผูสมัครสอบคัดเลือกเพื่ อ
เขาศึ กษาในหลั กสู ตรแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต โครงการผลิ ตแพทย เพิ่ มแห งประเทศไทย (แพทย 5ป ) จะเป น
ผูพิจารณาและผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเปนที่สุด
ทั้งนี้ ผูสมัครที่ไมมีหรือไมสามารถเทียบไดในรายวิชาฟสิกส หรือ ฟสิกสทางการแพทย เคมีทั่วไป
และเคมี อิน ทรี ย ในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ สํ า เร็จ การศึ ก ษามา หากผ า นการสอบคั ด เลื อ กมี สิ ท ธิ์
เขาศึกษาแลวจะตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 256106 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย และรายวิชา 261105
ฟสิกสทางการแพทย ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และตองไดผลการเรียนแตละรายวิชาไมต่ํากวาระดับขั้น C
(2.00) กอนสําเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
3.4 ตองมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในสวนราชการหรือหนวยงานตางๆ ของรัฐไดหลังจากจบการศึกษา
แลว โดยตองสามารถทํ าสัญญาผูกพัน ฝายเดียว หรือสัญญาปลายเปดกับ รัฐบาลตามระเบี ยบและเงื่อนไขของ
รัฐบาลกับมหาวิทยาลัย
3.5 ตองมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเปนอุปสรรค
ตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังตอไปนี้
3.5.1 มีปญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเปนอันตรายตอตนเอง และ/หรือผูอื่น เชน โรคจิต
(psychotic disorders) โรคอารมณ ผิ ด ปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุ น แรง (severe neurotic
disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) โดยเฉพาะ antisocial personality disorders
หรื อ borderline personality disorders รวมถึ ง ป ญ หาทางจิ ต เวชอื่ น ๆ อั น เป น อุ ป สรรคต อ การศึ ก ษา
การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3.5.2 เปนโรคติดตอในระยะติดตออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายตอตนเอง ตอผูปวย หรือสงผลให
เกิดความพิการอยางถาวร อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3.5.3 เป น โรคไม ติ ด ต อ หรื อภาวะอั น เป น อุป สรรคต อ การศึก ษา ที่ อาจเกิด อั น ตรายตอ ตนเอง
ตอผูปวย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
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3.5.4 มีความพิการทางรางกายอันอาจเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
3.5.5 มีความผิดปกติในการไดยินทั้ งสองขาง โดยมีระดับการไดยิน เฉลี่ย ที่ความถี่ 500-2000
เฮิ ร ตซ สู ง กว า 40 เดซิ เบล และความสามารถในการแยกแยะคํ า พู ด (speech discrimination score)
น อยกวารอยละ 70 จากความผิ ด ปกติ ของประสาทและเซลล ป ระสาทการไดยิ น (sensorineural hearing
loss) อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3.5.6 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ และคณะกรรมการแพทยผูตรวจรางกายของสถาบันนั้น ๆ
เห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยมีระดับการมองเห็นใน
ตาขางดี เมื่อแกไขดวยแวนสายตาแลว แยกวา 6/12 หรือ 20/40
3.5.7 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิไดระบุไว และคณะกรรมการแพทยผูตรวจรางกาย เห็นวา
เปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ทั้งนี้สําหรับปญหาสุขภาพหรือโรคในขอ 3.5 หรือคุณสมบัติอื่นใดนอกเหนือจากประกาศฉบับนี้
ใหคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตรเปนผูพิจารณา และผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจํา
คณะแพทยศาสตรใหถือเปนที่สุด
4. องคประกอบในการสอบคัดเลือกและเกณฑการตัดสินผล
4.1 การคัดเลือกขั้นตอนที่ 1
4.1.1 ผูสมัครจะตองสอบวิชาเฉพาะกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย และสอบความ
ถนัดทั่วไป (GAT) และสอบวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ในปการศึกษา 2561 เทานั้น
4.1.2 ผูสมัครจะตองยื่นคะแนน ดังตารางดานลางนี้
การสอบที่ใช

1. คะแนนสอบวิ ช าเฉพาะของกลุ ม สถาบั น แพทยศาสตรแ ห ง
ประเทศไทย (กสพท.) ในปการศึกษา 2561
2. คะแนนสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ในปการศึกษา 2561
ที่จัดสอบโดย สทศ.
3. คะแนนสอบความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT1)
ในปการศึกษา 2561
4. คะแนนสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT2)
ในปการศึกษา 2561

คาน้ําหนัก
คิดเปนรอยละ

30
30
10
30

เงื่อนไขเพิ่มเติม

คะแนนแตละการสอบ
จะตองไมนอยกวารอยละ
30 และคะแนนรวมทุก
การสอบที่เปนไปตาม
สัดสวนคาน้ําหนักที่
กําหนดขางตน ตองได
รวมกันไมนอยกวารอยละ
40

ตัวอยางการคํานวณ ตัวอยางเชน ผูสมัครมีคะแนน ดังนี้ GAT=250 PAT1=200 PAT2=275
กสพท. = 280
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การคํานวณคะแนน GAT/PAT
GAT/PAT
= 10*คาน้ําหนัก*คะแนนที่ได/คะแนนเต็ม
คะแนน GAT
= 10*30*250/300 = 250 คะแนน
คะแนน PAT1
= 10*10*200/300 = 66.66 คะแนน
คะแนน PAT2
= 10*30*275/300 = 275 คะแนน
คะแนน กสพท.
= 10*30*280/300 = 280 คะแนน
การคํานวณคะแนนรวม
คะแนนรวม
= คะแนน GAT + คะแนน PAT1 + คะแนน PAT2
+ คะแนน กสพท.
= 250 + 66.66 + 275 + 280
= 871.66 คะแนน
4.1.3 จะเริ่มพิ จ ารณาจากผู ส มั ครที่ มีคุณ สมบั ติเฉพาะในขอ 3.1ที่ยื่ น เอกสารครบถวนตามเวลาที่
กํ า หนด และคะแนนของผู ส มั ครจะต อ งเป น ไปตามเกณฑ ข อ 4.1.2 จึ งจะมี สิท ธิ์ นํ าคะแนนของผู ส มั ค รมา
เรียงลําดับคะแนนจากมากที่สุดไปหาคะแนนนอยที่สุด ผูที่ผานการคัดเลือกขั้นตอนที่ 1 คือ ผูที่มีลําดับคะแนน
สูงสุด 110 คนแรก เพื่อนํารายชื่อเขาสูการคัดเลือกขั้นตอนที่ 3 ตอไป
4.1.4 หากมี ผู ผ านการคั ด เลื อ กตามเกณฑ ข างต น ไม ค รบตามจํ านวน ให ขึ้ น อยู กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของ
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
4.2 การคัดเลือกขั้นตอนที่ 2
4.2.1 จะนํารายชื่อผูสมัครที่มีคุณสมบัติเฉพาะในขอ 3.1 ที่ไมผานการคัดเลือกขั้นตอนที่ 1 และ
รายชื่อผูสมัครที่มีคุณสมบัติเฉพาะในขอ 3.2 มารวมกัน และนําคะแนนของผูสมัครดังกลาวมาคํานวณคะแนน
จากคะแนนสอบตามตารางขางลาง
การสอบที่ใช

คาน้ําหนัก
คิดเปนรอยละ
1. คะแนนสอบวิ ช าเฉพาะของกลุ ม สถาบั น แพทยศาสตรแ ห ง
30
ประเทศไทย (กสพท.) ในปการศึกษา 2561
2. คะแนนสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ในปการศึกษา 2561
30
ที่จัดสอบโดย สทศ.
3. คะแนนสอบความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT1)
10
ในปการศึกษา 2561
4. คะแนนสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT2)
30
ในปการศึกษา 2561
ตัวอยางการคํานวณ ตัวอยางเชน ผูสมัครมีคะแนน ดังนี้ GAT=250 PAT1=200 PAT2=275
กสพท. = 280
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การคํานวณคะแนน GAT/PAT
GAT/PAT
= 10*คาน้ําหนัก*คะแนนที่ได/คะแนนเต็ม
คะแนน GAT
= 10*30*250/300 = 250 คะแนน
คะแนน PAT1
= 10*10*200/300 = 66.66 คะแนน
คะแนน PAT2
= 10*30*275/300 = 275 คะแนน
คะแนน กสพท.
= 10*30*280/300 = 280 คะแนน
การคํานวณคะแนนรวม
คะแนนรวม
= คะแนน GAT + คะแนน PAT1 + คะแนน PAT2
+ คะแนน กสพท.
= 250 + 66.66 + 275 + 280
= 871.66 คะแนน
4.2.2 การพิจารณาคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 จะพิจารณาจากคะแนนของผูสมัคร จะตองเปนไปตามเกณฑ
ขอ 4.2.1 นํามาเรียงลําดับคะแนนจากมากที่สุดไปหาลําดับคะแนนนอยที่สุด โดยจํานวนผูผานการคัดเลือก
ขั้น ตอนที่ 2 จะเท ากับ จํานวน 110 คน ลบด วยจํานวนผูผานการคัด เลือกขั้น ตอนที่ 1 เพื่อนํารายชื่อเขาสู
กระบวนการคัดเลือกขั้นตอนที่ 3 ตอไป
4.2.3 หากมี ผู ผ านการคั ด เลื อ กตามเกณฑ ข างต น ไม ค รบตามจํ านวน ให ขึ้ น อยู กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของ
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
4.3 การคัดเลือกขั้นตอนที่ 3
4.3.1 นํ ารายชื่ อ ผู ส มั ค รที่ ผ านการคั ดเลื อกขั้ น ตอนที่ 1 และ 2 มาพิ จ ารณาด ว ยองค ป ระกอบใน
การคัดเลือก ดังนี้
องคประกอบที่ใช
คาน้ําหนัก
คิดเปนรอยละ
1. คะแนนทดสอบความรูภาษาอังกฤษ CEPT
30
2. ใบ recommend
20
(แบบฟอรมและขอกําหนดของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เทานั้น)
3. แฟมสะสมงาน (Portfolio)
30
(แบบฟอรมและขอกําหนดของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เทานั้น)
4. คุณสมบัติเรื่องตนสังกัดของผูสมัคร
10
5. เกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี
10
4.3.2 พิ จ ารณาคั ด เลื อกตามองค ป ระกอบในการคั ด เลื อกขั้ น ตอนที่ 3 ให เหลื อผู ผ านการคั ด เลือ ก
ขั้นตอนที่ 3 จํานวน 55 คน
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4.3.3 การพิ จ ารณาจะนํ าค าน้ํ าหนั กคะแนนจากองค ป ระกอบ 5 ข อดั งตารางขางตน มาแปลงเป น
คะแนนรวม โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากที่สุดไปหาลําดับคะแนนนอยที่สุด เพื่อประกาศรายชื่อเปนผูสอบ
ผานขอเขียนมีสิทธิ์เขารับการตรวจรางกายและสอบสัมภาษณตามลําดับตอไป
4.3.4 หากมี ผู ผ านการคั ด เลื อ กตามเกณฑ ข างต น ไม ค รบตามจํ านวน ให ขึ้ น อยู กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของ
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
4.3.5 มหาวิทยาลั ย อาจประกาศรายชื่ อผู ผ านการคั ด เลื อกน อยกว าที่ ป ระกาศรับ หากคะแนนของ
ผูสมัครไมถึงเกณฑที่กําหนด
4.4 การคัดเลือกขั้นตอนที่ 4
ผูผานการคัดเลือกจากขั้นตอนที่ 3 เขารับการตรวจรางกาย สอบสัมภาษณ และยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา
หมายเหตุ
1. ผู ส มั ค รจะต อ งยื่ น เอกสารทั้ ง หมดให ค รบถ ว นตามเวลาที่ กํ า หนด หากไม ส ามารถกระทํ า ได
จะตัดสิทธิ์การสมัครทันที
2. คะแนนทดสอบความรูภาษาอังกฤษ คุณสมบัติเรื่องตนสังกัด เกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี
จะถูกนํามาคิด เปนน้ําหนักคะแนนตามที่คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวรกําหนด
3. ใบ recommend และ แฟ ม สะสมงาน จะมี ก ารตรวจเช็ ค ข อ มู ล ไปยั งแหล งอ างอิ ง หากพบว า
ไมเปนจริงตามที่ไดอางอิง คณะกรรมการคัดเลือกและสอบสัมภาษณสามารถพิจารณาตัดสิทธิ์ของผูสมัครได
ทันที
การตัดสินของคณะกรรมการแตละขั้นตอนถือเปนที่สิ้นสุด นอกเหนือจากนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการคั ด เลื อกบุ ค คลเข าศึ กษาหลักสูต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต และคณะกรรมการประจํ า คณะ
แพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร เป น ผู พิ จ ารณาและผลการพิ จ ารณาถื อเป น ที่ สุด หากมี ข อสงสั ย
สามารถยื่นคํารองตอคณะแพทยศาสตรภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
5. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ผูผานการคัดเลือกใหเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณ ฑิต โครงการผลิตแพทยเพื่อประเทศไทย
ในชั้ น ป ที่ 1 – 3 จะเรี ยนรายวิ ช าระดั บ เตรียมแพทย และปรีคลินิ ก (Pre-clinic) ณ มหาวิท ยาลั ย นเรศวร
สําหรับในชั้นปที่ 4 – 6 จะเรียนรายวิชาระดับคลินิก (Clinic) ณ ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาล
แพร ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพิจิตร และศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาล
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
6. เงื่อนไขหลังสําเร็จการศึกษา
เมื่อสําเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแลว ขาราชการ พนักงานราชการ และพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขที่ลาศึกษาตอ จะตองกลับจังหวัดตนสังกัด สําหรับบุคคลทั่วไป สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขจะจัดสรรพื้นที่ปฏิบัติงานใหภายหลังสําเร็จการศึกษา โดยจะตองเขารับราชการ หรือทํางาน หรือ
เข ารับ การฝ กอบรมเพิ่ มเติมตามคํ าสั่งของกระทรวงสาธารณสุ ขเป น เวลาไมน อยกวา 3 ป ติ ดตอกั น หากไม
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ยินยอมรับราชการ หรือทํางาน หรือเขารับการฝกอบรมภายในเวลาที่กําหนดตามคําสั่งดังกลาว จะตองชดใช
ใหแกกระทรวงสาธารณสุขเปนจํานวนเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถวน)
7. การสมัคร
7.1 การสมัคร
7.1.1 ผูสมัครสามารถดาวนโหลดระเบียบการผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไดที่เว็บไซต
http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม - 18 ธันวาคม 2560
7.1.2 ผูสมัครสามารถสมัครทดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ (Cambridge English Placement Test)
ไดที่เว็บไซต http://www.nulc.nu.ac.th (สําหรับบุคคลทั่วไป)
7.2 ขั้นตอนการสมัคร
7.2.1 ให ส มั ครผ านระบบเครือขายอิน เทอรเน็ตที่เว็บ ไซด http://www.admission.nu.ac.th
ระหวางวันที่ 12-18 ธันวาคม 2560
7.2.2 พิ มพใบสมั ครพรอมติดรูปถายในชองที่ กําหนด และนําใบสมัครไปชําระเงิน คาสมัครผาน
ธนาคารที่มหาวิทยาลัยกําหนด ระหวางวันที่ 12-19 ธันวาคม 2560
7.2.3 คาธรรมเนียมการสมัคร คนละ 1,000 บาท
7.2.4 ใหผูสมัครนําสงใบสมัคร และเอกสารหลักฐานการสมัครตามขอ 6 โดยจัดสงทางไปรษณีย
ให กับ มหาวิ ทยาลั ย ได ที่ หน วยรั บเข า ศึ ก ษา งานทะเบี ยนนิ สิต และประมวลผล กองบริการการศึก ษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก 65000 ระหวางวันที่ 12-21 ธันวาคม 2560
** ผู ส มั ค รสามารถตรวจสอบสถานะการสมั ค ร และการชํ า ระเงิ น ได ที่ เ ว็ บ ไซด
http://www.admission.nu.ac.th การสมัครจะสมบูรณเมื่อผูสมัครไดชําระเงินคาสมัครและสงใบสมัคร
พรอมหลักฐานการสมัครใหกับ หนวยรับเขาศึกษา งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว**
8. หลักฐานประกอบการสมัคร (หลักฐานไมครบจะไมรับสมัครไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
8.1 ใบสมัครที่สมัครผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต พรอมติดรูปถายดานบนขวามือ
8.2 สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ/พนักงานของรัฐ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
8.3 สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
8.4 สําเนาใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองคุณวุฒิ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
8.5 สําเนาใบแสดงผลการเรียน Transcript พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
*เอกสารใบรับรองใด ๆ ที่รับรองผลการเรียน ไมถือเปนใบแสดงผลการเรียน
8.6 สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล และหลักฐานการสมรส (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
จํานวน 1 ฉบับ
8.7 หนังสืออนุญาตและรับรองจากผูบังคับบัญชาหรือนายจาง พรอมประทับตราหนวยงาน ฉบับจริง
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หรือกรณีเปนเจาของกิจการใหยื่นเอกสารแสดงความเปนเจาของกิจการ
8.8 ใบรายงานคะแนนทดสอบความรูภ าษาอังกฤษ CEPT ซึ่งจัดสอบโดยสถานพัฒ นาวิชาการดาน
ภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
8.9 ใบ recommend ฉบับจริง 3 ฉบับ โดยใสซองปดผนึก มีลายเซ็นของผูเขียนทับตําแหนงที่ปดผนึก
(ตามแบบฟอรม และข อกํ าหนดของคณะแพทยศาสตร มหาวิท ยาลั ย นเรศวร) สามารถดูรายละเอีย ดและ
ดาวนโหลดไดที่เว็บไซต http://www.meded.nu.ac.th
8.10 แฟมสะสมงาน (Portfolio) ฉบับจริง 1 ฉบับ และสําเนา 2 ฉบับ (ตามแบบฟอรมและขอกําหนด
ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร) สามารถดูรายละเอียดและดาวนโหลดไดที่เว็บไซต
http://www.meded.nu.ac.th
8.11 คําอธิบายรายวิชาในรายวิชาที่เทียบไดกับรายวิชาฟสิกสหรือฟสิกสทางการแพทย เคมีทั่วไป และ
เคมีอินทรีย ที่ไดรับการรับรองจากสถาบันที่ผูสมัครสําเร็จการศึกษามา จํานวน 2 ฉบับ
“เอกสารสําเนาทุกฉบับใหรับรองสําเนาวาถายจากตนฉบับจริง ทุกฉบับ”
ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยนเรศวรตรวจสอบพบวาผูสมัครขาดคุณ สมบัติจนเป นเหตุใหไมสามารถ
สมัครสอบคัดเลือกได หรือหมดสิทธิ์ในการสมัคร มหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาสมัครสอบ
หมายเหตุ หากมหาวิทยาลัยนเรศวร ไดตรวจพบในภายหลังวาขอความที่แจงไวในใบสมัคร
หรือหลักฐานเอกสารตาง ๆ ของผูสมัคร ไมถูกตองตามความเปนจริง หรือเปนเอกสารปลอม
มหาวิทยาลัยนเรศวรจะดําเนินการตามกฎหมาย และใหพนสภาพนิสิตทันที
9. ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกมีสิทธิ์เขาตรวจรางกาย และสอบสัมภาษณ
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือกเขารับการตรวจรางกาย และสอบสัมภาษณ โดย
ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่เว็บไซด http://www.admission.nu.ac.th วันที่ 18 เมษายน 2561
10. ตรวจรางกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ 24 เมษายน 2561
11. สอบสัมภาษณ
วันที่ 26 เมษายน 2561
12. ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกครั้งสุดทาย
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษาโดยผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
ที่เว็บไซด http://www.admission.nu.ac.th วันที่ 27 เมษายน 2561
13. มหาวิทยาลัยสงรายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกใหกับสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย เพื่อตัดสิทธิ์
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เคลียริ่งเฮาส (Clearing House)
วันที่ 30 เมษายน 2561
14. ผูผานการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส (Clearing House)
วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561
15. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
16. ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
16.1 ผูไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ใหดําเนินการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา และ
พิ ม พ ใบ ชํ า ร ะ ค า ธ ร ร ม เนี ย ม ก า ร ศึ ก ษ า ผ า น ร ะ บ บ เค รื อ ข า ย อิ น เท อ ร เน็ ต ที่ เว็ บ ไซ ต
http://www.admission.nu.ac.th ระหวางวันที่ 10-20 พฤษภาคม 2561 และให นําไปชําระเงิน ผาน
เคานเตอรธนาคารตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
16.2 พิ มพ ใบกํ าหนดการยื่ น หลั ก ฐานรายงานตั ว ขึ้ น ทะเบี ย นนิ สิ ต มหาวิ ทยาลั ย นเรศวร ระดั บ
ปริญ ญาตรี ระบบรับ ตรง (โควตา), โครงการพิ เศษตางๆ และโครงการผลิตแพทยแนวใหมเพื่อชาวชนบท
ประจําปการศึกษา 2561
17. รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และแสดงคุณวุฒิ
วันที่ 26-29 กรกฎาคม 2561
18. เปดภาคเรียน ปการศึกษา 2561
วันที่ 14 สิงหาคม 2561
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560

(รองศาสตราจารย ดร.รสริน วองวิไลรัตน)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
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ภาคผนวก
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ผนวก 1
การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท (แพทยแนวใหม 5 ป)
ประจําปการศึกษา 2561

---------------------------------ดวยมหาวิทยาลัยนเรศวร จะใชผลคะแนนจากการทดสอบวัดความรูทั่วไป (GAT), ผลคะแนนจาก
การทดสอบวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการ
มหาชน) สทศ. และผลคะแนนทดสอบวิชาเฉพาะแพทย จากกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ตาม
องคประกอบที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยใหผูสมัครดําเนินการสมัครสอบ GAT, PAT และวิชาเฉพาะแพทย
ดวยตนเอง ตามกําหนดปฏิทินการจัดสอบ ดังนี้
1. กําหนดการจัดสอบ GAT/PAT โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ครั้ง
ที่ 1/2561 (กุมภาพันธ 2561) ปการศึกษา 2561 ดังนี้
1.1 รับสมัคร
ติดตามการรับสมัครไดที่ http://www.niets.or.th
1.2 สอบคัดเลือก
วันที่ 24-27 กุมภาพันธ 2561
1.3 ประกาศผลสอบ
วันที่ 5 เมษายน 2561
2. กําหนดการจัดการทดสอบวิชาเฉพาะแพทย โดยกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
2.1 รับสมัครทาง
ติดตามการรับสมัครไดที่ http://www 9.si.mahidol.ac.th
2.2 สอบวิชาเฉพาะ
วันที่ 10 มีนาคม 2561
2.3 ประกาศผลสอบ
ประมาณเดือนเมษายน 2561

12

ผนวก 2
หนังสืออนุญาต และรับรองจากผูบังคับบัญชา
วันที่.............................................................
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว..................................................................ตําแหนง..........................................
สถานที่ทํางาน................................................................อําเภอ..............................จังหวัด.......................... เปน
ผูบังคับบัญชาของ นาย/นาง/นางสาว....................................................................................................
ตําแหนง................................................ระดับ.......................สถานที่ทํางาน.................................................
ตําบล.............................อําเภอ................................ จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย..................
โทรศัพท (รหัสทางไกล) .................................................... โทรศัพทมือถือ ……………….
อนุญาตใหนาย/นาง/นางสาว...................................................................................สมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิต
แพทยเพื่อชาวชนบท (แพทยแนวใหม 5 ป) ประจําปการศึกษา 2561 และขอรับรองวา นาย/นาง/นางสาว
...........................................................................ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใน
ตํ า แหน ง
.................................................................. ตั้งแตวันที่......................................จนถึงปจจุบัน
รวมเวลา
......................ปจริง

ลงชื่อ................................................(ผูบังคับบัญชา)
(.....................................................................)
ตําแหนง.........................................................
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หมายเหตุ ผูสมัครโปรดประทับตราหนวยงานตนสังกัด

ภาคผนวก 3
คําอธิบายรายวิชา
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย
General and Organic Chemistry
ปริมาณสารสัมพั นธ โครงสรางอะตอม พั นธะเคมี เทอรโมไดนามิกคเคมี จลนศาสตรเคมี
การเรี ย กชื่ อ การเตรี ย มและปฏิ กิ ริ ย าของสารอิ น ทรี ย ป ระเภทต า งๆ ได แ ก อั ค เคน อั น คี น อั ล ไคน
สารอะโรมาติก ออรแกนโนฮาโลเจน แอลกอฮอล ฟนอล อีเธอร อัลดีไฮด คีโตน เอมีน กรดคารบอกซิลิก
และสารชีวโมเลกุล
Chemical Stoichiometry, Atomic Structure, Chemical Bonding,
Thermodynamic, Kinetic, Nomenclature, Preparation and Reactions of Organic Compounds
such as Alkane, Alkene, Alkyne, Aromatic Compounds, Organohalogen, Alcohol, Phenol,
Ether, Aldehyde, Ketone, Amine, Carboxylic acids and their derivatives, and Biomolecules
ฟสิกสทางการแพทย
Medical Physics
ทฤษฎีฟสิกสที่สัมพันธกับโครงสรางและหนาที่ของรางกายมนุษย สมดุลของแรง กําลังบิด
ความยืดหยุนของสาร การหมุน ความเฉื่อยดานการหมุน โมเมนตัมเชิงมุม กลศาสตรของไหลการลอยตัว
ความหนืด การไหลวนของกระแสเลือด ความตึงผิว แคพิลารีออสโมซิส การขยายตัวของปอด การเกิดความ
รอนในรางกาย กลามเนื้อ เสียง และการตอบสนอง คลื่นอัลทราโซนิกส กัมมันตภาพรังสี
Anthropometry, equilibrium of forces, torque, elasticity of material, rotation,
moment of inertia, angular momentum, fluid mechanics, buoyancy, viscosity, blood
circulation, surface tension, capillary, osmosis, lung expansion, heat in the body, muscle,
sound and response, ultrasonic waves, radioactivity

