สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
คู่มือการสมัครเข้ ารับการศึกษาอบรม
ประจาปี 2564

หลักสู ตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
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สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
คู่มือการรับสมัครเข้ าศึกษาอบรมในหลักสู ตรการพยาบาลเฉพาะทาง
ประจาปี 2564
สาขาการพยาบาลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง

จานวน 40 คน

สถาบัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิ ดสอบข้ อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หากมีผ้สู มัครน้ อยกว่า 15 คน และ
คืนเงินค่าสมัคร กรณีไม่เปิ ดสอบ

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ ารับการศึกษาอบรม
1.1 คุณสมบัติทวั่ ไป ผูม้ ีสิทธิ์สมัครเข้ารับการศึกษาอบรมจะต้องมีคุณสมบัติทวั่ ไปดังนี้
1.1.1 มีสญ
ั ชาติไทย
1.1.2 เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี ประวัติการทางานดี มีความรับผิดชอบ
1.1.3 ไม่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษกรณี ความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
1.1.4 ไม่เคยเป็ นผูถ้ ูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรื อไล่ออกจากหน่วยงานทั้งของรัฐบาลและเอกชน
1.1.5 ไม่เป็ นโรคหรื อปัญหาสุขภาพที่จะเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.1.6 มีใบรับรองประสบการณ์จากผูบ้ งั คับบัญชาขั้นต้น
1.2 คุณสมบัติเฉพาะ
1.2.1 เป็ นผูไ้ ด้รับปริ ญญาบัตร หรื อประกาศนียบัตรในสาขาการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลหรื อการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 จากสภาการพยาบาล ที่ไม่หมดอายุ
1.2.2 เป็ นผูท้ ี่ก าลังปฏิบตั ิงาน หรื อทาการสอนในสาขาที่ ประสงค์จะเข้าศึกษาอบรมหรื อเป็ นความ
ต้องการของหน่วยงานที่จะให้กลับไปปฏิบตั ิงานในสาขาที่จะสมัครเข้าศึกษาอบรม
1.2.3 มีป ระสบการณ์ ก ารปฏิบัติ ก ารพยาบาลในหน่ ว ยบริ การที่ ดู แ ลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมอง
โดยเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรื อปฏิบตั ิการพยาบาลในหน่ วยบริ การที่เกี่ยวข้องในการดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง ไม่
น้อยกว่า 2 ปี
1.2.4 มีทศั นคติที่ดีต่อวิชาชีพ
1.2.5 สอบผ่านการคัดเลือกของสถาบันการพยาบาลศรี สวริ นทิรา สภากาชาดไทย
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2. หลักฐานประกอบการสมัคร
สมัคร Onlineได้ทาง www.stin.ac.th/รับสมัครเข้าศึกษา และแนบหลักฐานให้ครบทุกข้อดังต่อไปนี้
2.1 สาเนาใบปริ ญญาบัตร ตามคุณวุฒิสูงสุดของผูส้ มัคร
2.2 สาเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษา (transcript) ในสาขาการพยาบาล
2.3 รู ปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 1 รู ป ไม่สวมแว่นตาดาหรื อสีเข้ม ใส่ชุดสุ ภาพ
2.4 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้น 1 หรื อการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1
ของสภาการพยาบาล ในกรณี ที่อยูร่ ะหว่างการต่ออายุให้นาสาเนาใบเสร็ จมาแสดงด้วย
2.5 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/สกุล
2.6 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ
2.7 หนังสือรับรองประสบการณ์การทางาน (ฉท.02) Download จากเว็บไซต์ www.stin.ac.th
2.8 สาเนาหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร 400 บาท ชาระเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิ ชย์ ชื่อบัญชี หลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทาง เลขที่บญั ชี 045-522822-9 ประเภทออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทย
หมายเหตุ ให้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับก่อนแนบไฟล์เอกสาร หรื อส่งทางไปรษณี ย ์
* หากหลักฐานไม่ครบถ้ วนจะไม่ได้ รับการพิจารณาให้ มสี ิทธิ์สอบ

3. วิธีการสมัคร
สมัคร Online ได้ทาง www.stin.ac.th/ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา
ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าระบบ
1. เลือก ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา /หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง กด “สมัคร Online”
2. สมัครลงทะเบียนผูใ้ ช้งานใหม่ Login ชื่อผูใ้ ช้ อีเมล์ของผูส้ มัคร
รหัสผ่าน เลขประจาตัวประชาชน
3. เลือกสาขาที่สนใจสมัคร
4. กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน ทุกช่องที่มีเครื่ องหมาย *
5. ระบบจะตอบรับการสมัครไปที่อีเมล์ของผูส้ มัคร
6. แนบหลักฐานประกอบการสมัครในระบบรับสมัคร Online ในกรณี ไม่สามารถแนบไฟล์หลักฐานได้
สามารถส่งทางไปรษณี ย ์ ตามที่อยูข่ า้ งล่างนี้
ส่งถึง หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง)
สถาบันการพยาบาลศรี สวริ นทิรา สภากาชาดไทย
1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุ งเทพฯ 10330
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กาหนดการรับสมัคร
รับสมัคร ตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤศจิกายน 2563-15 มกราคม 2564
หมายเหตุ หลักฐานการรับสมัครและค่าสมัครสอบ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จะไม่
คืนให้ ในทุกกรณี (ยกเว้นถ้ าไม่มกี ารเปิ ดสอบ)

4. การสอบ
4.1 ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์สอบทางเว็บไซต์ http://www.stin.ac.th
วันที่ 27 มกราคม 2564
4.2 กาหนดสอบคัดเลือก วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
สอบข้อเขียน เวลา 09.00 - 10.00 น.
สอบสัมภาษณ์ เวลา 10.30 - 16.00 น
4.3 สถานที่สอบ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันการพยาบาลศรี สวริ นทิรา สภากาชาดไทย
4.4 วิชาที่สอบ วิชาเฉพาะสาขาที่สมัคร
4.5 ข้อปฏิบตั ิของผูเ้ ข้าสอบ
- ขอให้ผเู ้ ข้าสอบมาเข้าห้องสอบก่อนเวลาเข้าสอบอย่างน้อย 30 นาที พร้อมบัตรประจาตัวสอบ
ในกรณี สมัครทางไปรษณี ย ์ ให้รับบัตรประจาตัวสอบที่หน้าห้องสอบในเวลา 08.30 น.
- นาบัตรประจาตัวสอบมาแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบในห้องสอบ
- เตรี ยมดินสอ 2B และยางลบ เพื่อใช้ในการสอบด้วย
- การแต่งกาย สุภาพสตรี สวมกระโปรงและสวมรองเท้าสุภาพ

5. กาหนดประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์เข้ ารับการศึกษาอบรม
5.1 ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาอบรมทางเว็บไซต์ http://www.stin.ac.th
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
5.2 การรายงานตัว
วันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2564
ผูม้ ีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาอบรมทั้งตัวจริ งและสารอง ให้รายงานตัวโดยทาหนังสือยืนยันความประสงค์ที่
จะเข้าศึกษาอบรม (ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาอบรม สามารถดาเนินการได้ดว้ ยตัวเอง) โดยส่งทาง
e-mail : ccne@stin.ac.th (ผู้ที่ไม่รายงานตัวตามวันที่กาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์)
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6. เงื่อนไขในการเข้ าศึกษาอบรม
6.1 ได้รับการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูบ้ งั คับบัญชาของหน่วยงานที่สงั กัดให้ลาศึกษาอบรม
เต็มเวลาตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
6.2 ระยะเวลาในการศึกษาอบรม (16 สัปดาห์)
วันที่ 1 มีนาคม – 18 มิถุนายน 2564
6.3 การลงทะเบียน
ลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิ ชย์ ชื่อบัญชี หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง เลขที่
บัญชี 045-522822-9 ประเภทออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทย ให้ส่งสาเนาการโอนเงิน ระบุชื่อ ผูล้ งทะเบียน
สาขาที่เรี ยน ส่ งทาง e-mail : ccne@stin.ac.th และจะได้รับใบเสร็ จรับเงินค่าลงทะเบียนในวันเปิ ดการอบรม
ของแต่ละหลักสูตร
6.4 กาหนดเวลาในการลงทะเบียน
วันที่ 12-26 กุมภาพันธ์ 2563
ทั้งนี้ถ้าไม่ ลงทะเบียนภายในวัน เวลาที่กาหนดถื อว่ าสละสิ ทธิ์ กรณีโอนเงินผ่ านธนาคารจะถื อวัน ที่ใน
สาเนาการโอนเงิน (จะต้องระบุ ชื่ อ ที่อยู่ สาขาที่เรียน ให้ ชัดเจน)
6.5 อัตราค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 60,000 บาท
(รวมค่าประกาศนียบัตรหลักสูตรช่วยชีวิตขั้นสูง ACLS แล้ว)
*สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อต้นสังกัดอนุมตั ิ*
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน ในทุกกรณี
ค่ าลงทะเบีย นในการอบรม เป็ นค่ าใช้ จ่ายเกี่ย วกับ ค่ าตอบแทนวิทยากร ค่ าสถานที่จัด อบรม และแหล่ งฝึ ก
ภาคปฏิ บั ติท้ั ง ในและนอกสถานที่ ค่ า วัส ดุ อุ ป กรณ์ ค่ า บริ ก ารห้ องสมุ ด และค่ าศึ ก ษาดู ง าน ในประเทศ
(ค่ าลงทะเบียนนี้ ไม่ รวมค่ าที่ พัก ค่ าอาหาร ค่ าหนัง สื อ ตารา ที่ผู้เข้ าอบรมจะต้ อ งซื้ อ เพิ่มเพื่อ การศึกษา และ
ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปฝึ กภาคปฏิบัตนิ อกสถานที่)
6.6 การเตรี ยมตัวเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรม การแต่งกายระหว่างศึกษาอบรมสวมชุดสุภาพ
(สุภาพสตรี สวมกระโปรง) สาหรับการฝึ กภาคปฏิบตั ิสวมชุดพยาบาล ชุดออกชุมชน
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7. วัตถุประสงค์ ของการศึกษาอบรม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการศึกษาอบรมสามารถ
1.
2.
3.
4.

วิเคราะห์นโยบายสุขภาพ สภาวการณ์ และระบบบริ การสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
ประเมินภาวะสุขภาพที่ซบั ซ้อนของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
วิเคราะห์และตัดสินปัญหาทางคลินิก รวมทั้งความต้องการของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองและครอบครัว
วางแผนการพยาบาลและแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน จากกลุ่มเสี่ยงไปจนถึงผูป้ ่ วย
โรคหลอดเลือดสมองที่อยูใ่ นระยะเฉียบพลัน ระยะวิกฤต และระยะฟื้ นฟู
5. ปฏิบตั ิการพยาบาลด้านการดูแลในระยะเฉียบพลัน ระยะวิกฤต และระยะฟื้ นฟู โดยใช้ความรู ้
และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เป็ นปัจจุบนั และ/หรื อเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
6. ออกแบบสิ่งแวดล้อมที่บา้ นให้เหมาะสมในการฟื้ นฟูผปู ้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
7. ประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพและผูเ้ กี่ยวข้องทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน
8. ระบุผลลัพธ์ทางการพยาบาลด้านการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อภาวะสุขภาพของผูป้ ่ วย
โรคหลอดเลือดสมอง และครอบครัว
9. พัฒนาฐานข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนและผลลัพธ์ในการดูแลผูป้ ่ วย
โรคหลอดเลือดสมอง และครอบครัว

8. โครงสร้ างหลักสู ตร
ระยะเวลาศึกษาอบรม 16 สัปดาห์ มีจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 15 หน่วยกิต โดยมีรายวิชา
ภาคทฤษฎี 10 หน่วยกิตและรายวิชา ภาคปฏิบตั ิ 5 หน่วยกิต ประกอบด้วย
วิชาภาคทฤษฎี 1 หน่วยกิต = 15 ชัว่ โมง
วิชาภาคปฏิบตั ิ 1 หน่วยกิต = 60 ชัว่ โมง
ภาคทฤษฏี
1) วิชาแกน 2 หน่วยกิต
วิชานโยบายสุขภาพและการพยาบาล
2 (2-0-4)
2) วิชาบังคับของสาขา 2 หน่วยกิต
วิชาการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการตัดสินทางคลินิก
2 (1-2-3)
3) วิชาความรู ้ความชานาญเฉพาะสาขา 11 หน่วยกิต
วิชาการพยาบาลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลัน 3 (3-0-6)
วิชาการพยาบาลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะฟื้ นฟู
3 (3-0-6)
ภาคปฏิบัติ
วิชาปฏิบตั ิการพยาบาลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลัน 3 (0-12-3)
วิชาปฏิบตั ิการพยาบาลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะฟื้ นฟู 2 (0-8-2)
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9. เงื่อนไขในการสาเร็จการศึกษา
ผูเ้ ข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสู ตรที่มีระยะเวลาศึกษาอบรม 16 สัปดาห์ จะต้องมีจานวนหน่ วย
กิตตลอดหลักสูตร 15 หน่วยกิต โดยต้องสอบผ่านภาคทฤษฎี 10 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาแกน 2 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะสาขา 8 หน่วยกิต และภาคปฏิบตั ิ 5 หน่วยกิต
ผูเ้ ข้าศึกษาอบรม ต้องมีระยะเวลาศึกษาอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90

10. การสาเร็จการศึกษาอบรม
ผูเ้ ข้ารับการศึกษาอบรมต้องสอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสู ตรและสอบวิชาภาคทฤษฎีและสอบวิชา
ภาคปฏิบัติ ไม่ต่ากว่าระดับขั้น 2.00 และเกรดเฉลี่ย (GPA) ตลอดหลักสู ตร ไม่ต่ากว่า 2.50 จึงจะถือว่าสาเร็ จ
การศึกษาอบรมตามหลัก สู ต รการพยาบาลเฉพาะทางของสถาบันการพยาบาลศรี สวริ น ทิ รา สภากาชาดไทย

***************************
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ฉท.02

หนังสือรับรอง
ประสบการณ์ การทางาน
ข้าพเจ้า………………………………………………….ตาแหน่ง…….....................….….................
สถานที่ทางาน……………………………………………...……จังหวัด…………….........…….........……….
สังกัดกอง…………………………...กรม………………..……… กระทรวง..………......…...…..……….….
ขอรับรองว่า ผูส้ มัคร คือ นาย/นาง/นางสาว…………………………….............……………………………..
ซึ่ งมี ค วามประสงค์ จ ะสมัค รสอบคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาอบรม ในหลัก สู ตรการพยาบาลเฉพาะทา ง
สาขา ................................................................................................... ของสถาบันการพยาบาลศรี สวริ นทิราฯ
เป็ นข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ตาแหน่ง……………………………………….แผนก………...........…………….
กอง…………………….....…………กรม…………….....……………..กระทรวง…………….....…….……
มีประสบการณ์การทางานด้าน……………………………………………………...........................................
โดยปฏิบตั ิงานในหน้าที่……………………………………………………………………......……………..
ตั้งแต่วนั ที่…………เดือน…………………….พ.ศ……….ถึงวันที่………เดือน…...…………..พ.ศ.....…….
รวมเป็ นเวลาทั้งสิ้น………..ปี …………..เดือน (นับถึงวันรับสมัคร)
ความจาเป็ นหรื อความต้องการของหน่วยงาน ……………………………....………………...……………..
………………………………………………………………………………..........……………………………
………………………………………………………………………………………...……………………
………………………………………………………………………………..........……………………………
………………………………………………………………………………………...……………………

ลงนาม……………………………………..
(……………………………………..)
วันที่……………..........………………….

หมายเหตุ - ผูล้ งนามรับรอง ต้องมีฐานะเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาในหน่วยงาน เช่น หัวหน้าหอผูป้ ่ วย
หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าแผนก เป็ นต้น
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-ใช้ในการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในสถาบันการพยาบาลศรี สวริ นทิรา สภากาชาดไทย

