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ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ  

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ประจาํปการศึกษา 2561   

---------------------------------------------- 

 ดวยคณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ   

จะรับสมัครบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2561 จึงกําหนดรายละเอียด 

จํานวนการรับเขาศึกษา คุณสมบัติของผูสมัคร ขั้นตอนการรับสมัคร และหลักเกณฑวิธีการคัดเลือก ดังตอไปนี้ 
 

1.   จํานวนรับเขาศึกษา   

 จํานวน 60 คน โดยแบงจํานวนการรับเขาศึกษาเปน 4 รอบ ดังนี้ 

    รอบที่ 1   โครงการเพชรจุฬาภรณ    (การรับดวย Portfolio)    จํานวน  10  คน 

    รอบที่ 2   โครงการปณิธานจุฬาภรณ (การรับแบบโควตา)   จํานวน  20  คน 

   รอบที่ 3   โครงการศรัทธาจฬุาภรณ   (การรับตรงรวมกัน)  จํานวน   25  คน 

รอบที่ 4   การรับแบบแอดมิชชั่น     จํานวน    5  คน 

     หมายเหตุ ก :  การรับรอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ดําเนินการโดย คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัย

วิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ รับสมัครผาน website ของ วิทยาลัย

วิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ (http://www.pccms.ac.th)    

       การรับรอบที่ 3 และ รอบท่ี 4  ดําเนินการรับโดย ทปอ. ทําหนาท่ีเปนสวนกลางใน

การรับสมัครผาน website ของ ทปอ.  (http://a.cupt.net)   
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2. คุณสมบัติของผูสมัคร 

2.1  คุณสมบัติทั่วไป 

2.1.1 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร  

2.1.2 มีสัญชาติไทย ความประพฤติเรียบรอย สุขภาพแข็งแรง ไมมีความพิการที่เปน

อุปสรรคตอการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ไมมีตาบอดสี 

2.2  คุณสมบัติเฉพาะ 

2.2.1 ความสูงไมนอยกวา 150 เซนติเมตร ดัชนีมวลกาย ไมควรเกิน 27 กิโลกรัมตอ  

ตารางเมตร 

2.2.2 ผานเกณฑทดสอบภาษาอังกฤษ ตามท่ีคณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยวิทยาศาสตร

การแพทยเจาฟาจุฬาภรณ กําหนดไวในประกาศ 

2.2.3 มีคุณสมบัติท่ีจะปฏิบัติงานในสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐไดหลังจบการศึกษา

แลว 

2.2.4 สําหรับนักศึกษาที่รับทุนสนับสนุนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ตองทําสัญญาผูกพัน

เพื่อปฏิบัติงานกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ 

 

2.3 คุณสมบัติเฉพาะในแตละโครงการ 

    รอบที่ 1  โครงการเพชรจุฬาภรณ  (การรับดวย Portfolio) 

1) กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที ่6 จากทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทย  

2) เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX)  3.5 

3) มีภาวะผูนํา เชน เปนหัวหนาโครงการ หรือดําเนินการจัดกิจกรรม หรือการ

ไดรับรางวัล/เกียรติบัตรดานตางๆ 

4) มีความสามารถภาษาอังกฤษระดับดีมาก คะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ 3.5 ขึ้นไป (กรณีมีผลการ

ทดสอบภาษาอังกฤษ (ระดับมหาวิทยาลัย) เชน  MU TEST, CU-TEP, TU-

GET, TOEFL ITP, TOEIC, TOEFL, IELTS ฯลฯ จะไดรับการพิจารณาเปน

พิเศษ) 

 

รอบที่ 2   โครงการปณิธานจุฬาภรณ (การรับแบบโควตา) 

1) กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที ่6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  

2) เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX)  3.25 
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3) มีความสามารถภาษาอังกฤษระดับดี คะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ 3.5 ขึ้นไป (กรณีมีผลการ

ทดสอบภาษาอังกฤษ (ระดับมหาวิทยาลัย) เชน  MU TEST, CU-TEP,   TU- 

GET, TOEFL ITP, TOEIC, TOEFL, IELTS ฯลฯ จะไดรับการพิจารณาเปน

พิเศษ)  

4) ผลการสอบ 7 วิชาสามัญ  คือ วิชาคณิตศาสตร วิชาเคมี วิชาฟสิกส  วิชา

ชีววิทยา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา แตละวิชาไม

ต่ํากวารอยละ 20 และคะแนนรวมทุกรายวิชาไมต่ํากวา 30 

 

 3.  การรับสมัคร 

  3.1  รับสมัครทางออนไลน ผาน website ของ http://www.pccms.ac.th 

  3.1.1 ระยะเวลาการสมัครสอบ 

   รอบที ่1   โครงการเพชรจุฬาภรณ (การรับดวย Portfolio)   

      ตั้งแตวันที่  1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2560 

   รอบที ่2   โครงการปณิธานจุฬาภรณ (การรับแบบโควตา)  

              ตั้งแตวันที่  1 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 15 เมษายน 2561    

  3.1.2 วิธีการสมัคร 

  สมัครระบบออนไลน  โดยเขาเว็บไซต  http://www.pccms.ac.th   เพื่อทําการกรอกขอมูล

ตามรายละเอียด และขั้นตอนท่ีกําหนด ดังตอไปนี้ 

1) ใหผู สมัครกรอกขอมูลออนไลน ในเว็บไซต admission.pccms.ac.th เมื่อกรอก

ขอมูลแลวใหตรวจสอบความถูกตอง แลวจึงบันทึกการสมัคร (หลังบันทึกการสมัครแลวไมสามารถแกไข

ขอมูลใดๆ ได) 

2) แนบไฟลเอกสารหลักฐานอิเล็กทรอนิกส ประกอบการสมัคร ตามคําแนะนําในเว็บไซต 

admission.pccms.ac.th  โดยมีรายละเอียดเอกสารดังตอไปน้ี   

รูปถายดิจิตอลของผูสมัคร เปนภาพเดี่ยว มีพื้นหลังสีขาว/สีน้ําเงิน/ฟา หนาตรงเต็ม

หนา สวมชุดสุภาพ ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาและแวนตาดํา ถายไวไมเกิน6 

เดือน และจะตองไมถูกปรับแตงทางดิจิตอล เปนไฟลนามสกุล .jpg หรือ .png โดย

มีขนาดความกวาง 180-500 พิกเซล ความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟลไม

เกิน 600 KB 
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2.1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน เฉพาะดานหนาที่มีรูปของผูสมัคร บนกระดาษ 

ขนาด A4 ผูสมัครลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

2.2) เอกสารวุฒิการศึกษา 

  ใบรับรองผลการศึกษาท่ีสถานศึกษาออกใหเพื่อแสดงวากําลังศึกษาอยูชั้น 

มัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 (ปพ.7) 

 สําเนาเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 

2.3) เอกสารแสดงคุณสมบัติเฉพาะในแตละโครงการ ตามรายละเอียด ขอ 2.3 

2.4) ในกรณีที่ผูสมัครมีชื่อ และ/หรือ นามสกุลตามบัตรประจําตัวประชาชนไมตรงกับ

สําเนาวุฒิการศึกษา ใหถายสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล บน

กระดาษขนาด A4 ผูสมัครลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง  

3) สั่งพิมพเอกสารจากการสมัคร  ดังนี้ 

3.1)   ใบสมัคร  (CH01) 

3.2)   ใบชาํระเงิน  

4) การลงทะเบียนสมัครสอบจะสมบูรณตอเมื่อไดชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบ

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

5) หากผูสมัครตองการแกไขขอมูลสวนตัว เชน  ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน 

ฯลฯ ใหผูสมัครแสดงความจํานงเปนลายลักษณอักษรตามแบบฟอรม (CH 05) ที่กําหนด (ใบคํารองขอแกไข

ขอมูล) 

หมายเหตุ ข :  เอกสาร ขอ 3.1.2 ขอ 2.2) ถึง 2.5) ใหสแกนเปนไฟลนามสกุล .jpg หรือ .png หรือ pdf

ขนาดภาพเทากับ A4  

 การสมัครสอบตามขั้นตอนขางตน ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือช่ือและรับรองความถูกตองขอมูล

ดังกลาวตามพระราชบัญญัตวิาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 ดังน้ัน หากผูสมัครจง

ใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 137 ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมี

คุณสมบัติตรงตามประกาศรบัสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองตามความเปน

จริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครหรือตรวจพบวา เอกสารหลักฐาน ซ่ึงผูสมัคร

สอบนํามายื่นไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครของคณะพยาบาลศาสตร  วิทยาลัย

วิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ  จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัคร

สอบครั้งน้ีมาตั้งแตตน 
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6) นําใบแจงการชําระเงิน (CH02) พรอมเงินคาสมัครจํานวน  200 บาท (สองรอยบาท

ถวน)  ไปชําระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามเวลาทําการของธนาคาร  ธนาคารฯ จะ

เก็บเอกสารสวนที่ 2 และมอบเอกสารสวนท่ี 1  คืนใหผูสมัครเก็บไวเปนหลักฐาน    

   3.1.3   เก็บรักษารหัสผาน (Password) ที่ไดรับจากการสมัครออนไลนไวในท่ีปลอดภัย 

   3.2   หลักฐานประกอบการสมัคร (กรณีที่เปนสําเนา โปรดลงนามรับรองสําเนาถูกตองทุก

ฉบับ) และใหนํามาในวันสอบสัมภาษณ ดังนี ้  

 3.2.1   ใบสมัคร (CH01) ที่พิมพจากระบบออนไลน พรอมติดรูปถาย ขนาด 1 นิ้ว ที่ถาย

มาแลวไมเกิน 6 เดือน โดยเปนรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก หรือแวนตาทุกประเภท 

และลงลายมือชื่อผูสมัคร วัน เดือน ป ท่ีสมัครในทายเอกสารดวย 

3.2.2   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร   

3.2.3   สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร และบิดาหรือมารดา หรือผูปกครองตามกฎหมาย  

(ตามคําสั่งศาล)    

  3.2.4   สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล (เฉพาะกรณีท่ีผูสมัครมีชื่อ 

และ/หรือ นามสกุล ไมตรงกับสําเนาวุฒิการศึกษา) 

  3.2.5   หลักฐานการชําระเงินจากธนาคาร 

3.2.6   สําเนาหลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 

  3.2.6.1 ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) ท่ีมีตราโรงเรียนประทับ  

  3.2.6.2  ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 4 - 5 ภาคการศึกษา (ม. 4  ถึง ม. 6 

ภาคการศึกษาที่ 1) 

 3.2.7   Portfolio (เฉพาะผูสมัคร รอบที่ 1) 

 3.2.8   เอกสารแสดงผลการทดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ ตามขอ 2.3 ตองมีอายุไมเกิน 

2 ป นับถึงวันท่ีรับสมัครวันสุดทาย (เฉพาะผูสมัคร รอบที่ 1 และรอบที่ 2) 

    3.2.9   เอกสารจดหมายรับรองการแสดงภาวะผูนํา จากอาจารยประจําชั้น หรือ อาจารยที

ปรึกษา (Letter of recommendation) ที่กรอกขอมูลถูกตองครบถวน และ

ผูอํานวยการโรงเรียนหรือผู แทน ลงนามรับรอง พรอมประทับตราโรงเรียน

เรียบรอยแลว (CH04) (เฉพาะผูสมัคร รอบที่ 1) 

3.2.10  เอกสารแสดงผลคะแนนสอบวิชา  7 วิชาสามัญ (เฉพาะผูสมัคร รอบที่ 2) 

3.2.11  ใบรับรองผูสมัคร (CH03) ท่ีกรอกขอมูลถูกตองครบถวน และผูอํานวยการ

โรงเรียนหรือผูแทนลงนามรับรอง พรอมประทับตราโรงเรียนเรียบรอยแลว 

(เฉพาะผูสมัคร รอบที ่2) 
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   3.3   คาธรรมเนียมการสมัคร 
 3.3.1   คาธรรมเนียมการสมัคร   200 บาท 
 3.3.2   คาธรรมเนียมการตรวจรางกาย  ประมาณ  1,000  บาท   
    

 ทั้งนี้   คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ  ขอสงวนสิทธิ์ จะไมคืนเงิน
คาธรรมเนียมการสมัครแกผูสมัคร ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
 

หากตรวจสอบพบวาขอความในใบสมัครรวมทั้งเอกสารหลักฐานที่ใชประกอบการสมัครเปนความเท็จ 
หรือมีการปลอมแปลงเอกสาร ผูสมัครจะถูกตัดสิทธิ์เขาศึกษาในวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟา      
จุฬาภรณ ตลอดไป นอกจากนีจ้ะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายดวย 
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     3.4   กําหนดการสมัครสอบคัดเลือก  
 รายละเอียดการสมัครและการสอบคัดเลือกทุกข้ันตอน รวมท้ังเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสมัครสอบคัดเลือกใหศึกษาทาง Internet ที่ www.pccms.ac.th 

ขั้นตอน กิจกรรมการรับสมัคร 
รอบที ่1   โครงการเพชรจุฬาภรณ 

(การรับดวย Portfolio) 
รอบที ่2   โครงการปณิธานจุฬาภรณ 

(การรับแบบโควตา) 
1 ประกาศรับทางอินเทอรเน็ตที่ www.pccms.ac.th 1 - 31 ตุลาคม 60  1 มนีาคม - 15 เมษายน 61 
2 ชําระเงินคาสมัครสอบคัดเลอืกผานเคานเตอรธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน)  ทุกสาขา 
1 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 60 1 มนีาคม - 17 เมษายน 61 

3 จัดสงใบสมัครพรอมหลักฐานการสมัครทั้งหมดทางออนไลน หรือ
ที่โทรสาร  02-567-6878  

1 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 60 1 มนีาคม - 18 เมษายน 61 

4 ประกาศรายชื่อผูมสีิทธิ์เขาสอบสมัภาษณ และตรวจรางกาย  ทาง
อินเทอรเน็ต ที ่www.pccms.ac.th 

17 พฤศจิกายน 60 20 เมษายน 61 
(ประกาศผลการสอบ 7 วชิาสามญั 12 เมย. 61) 

5 สอบสัมภาษณ และตรวจรางกาย ณ   
คณะพยาบาลศาสตร 
วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ  (โรงพยาบาล
จุฬาภรณ  เขตหลักสี่)  
 

23 พฤศจิกายน 60 
(ใหนําเอกสารหลักฐานการสมคัรทุกฉบับ มาแสดงในวัน
สอบสัมภาษณ 
- พิมพใบสมัคร  (CH01) 
- หลักฐานการชําระเงิน   
- หลักฐานการสมัคร ตามขอ 2.3 และ  3.2 

25  เมษายน 61 
(ใหนําเอกสารหลักฐานการสมคัรทุกฉบับ มาแสดงใน
วันสอบสัมภาษณ 
- พิมพใบสมัคร  (CH01) 
- หลักฐานการชําระเงิน   
- หลักฐานการสมัคร ตามขอ 2.3 และ  3.2 

6 ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก และสงรายชือ่ผูผานการ
คัดเลือกให ทปอ.   

12 ธันวาคม 2560 30  เมษายน  2561 

7 ยืนยันสิทธ์ิในระบบเคลียริงเฮาส (clearing-house) 
(สามารถดูรายละเอียด ไดที ่ http:/www.cuas.or.th) 

15 - 19 ธันวาคม 60 3 - 6 พฤษภาคม 2561 

8 ประกาศรายชื่อผูมสีิทธิ์เขาศึกษาทางอินเตอรเน็ตที ่
www.pccms.ac.th 

22 ธันวาคม 60 
 

8 พฤษภาคม 61 
 

9 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ณ  คณะพยาบาลศาสตร 
วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจฬุาภรณ  

14 พฤษภาคม 61 14 พฤษภาคม 61 

                                                                                           
                /4. เกณฑการพิจารณา….
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