(-ราง-)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ ๗
ปการศึกษา ๒๕๖4
----------------------------------------ด ว ย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ รํ า ไพพรรณี มี ค วามประสงค จ ะเป ด
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ ๗ ปการศึกษา 2564 กํ าหนดรับ สมั คร
ตั้งแตวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แหงพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
และคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่ 1086/2562 เรื่อง การมอบอํานาจใหรองอธิการบดี คณบดี
ผู อํ า นวยการสถาบั น ผู อํ า นวยการสํ า นั ก ปฏิ บั ติ ร าชการแทนอธิ ก ารบดี สั่ ง ณ วั น ที่ 29 พฤษภาคม
พ.ศ. 2562 และคํ า สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ รํ า ไพพรรณี ที่ ๐๐๓๐/256๓ เรื่ อ ง การมอบอํ า นาจให
คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (เพิ่มเติม) ดานการรับสมัครนักศึกษา และการดําเนินการสอบคัดเลือก
นักศึกษา สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. 256๔ ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีจึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไป
๑.๑ ผู ส มั ค รเข า เป น นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริ ญ ญ าตรี จะต อ งเป น ผู ที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษา
อยู ในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6 หรื อ สํ า เร็จ การศึ ก ษาในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร
๑.๒ ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของหลักสูตรที่สมัครเขาศึกษา
๒. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
๒.๑ กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
๒.๒ ผูสมัครบางสาขาวิชาจะตองมีพื้นความรูและคุณสมบัติเฉพาะ ตามขอกําหนดของ
สาขาวิชานั้น ๆ
๓. คุณสมบัตดิ านคุณลักษณะ
๓.๑ มี ร า งกายแข็ ง แรงไม เป น โรคต อ ไปนี้ คื อ โรคเรื้ อ น วั ณ โรคในระยะอั น ตราย
โรคเทาชางในระยะปรากฏอาการที่เป นที่รังเกีย จแกสังคม ติ ดยาเสพติ ดใหโทษ
รายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
๓.๒ ไมเปนโรคติดตอในระยะอันตราย ที่จะมีผลตอผูรับบริการ หรือสงผลใหเกิด
ความพิการอยางถาวรอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา
๓.๓ มีความประพฤติเรียบรอย
๓.๔ เปนผูมีความรับผิดชอบตอภาระหนาที่ท่ไี ดรบั มอบหมายเปนอยางดี

-๒๓.๕ เปนผูเลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
๓.๖ ไมเคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง
4. คุณลักษณะทางรางกาย มีคุณลักษณะดังนี้
4.๑ ไมเปนโรคไมติดตอ หรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา ดังตอไปนี้
4.๑.1 โรคลมชักที่ไมสามารถควบคุมตัวเองได อันจะกอเกิดอันตรายตอตนเอง
และผูอื่น เวนแตโรคลมชักที่ไมมีอาการชักมาแลวอยางนอย ๓ ป
โดยมีการรับรองจากแพทยผูเชี่ยวชาญ หรือเปนโรคลมชักที่ควบคุมได
4.๑.2 โรคหัวใจระดับรุนแรง และมีภาวะแทรกซอนจนทําใหเกิดพยาธิสภาพ
ตออวัยวะอยางถาวร
4.๑.3 โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซอนจนทําใหเกิดพยาธิ
สภาพตออวัยวะอยางถาวร
4.๑.4 ภาวะไตวายเรื้อรัง
4.๒ ไมเปนโรคตาบอดสี ที่มีผลตอการปฏิบัติงานตามความเห็นของแพทยผูตรวจ
4.๓ ไมมีความผิดปกติของการเห็นภาพ โดยมีอยางนอยขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
4.๓.1 สายตาต่ํากวา 6/12 ทั้งสองขาง
4.๓.2 สายตาขางใดขางหนึ่งต่ํากวา 6/4
4.๓.3 ไมสามารถมองเห็นเปนภาพสามมิติ
4.๔ ไมมีภาวะหูหนวกหรือหูตึง (Threshold ของการไดยินสูงกวา 40dB)
จากความผิดปกติทางประสาท และการไดยิน (Sensorineural Hearing Loss)
ถาไดรับการรักษาแลวไมดีขึ้น
4.๕ ไมเปนโรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิไดระบุไวคณะกรรมการผูตรวจรางกาย
เห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการสื่อสาร ทั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร
อาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจรางกายเพิ่มเติมได
5. คุณลักษณะทางจิตใจ มีคุณลักษณะดังนี้
5.1 เปนผูที่มีเจตคติที่ดีตอ วิชาชีพพยาบาล อดทน เสียสละ และมีจิตสาธารณะ
5.2 ไมมีประวัติเปนโรคจิต โรคประสาท หรือปญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ไดแก
โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพ
แปรแปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline Personality
รวมถึงปญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา และการประกอบ
อาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ
๕.๓ มีจิตใจมุงมั่นพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม
๕.๔ ไมเคยมีประวัติเปนผูมีบุคลิกภาพผิดปกติ อันจะเปนอุปสรรคและกอใหเกิด
ความเสียหายในการประกอบอาชีพ

-๓6. ขั้นตอนการรับสมัคร และคุณสมบัติผูสมัคร หลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร
จํานวนที่รับ
คุณสมบัติผูสมัคร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ๑0 คน - กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือ สําเร็จการศึกษา
(พย.บ. ๔ ป)
มัธยมศึกษา ปที่ ๖ สายวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร
- มีผลการเรียน รวมไมต่ํากวา ๒.50
- มี portfolio ประกาศนียบัตร หรือเอกสารที่แสดงความสามารถพิเศษ
ไมนอยกวา 5-10 หนา (ไมรวมปก และสารบัญ)
- อายุไมต่ํากวา 16 ป และไมเกิน 35 ป ทั้งเพศหญิงและเพศชาย
- ถาเปนผูสมัครเพศชาย ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร
- ผานการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 18 หนวยกิต
- ผานการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมต่ํากวา 10 หนวยกิต
- ผานการสอบ GAT/PAT ปการศึกษา ๒๕๖๔
๑.) GPAX = ๑๐ %
๒.) ONET = ๑๐ %
๓.) GAT = ๓๕ %
๔.) PAT๒ = ๓๕ %
หมายเหตุ คะแนนสอบ GAT/PAT ประกาศผลสอบวันที่ ๒๓ เมษายน
๒๕๖๔ จึงขอใหผูสมัครสงผลคะแนน GAT/PAT ภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม
๒๕๖๔ ทางไปรษณีย
คุณสมบัติเฉพาะสาขา
๑. มีสวนสูง ไมต่ํากวา 150 เซนติเมตร น้ําหนักสัมพันธกับสวนสูง
ไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติวิชาชีพ
๒. มีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือ
มีความพิการอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา
๓. ไมเปนโรคติดตอในระยะอันตราย
๔. ไมมีประวัติเปนโรคจิต โรคประสาท หรือปญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง
ไดแก โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurosis)
หรือโรคบุคลิกภาพแปรแปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ
Borderline Personality รวมถึงปญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเปนอุปสรรค
ตอการศึกษา และการประกอบอาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ
๕. โรคไมติดตอหรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา ดังตอไปนี้
๕.๑.1 โรคลมชักที่ไมสามารถควบคุมตัวเองได อันจะกอเกิดอันตราย
ตอตนเอง และผูอื่น เวนแตโรคลมชักที่ไมมีอาการชักมาแลวอยางนอย ๓ ป
โดยมีการรับรองจากแพทยผูเชี่ยวชาญ หรือเปนโรคลมชักที่ควบคุมได
๕.๑.2 โรคหัวใจระดับรุนแรง และมีภาวะแทรกซอนจนทําใหเกิด
พยาธิสภาพตออวัยวะอยางถาวร
๕.๑.3 โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซอนจนทําใหเกิด
พยาธิสภาพตออวัยวะอยางถาวร
๕.๑.4 ภาวะไตวายเรื้อรัง
๕.๑.๕ โรคติดสารเสพติดใหโทษ
๖. ไมเปนโรคตาบอดสี ที่มีผลตอการปฏิบัติงานตามความเห็นของแพทย

-๔หลักสูตร

จํานวนที่รับ

คุณสมบัติผูสมัคร
๗. ไมมีความผิดปกติของการเห็นภาพ โดยมีอยางนอยขอใดขอหนึ่ง
ดังตอไปนี้
๗.1 สายตาต่ํากวา 6/12 ทั้งสองขาง
๗.๒ สายตาขางใดขางหนึ่งต่ํากวา 6/4
๗.๓ ไมสามารถมองเห็นเปนภาพสามมิติ
๗.๔ ไมมีภาวะหูหนวกหรือหูตึง (Threshold ของการไดยินสูงกวา
40dB) จากความผิดปกติทางประสาท และการไดยิน (Sensorineural
Hearing Loss) ถาไดรับการรักษาแลวไมดีขึ้น
๗.๕ กรณี เปนโรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิไดระบุไว ถาหาก
คณะกรรมการผูตรวจรางกาย เห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษาและ
การสื่อสาร ทางคณะพยาบาลศาสตรอาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
โรคตรวจรางกายเพิ่มเติมได

7. กําหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
๗.๑ ผู ส มั ค รต องตรวจคุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปของตนเอง และคุ ณ สมบั ติ เ ฉพ าะของ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ที่ระบุไวในประกาศฉบับนี้) หากปรากฏในภายหลังวา ผูสมัครขาดคุณสมบัติ
ขอใดขอหนึ่ง หรือหลักฐานที่ใชประกอบการสมัครเปนเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์การเขาศึกษา แมวาจะผานการคัดเลือก
ไดเข าศึกษาแลว และมหาวิท ยาลัย ราชภัฏรําไพพรรณี ข อสงวนสิทธิ์ ไม คืน เงิน คาสมัครไมวา กรณี ใด ๆ
ทั้งสิ้น
7.2 กําหนดการและรายละเอียดการสมัครผานระบบออนไลน ดังนี้
ขั้นตอน
กําหนดการรับสมัครออนไลน
ขั้นตอนการสมัคร
และจัดสงเอกสาร

รายละเอียด
วันที่ 1 – ๓๐ เมษายน 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เบอรโทร ๐๘๖ – ๓๑๙๙๒๘๔
ในวัน และเวลาราชการ
 ขั้นตอนที่ ๑ การสมัครออนไลน และชําระเงินคาสมัคร
ขอใหผูสมัครปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
๑. สมัครออนไลนผาน www.rbru.ac.th
รับสมัครนักศึกษา
หรือ http://www.tcas.rbru.ac.th
๒. กรอกแบบฟอรมการสมัคร “กรอกใบสมัครออนไลน” “ปริญญาตรี
ภาคปกติ”
“ตกลง” และกรอกแบบใบสมัครสอบออนไลน
๓. ผูสมัครกรอกรายละเอียดใหครบทุกชองตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๔. กอนบันทึกขอมูล ขอใหตรวจสอบรายละเอียดใหเรียบรอย
๕. Print ใบชําระเงินคาสมัครสอบ จํานวน ๒๐๐ บาท ภายในกําหนด
การรับสมัคร ตั้งแตวันที่ 1 – ๓๐ เมษายน 2564 ผานชองทาง ดังนี้
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา , ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารออมสิน ,
ธนาคารไทยพาณิชย และธนาคารกรุงเทพ

-๕ขั้นตอน

รายละเอียด
- Online Payment ผาน Mobile Banking

หมายเหตุ ถาไมชําระเงินตามกําหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไมพิจารณา
การสมัคร และขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาสมัครไมวากรณีใด ๆ
 ขั้นตอนที่ ๒ ขอใหผูสมัครไปตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลประจําจังหวัด
หรือโรงพยาบาลเอกชนเทานั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
๑. Print “แบบฟอรมผลการตรวจรางกายผูสมัครเขาศึกษาคณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี” ผาน http://www.tcas.rbru.ac.th หรือ
www.nurse.rbru.ac.th
๒. ตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลประจําจังหวัด หรือโรงพยาบาลเอกชนเทานั้น
ตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งประทับตราโรงพยาบาลตรงลายมือชื่อ
แพทยผูตรวจ ใหเรียบรอย และแนบผลตรวจทางหองปฏิบัติการและผลการตรวจพิเศษ
พรอมกับเอกสารการสมัคร
 ขั้นตอนที่ ๓ ขอใหผูสมัครสงเอกสารมาที่คณะพยาบาลศาสตร ดังนี้
๑. ใบสมัครตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๒. รูปถายหนาตรง ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ขนาดเอ ๔ จํานวน ๑ ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
๔. สําเนาใบแสดงผลการเรียน ขนาดเอ ๔ จํานวน ๑ ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
๕. ในกรณีท่เี ปลี่ยนชื่อ - สกุล ตองแนบสําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ขนาดเอ ๔
จํานวน ๑ ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
๖. สําเนาทะเบียนบาน ขนาดเอ ๔ จํานวน ๑ ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

-๖ขั้นตอน

รายละเอียด
๗. portfolio ประกาศนียบัตร หรือเอกสารที่แสดงความสามารถพิเศษ
๘. เอกสารการชําระเงินคาสมัคร
๙. ใบการตรวจสุขภาพตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัย พรอมผลตรวจของ
หองปฏิบัติการและผลการตรวจพิเศษ (หนา ๙)
๑0. แบบรายงานขอมูลทั่วไป และใบตรวจสอบคุณสมบัติ (หนา ๑๐-๑๑)
๑๑. ผลการสอบ GPAX , ONET , GAT และ PAT๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔
หมายเหตุ ขอใหสงเอกสารใหครบไมเชนนั้นจะถือวาทานสละสิทธิ์
ทั้งนี้ เอกสารลําดับที่ ๑ – ๑๑ ผูสมัครสามารถจัดสงทางไปรษณีย EMS กอนได
สวนเอกสารลําดับที่ ๑๒ ผลการสอบ GPAX , ONET , GAT และ PAT๒ ปการศึกษา
๒๕๖๔ ขอใหสงภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทางไปรษณีย EMS
โดยนําเอกสารใสซอง ขนาดเอ ๔ จัดสงทาง ไปรษณีย EMS จาหนาซองถึง
“คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (เอกสารสมัครเรียน)
เลขที่ 41 หมู 5 ตําบลทาชาง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
และแจงชองทาง
การสอบออนไลน
สอบคัดเลือก
ดวยระบบออนไลน

ประกาศรายชื่อผูผา น
การสอบคัดเลือก
รายงานตัวผานระบบออนไลน/
ชําระเงินคารายงานตัว
ยื่นเอกสารรายงานตัว/
ชําระเงินคาเลาเรียน

หมายเหตุ เอกสารสงถึงคณะพยาบาลศาสตร ภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
วันที่ ๗ พฤษภาคม 2564
ทางเว็บไซต www.rbru.ac.th และ www.nurse.ac.th
วันที่ 1๕ พฤษภาคม 2564
- สอบสัมภาษณ เวลา ๐๙.๓0 – ๑๕.๐๐ น.
ผูที่สิทธิ์เขาสอบขอใหจดั เตรียม ดังนี้
๑. จัดเตรียมคอมพิวเตอรโนตบุค หรือ โทรศัพทมือถือสมารทโฟน หรือ ไอแพด
พรอมเชื่อมตออินเตอรเน็ตใหเรียบรอย
๒. กอนเขาสอบออนไลน ขอใหเตรียมบัตรประชาชนเพื่อแสดงตน และแตงกาย
ชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ ใหเรียบรอย
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม 2564
ทางเว็บไซต www.rbru.ac.th และ www.nurse.ac.th
วันที่ 2๕ – 2๘ พฤษภาคม 2564
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม 2564
หมายเหตุ หากไมรายงานตัวและชําระเงินตามที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

-๗8. ขอกําหนดเกณฑการคัดเลือก
เกณฑการคัดเลือก

คะแนนสัดสวน
-

ผลการสอบ

GPAX = 10 %
ONET = 10 %
GAT = 35 %
PAT 2 = 35 %
๑๐%
100%

สอบสัมภาษณ
รวม

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงขอมูลที่ปรากฏในการรับสมัครคัดเลือกโดยไมตองแจง
ใหทราบลวงหนา
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วยากร อุดมโภชน)
รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

ประกาศที่ ...๐๐๗..../ ๒๕๖๔

-๘-

เอกสารแนบทายประกาศ
ลักษณะสาขาวิชา
คณะพยาบาลศาสตร
หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต เป น การผสมผสานระหว า งศาสตร แ ละศิ ล ป
หมายความวา วิชาที่ศึกษาเปนเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร เชน การศึกษาสวนประกอบ และหนาที่การทํางาน
ของรางกาย การออกฤทธิ์ของยา หลักการพยาบาล แตในการพยาบาลผูที่ใหการพยาบาลตองใชศิลปะ เชน
ใหก ารพยาบาลดว ยความนุ ม นวล พู ดใหกํ า ลั งใจผู ป วยและญาติ โดยสาขานี้ เป น การจั ด การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป พยาบาลที่สําเร็จการศึกษาตองมีการสอบเพื่อขึ้ นทะเบี ยนเปน ผูประกอบวิชาชีพ
สาขาการพยาบาล
 แนวทางการประกอบอาชีพ ผูที่สําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชี พไดทั้งภาครั ฐ
และเอกชน (โดยเฉพาะผู ที่ มี ใบประกอบวิ ช าชีพ ) เช น เป น พยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน คลิ นิ ก ต างๆ
เปนพยาบาลประจําหองพยาบาลในโรงงาน เปนพยาบาลในโรงพยาบาลหนวยงานของรัฐ เชน ศูน ยบริการ
สาธารณสุขของเทศบาล พยาบาลประจําหองพยาบาลในมหาวิทยาลัย หรือโรงงานขนาดใหญ เปนพยาบาล
ประกันสัมพันธ เปนพยาบาลปโตรเลียม เปนพยาบาลประจําคลินิกเวชกรรมทาอากาศยาน สําหรับผูที่สนใจ
ศึกษาต อจนจบระดับ ปริญ ญาโท เอก ก็ส ามารถเปลี่ยนสายงานเปน สายวิชาการโดยเป นอาจารย ในระดั บ
มหาวิทยาลัย

ผลการตรวจรางกายผูสมัครเขาศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
-๙โรงพยาบาล.............................................................................................
วันที่........................................................................................
ขาพเจา (นายแพทย/แพทยหญิง) …………………………………………………………………………......ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ใบอนุญาตเลขที่...................................ไดทําการตรวจรางกาย (นาย/นางสาว/นาง)........................................................
น้ําหนัก ................................กิโลกรัม สวนสูง …………………...............เซนติเมตร BMI….…………………………...kg/m 2
V/S: BT………………………………..PR……………………………….RR……………………………………BP……………………………………
โปรดแสดงผลการตรวจ โดยขีดเครื่องหมาย ลงในชองวาง

ผลการตรวจรางกาย
ไมพบ/ปกติ พบ/ผิดปกติ (โปรดระบุ)

ลําดับ

รายละเอียด

1.
2.

โรคติดตอในระยะติดตออันตราย
โรคไมติดตอหรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา
(๑) โรคลมชักที่ยังไมสามารถควบคุมได
(๒) โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเปนอุปสรรคตอการศึกษา และการประกอบ
วิชาชีพ
(๓) โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซอน
จนทําใหเกิดพยาธิสภาพตอวัยวะอยางถาวร
(๔) ภาวะไตวายเรื้อรัง (GEFR =………………)
(5) มีปญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง
ตาบอดสีชนิดรุนแรง ขางเดียว หรือทั้งสองขาง
ความผิดปกติในการเห็นภาพ
(๑) สายตาไมปกติ เมื่อรักษาโดยใชแวนตาแลวยังมีสายตา ต่ํากวา ๖/๒๔
ทั้งสองขาง
(๒) สายตาขางดี ต่ํากวา ๖/๑๒ เมื่อไดรับแกไขอยางดีที่สุดแลว
(๓) ไมสามารถมองเห็นภาพเปนสามมิติ
หูหนวกหรือหูตึง
โรคความผิดปกติหรือความพิการอื่น ๆ ที่มีผลกระทบตอการเรียน
ผลการเอกซเรยปอด (Chest X-ray)
ผลการตรวจหาเสพติดในปสสาวะ (Amphetamine)
ผลการตรวจเลือด (CBC) ตรวจการทํางานของไต (Creatinine)
โรคประจําตัว (Underlying)

3.
4.

5
6
7
8
9
10

สรุปความคิดเห็นของแพทย
ไมเปนอุปสรรคตอการศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร

เปนอุปสรรคตอการศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร
ลงนาม...............................................................
(...............................................................)

แพทยผูตรวจ
หมายเหตุ
1. ขอใหผูที่จะเขารับการสัมภาษณทําการตรวจรางกายที่ โรงพยาบาลประจําจังหวัด หรือโรงพยาบาลเอกชนเทานั้น โดยนําเอกสารฉบับนี้ใหแพทย
เพื่อตรวจรางกายตามแบบรายงานผลการตรวจสุขภาพนี้ และลงนาม พรอมทั้งประทับตราโรงพยาบาลตรงลายมือชื่อแพทยผูตรวจ ใหเรียบรอย
ขอผลตรวจทางหองปฏิบัตกิ ารและผลการตรวจพิเศษแนบทาย
2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคณะพยาบาลศาสตร โทร. ๐๘๖ – ๓๑๙๙๒๘๔ หรือ 039-319111 ตอ 11790 ในวันและเวลาราชการ
(08.30-16.30 น.)

ผูสมัครกรอกขอมูล ขอ 1-9
- ๑๐ แบบรายงานขอมูลทั่วไปของผูสมัครเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สวนที่ 1 ขอมูลผูสมัคร
ชื่อ-สกุล นาย/นางสาว................................................................เลขประจําตัวผูสมัคร…………………………………………………............................
เบอรมือถือ.............................................E-mail……………………………………………………………Facebook…………………………………………………
ID Line ………………………………………………………….ที่อยูปจจุบัน....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปของผูสมัคร
1. ทานสําเร็จการศึกษาระดับ ม.ปลาย/เทียบเทาจาก (ชื่อสถาบัน)……………………….......................................................................................
จังหวัด....................................................................... ปที่สําเร็จการศึกษา..........................เกรดเฉลี่ยสะสม....................................................
2. เหตุผล/มูลเหตุจูงใจ ที่ทานเลือกเขาศึกษาคณะพยาบาลศาสตร (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)
[ ] 1. ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย [ ] 2. มีสาขาที่ตองการศึกษา [ ] 3. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย [ ] 4. จบแลวมีงานทํา
[ ] 5. เลือกตามพอแมแนะนํา [ ] 6. เลือกตามผูปกครองแนะนํา [ ] 7. เลือกตามเพื่อน [ ] 8. ทําเลที่ตั้งของสถาบัน
[
] 9. ใกลบาน [ ] 10. อื่นๆ โปรดระบุ...............................................................................................................................................
3. รูจัก “คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี” จากแหลงขอมูลใด (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)
[ ] Website ระบุ............................... [ ] Facebook ระบุ................................... [ ] แผนพับ [ ] แนะแนว [ ] ปายประชาสัมพันธ
[ ] โทรทัศน
[ ] อื่นๆระบุ.................................................
4. เหตุผลในการเลือกเรียนพยาบาล
.......................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
5. เกียรติคุณ/รางวัลที่ทานเคยไดรับ.................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
6. ความถนัด/ความสามารถพิเศษ....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
7. ขอมูลเกี่ยวกับครอบครัว
บิดา อาชีพ......................................อายุ.............................................รายได/เดือน..........................................................................................
มารดา อาชีพ....................................อายุ...........................................รายได/เดือน..........................................................................................
(เปนบุตรลําดับที่.................................... จากจํานวนพี่นอง.....................................คน)
ผูปกครอง (กรณีไมอยูกับบิดา มารดา) อาชีพ............................................................ รายได/เดือน.................................................................
8. การขอสนับสนุนทุนการศึกษา
[ ] 1. ตองการ
ระบุเหตุผล………………………....................................................……………………………..………………………………...…..…
[ ] 2. ไมตองการ ระบุเหตุผล…………………………………………………………………………..………..………….......................................................
9. ความคาดหวัง/เปาหมายในชีวิต.................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ..................................................................ผูสมัคร
................/............... /..............

- ๑๑ -

ผูสมัครกรอกขอมูล ขอ 1-6

ชื่อ – สกุล ผูสมัคร.......................................................เลขประจําตัวผูสมัคร..............................
เบอรโทรศัพท .............................................................................................................................
ตรวจสอบคุณสมบัติ







1. อายุ................................ป (ไมต่ํากวา 16 ป และไมเกิน 35 ป)
2. สวนสูง........................... น้ําหนัก........................... BMI =……………………
3. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร–คณิตศาสตร
4. GPAX………………………... (ไมต่ํากวา 2.50) ................% ((GPAX*10)/4) (คะแนน 10%)
5. ผานการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร…………………………..หนวยกิต (ไมต่ํากวา 18 หนวยกิต)
6. ผานการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร……………………………หนวยกิต (ไมต่ํากวา 10 หนวยกิต)
 7. ONET =………………..คะแนน (10 %) (ONET *10)/500) (2)
 8. GAT =…………………คะแนน (35 %) (GAT *35)/300) (3)
 9. PAT 2 = ……………….คะแนน (35 %) (PAT 2 *35)/4) (4)
 10. รวม...............................% (2)+(3)+(4)
 ครบตามเกณฑ

 ไมครบตามเกณฑ …………………………………………..………………..

ตรวจสอบหลักฐาน
 บัตรประจําตัวผูสมัคร (สําหรับผูสมัครดวยตนเอง)
 รูปถาย 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป
 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ใชเกรด 5 เทอม (เกรด ม.4
เทอม 1 ถึง ม.6 เทอม 1) ในกรณีท่ยี ังไมจบการศึกษา หรือ 6 เทอม (เกรด ม.4 เทอม 1 ถึง ม.6 เทอม 2)
ในกรณีจบการศึกษาแลว
 ใบรับรองแพทย ตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
o ปกติ
o ผิดปกติ
…………………………………………………..…….………………………………………………………………………………………..
 สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ (ถามี)
 หลักฐานการชําระเงิน (สําหรับผูสมัครออนไลน)
 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) (ถามี)
 อื่น ๆ...................................................................................................................................................
 ครบตามเกณฑ

 ไมครบตามเกณฑ …………………………………………..………………..
............................................
กรรมการตรวจสอบหลักฐาน

