
   
 

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาด้วยวิธีพิเศษ 

พ.ศ. 2563 
....................................... 

 
 บัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพสามารถตอบสนองวิสัยทัศน์ 10 ปี ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย ที่ว่า “เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นสูงที่มีผลผลิตทางวิชาการ นวัตกรรมที่ได้รับการ
ยอมรับ ในระดับชาติและนานาชาติ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก (Proactive 
practitioner) บนพ้ืนฐานมนุษยธรรม (Humanity) โดดเด่นในด้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบ 
สาธารณภัยภายใน พ.ศ. 2565” และวิสัยทัศน์ส านักวิชาบัณฑิตศึกษา 4 ปี ที่ว่า “เป็นสถาบันการพยาบาลที่
ผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก สร้างผลงานวิจัย/นวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและ     
ผู้ประสบสาธารณภัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ” การรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูง มีผล
การเรียนที่เด่น เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตจะช่วยให้ส านักวิชาบัณฑิตศึกษาและสถาบัน
พัฒนาและก้าวสู่ความเป็นเลิศได้เร็วขึ้น ดังนั้น ส านักวิชาบัณฑิตศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย จึงมีนโยบายเปิดรับสมัครบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูงเข้าศึกษาด้วยวิธีพิเศษ ในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
 อาศัยอ านาจตามความในหมวด ๔ การรับเข้าศึกษา ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับสถาบัน 
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ สภาวิชาการ 
ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563 มีมตใิห้ออกประกาศ ดังนี้  
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การรับ
สมัครบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาด้วยวิธีพิเศษ พ.ศ. 2563 
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป และผู้เข้าศึกษาภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 วัตถุประสงค์ 

(1) เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถสูงเข้าศึกษาต่อเพ่ิมมากข้ึน 
(2) เพ่ือเพ่ิมพยาบาลมหาบัณฑิตท่ีเป็นนักปฏิบัติเชิงรุก สร้างผลงานวิจัย/นวัตกรรมด้านการ 

ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติมากขึ้น 
ข้อ 4 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 
 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน 
ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  (1) ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่
สภาการพยาบาลให้การรับรอง และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น ๑ หรือ 
การพยาบาล ชั้น ๑ 
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กรณีผู้เข้าศึกษาไม่มีสัญชาติไทย ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่าและได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยสภาวิชาชีพ หรือ
องค์กรที่รับผิดชอบในประเทศของผู้สมัคร กรณีไม่มีระบบการให้ใบอนุญาตฯ ต้องมีใบรับรองการขึ้นทะเบียน
ในประเทศของผู้สมัคร หรือรับรองโดยหน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพการพยาบาลในประเทศของผู้สมัคร และ
สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี ทั้งด้านการพูด การอ่าน และเขียน  

(2) ส าเร็จการศึกษาด้วยแต้มเฉลี่ยสะสมเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 ขึ้นไป และหรือเป็นผู้มี 
ประสบการณ์ท างานวิจัย/นวัตกรรมมาก่อน 

(3) มีประสบการณ์การท างานพยาบาลในสาขาที่เก่ียวข้องมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี นับจาก
วันที่เข้าศึกษา 

(4) มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ (ผลการทดสอบใช้ได้ภายใน 2 ปี)  
ก. CU-TEP ตั้งแต่ 35 ขึ้นไป หรือ  
ข. TOEFL-ITP (Institutional Testing Program) ตั้งแต่ 460 ขึ้นไป หรือ 
ค. TOEFL-iBT (Internet-based test) ที่ระดับ ๔๒ คะแนนขึ้นไป หรือ 
ง. IELTS ตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไป หรือ 
จ. MU GRAD TEST ที่ระดับ ๔๒ คะแนนขึ้นไป หรือ 
ฉ. TU-GET ที่ระดับ ๕๐๐ คะแนนขึ้นไป 

(5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตพิจารณาแล้วเห็นควรให้มี
สิทธิ์เข้าศึกษาได้ 

 ทั้งนี้ หากหลักสูตรประกาศคุณสมบัติของผู้สมัครไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ  
การรับสมัครฯ สูงกว่าคุณสมบัติข้างต้น ให้ถือประกาศคุณสมบัติของหลักสูตรเป็นเกณฑ์  

ข้อ 6 หลักฐานประกอบการรับสมัคร ให้ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วย ดังนี้ 
  (1) ส าเนาปริญญาบัตรทางการพยาบาลหรือเทียบเท่า 
  (2) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  
  (3) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น ๑ หรือการพยาบาล  
ชั้น ๑ หรือส าเนาใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยสภาวิชาชีพ หรือองค์กรที่รับผิดชอบใน
ประเทศของผู้สมัคร หรือส าเนาใบรับรองการขึ้นทะเบียนในประเทศของผู้สมัคร หรือรับรองโดยหน่วยงาน
ก ากับดูแลวิชาชีพการพยาบาล 
  (4) ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิกสภาการพยาบาล 
  (5) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  (6) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  (๗) หลักฐานผลการสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ CU-TEP, TOEFL-ITP, 
TOEFL-iBT, IELTS, MU GRAD TEST หรือ TU-GET 
  (๘) เอกสารรับรองการท างานจากผู้บังคับบัญชา 
  (๙) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ให้เป็นรูปหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาด าหรือหมวก และ              
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน 

  (๑๐) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 
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(11) หลักฐานประสบการณ์ท างานวิจัย/นวัตกรรม ได้แก่ บทความวิจัย/นวัตกรรม รายงาน
การวิจัย/นวัตกรรม  (ถ้ามี) 

ข้อ 7 ก าหนดการรับสมัคร 
 สถาบันสามารถด าเนินการรับสมัครตลอดปี 
ข้อ 8 วิธีการสมัครและคัดเลือก 
 (1) สมัครด้วยตนเอง สามารถ download เอกสารการสมัครเข้าศึกษาได้ที่  

http://www.stin.ac.th หัวข้อสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษา (รับด้วยวิธีพิเศษ) ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน
ที่สมบูรณ์ครบถ้วนที่ระบุ ตามข้อ 6 และรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมทั้งช าระเงินค่าสมัคร 500 บาท ได้
ที่หน่วยจัดการศึกษา ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (ในวัน
ราชการ เวลา ๐๘.๓0 - 1๖.30 น.) 
  (2) สมัครทางอินเตอร์ เน็ต สามารถ Download เอกสารการสมัครเข้ าศึกษาได้ที่  
https://www.stin.ac.th หัวข้อสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษา (รับด้วยวิธีพิเศษ) กรอกข้อมูลรายละเอียด 
ใบสมัครให้ครบถ้วน และช าระเงินค่าสมัคร จ านวน 500 บาท  “บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา
สภากาชาดไทย ชื่อบัญชี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เลขที่บัญชี ๐๔๕-๕๓๕๓๙๕-๑” 
ภายในวันและเวลาที่ก าหนด ส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานที่สมบูรณ์ครบถ้วนที่ระบุ ตามข้อ 6 (รับรองส าเนา
ถูกต้องทุกฉบับ) และหลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร (Attach file) ส่งทางอีเมล์ grad@stin.ac.th หรือทาง
ไปรษณีย์ โดยส่งถึง สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (วงเล็บมุมซอง “สมัครเรียนปริญญาโท 
รับด้วยวิธีพิเศษ”)  ที่อยู่ 1873 ถนนพระรามที่ ๔ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐  

 (3) สถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจ าไม่ต่ ากว่า 3 คน เพ่ือ
พิจารณาคัดเลือก 

 (4) ประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อพิจารณาคัดเลือก 

 (5) กรณีอนุมัติเข้าศึกษา ให้ส านักวิชาบัณฑิตศึกษาจัดท าประกาศการรับเข้าศึกษาพร้อม
ก าหนดการลงทะเบียนแรกเข้าศึกษา 

 (6) ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครเข้าศึกษาเกิน 1 สาขาวิชา แต่มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้ 1 สาขา 
วิชาเท่านั้น 

ข้อ 9 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท ต่อ 1 สาขาวิชา 
ข้อ 10 ก าหนดการรับเข้าศึกษา 
 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา ลงทะเบียนแรกเข้าศึกษาและลงทะเบียนเรียน ตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษาของสถาบัน 
 
          ประกาศ ณ วันที่  ๒๙  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2563 
 

 วรุณยุพา รอยเจริญกุล 
 

           (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยเจริญกุล) 
อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 


