
 
 
 
 

      ประกาศ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
                       เรื่อง  การรับนักเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้านเจตคติ 
                                       และสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ 

       โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์” 
   ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

ร่วมกับ 
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
 

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับทบวงมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการผลิตแพทย์ตามโครงการ
กระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน ODOD  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
และกระจายแพทย์ในพ้ืนที่ชนบท ซึ่งในแต่ละปีการศึกษาจะก าหนดจัดสรรโควตาตามพ้ืนที่เพ่ือรับ
นักศึกษา โดยพิจารณาจากความขาดแคลนแพทย์ โดยที่จังหวัดเชียงรายได้รับการจัดสรรโควตาปีละ 
8 ทุนมาโดยตลอด จากนั้นโครงการ ODOD ได้สิ้นสุดลงในปี 2560 ด้วยเหตุผลด้านงบประมาณ    
แตมี่โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กลุ่มลดความเหลื่อมล้ า Inclusive track ขึ้นมาทดแทน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนด้อยโอกาสที่เรียนในโรงเรียนนอกเขต
อ าเภอเมืองได้เข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์  

จากผลการด าเนินการของจังหวัดเชียงรายในปีที่ผ่านมา กระบวนการเพ่ิมความเข้มแข็งทาง
วิชาการมีประโยชน์ส าหรับนักเรียน โดยการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับพึงพอใจ
มาก  คณะกรรมการบริหารโครงการฯ จึงเห็นควรให้มีโครงการติวแก่นักเรียนกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง
ถึงแม้ว่าการมาติวไม่ได้ท าให้มีสิทธิพิเศษที่จะได้รับในการสอบเข้าโครงการ Inclusive track แต่เพ่ือ
เป็นการเพ่ิมศักยภาพให้แก่นักเรียนเหล่านี้  รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนในเขตอ าเภอเมือง ด้วย    
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จึงได้จัดท าโครงการนี้ 
เพ่ือให้นักเรียนได้การเตรียมความพร้อมก่อนการสอบคัดเลือกของทางมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
1.วัตถุประสงค์ 

1.1  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเข้าสู่โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมแห่งประเทศไทย 
กลุ่มลดความเหลื่อมล้ า inclusive track   

1.2  เพ่ือให้มีการกระจายแพทย์ไปสู่ชนบทและปฏิบัติงานในชนบท ที่เป็นภูมิล าเนาของแพทย์ได้
อย่างยั่งยืน  เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ชนบทในระยะยาว 

1.3  เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ ให้กับนักเรียนใน   
จังหวัดเชียงราย  

 
 



2. คุณสมบัติผู้สมัคร 

ที่ประชุมมีมติให้คัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการติว คุณสมบัติตามประกาศของทาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดังนี้ 

 1. ผู้สมัครต้องมีภูมิล าเนาและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องมี
ภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้าน
เป็นหลักฐาน (หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย) และต้องไม่อยู่
ในเขตอ าเภอเมือง ยกเว้น จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดน่าน ให้สิทธิ์นักเรียนที่มีภูมิล าเนาในอ าเภอรอบนอก
และอ าเภอเมืองด้วย 

2. ต้องเป็นนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-5 และก าลังศึกษาอยู่ในชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัคร และต้องไม่อยู่ในเขตอ าเภอเมือง ยกเว้น จังหวัด
แม่ฮ่องสอน และจังหวัดน่าน 

      ทั้งนี้ต้องเป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5, ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2551 ที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนของโรงเรียนใน 8 จังหวัดคือ เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน 
เชียงราย พะเยา และ แม่ฮ่องสอน โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้ 

2.1 เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัคร 
ยกเว้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดน่าน ตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น 

2.2 เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัคร 
และต้องไม่อยู่ในเขตอ าเภอเมือง ยกเว้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดน่าน ตลอดปีการศึกษา 
2560 เท่านั้น 

2.3 เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัคร 
และต้องไม่อยู่ในเขตอ าเภอเมือง ยกเว้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดน่าน ตลอดปีการศึกษา 
2559 เท่านั้น 

3. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขต 8 จังหวัดที่ระบุข้างต้น นับถึงวันที่รับสมัคร โดยให้แสดงหลักฐาน
ด้วยการแนบส าเนาทะเบียนบ้านยื่นพร้อมใบสมัคร 

4. มีเกรดเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แต่ละชั้นปีไม่ต่ ากว่า 3.25 (ให้นักเรียน
กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและแสดงหลักฐานเกรดเฉลี่ย ชั้นม.4 และ ม.5 แยกกัน) 

 
3. เกณฑ์การคัดเลือก 
       พิจารณาจากคะแนนสอบวิชาสามัญสายวิทย์ 7 วิชา โดยได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 300 
คะแนน และแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30% ยกเว้นภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 40% 
กระบวนการคัดเลือก ที่ประชุมมีมติให้ 

3.1 สพม.36 ส ารวจจ านวนนักเรียนม.5 สายวิทย์ คณิตของโรงเรียน ในแต่ละอ าเภอ  
เพ่ือน าข้อมูลมาจัดสรรโควตาตามอ าเภอ  
3.2 สนามสอบ ได้แก่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 
3.3 สอบวิชาสามัญสายวิทย์ 7 วิชา ความรู้ ม.4, ม.5  

 

 



4. เป้าหมาย 
4.๑   คัดเลือกนักเรียนที่สมัครในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายให้เหลือ 8๐ คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม   

พัฒนาความพร้อมด้านเจตคติ  
4.๒   คัดเลือกนักเรียนจากข้อ ๓.๑ ให้เหลือ 4๐ คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็ง 

ทางด้านวิชาการ ก่อนการสอบคัดเลือกโควตาภาคเหนือ         
 

5. เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้านเจตคติและสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ 
5.1 การเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ใช่การได้สิทธิรับเลือกเข้าศึกษาตามโครงการ Inclusive Track แต่เป็น

การเตรียมความพร้อมเพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการสูงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย ดังกล่าวข้างต้น  

5.2 นักเรียนที่ศึกษาในเขตอ าเภอเมืองมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการแต่
ไม่มีสิทธิ์สอบโครงการ Inclusive Track  

 
6. การสมัครสอบคัดเลือกเข้าโครงการ 

6.๑  ขั้นตอนที่ ๑ การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านเจตคติ และสร้างความ
เข้มแข็งทางด้านวิชาการ 
6.๑.๑   รับสมัครนักเรียน ณ โรงเรียนที่เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในจังหวัดเชียงรายทุกแห่ง  

ในวันที่ 23 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม ๒๕61 
6.๑.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม ๒๕61 เวลา ๑๐.๐๐ น.  

ทางเว็บไซต์ www.meccr.com 
6.๑.๓  ก าหนดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อม  

ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ในวันอาทิตยท์ี่ 19 สิงหาคม ๒๕61 เวลา 
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยสอบในรายวิชา ดังนี้ 

 
ภาษาไทย           10๐ คะแนน สังคมศึกษา/ศาสนา/วัฒนธรรม        10๐ คะแนน 
คณิตศาสตร์      ๑0๐ คะแนน ภาษาอังกฤษ                              ๑0๐ คะแนน 
วิทยาศาสตร์          ๓0๐  คะแนน  
(ฟิสิกส์ ๑0๐ คะแนน , เคมี ๑0๐ คะแนน, ชีววิทยา ๑0๐ คะแนน) 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.meccr.com/


ตารางสอบ 
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต“หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์” 

ปีการศึกษา ๒๕๖2 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

ร่วมกับ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

วันอาทิตย์ที่ 19  สิงหาคม ๒๕61 เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 

 
เวลา นาที วิชา 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. ๖๐ นาท ี ภาษาอังกฤษ 

๐๙.๔๐ – ๑๒.๑๐  น. ๑๕๐ นาท ี
วิทยาศาสตร์ 

(ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ) 
๑๒.๑๐ – ๑๒.๕๕ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐  น. ๙๐ นาท ี คณิตศาสตร์ 
๑๔.๔๐ – ๑๕.๓๐  น. ๕๐ นาท ี ภาษาไทย 
๑๕.๔๐ – ๑๖.๓๐ น. ๕๐ นาท ี สังคมศึกษา 

 
6.๑.๔   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้านเจตคติ จ านวน 8๐ คน 

ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม ๒๕61 เวลา ๑๓.๐๐ น. ทางเว็บไซต์ www.meccr.com 
6.๑.๕   หลักฐานประกอบการรับสมัคร (หลักฐานไม่ครบจะไม่รับสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น) 

6.๑.5.๑  ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้านเจตคติและสร้างความ
เข้มแข็งทางด้านวิชาการ 

6.๑.5.๒  ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ๔ ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕)                       
เกรดเฉลี่ยแต่ละชั้นไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ จ านวน ๑  ชุด 

6.๑.5.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครและบิดาหรือมารดา             
หรือผู้ปกครอง  โดยชอบด้วยกฎหมาย จ านวน ๑ ชุด 

6.๑.5.๔  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและ บิดาหรือมารดา                         
หรือผู้ปกครอง โดยชอบด้วยกฎหมาย จ านวน  ๑  ชุด 

6.๑.5.๕  หากบิดาหรือมารดาทีเ่ป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยนัการโยกย้าย 
6.๑.5.๖  รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป (เขียนชื่อ-สกุล ด้านหลังทุกรูป) 

*ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 

 6.๒ ขั้นตอนที่ ๒ นักเรียน จ านวน 8๐ คน ร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้านเจตคติ 
6.๒.๑  ร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้านเจตคติ ในวันที่ 8 – 9 กันยายน  ๒๕61 
6.๒.๒ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็ง
ทางด้านวิชาการ และมีสิทธิ์สมัคร สอบคัดเลือกโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต“หลักสูตร
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์” จ านวน 4๐ คน ทางเว็บไซต์ 
www.meccr.com ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน ๒๕61 เวลา 10.๐๐ น. 

http://www.meccr.com/


6.๒.๓ รายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธิในการสมัครสอบคัดเลือกโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
“หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์”  
ในวันศุกร์ที ่22 กันยายน ๒๕61 เวลา ๑๐.๐๐ – 16.๐๐ น.  
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๓๗๕ ๖๗๖๕  

 
          ประกาศ  ณ  วันที่  23    กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕61 
 
 
          
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุลพงศ์  จันทร์ต๊ะ) 
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม 
 ผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
       โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 


