
เดมิ เปลี่ยนแปลงเป็น
1 1.1 ระเบยีบการ Download จาก http://www.admission.nu.ac.th 21 สืงหาคม 2560 ถึง 21 สืงหาคม 2560 ถึง

 18  ธนัวาคม  2560 10 มกราคม 2561

1.2  รับสมัครผ่านระบบเครือข่าย Internet   12-18  ธนัวาคม  2560  4-10 มกราคม 2561
ได้ที่ http://www.admission.nu.ac.th 

2 ช าระเงินค่าสมัคร ผ่านธนาคาร จ านวนเงิน 1,000 บาท  12-19  ธนัวาคม  2560  4-15 มกราคม 2561
3 ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  12-23  ธนัวาคม  2560 4-15 มกราคม 2561

ได้ที่ http://www.admission.nu.ac.th
4 ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัครใหก้ับมหาวทิยาลัย  12-23  ธนัวาคม  2560 4-19 มกราคม 2561
5 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกมีสิทธิส์อบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย 18  เมษายน 2561 12  เมษายน 2561
6 ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยนเรศวร จังหวดัพษิณุโลก 24-25  เมษายน 2561 19-20  เมษายน 2561
7 สอบสัมภาษณ์ 26  เมษายน 2561 21  เมษายน 2561
8 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกคร้ังสุดทา้ย 27  เมษายน 2561 25  เมษายน 2561
9 มหาวทิยาลัยส่งรายชื่อผู้ที่รับการคัดเลือกใหส้มาคมอธกิารบดี

แหง่ประเทศไทยเพื่อตัดสิทธิเ์คลียร่ิงเฮ้าส์ (Clearing House)

10 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิเ์คลียร่ิงเฮ้าส์ (Clearing House) 3--6 พฤษภาคม 2561 3-6 พฤษภาคม 2561

11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษา 8  พฤษภาคม 2561 8  พฤษภาคม 2561

12 ยืนยันสิทธิเ์ข้าศึกษา และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 10-20 พฤษภาคม 2561 10-20 พฤษภาคม 2561

13 รายงานตัวขึ้นทะเบยีนเปน็นิสิต และแสดงคุณวฒิุ 26-29 กรกฎาคม  2561 26-29 กรกฎาคม  2561

14 เปดิภาคเรียน ปกีารศึกษา 2561 14  สิงหาคม 2561 14  สิงหาคม 2561

หมายเหต ุ :   ก าหนดการอาจปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม

"แก้ไขเปลี่ยนแปลง"
ปฏิทินด าเนินการ

การสมคัรสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทย์แนวใหม)่
 โครงการผลิตแพทย์แนวใหมเ่พ่ือชาวชนบท  ประจ าปีการศึกษา 2561

 30  เมษายน 2561

ล าดบั รายการ
วัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนินการ

 30  เมษายน 2561
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ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

โครงการการผลิตแพทยเพ่ิมแหงประเทศไทย (แพทย 5 ป) 

  ประจาํปการศึกษา 2561 

__________________________________ 

 

 ดวยมหาวิทยาลัยนเรศวร จะดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย   

นเรศวร  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณ ฑิต  โครงการผลิตแพทย เพ่ิมแห งประเทศไทย  (แพทย  5 ป )  

ประจําปการศึกษา 2561  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

1. รหัสวิชา 02020900322 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  จํานวนรับ 55 คน  
 

2. คุณสมบัติท่ัวไป 

2.1 มีสัญชาติไทย 

2.2 มีอายุไมเกิน 30 ปบริบูรณ (นับถึงวันหมดเขตการรับสมัคร) 

2.3 มีประสบการณในการทํางานเก่ียวกับการสาธารณสุขอยางนอย 2 ป (นับถึงวันหมดเขตการรับ

สมัคร) พรอมแนบใบรับรองมาในวันรับสมัคร 

2.4 เปนผู ท่ีมีความประพฤติเรียบรอย  ตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตาม

ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด 

2.5 ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาขอศาลถึงท่ีสุดใหจําคุก  เวนแตในกรณีความผิด อันกระทําโดย

ประมาทหรือความผิดอันเปนลหุโทษ 

2.6 เปนผูท่ีมีคะแนนจากการทดสอบวัดความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ 

(PAT) ตามท่ีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) สทศ. จัดสอบเดือนกุมภาพันธ 2561 

และคะแนนการสอบวิชาเฉพาะกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท.) จัดสอบในเดือนมีนาคม 

2561 
 

3. คุณสมบัติเฉพาะ 

3.1  เปนขาราชการ พนักงานราชการ หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง 

สาธารณสุข ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายวิทยาศาสตรสุขภาพ และไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา 

ใหมาสมัครสอบคัดเลือก โดยในวันสมัครตองมีใบอนุญาตจากผูบังคับบัญชามาแสดง  
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3.2 กรณีท่ีผูสมัครในขอ 3.1 ไมครบจํานวนรับใหรับจากบุคคลท่ัวไป วุฒิปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร

สุขภาพ และจะตองไมมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 

สมุทรสาคร)  

3.3 ผูสมัครจะตองมีรายวิชาท่ีเทียบไดกับรายวิชา ดังตอไปนี้ 

3.3.1 ฟสิกส หรือฟสิกสทางการแพทย มีภาคทฤษฎีไมนอยกวา 2 หนวยกิต 

3.3.2 เคมีท่ัวไป มีภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

3.3.3 เคมีอินทรีย มีภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

โดยรายวิชาดังกลาวท่ีจะใชในการเทียบโอนจะตองเปนการเรียนรายวิชาท่ีอยูในหลักสูตรระดับ 

ปริญญาตรี ซ่ึงผูสมัครสําเร็จการศึกษามา และมีรายละเอียดเนื้อหาจากคําอธิบายรายวิชาท่ีครอบคลุมไมนอย

กวารอยละ 80 ตามแนบทายประกาศ ท้ังนี้ รายวิชาท่ีใชเทียบจะตองมีผลการเรียนไมต่ํากวาระดับข้ัน C (2.00) 

ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยคณะกรรมการพิจารณาการเทียบรายวิชาของผูสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือ 

เขาศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทยเพ่ิมแหงประเทศไทย (แพทย 5ป) จะเปน 

ผูพิจารณาและผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเปนท่ีสุด 

ท้ังนี้ ผูสมัครท่ีไมมีหรือไมสามารถเทียบไดในรายวิชาฟสิกส หรือ ฟสิกสทางการแพทย เคมีท่ัวไป 

และเคมีอินทรีย ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษามา หากผานการสอบคัดเลือกมีสิทธิ ์

เขาศึกษาแลวจะตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 256106 เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรีย และรายวิชา 261105 

ฟสิกสทางการแพทย ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และตองไดผลการเรียนแตละรายวิชาไมต่ํากวาระดับข้ัน C 

(2.00) กอนสําเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

3.4 ตองมีคุณสมบัติท่ีจะปฏิบัติงานในสวนราชการหรือหนวยงานตางๆ ของรัฐไดหลังจากจบการศึกษา

แลว  โดยตองสามารถทําสัญญาผูกพันฝายเดียว หรือสัญญาปลายเปดกับรัฐบาลตามระเบียบและเง่ือนไขของ

รัฐบาลกับมหาวิทยาลัย 

3.5 ตองมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเปนอุปสรรค

ตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังตอไปนี้ 

3.5.1 มีปญหาทางจิตเวชข้ันรุนแรงอันอาจเปนอันตรายตอตนเอง และ/หรือผูอ่ืน เชน โรคจิต 

(psychotic disorders) โรคอารมณผิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (severe neurotic 

disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ  (personality disorders) โดยเฉพาะ antisocial personality disorders 

หรือ borderline personality disorders รวมถึงปญหาทางจิตเวชอ่ืนๆ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา   

การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

3.5.2 เปนโรคติดตอในระยะติดตออันตราย ท่ีอาจเกิดอันตรายตอตนเอง ตอผูปวย หรือสงผลให

เกิดความพิการอยางถาวร อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

3.5.3 เปนโรคไมติดตอหรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา ท่ีอาจเกิดอันตรายตอตนเอง  

ตอผูปวย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
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3.5.4 มีความพิการทางรางกายอันอาจเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม 

3.5.5 มีความผิดปกติในการไดยินท้ังสองขาง โดยมีระดับการไดยินเฉลี่ยท่ีความถ่ี 500-2000 

เฮิรตซ สูงกวา 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคําพูด (speech discrimination score)  

นอยกวารอยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลลประสาทการไดยิน (sensorineural hearing 

loss) อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

3.5.6 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ และคณะกรรมการแพทยผูตรวจรางกายของสถาบันนั้น ๆ 

เห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยมีระดับการมองเห็นใน

ตาขางดี เม่ือแกไขดวยแวนสายตาแลว แยกวา 6/12 หรือ 20/40 

3.5.7 โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซ่ึงมิไดระบุไว และคณะกรรมการแพทยผูตรวจรางกาย เห็นวา 

เปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ท้ังนี้สําหรับปญหาสุขภาพหรือโรคในขอ 3.5 หรือคุณสมบัติอ่ืนใดนอกเหนือจากประกาศฉบับนี้  

ใหคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตรเปนผูพิจารณา และผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจํา

คณะแพทยศาสตรใหถือเปนท่ีสุด 
 

4. องคประกอบในการสอบคัดเลือกและเกณฑการตัดสินผล 

4.1  การคัดเลือกข้ันตอนท่ี 1 

4.1.1 ผูสมัครจะตองสอบวิชาเฉพาะกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย และสอบความ

ถนัดท่ัวไป (GAT) และสอบวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ในปการศึกษา 2561 เทานั้น 

4.1.2 ผูสมัครจะตองยื่นคะแนน ดังตารางดานลางนี้  
 

การสอบท่ีใช 
คาน้ําหนัก 

คิดเปนรอยละ 

 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

1. คะแนนสอบวิชาเฉพาะของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหง

ประเทศไทย (กสพท.) ในปการศึกษา 2561 

30 คะแนนแตละการสอบ

จะตองไมนอยกวารอยละ

30 และคะแนนรวมทุก

การสอบท่ีเปนไปตาม

สัดสวนคาน้ําหนักท่ี

กําหนดขางตน ตองได

รวมกันไมนอยกวารอยละ

40 

2. คะแนนสอบความถนัดท่ัวไป (GAT) ในปการศึกษา 2561  

ท่ีจัดสอบโดย สทศ. 

30 

3. คะแนนสอบความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT1)  

ในปการศึกษา 2561 

10 

4. คะแนนสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT2)  

ในปการศึกษา 2561 

30 

 

ตัวอยางการคํานวณ ตัวอยางเชน  ผูสมัครมีคะแนน ดังนี้  GAT=250  PAT1=200  PAT2=275  

กสพท. = 280 
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 การคํานวณคะแนน  GAT/PAT   

  GAT/PAT    = 10*คาน้ําหนัก*คะแนนท่ีได/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 จะเริ่มพิจารณาจากผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะในขอ 3.1ท่ียื่นเอกสารครบถวนตามเวลาท่ี

กําหนด และคะแนนของผูสมัครจะตองเปนไปตามเกณฑขอ 4.1.2 จึงจะมีสิทธิ์นําคะแนนของผูสมัครมา

เรียงลําดับคะแนนจากมากท่ีสุดไปหาคะแนนนอยท่ีสุด ผูท่ีผานการคัดเลือกข้ันตอนท่ี 1 คือ ผูท่ีมีลําดับคะแนน

สูงสุด 110 คนแรก เพ่ือนํารายชื่อเขาสูการคัดเลือกข้ันตอนท่ี 3 ตอไป 

4.1.4 หากมีผูผานการคัดเลือกตามเกณฑขางตนไมครบตามจํานวน ใหข้ึนอยู กับดุลยพินิจของ

คณะกรรมการคัดเลอืกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

4.2  การคัดเลือกข้ันตอนท่ี 2 

4.2.1 จะนํารายชื่อผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะในขอ 3.1 ท่ีไมผานการคัดเลือกข้ันตอนท่ี 1 และ

รายชื่อผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะในขอ 3.2 มารวมกัน และนําคะแนนของผูสมัครดังกลาวมาคํานวณคะแนน

จากคะแนนสอบตามตารางขางลาง  

การสอบท่ีใช คาน้ําหนัก 

คิดเปนรอยละ 

1. คะแนนสอบวิชาเฉพาะของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหง

ประเทศไทย (กสพท.) ในปการศึกษา 2561 

30 

2. คะแนนสอบความถนัดท่ัวไป (GAT) ในปการศึกษา 2561  

ท่ีจัดสอบโดย สทศ. 

30 

3. คะแนนสอบความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT1)  

ในปการศึกษา 2561 

10 

4. คะแนนสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT2)  

ในปการศึกษา 2561 

30 

ตัวอยางการคํานวณ ตัวอยางเชน  ผูสมัครมีคะแนน ดังนี้  GAT=250  PAT1=200  PAT2=275  

กสพท. = 280 
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 การคํานวณคะแนน  GAT/PAT   

  GAT/PAT    = 10*คาน้ําหนัก*คะแนนท่ีได/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 การพิจารณาคัดเลือกข้ันตอนท่ี 2 จะพิจารณาจากคะแนนของผูสมัคร จะตองเปนไปตามเกณฑ

ขอ 4.2.1 นํามาเรียงลําดับคะแนนจากมากท่ีสุดไปหาลําดับคะแนนนอยท่ีสุด โดยจํานวนผูผานการคัดเลือก

ข้ันตอนท่ี 2 จะเทากับ จํานวน 110 คน ลบดวยจํานวนผูผานการคัดเลือกข้ันตอนท่ี 1 เพ่ือนํารายชื่อเขาสู

กระบวนการคัดเลือกข้ันตอนท่ี 3 ตอไป 

4.2.3 หากมีผูผานการคัดเลือกตามเกณฑขางตนไมครบตามจํานวน ใหข้ึนอยู กับดุลยพินิจของ

คณะกรรมการคัดเลอืกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
 

4.3  การคัดเลือกข้ันตอนท่ี 3 

 4.3.1 นํารายชื่อผูสมัครท่ีผานการคัดเลือกข้ันตอนท่ี 1 และ 2 มาพิจารณาดวยองคประกอบใน 

การคัดเลือก ดังนี้ 

องคประกอบท่ีใช คาน้ําหนัก 

คิดเปนรอยละ 

1. คะแนนทดสอบความรูภาษาอังกฤษ CEPT 30 

2. ใบ recommend  

(แบบฟอรมและขอกําหนดของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เทานั้น) 

20 

3. แฟมสะสมงาน (Portfolio)  

(แบบฟอรมและขอกําหนดของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เทานั้น)  

30 

4. คุณสมบัติเรื่องตนสังกัดของผูสมัคร      10 

5. เกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตร ี 10 
 

4.3.2 พิจารณาคัดเลือกตามองคประกอบในการคัดเลือกข้ันตอนท่ี 3 ใหเหลือผูผานการคัดเลือก

ข้ันตอนท่ี 3 จํานวน 55 คน 



 6 

4.3.3 การพิจารณาจะนําคาน้ําหนักคะแนนจากองคประกอบ 5 ขอดังตารางขางตน มาแปลงเปน

คะแนนรวม โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากท่ีสุดไปหาลําดับคะแนนนอยท่ีสุด เพ่ือประกาศรายชื่อเปนผูสอบ

ผานขอเขียนมีสิทธิ์เขารับการตรวจรางกายและสอบสัมภาษณตามลําดับตอไป 

4.3.4 หากมีผูผานการคัดเลือกตามเกณฑขางตนไมครบตามจํานวน ใหข้ึนอยู กับดุลยพินิจของ

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

4.3.5 มหาวิทยาลัยอาจประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกนอยกวาท่ีประกาศรับหากคะแนนของ

ผูสมัครไมถึงเกณฑท่ีกําหนด 

4.4  การคัดเลือกข้ันตอนท่ี 4 

  ผูผานการคัดเลือกจากข้ันตอนท่ี 3 เขารับการตรวจรางกาย สอบสมัภาษณ และยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา  
 

หมายเหตุ 

1. ผูสมัครจะตองยื่นเอกสารท้ังหมดใหครบถวนตามเวลาท่ีกําหนด หากไมสามารถกระทําได  

จะตัดสิทธิ์การสมัครทันที  

2. คะแนนทดสอบความรูภาษาอังกฤษ คุณสมบัติเรื่องตนสังกัด เกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี 

จะถูกนํามาคิด เปนน้ําหนักคะแนนตามท่ีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวรกําหนด 

3. ใบ recommend และ แฟมสะสมงาน จะมีการตรวจเช็คขอมูลไปยังแหลงอางอิง หากพบวา       

ไมเปนจริงตามท่ีไดอางอิง คณะกรรมการคัดเลือกและสอบสัมภาษณสามารถพิจารณาตัดสิทธิ์ของผูสมัครได

ทันที 

การตัดสินของคณะกรรมการแตละข้ันตอนถือเปนท่ีส้ินสุด นอกเหนือจากนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการประจําคณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนผูพิจารณาและผลการพิจารณาถือเปนท่ีสุด หากมีขอสงสัย

สามารถย่ืนคํารองตอคณะแพทยศาสตรภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือก 
  

5.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 ผูผานการคัดเลือกใหเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทยเพ่ือประเทศไทย 

ในชั้นปท่ี  1 – 3 จะเรียนรายวิชาระดับเตรียมแพทย และปรีคลินิก (Pre-clinic) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สําหรับในชั้นปท่ี 4 – 6 จะเรียนรายวิชาระดับคลินิก (Clinic) ณ ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาล 

แพร ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพิจิตร และศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาล

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
 

6.  เง่ือนไขหลังสําเร็จการศึกษา 

 เม่ือสําเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแลว ขาราชการ พนักงานราชการ และพนักงาน

กระทรวงสาธารณสุขท่ีลาศึกษาตอ จะตองกลับจังหวัดตนสังกัด สําหรับบุคคลท่ัวไป สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขจะจัดสรรพ้ืนท่ีปฏิบัติงานใหภายหลังสําเร็จการศึกษา โดยจะตองเขารับราชการ หรือทํางาน หรือ

เขารับการฝกอบรมเพ่ิมเติมตามคําสั่งของกระทรวงสาธารณสุขเปนเวลาไมนอยกวา 3 ปติดตอกัน หากไม
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ยินยอมรับราชการ หรือทํางาน หรือเขารับการฝกอบรมภายในเวลาท่ีกําหนดตามคําสั่งดังกลาว จะตองชดใช

ใหแกกระทรวงสาธารณสุขเปนจํานวนเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถวน) 
 

7.  การสมัคร 

7.1 การสมัคร 

     7.1.1  ผูสมัครสามารถดาวนโหลดระเบียบการผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไดท่ีเว็บไซต 

http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission  ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม - 18 ธันวาคม 2560 

    7.1.2 ผูสมัครสามารถสมัครทดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ (Cambridge English Placement Test)  

ไดท่ีเว็บไซต http://www.nulc.nu.ac.th (สําหรับบุคคลท่ัวไป)  

7.2 ข้ันตอนการสมัคร 

7.2.1 ใหสมัครผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีเว็บไซด http://www.admission.nu.ac.th 

ระหวางวันท่ี 12-18 ธันวาคม  2560   

7.2.2 พิมพใบสมัครพรอมติดรูปถายในชองท่ีกําหนด และนําใบสมัครไปชําระเงินคาสมัครผาน

ธนาคารท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ระหวางวันท่ี 12-19 ธันวาคม  2560   

7.2.3 คาธรรมเนียมการสมัคร   คนละ 1,000 บาท 

7.2.4 ใหผูสมัครนําสงใบสมัคร และเอกสารหลักฐานการสมัครตามขอ 6 โดยจัดสงทางไปรษณีย 

ใหกับมหาวิทยาลัย  ไดท่ี หนวยรับเขาศึกษา งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา  

มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัด

พิษณุโลก 65000  ระหวางวันท่ี 12-21 ธันวาคม 2560  

  ** ผูส มัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร และการชําระเงินได ท่ี เว็บไซด 

http://www.admission.nu.ac.th การสมัครจะสมบูรณเม่ือผูสมัครไดชําระเงินคาสมัครและสงใบสมัคร

พรอมหลักฐานการสมัครใหกับ หนวยรับเขาศึกษา งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว** 
 

8. หลักฐานประกอบการสมัคร (หลักฐานไมครบจะไมรับสมัครไมวากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน) 

 8.1 ใบสมัครท่ีสมัครผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 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 ท่ีรับรองผลการเรียน ไมถือเปนใบแสดงผลการเรียน 

8.6 สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล และหลักฐานการสมรส (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

จํานวน 1 ฉบับ 

 

8.7 หนังสืออนุญาตและรับรองจากผูบังคับบัญชาหรือนายจาง พรอมประทับตราหนวยงาน ฉบับจริง  

http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission%20%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://www.admission.nu.ac.th/
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หรือกรณีเปนเจาของกิจการใหยื่นเอกสารแสดงความเปนเจาของกิจการ 

8.8 ใบรายงานคะแนนทดสอบความรูภาษาอังกฤษ CEPT ซ่ึงจัดสอบโดยสถานพัฒนาวิชาการดาน

ภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ 

8.9 ใบ recommend ฉบับจริง 3 ฉบับ โดยใสซองปดผนึก มีลายเซ็นของผูเขียนทับตําแหนงท่ีปดผนึก 

(ตามแบบฟอรมและขอกําหนดของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร) สามารถดูรายละเอียดและ 

ดาวนโหลดไดท่ีเว็บไซต http://www.meded.nu.ac.th 

8.10 แฟมสะสมงาน (Portfolio) ฉบับจริง 1 ฉบับ และสําเนา 2 ฉบับ (ตามแบบฟอรมและขอกําหนด 

ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร) สามารถดูรายละเอียดและดาวนโหลดไดท่ีเว็บไซต  

http://www.meded.nu.ac.th  

 8.11 คําอธิบายรายวิชาในรายวิชาท่ีเทียบไดกับรายวิชาฟสิกสหรือฟสิกสทางการแพทย เคมีท่ัวไป และ

เคมีอินทรีย ท่ีไดรับการรับรองจากสถาบันท่ีผูสมัครสําเร็จการศึกษามา  จํานวน 2 ฉบับ 

  “เอกสารสําเนาทุกฉบับใหรับรองสําเนาวาถายจากตนฉบับจริง ทุกฉบับ” 

 ท้ังนี้ หากมหาวิทยาลัยนเรศวรตรวจสอบพบวาผูสมัครขาดคุณสมบัติจนเปนเหตุใหไมสามารถ

สมัครสอบคัดเลือกได หรือหมดสิทธิ์ในการสมัคร มหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาสมัครสอบ 
 

        หมายเหตุ  หากมหาวิทยาลัยนเรศวร   ไดตรวจพบในภายหลังวาขอความท่ีแจงไวในใบสมัคร     

     หรือหลักฐานเอกสารตาง ๆ ของผูสมัคร  ไมถูกตองตามความเปนจริง  หรือเปนเอกสารปลอม  

     มหาวิทยาลัยนเรศวรจะดําเนินการตามกฎหมาย  และใหพนสภาพนิสิตทันที 

 

9. ประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือกมีสิทธิ์เขาตรวจรางกาย และสอบสัมภาษณ 

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผูท่ีผานการคัดเลือกเขารับการตรวจรางกาย และสอบสัมภาษณ โดย

ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีเว็บไซด  http://www.admission.nu.ac.th วันท่ี  18  เมษายน  2561 
 

10. ตรวจรางกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  

วันท่ี  24  เมษายน   2561 
 

11.  สอบสัมภาษณ 

วันท่ี  26  เมษายน   2561 

 
 

12. ประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือกครั้งสุดทาย 

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูท่ีผานการคัดเลือกเขาศึกษาโดยผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต          

ท่ีเว็บไซด http://www.admission.nu.ac.th วันท่ี  27  เมษายน   2561 
 

 

13. มหาวิทยาลัยสงรายช่ือผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหกับสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย เพ่ือตัดสิทธิ์ 

http://www.admission.nu.ac.th/
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     เคลียริ่งเฮาส (Clearing House) 

วันท่ี  30  เมษายน  2561 
 

14.  ผูผานการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส (Clearing House) 

 วันท่ี  3-6  พฤษภาคม  2561 
 

15.  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา  

 วันท่ี   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 ท่ี เ ว็ บ ไซ ต 

http://www.admission.nu.ac.th  ระหวางวันท่ี  10-20  พฤษภาคม  2561 และใหนําไปชําระเงินผาน

เคานเตอรธนาคารตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

16.2  พิมพใบกําหนดการยื่นหลักฐานรายงานตัวข้ึนทะเบียนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร   ระดับ

ปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา), โครงการพิเศษตางๆ และโครงการผลิตแพทยแนวใหมเพ่ือชาวชนบท 

ประจําปการศึกษา 2561 
 

17.  รายงานตัวเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนนิสิต และแสดงคุณวุฒิ 

 วันท่ี  26-29  กรกฎาคม  2561   
 

18.  เปดภาคเรียน ปการศึกษา 2561 

วันท่ี  14  สิงหาคม  2561   
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

  ประกาศ  ณ วันท่ี    11    กรกฎาคม    พุทธศักราช   2560 

  

  

 

              (รองศาสตราจารย ดร.รสริน  วองวิไลรัตน) 

             รองอธิการบดี   ปฏิบัติราชการแทน 

           อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.admission/


 10 
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ผนวก 1 
 

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร  

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบท (แพทยแนวใหม 5 ป)  

ประจําปการศึกษา  2561 

---------------------------------- 
 

ดวยมหาวิทยาลัยนเรศวร   จะใชผลคะแนนจากการทดสอบวัดความรูท่ัวไป (GAT), ผลคะแนนจาก

การทดสอบวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)   จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการ

มหาชน) สทศ.  และผลคะแนนทดสอบวิชาเฉพาะแพทย จากกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย   ตาม

องคประกอบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   โดยใหผูสมัครดําเนินการสมัครสอบ GAT, PAT  และวิชาเฉพาะแพทย 

ดวยตนเอง ตามกําหนดปฏิทินการจัดสอบ ดังนี้ 

1. กําหนดการจัดสอบ GAT/PAT  โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ครั้ง

ท่ี 1/2561 (กุมภาพันธ  2561)  ปการศึกษา 2561  ดังนี้                                                                                                      

1.1 รับสมัคร   ติดตามการรับสมัครไดท่ี http://www.niets.or.th          

1.2 สอบคัดเลือก  วันท่ี 24-27 กุมภาพันธ  2561 

1.3 ประกาศผลสอบ   วันท่ี  5  เมษายน  2561  
  

2. กําหนดการจัดการทดสอบวิชาเฉพาะแพทย  โดยกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย 

           2.1  รับสมัครทาง  ติดตามการรับสมัครไดท่ี http://www 9.si.mahidol.ac.th 

     2.2  สอบวิชาเฉพาะ  วันท่ี 10  มีนาคม  2561 

              2.3  ประกาศผลสอบ  ประมาณเดือนเมษายน 2561 

 

 

 

 

http://www.niets.or.th/
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ผนวก 2 

 
หนังสืออนุญาต และรับรองจากผูบังคับบัญชา 

 

       วันท่ี.............................................................

ขาพเจา  นาย/นาง/นางสาว..................................................................ตําแหนง..........................................

สถานท่ีทํางาน................................................................อําเภอ..............................จังหวัด.......................... เปน

ผูบังคับบัญชาของ นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................... 

ตําแหนง................................................ระดับ.......................สถานท่ีทํางาน................................................. 

ตําบล.............................อําเภอ................................ จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย..................     

โทรศัพท  (รหัสทางไกล) ....................................................   โทรศัพทมือถือ  ………………. 

 อนุญาตใหนาย/นาง/นางสาว...................................................................................สมัครสอบคัดเลือก

บุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิต

แพทยเพ่ือชาวชนบท (แพทยแนวใหม 5 ป) ประจําปการศึกษา  2561 และขอรับรองวา     นาย/นาง/นางสาว

...........................................................................ปฏิบัติหนาท่ีใน                               ตําแหนง

.................................................................. ต้ังแตวันท่ี......................................จนถึงปจจุบัน          รวมเวลา

......................ปจริง 

 

 

 

     ลงชื่อ................................................(ผูบังคับบัญชา) 

     (.....................................................................) 

     ตําแหนง.........................................................  
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หมายเหตุ  ผูสมัครโปรดประทับตราหนวยงานตนสังกัด 
 

 

ภาคผนวก 3 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 

เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรีย        

  General and Organic Chemistry 

  ปริมาณสารสัมพันธ  โครงสรางอะตอม พันธะเคมี เทอรโมไดนามิกคเคมี  จลนศาสตรเคมี  

การเรียกชื่อ  การเตรียมและปฏิ กิริยาของสารอินทรียประเภทตางๆ ไดแก  อัคเคน  อันคีน  อัลไคน        

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  

  ทฤษฎีฟสิกสท่ีสัมพันธกับโครงสรางและหนาท่ีของรางกายมนุษย สมดุลของแรง  กําลังบิด  

ความยืดหยุนของสาร  การหมุน  ความเฉ่ือยดานการหมุน  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 
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