
กำหนดการรับสมัครนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
ประจำปีการศึกษา 2565 

 
ระบบการคัดเลือก/ 
ขั้นตอนการรับสมัคร 

รอบท่ี 1  
TCAS-Portfolio 

รอบท่ี 2 
รับตรงของมหาวิทยาลัย 

รอบท่ี 3 
TCAS-Admission  

คุณสมบัติของผูส้มัคร 

- ตามท่ีหลักสูตรกำหนด* 

- GPAX ≥ 3.0 

- อายุ17 ปีบริบูรณ์ ในวนัเปิดภาค
การศึกษาที่ 1/2565 
- น้ำหนักไมน่้อยกว่า 40 กิโลกรัม 
ส่วนสงูไม่ตำ่กว่า 150 ซม. 
- BMI 18.5-28.5 ก.ก./ม2 

- ตามท่ีหลักสูตรกำหนด* 
- จบมัธยมศึกษา สายวิทย์-คณิต 
รวมทั้งผู้ที่จบหลักสูตรผู้ช่วย
พยาบาล  
- จบปริญญาตรี ในสาขาที่มี
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 

- GPAX ≥ 2.50 

- อายุ17 ปีบริบูรณ์ในวนัเปิดภาค
การศึกษาที่ 1/2565 
- น้ำหนักไมน่้อยกว่า 40 กิโลกรัม 
ส่วนสงูไม่ตำ่กว่า 150 ซม. 
- BMI 18.5-28.5 ก.ก./ม2 

- ตามท่ีหลักสูตรกำหนด* 
- อายุ17 ปีบริบูรณ์ในวนัเปิดภาค
การศึกษาที่ 1/2565  
- น้ำหนักไมน่้อยกว่า 40 กิโลกรัม 
ส่วนสงูไม่ตำ่กว่า 150 ซม. 
- BMI 18.5-28.5 ก.ก./ม2 

หลักฐานประกอบ 
การย่ืนสมัคร 

SCAN หลักฐานการสมัคร 
แนบไฟล์ ส่งเข้า Email คณะ
พยาบาลศาสตร์ 

nursing@kbu.ac.th  

SCAN หลักฐานการสมัคร 
แนบไฟล์ ส่งเข้า Email คณะ
พยาบาลศาสตร์ 

nursing@kbu.ac.th  

SCAN หลักฐานการสมัคร 
แนบไฟล์ ส่งเข้า Email คณะ
พยาบาลศาสตร์ 

nursing@kbu.ac.th 

mailto:nursing@kbu.ac.th
mailto:nursing@kbu.ac.th
mailto:nursing@kbu.ac.th


ระบบการคัดเลือก/ 
ขั้นตอนการรับสมัคร 

รอบท่ี 1  
TCAS-Portfolio 

รอบท่ี 2 
รับตรงของมหาวิทยาลัย 

รอบท่ี 3 
TCAS-Admission  

ภายในวันที่ 5 มกราคม 2565  
เอกสาร มี ดังนี้ 
- Portfolio  
- ปพ.1 (Transcript) 5 หรือ 6 
เทอม 

เอกสาร มี ดังนี้ 
- คะแนน GAT, PAT2  
หมายเหตุ: ผู้ที่จบผู้ช่วยพยาบาล /
หรือปริญญาตรี ไม่ต้องยื่นคะแนน
สอบ 

เอกสาร มี ดังนี้ 
- คะแนน GAT, PAT2  
- ปพ.1 (Transcript) 5 หรือ 6 เทอม 

วิธีสมัคร 

- ผู้สมัครต้องเข้าไปลงทะเบียนใน
ระบบ TCAS  
- แล้วสมัครผ่านเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย www.kbu.ac.th (ค่า
สมัคร 300 บาท) 
 

1.  สมัครออนไลน์ (ส่ง 
เอกสารการสมัครด้วยการ
ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ หรือสง่เข้า 
Email คณะพยาบาลศาสตร์ 
nursing@kbu.ac.th) 

(ค่าสมัคร 300 บาท) 
2. สมัครและยื่นเอกสาร 

ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต ทัง้ 2 วิทยาเขต 

สมัครผ่านเวปไซต์ทปอ. 
student.mytcas.com 
 

จำนวนที่ประกาศรับ 30 คน ไม่จำกัด 40 คน  

รับสมัคร 1 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2564 15 มกราคม - 30 เมษายน 2565 2 - 10 พฤษภาคม 2565 

คณะพยาบาลส่งรายช่ือให้
มหาวิทยาลัย เพื่อส่งทปอ. 

5 มกราคม 2565 - มหาวิทยาลัยดึงรายชื่อจาก TCAS 
ส่งให้คณะฯ 



ระบบการคัดเลือก/ 
ขั้นตอนการรับสมัคร 

รอบท่ี 1  
TCAS-Portfolio 

รอบท่ี 2 
รับตรงของมหาวิทยาลัย 

รอบท่ี 3 
TCAS-Admission  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้า
สัมภาษณ ์และให้ตรวจ
ร่างกาย ที ่โรงพยาบาล
รัฐบาลประจำจังหวัด 

11 มกราคม 2565 
 

6 พฤษภาคม 2565 
 

25 พฤษภาคม 2565 

ส่งผลการตรวจร่างกาย  
โดย scan แนบไฟล์  

ส่งมาที่ E-mail 
nursing@kbu.ac.th 

ภายในวันศุกร์ที่ 
14 มกราคม 2565 

ภายในวันศุกร์ที่ 
13 พฤษภาคม 2565 

ภายในวันศุกร์ที่ 
27 พฤษภาคม 2565 

วันสัมภาษณ์ออนไลน ์
 

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 

คณะพยาบาลส่งรายช่ือให้
มหาวิทยาลัย เพื่อส่งทปอ. 

21 มกราคม2565 - 30 พฤษภาคม 2565 

ประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษา 

 

11 กุมภาพันธ์ 2565 
(ในระบบ TCAS) 

 

18 พฤษภาคม 2565 
 
 

2 มิถุนายน 2565 
 
 



ระบบการคัดเลือก/ 
ขั้นตอนการรับสมัคร 

รอบท่ี 1  
TCAS-Portfolio 

รอบท่ี 2 
รับตรงของมหาวิทยาลัย 

รอบท่ี 3 
TCAS-Admission  

ลงชื่อรับทราบและชำระเงิน
เงินค่ายืนยันสิทธิ์ จำนวน

10,000 บาท ที ่
มหาวิทยาลัย) 

11 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 19 - 24 พฤษภาคม 2565 2 - 11 มิถุนายน 2565 
 

รายงานตัว ลงทะเบียนและ
ชำระเงินเพ่ิมเติม 

1 - 31 มีนาคม 2565 24 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 
2565 

10 - 30 มิถุนายน 2565 
 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
คณะพยาบาลศาสตร ์

มิถุนายน 2565 
รอประกาศจากคณะ 

มิถุนายน 2565 
รอประกาศจากคณะ 

มิถุนายน 2565 
รอประกาศจากคณะ 

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด* 
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ แผนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการให้การ

รับรอง 
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
3. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
4. มีบุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน น้ำหนักมีความสมดุลกับส่วนสูง ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร   
5. มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตกำหนด 

 6. กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ต้องผ่านการสอบภาษาไทยตามท่ีวิทยาลัยกำหนด หรือเข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาไทยพื้นฐานที่ทางวิทยาลัยจัดให้ 
 



รอบรับตรง 
คุณสมบัติเหมือนรอบอื่นๆ แต่เพ่ิมการรับผู้สำเร็จผู้ช่วยพยาบาล (จบ ม.ปลายสายวิทย์+คณิต) หรือผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา ที่มีพ้ืนความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ และความมุ่งมั่นตั้งใจจะเป็นพยาบาลวิชาชีพ 

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในรอบ รับตรง และ TCAS Admission ในปี 2565 นี้ จากที่เคยกำหนดเดิมคือ การยกเลิกคะแนนการสอบ 7 รายวิชา ใช้เฉพาะคะแนน GAT 
และ PAT2 และยกเลิกการตรวจร่างกายท่ีคณะฯ  ให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐ ระดับจังหวัด แล้วส่งผลมาทางอีเมล และจะมีการสัมภาษณ์ทางออนไลน์แทน 

รอบ TCAS-Admission 
การคิดสัดส่วนคะแนนในรอบ Admission คิดสัดส่วนดังนี้ 

- คณิตศาสตร์ 1/ชีววิทยา/ภาษาไทย 10%, ภาษาอังกฤษ 10%, GAT 40%, PAT2 40% 
- รับเฉพาะผู้ที่เลือกมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นอันดับที่ 1 - 7 
- การให ้Priority สำหรับผู้เลือกเกษมบัณฑิต อันดับที่ 1 - 3 ให้ 100%, เลือกอันดับที่ 4 - 5 ให้ 80% และอันดับที่ 6 - 7 ให้ 50% 


