
เกณฑ์การสมัคร คุณสมบัติ และองค์ประกอบการคัดเลือก 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (4 ปี) รอบรับตรงอิสระ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
เกณฑ์การสมัคร 
 1. เป็นผู้ที่สมัคร ผ่านระบบการรับแบบ Admission กลางปีการศึกษา 2561 มาแล้ว ตามประกาศรายชื่อ
ผู้ที่เป็นตัวส ารอง โดยผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ที่ได้สละสิทธิเข้าศึกษาทุกหลักสูตรของสถาบันพระบรมราชชนก
https://goo.gl/FHQyMJ 
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) แบบไม่ถ่วงน  าหนักคะแนน O–NET 
 3. มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั นพื นฐาน (O-NET) 5 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย (รหัสวิชา 01) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (รหัสวิชา 02) ภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 03) คณิตศาสตร์ (รหัสวิชา 04) และ
วิทยาศาสตร์ (รหัสวิชา 05) 
 4. มีผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test : GAT รหัสวิชา 85) 
 5. มีผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ (Professional and Academic 
Aptitude Test : PAT2 รหัสวิชา 72) โดยใช้ผลการสอบ GAT และ PAT2 ที่มีคะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชา 
และผลการทดสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
 6. กรณีผู้สมัคร เคยเลือกสมัครหลักสูตรระดับต่ ากว่าปริญญาตรีไว้เพียง 1 หลักสูตร ในระบบ Admission 
กลางปีการศึกษา 2561 สามารถสมัครหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้ 
 7. กรณีใช้สิทธิบุตรข้าราชการหรือข้าราชการบ านาญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข หรือพนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจ า สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องเป็นบุตรโดยก าเนิด หรือ
โดยสายโลหิตเท่านั น และต้องน าบัตรประตัวข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
พนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจ า ฉบับจริงพร้อมส าเนา มายืนยันเป็นหลักฐานในวันสัมภาษณ์ (โดยผู้เป็น
เจ้าของสิทธิ์จะต้องมีชีวิตอยู่ในวันแรกของการรับสมัคร) จะได้คะแนนเพิ่ม 100 คะแนน 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. คุณสมบัติทั่วไป 
 1.1 ไม่มีสถานะเป็นช้าราชการ 
 1.2 เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 16 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา 
 1.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติ
ทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ 
 1.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยถูกลงโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้
จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



 1.5 ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน 2561 และไม่เป็นภิกษุสามร
เณร ตามค าสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณร เรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างง
คฤหัสถ์ พ.ศ.2538 
2. คุณสมบัติเฉพาะ 

 2.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 150 เซนติเมตร 

 2.2 กรณีใช้สิทธิ์บุตรของข้าราชการหรือข้าราชการบ านาญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข หรือพนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจ า สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องเป็นบุตรโดย
ก าเนิดหรือโดยสายโลหิตเท่านั น 
 

3. คุณสมบัติทางการศึกษา 

 3.1 เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้ศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นโปรแกรมคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี  
  3.1.1) หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้รวมวิชาวิทยาศาสตร์ (โครงสร้าง 2) 25 หน่วยการเรียน หรือ
วิชาวิทยาศาสตร์ (โครงสร้าง 3) 23 หน่วยการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ (โครงสร้าง 1) 15 หน่วยการเรียน และวิชา
ภาษาอังกฤษ 12 หน่วยการเรียน 

  3.1.2) หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชา
พื นฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อย 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชา
พื นฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ต้องเรียนรายวิชา
พื นฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 

4. คุณสมบัติด้านสุขภาพ  
    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ และไม่เป็นโรคประจ าตัวซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังนี  
 4.1 โรคหัวใจที่มีพยาธิสภาพที่หัวใจ ทั งชนิดเป็นมาแต่ก าเนิด และมาเป็นภายหลัง จนเป็นอุปสรรคต่อ 

      การศึกษา 

 4.2 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี  
4.2.1) ตามบอดแม้เพียงข้างเดียว 

4.2.2) ตาบอดสี โดยเฉพาะแม่สี หรือตาบอกสีชนิดรุนแรง ซึ่งได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว 

4.2.3) ระดับการมองเห็นในตาข้างใดข้างหนึ่ง เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้ว ยังมีสายตาต่ ากว่า 6/12  
        หรือ 20/40 

4.2.4) ตาพิการ หรือมีความผิดปกติ เช่น ตาเหล่ 
 4.3 หูหนวก ชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ หรือหูตึงที่ใช้เครื่องช่วยฟัง (Hearing aid) แล้วการ 



ได้ยินไม่ปกติ แม้แต่งข้างเดียว หรือโรคหูอ่ืนๆ ซึ่งแพทย์เฉพาะทางและคณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการ
ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 4.4 วัณโรคปอดในระยะติดต่อเรื อรัง หรือโรคติดต่อในระยะอันตรายที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้
เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต้องการศึกษา 
 4.5 โรคความดันดลหิตสูง ซึ่งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการตรวจร่างกายเห็นว่ามีแนวโน้มเกิด
อันตรายจากคามเครียดระหว่างเรียน 
 4.6 โรคไตที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 
 4.7 โรคเบาหวานทุกระดับ 
 4.8 มีความผิดปกติทางจิตซึ่งควรได้รับการบ าบัดรักษา หรือมีสุขภาพจิตไม่สมบูรณ์ ซึ่งคณะกรรมการหรือ
คระอนุกรรมการตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 4.9 เสพสารเสพติดทุกชนิด และโรคพิษสุราเรื อรัง 
 4.10 โรคคนเผือก ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน เนื่องจากโรคนี เป็นโรคที่ร่างกาย
อ่อนแอและติดเชื อได้ง่าย 
 4.11 โรคและอาการอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานทางการพยาบาลและสาธารณสุข โดยพิจารณา
เป็นรายหลักสูตร เช่น 
4.11.1) รางการต้องไม่ผิดรูป หรือพิการจนเสียบุคลิกลักษณะ เช่น ศีรษะและส่วนประกอบของใบหน้าผิดรูป แขน 
ขา มือ หรือเท้าผิดรูป ซึ่งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการตรวจร่างกายเห็นไม่เหมาะสมต่อวิ ชาชีพและ
ลักษณะงาน 
4.11.2) กระดูก หรือกล้ามเนื อบางส่วนมีความพิการที่มีผลกระทบต่อสมรรถภาพการเคลื่อนไหวของร่างกาย เช่น 
เท้าปุก อัมพาตหรือมีกล้ามเนื อลีบ อ่อนแร ท าให้เสียบุคลิกภาพ ซึ่งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตรวจ
ร่างกายเห็นว่าไม่เหมาะสมต่อวิชาชีพและลักษณะงาน 
4.11.3) โรคเรื อน หรือโรคผิวหนัง ที่มีความผิดปกติเห็นเด่นชัดจนเสียบุคลิกภาพ 
4.11.4) โรคเท้าช้าง 
4.11.5) โรคลมชัก ที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ อันจะก่อเกิดอันตรายต่อตนเอง และผู้อ่ืน เว้นแต่โรคลมชักที่ไม่มี
อาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นโรคลมชักท่ีควบคุมได้ 
   
 

 


