
 

 

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย 
เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ ๒)  
------------------------------------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การรับสมัครสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ ๒) 

 

อาศัยอ านาจตามความในหมวด ๔ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ว่าด้วยผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศกึษา สาขาพยาบาลศาสตร์ ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

๑. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ๒ สาขาวิชา 
สาขาวิชา จ านวนรับเข้าศึกษา หมายเหตุ 

๑.๑ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๑๐ แผน ก แบบ ก๒ 
๑.๒ สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ๑๐ แผน ก แบบ ก๒ 

 
๒. ก าหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ ๒) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
 
๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก  

คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครสอบคัดเลือก มีดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สภาการ

พยาบาลให้การรับรอง   
กรณีท่ีผู้เข้าศึกษาไม่มีสัญชาติไทย ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการ

พยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่า และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยสภาวิชาชีพ หรือองค์กรที่
รับผิดชอบในประเทศของผู้สมัคร กรณีไม่มีระบบการให้ใบอนุญาตฯ ต้องมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนในประเทศของ
ผู้สมัคร หรือรับรองโดยหน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพการพยาบาล ในประเทศของผู้สมัคร และสามารถสื่อสารภาษาไทย
ได้ดี ทั้งด้านการพูด การอ่าน และเขียน อย่างคล่องแคล่ว 

๓.๒ มีผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ (หากเกรดเฉลี่ยสะสมต่ ากว่าที่ก าหนด
จะอยู่ที่ดุลยพินิจของคณะกรรมการอ านวยการสอบคัดเลือก) 

๓.๓ มีประสบการณ์การท างานพยาบาลมาแล้วอย่างน้อย ๑ ปีนับถึงวันรับสมัคร 
๓.๔ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น ๑ หรือ การพยาบาลชั้น ๑ 
 



-๒- 
 

 
๓.๕ สถาบันก าหนดให้ผู้สมัครต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้

ภาษาอังกฤษขั้นต่ าที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่รับสมัคร) ดังนี้ 
- IELTS      ที่ระดับ ๔.๐ คะแนนขึ้นไป หรือ 
- TOEFL-iBT (Internet-based test)  ทีร่ะดับ ๔๒ คะแนนขึ้นไป หรือ 
- TOEFL-ITP (Institutional Testing Program) ที่ระดับ ๔๖๐ คะแนนขึ้นไป หรือ 
- CU-TEP     ที่ระดับ ๓๕ คะแนนขึ้นไป หรือ 
- MU GRAD TEST     ที่ระดับ ๔๒ คะแนนขึ้นไป 
- TU-GET     ที่ระดับ ๕๐๐ คะแนนขึ้นไป 
 

ในกรณีที่ผู้สมัครสอบคัดเลือกมีผลคะแนนภาษาอังกฤษน้อยกว่าเกณฑ์ที่ทางสถาบันก าหนด    
ให้ได้รับพิจารณาเข้าศึกษาได้ แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขตามประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานความรู้
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

อนึ่ง สถาบันมีมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ก่อนส าเร็จการศึกษา ตามประกาศสถาบัน เรื่อง 
หลักเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ได้ที ่https://www.stin.ac.th 

 

ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตร ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน หากภายหลังสถาบัน ตรวจสอบแล้ว พบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่ตรงตามที่ก าหนด ทางสถาบันจะไม่คืน
เงินและหลักฐานการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

๔. การรับสมัคร 
รับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ช าระเงิน  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันเสาร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย 
ชื่อบัญชี  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  
เลขที่บัญช ี  ๐๔๕-๕๓๕๓๙๕-๑ 
 

๕. หลักฐานประกอบการรับสมัคร 
  ๕.๑ ส าเนาปริญญาบัตรทางการพยาบาลหรือเทียบเท่า 
  ๕.๒ ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  
  ๕.๓ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น ๑ หรือการพยาบาลชั้น ๑ /
ส าเนาใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยสภาวิชาชีพ หรือองค์กรที่รับผิดชอบในประเทศของผู้สมัคร หรือ
ส าเนาใบรับรองการขึ้นทะเบียนในประเทศของผู้สมัคร หรือรับรองโดยหน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพการพยาบาล 



-๓- 
 

  ๕.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิกสภาการพยาบาล 
  ๕.๕ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  ๕.๖ ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  ๕.๗ หลักฐานการสอบภาษาอังกฤษ IELTS/ TOEFL/CU-TEP/MU GRAD-TEST/ TU-GET 
  ๕.๘ เอกสารรับรองการท างาน 
  ๕.๙ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ให้เป็นรูปหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาด าหรือหมวก และ   
                           ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน 

  ๕.๑๐ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 
 

หมายเหตุ หลักฐานประกอบการรับสมัคร ล าดับที่ ๕.๑ – ๕.๔ และ ๕.๗ ขอให้น าหลักฐานฉบับ 

จริงมาในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย 
 

๖. วิธีการสมัคร 
  

 ๖.๑ สมัครด้วยตัวเอง  
  ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครด้วยตนเอง สามารถ Download เอกสารการสมัครเข้าศึกษาได้ที่ 
https://www.stin.ac.th หัวข้อสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่สมบูรณ์ครบถ้วนที่ระบุ 
ตามข้อ ๕ และรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมทั้งช าระเงินค่าสมัคร ๕๐๐ บาท ได้ที่หน่วยจัดการศึกษา ชั้น ๑๑ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (ในวันราชการ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) 
  

 ๖.๒ สมัครทางอินเตอร์เน็ต 
  ผู้สมัครที่ประสงค์สมัครทางอินเตอร์เน็ต สามารถ Download เอกสารการสมัครเข้าศึกษาได้ที่ 
https://www.stin.ac.th หัวข้อหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต เลือกแบบฟอร์มสมัครเรียน กรอกข้อมูล
รายละเอียดใบสมัครให้ครบถ้วน และช าระเงินค่าสมัครสอบ จ านวน ๕๐๐ บาท “บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เลขที่บัญชี ๐๔๕-๕๓๕๓๙๕-๑” 
ภายในวันและเวลาที่ก าหนดส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานที่สมบูรณ์ครบถ้วนที่ระบุ ตามข้อ ๕ (รับรองส าเนาถูกต้อง
ทุกฉบับ) และหลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร (Attach file) ส่งทางอีเมล์ grad@stin.ac.th หรือทางไปรษณีย์ โดยส่งถึง 
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (วงเล็บมุมซอง“สมัครเรียนปริญญาโท”) ที่ อยู่  ๑๘๗๓                
ถนนพระรามที่ ๔ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ ทั้งนี้ (หากพ้นก าหนดการส่งเอกสารฯ ตามก าหนดการ
รับสมัคร ทางสถาบันฯ จะไม่รับพิจารณา) 
 

หากผู้สมัครรายใด มิได้ด าเนินการช าระเงินค่าสมัคร ตามวันที่ก าหนด จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ 
 

๗. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ดูรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ี https://www.stin.ac.th 
 
 

mailto:grad@stin.ac.th
https://www.stin.ac.th/


-๔- 
 

๘. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
  ๘.๑ ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะที่ก าหนด และหากปรากฏว่าผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
ไม่ส าเร็จการศึกษาตามที่ก าหนด หากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ตรวจสอบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่สถาบันก าหนด ทางสถาบันจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้      
“เป็นโมฆะ” และจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ 

๘.๒ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาได้จะต้องรายงานตัว และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวันเวลาที่
สถาบันก าหนดพร้อมช าระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ  

๘.๓ ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยแล้ว           
หากสถาบันฯ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ใดปลอมแปลง หรือใช้เอกสารปลอมในการรับสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการ
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ทางสถาบันฯ จะถอนชื่อผู้นั้นออกจากการเป็นนักศึกษาของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย และด าเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป 
 
 

          ประกาศ ณ  วันที่   2  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                          วรุณยุพา  รอยกุลเจริญ 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา  รอยกุลเจริญ) 
   อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 


