ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบ 1
ประจาปีการศึกษา 2563
--------------------------------------มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร จะด าเนิ น การรั บ สมั ค รและคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาเข้ า ศึ ก ษาต่ อ
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังนี้
1. จำนวนที่รับ 40 คน
1.1 ประเภทโควตาในเขตพื้นที่ 4 จังหวัด (กาแพงเพชร ตาก พิจิตร สุโขทัย) จานวน 20 คน
1.2 ประเภททั่วไป จานวน 20 คน
2. กำหนดกำรรับสมัคร สอบวัดควำมรู้ สอบสัมภำษณ์และรำยงำนตัว
กำหนดกำร
รับสมัคร
ชาระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก
ทีธ่ นาคารกรุงไทย/เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11/เคาน์เตอร์แคชเชียร์ Big C
ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบวัดความรู้ และห้องสอบสัมภาษณ์
สอบคัดเลือก
* สอบข้อเขียน
* สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือกและทะเบียนสารอง
ยืนยันสิทธิ์ พร้อมพิมพ์ใบชาระเงินและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
(ตัวจริง) ที่ธนาคารกรุงไทย/เคาน์เตอร์เซอร์วสิ 7-11/เคาน์เตอร์
แคชเชียร์ Big C
ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อเพิ่มเติมสาหรับทะเบียนสารอง
ยืนยันสิทธิ์ พร้อมพิมพ์ใบชาระเงินและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
(ตัวสารอง) ที่ธนาคารกรุงไทย/เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11/เคาน์เตอร์
แคชเชียร์ Big C
กรอกข้อมูลการรายงานตัว ที่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th
เปิด-ปิดสาขาวิชา
* ปิดหลักสูตรที่มผี ู้มสี ิทธิ์มารายงานตัวไม่ถึง 10 คน
พร้อมแจ้งให้ดาเนินการเปลี่ยนสาขาวิชาในวันที่ 13 มิ.ย. 63
ส่งเอกสารการรายงานตัวด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
ปฐมนิเทศ
เปิดภาคเรียน 1/2563

วัน เดือน ปี
วันที่ 6 มกราคม 2563 – วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
ชาระเงินภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ที่เว็บไซต์
https://admission.kpru.ac.th
วันที่ 7 มีนาคม 2563
* เวลา 09.00 – 12.00 น.
* เวลา 13.00 – 15.00 น.
วันที่ 13 มีนาคม 2563
วันที่ 14 – 16 มีนาคม 2563

วันที่ 17 มีนาคม 2563
วันที่ 17 – 18 มีนาคม 2563

วันที่ 31 มีนาคม 2563 – 2 เมษายน 2563
วันที่ 1 มิถุนายน 2563

วันที่ 13 มิถุนายน 2563
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 – วันที่ 19 มิถุนายน 2563
วันที่ 6 กรกฎาคม 2563
(เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต)
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หมำยเหตุ 1. กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรรับสมัครบุคคล (ผู้สมัคร) เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้น
มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้สมัครทุกคน โดยส่งไปตรวจสอบตามสถาบัน หรือหน่วยงาน
ที่ให้วุฒิการศึกษาหรือออกเอกสารฉบับนั้น หากตรวจสอบพบว่ามีการปลอมแปลงวุฒิการศึกษา
หรือเอกสารเหล่านั้น มหาวิทยาลัยจะถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษานับตั้งแต่วันแรกของการลงทะเบียน
และจะดาเนินคดีตามกฎหมาย
3. เกณฑ์กำรรับสมัคร
3.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญจากสถานศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง เน้นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่าที่มี
หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต จะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50 หรือเป็นผู้ที่
กาลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้ายในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องมีใบรับรองจากทางโรงเรียนว่าเป็นนักเรียน
ที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาภาคเรียนสุดท้ายจริง
3.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีความพิการหรือผิดปกติทางด้านร่างกาย และจิตใจ
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพตามเกณฑ์สภาการพยาบาลกาหนดเช่น ตาบอดสี
ชนิดรุนแรง ความผิดปกติในการมองเห็น หูหนวกหรือหูตึง โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคลมชักที่ยังไม่สามารถ
ควบคุมได้ รวมถึงมีปัญหาทางจิตเวช เช่น โรคจิต (psychosis) โรคประสาทรุนแรง(severe neurosis)
หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality
รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ หรือความพิการอื่นๆ
3.3 มีส่วนสูงไม่ต่ากว่า 150 เซนติเมตร
3.4 มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษ
ในคดีอาญา
3.5 กรณีที่ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติต้องผ่านการทดสอบภาษาไทย
3.6 คุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่องการรับสมัคร
ผู้เข้าศึกษาประจาปีการศึกษาและประกาศของสภาการพยาบาล
3.7 ผ่านการสอบวัดความรู้ การสัมภาษณ์ และการตรวจร่างกาย
3.8 มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
หมำยเหตุ 1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข โดยต้องนาผลการตรวจร่างกายมาแสดงในวันรายงานตัวด้วยตนเองในวันที่ 13
มิถุนายน 2563 ได้แก่ ผลการตรวจร่างกายผลการตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR) ผลการตรวจตาบอดสี
การวัดระดับการมองเห็น ผลการตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี และการตรวจ
การได้ยิน Audiogram เฉพาะรายที่แพทย์สั่งตรวจเนื่องจากสงสัยว่าจะมีปัญหาการได้ยิน
2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยา
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
3. หำกไม่นำผลกำรตรวจร่ำงกำยทั้งหมดมำแสดงในวันรำยงำนตัวด้วยตนเอง
ในวันที่ 13 มิถุนำยน 2563 จะไม่มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
4. ผู้เข้าศึกษาที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จ
ขึ้นภายหลังจะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษา
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5. หากรายงานผลการตรวจร่างกาย ตามที่ระบุไว้มีข้อหนึ่งข้อใดที่ระบุว่าผิดปกติ
หลังจากที่ผู้สมัครได้ผ่านการสอบสัมภาษณ์แล้ว ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษา
4. เงื่อนไขกำรสมัคร
ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครหากภายหลังพบว่า
ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือข้อความที่ได้แจ้งไว้เป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัคร
เป็นเอกสารปลอม ผู้สมัครจะถูกถอนสิทธิ์ในการสมัครแม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม
5. คุณสมบัตเิ ฉพำะด้ำนควำมรู้และคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเรียน
5.1 คุณสมบัติด้านความรู้
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญจากสถานศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง เน้นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
5.2 คุณสมบัติด้านคุณลักษณะทั่วไป
5.2.1 ไม่เป็นภิกษุ ภิกษุณี สามเณรในพุทธศาสนา หากได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา
5.2.2 มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะแพร่กระจายเชื้อโรค
เท้าช้าง ในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคไตวาย
เรื้อรัง โรคสมองเสื่อม โรคทางจิตเวชในระยะปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
5.2.3 มีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
ข. เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนา และสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ค. ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติ
เสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
5.2.4 คุณลักษณะทางด้านจิตใจ มีคุณสมบัติดังนี้
ก. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
ข. มีจิตใจมุ่งพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม
ค. ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง
ง. ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้มีบุคลิกภาพผิดปกติอื่น อันจะเป็นอุปสรรคและก่อให้เกิด
ความเสียหายในการประกอบอาชีพ
6. สอบวัดควำมรู้ในรำยวิชำ
6.1 วิชาคณิตศาสตร์ 50 คะแนน
6.2 วิชาวิทยาศาสตร์ 50 คะแนน
6.3 วิชาภาษาไทย 50 คะแนน
6.4 วิชาภาษาอังกฤษ 50 คะแนน
6.5 วิชาความรู้ทั่วไป 50 คะแนน
7. เกณฑ์กำรประเมินผลกำรคัดเลือกพิจำรณำกำรผ่ำนเกณฑ์มำกกว่ำร้อยละ 60 ดังนี้
7.1 ประเภทโควตารับตรงในเขตพื้นที่ให้บริการ 4 จังหวัด (กาแพงเพชร ตาก พิจิตร สุโขทัย)
7.1.1 คะแนนสอบวัดความรู้ ร้อยละ 40
7.1.2 คะแนนบุคลิกภาพ ร้อยละ 30
7.1.3 คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และความสามารถพิเศษ ร้อยละ 30
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7.2 ประเภททั่วไป
7.2.1 คะแนนสอบวัดความรู้ ร้อยละ 50
7.2.2 คะแนนบุคลิกภาพ ร้อยละ 20
7.2.3 คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และความสามารถพิเศษ ร้อยละ 30
8. ขั้นตอนกำรสมัครเรียนสำมำรถสมัครเรียนได้ 2 ช่องทำงดังนี้
8.1 สมัครเรียนออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th
8.1.1 ศึกษาข้อมูล ตรวจสอบสาขาวิชาที่สนใจสมัครเรียน คุณสมบัติทั่วไป
คุณสมบัติเฉพาะเกณฑ์แต่ละสาขาวิชาที่ต้องการสมัครให้เข้าใจก่อนทาการสมัคร โดยศึกษาจากประกาศ
รับสมัครนักศึกษา
8.1.2 เข้าสู่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th >> สมัครเรียนภาคปกติหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (จันทร์-ศุกร์) >> ใส่รหัสบัตรประจาตัวประชาชน และคลิกเครื่องหมาย 
ฉันไม่ใช้อัตโนมัติ >> กรอกข้อมูลการสมัคร >> ส่งใบสมัคร
หมำยเหตุ 1.โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองและตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ
อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง
2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครและดาเนินการตามขั้นตอนการสมัคร
จนครบทุกขั้นตอน และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล
3. กรณีที่ผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูล เข้าสู่เว็บไซต์
https://admission.kpru.ac.th >> เลือกคอลัมน์ แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร >> ใส่รหัสบัตรประจาตัวประชาชน
คลิกเครื่องหมาย  ฉันไม่ใช้อัตโนมัติ >> แก้ไขข้อมูลการสมัคร >> คลิกปุ่ม แก้ไข
ข้อควรระวัง
1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวต่อรอบการสมัคร
2. ชื่อและนามสกุลที่ท่านกรอกลงในใบสมัครออนไลน์ จะต้องเป็นชื่อและนามสกุล
ที่ตรงกับบัตรประจาตัวประชาชน
3. กรุณาตรวจสอบเลขประจาตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขบัตร
ประจาตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบและรายงานตัว
4. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ
ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม (ส่งใบสมัคร) เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้ว
จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของผู้สมัครเอง
จะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติ
ข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศจะถือว่าขาดคุณสมบัติ และผู้สมัครจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
5. ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนจานวน 250 บาท เมื่อชาระค่าสมัครสอบแล้ว
ทางมหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนค่าสมัครสอบแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
8.2 สมัครเรียนด้วยตนเอง สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อาคารเรียนรวมและอานวยการ
(อาคาร 14) ชั้น 2 โทร.055-706547 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.40 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
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8.3. ขั้นตอนการชาระเงินค่าสมัคร
เข้าสู่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th >> เลือกคอลัมน์ พิมพ์ใบชาระเงินค่าสมัคร
สอบคัดเลือก >> ใส่รหัสบัตรประจาตัวประชาชน คลิกเครื่องหมาย  ฉันไม่ใช้อัตโนมัติ >> ตรวจสอบ
ข้อมูล>> พิมพ์ใบชาระเงิน
หมำยเหตุ นาใบชาระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก จานวน 250 บาท ไปชาระค่าสมัครสอบ
คัดเลือกได้ที่
1.งานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและ
อานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2.งานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
3.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
4.เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11
5.เคาน์เตอร์แคชเชียร์ Big C
8.4 ขั้นตอนการพิมพ์ใบสมัคร
เข้าสู่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th >> เลือกคอลัมน์
พิมพ์ใบสมัคร >> ใส่รหัสบัตรประจาตัวประชาชน คลิกเครื่องหมาย  ฉันไม่ใช้อัตโนมัติ >>
ตรวจสอบข้อมูล>> พิมพ์ใบสมัคร
9. หลักฐำนประกอบกำรสมัคร
9.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบออนไลน์หรือใบสมัครตามแบบฟอร์มของคณะพยาบาลศาสตร์
พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป (รูปถ่ายสี หน้าตรง แต่งกายชุดสุภาพไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 1 นิ้ว) จานวน 1 ชุด
9.2 เอกสารแสดงผลการเรียน GPAX ที่สาเร็จการศึกษา (6 ภาคเรียน) หรือใบรับรองจากทางโรงเรียน
ว่าเป็นนักเรียนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาภาคเรียนสุดท้ายจริง จานวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
และลงลายมือชื่อ
9.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (บัตรประจาตัวประชาชนต้องไม่หมดอายุ) จานวน 1 ฉบับ
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อ
9.4 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อ
9.5 รูปถ่ายสี หน้าตรง แต่งกายชุดสุภาพ ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
โดยเขียนชื่อ-สกุลด้านหลังรูป ติดบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบในกรอบมุมบนด้านขวา จานวน 1 รูป
9.6 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
และลงลายมือชื่อ
10. ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบวัดควำมรู้
ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาต่อจะต้องได้คะแนนสอบรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
หมำยเหตุ 1.ผู้สมัครที่ขาดสอบรายวิชาใดวิชาหนึ่งจะไม่พิจารณาผลการสอบคัดเลือก
2.ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่เว็บไซต์
https://admission.kpru.ac.th
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11. กำรยืนยันสิทธิ์และชำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จะให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ พร้อมชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา จานวน 5,800 บาท ที่ธนาคารกรุงไทย/เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11/เคาน์เตอร์
แคชเชียร์ Big C ดังนี้
1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริง ให้ยืนยันสิทธิ์ พร้อมชาระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา ในวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2563 ถ้าพ้นกาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยในรอบนี้
2. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวสารอง ให้ยืนยันสิทธิ์ พร้อมชาระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา ในวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2563 ถ้าพ้นกาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยในรอบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

