
 
 
 

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
เรื่อง  การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบท่ี 1 ประเภทแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) 

 

        สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จะท าการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
จึงจัดให้มีการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 1 ประเภทแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio)  มีรายละเอียดในการ
คัดเลือกดังนี้ 

คุณสมบัติท่ัวไป 

1. มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอ่ืนที่เข้าใจและใช้ภาษาไทยได้ดี 
2. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ      
   และจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน ที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุก   
   ประการ   
4. เป็นผู้ที่ไม่เสพยาเสพติดทุกประเภท ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาใดๆ  
   มาก่อน และไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระท าผิดหรือร่วมกระท าทุจริตในการสอบ 
5. เป็นผู้ที่ ผู้ปกครองยินยอมให้รับทุนการศึกษาของสภากาชาดไทยตลอดหลักสูตร 4 ปี และปฏิบัติตามเงื่อนไข 
   สัญญาการรับทุนของสภากาชาดไทย เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  สถาบันการพยาบาล 
   ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยปฏิบัติงานกับสภากาชาดไทยหลังส าเร็จการศึกษาเป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า   
   4 ป ี

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 
        1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม ไม่ต่ ากว่า 22 หน่วยกิต 
        1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม ไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต 
        1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ในรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม  
             ไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต         
2. เป็นหญิงโสดหรือชายโสด  มีอายุไม่ต่ ากว่า 16 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2548) นับถงึวันเปิดภาคการศึกษา    
   (วันที่ 9 สิงหาคม 2564) 
3. ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (จ านวน 5 ภาคการศึกษา) ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป 
4. มีน้ าหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ความสูงไม่ต่ ากว่า 150 เซนติเมตร  
5. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่มีประวัติเป็นโรคจิตโรคประสาท และปราศจากโรค อาการของโรค  
   หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
   5.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
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5.2 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น  เช่น โรคจิต (Psychotic   
     Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic  
     Disorders) ภาวะบุคลิกภาพ (Personality Disorders) โดยเฉพาะ ภาวะความผิดปกติด้าน   
     บุคลิกภาพชนิดต่อต้านสังคม (Antisocial Personality Disorders) หรือ ภาวะความผิดปกติด้าน  
     บุคลิกภาพชนิดก้ ากึ่ง (Borderline Personality Disorders) รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืนๆ อันเป็น    
     อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

 5.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร 
     อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 5.4 โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น 
         
 

- โรคลมชักท่ียังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการ 
  รับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้) 

         - โรคหัวใจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
 - โรคความดันเลือดสูง 
 - โรคอ้วน (ค่า BMI > 30 ทั้งนี้ ถือเอามาตรฐานเครื่องชั่งและเครื่องวัดของ สถาบันการพยาบาล

ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นเกณฑ์ตัดสิน) 
 - ภาวะไตวายเรื้อรัง 
 - โรคเบาหวาน 
 - วัณโรคระยะไม่สงบ หรือโรคปอดเรื้อรังซึ่งอาจขัดขวางต่อการศึกษา 
 - ติดสารเสพติดให้โทษ 

 ทั้งนี้ หากพบโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาที่มิได้ระบุไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการอ านวยการสอบคัดเลือกฯ 

 5.5 ตาบอดแม้แต่ข้างเดียวหรือสายตาไม่ปกติเมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ ากว่า 6/12 เมตร     
     หรือ 20/40 ฟุต ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้ง 2 ข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว หรือมีความ 
     ผิดปกติ ในการเห็นภาพ 

 5.6 มีความผิดปกติในการได้ยิน โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถ่ี 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40    
     เดซเิบล จากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน (sensorineural hearing loss)ของหูข้างใด  
     ข้างหนึ่ง 

 5.7 มีความพิการของนิ้วมือ มือ แขนขา โรคหรือความพิการอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 

6. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เสพยาเสพติดทุกประเภท ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอ่ืน และไม่เคย 
   ต้องโทษในคดีอาญาใดๆ มาก่อน และไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระท าผิดหรือร่วมกระท าทุจริตในการสอบ 
   วัดความรู้เพ่ือสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดๆ 
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          ทั้งนี้ หลักฐานข้อมูลที่เป็นคุณสมบัติของผู้สมัคร จะต้องเป็นจริงทุกประการ หากหลักฐานที่แสดงเป็นเทจ็  
หรือให้ข้อมูลเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์หรือการเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย 
         คุณสมบัติอ่ืนๆ อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล         
ที่มิได้ระบุไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอ านวยการสอบคัดเลือกฯ การคัดเลือกของคณะกรรมการ
อ านวยการสอบคัดเลือกฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

จ านวนรับ รอบท่ี 1 ประเภทแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio)    5   คน  
 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. คณะกรรมการฯ ด าเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์โดย 
   พิจารณา ดังนี้ 
     1.1 ผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันยื่น          
ใบสมัคร คิดเป็นร้อยละ 60 
 1) TOEFL : CBT (computer-based test) คะแนนตั้งแต่ 173 คะแนนขึ้นไป หรือ 
  :  IBT (internet-based test)   คะแนนตั้งแต่ 61 คะแนนขึ้นไป 
 2) IELTS ตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป  
 3) TU-GET ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป  
 4) CU-TEP ตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป  
     1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) คิดเป็นร้อยละ 40 โดยพิจารณาจากข้อมูลต่อไปนี้ 
 1) รางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ด้านวิชาการ/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ภาษาอังกฤษ/นักศึกษาทุน    

    แลกเปลี่ยนต่างประเทศ  ร้อยละ 20 
 2) การเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล ร้อยละ 10 
 3) การเข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม/จิตอาสา ร้อยละ 10 
ทั้งนี้คะแนนในข้อ 1.1 และ ข้อ 1.2 รวมกันแล้วต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป จึงมีสิทธิ์
เข้าสอบสัมภาษณ์ 
2. สอบสัมภาษณ์   ผ่าน 
3. ตรวจร่างกาย   ผ่าน 
4. ทดสอบบุคลิกภาพ  ผ่าน 
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การรับสมัคร 

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 – 19 มกราคม 2564 
1. สมัคร Online ทางเว็บไซต์สถาบัน http://www.stin.ac.th พร้อมช าระเงินค่าสมัครเป็นรายบุคคลผ่านทาง   
   ระบบการรับสมัครของสถาบัน ค่าสมัคร 500 บาท (เงินค่าสมัครนี้จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ) ภายในวันที่ 19  
   มกราคม 2564 ทั้งนีก้ารช าระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารให้ช าระเป็นรายบุคคล ห้ามช าระรวมกับผู้อื่น และ 
   ห้ามช าระเงินที่มีจ านวนเงินขาดหรือเกินจากค่าสมัคร 
2. ส่งหลักฐานประกอบการสมัคร ภายในวันที่ 19 มกราคม 2564 (นับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์) ดังนี้ 
   2.1 ใบสมัครสอบที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า  
        ต้องเป็นรูปถ่ายภายใน 6 เดือน พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัคร 
   2.2 ส าเนาหนังสือรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาออกให้ เพ่ือรับรองข้อมูลต่อไปนี้ 
         2.2.1 ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 2.2.2 รายวิชาหรือเนื้อหาสาระท่ีศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใบรับรองหน่วยกิต เป็นไปตาม 

        คุณสมบัติทางการศึกษาท่ีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยก าหนดไว้ 
         2.2.3 คะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา 
   2.3 ส าเนาใบรับรองหน่วยกิตและใบระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
   2.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   2.5 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ถ่ายเอกสารเฉพาะด้านหน้าบัตร) 
   2.6 ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
   2.7 ส าเนาผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี) ตามเกณฑ์การคัดเลือก 
   2.8 ส าเนาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามเกณฑ์การคัดเลือก 
 

หมายเหตุ   เอกสารหลักฐานต้องถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง             
หากหลักฐานที่แสดงเป็นเท็จหรือให้ข้อมูลเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์หรือการเข้าเป็นนักศึกษาของ
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย หรือพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา แม้ว่าจะเข้าศึกษาใน
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย แล้วก็ตาม โดยส่งหลักฐานการสมัครมาท่ี 
 

            หน่วยจัดการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ  
            สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  
            เลขที่ 1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน   
            เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 
            (สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบท่ี 1 : Portfolio) 
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ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางเว็บไซต์สถาบัน 
http://www.stin.ac.th         
 

การสอบสัมภาษณ์  ตรวจร่างกาย และทดสอบบุคลิกภาพ 
          ในการสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ต้องด าเนินการส่งผลการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์ม 
ส าหรับการตรวจสุขภาพร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐ ตามรายชื่อโรงพยาบาลที่สถาบันก าหนด และส่งผลการ
ตรวจร่างกายมายังสถาบัน ทางอีเมล์ admission@stin.ac.th ภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 และ
เข้าสอบสัมภาษณ์ และทดสอบบุคลิกภาพ  ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและ
เวลาที่ระบุ ถือว่าสละสิทธิ์ 
 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
          ป ระกาศรายชื่ อผู้ ผ่ านการคั ด เลื อก  ใน วันที่  22  กุ มภาพั น ธ์  2564  ท างเว็บ ไซต์ สถาบั น 
http://www.stin.ac.th 
 

การยืนยันสิทธิ์ Clearing house 
          ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing house ผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (TCAS 64) เว็บไซต์ http://student.mytcas.com ในวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 
 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ทางเว็บไซต์สถาบัน  http://www.stin.ac.th 

 
การรายงานตัวและท าสัญญาเข้าศึกษา 

          ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวและท าสัญญาเข้าศึกษา ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 
ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ผู้ที่ไม่มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ของตนเองตามวันและ
เวลาที่ระบุถือว่าสละสิทธิ์ 
 

ทุนการศึกษาและข้อผูกพัน 
        ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาทุกคนจะได้รับทุนสภากาชาดไทย โดยจะต้องท าสัญญาการรับทุนของ
สภากาชาดไทย และสัญญาค้ าประกันของสภากาชาดไทย เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  สถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การท าสัญญารับทุนของสภากาชาดไทย 
และสัญญาค้ าประกันผู้ได้รับทุนของสภากาชาดไทย โดยได้รับสิทธิประโยชน์และมีเง่ือนไขการชดใช้ทุน ดังนี้ 

1. สิทธิประโยชน์ที่ผู้รับทุนจะได้รับตลอดระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา       
ค่าบ ารุง ค่าหอพัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายประจ าเดือน ตามประกาศของสถาบัน 
 
 

mailto:admission@stin.ac.th
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2. เงื่อนไขการชดใช้ทุน ภายหลังส าเร็จการศึกษาผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานของสภากาชาดไทย

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปีและกรณีที่ผิดสัญญาต้องชดใช้เงินเป็นจ านวน 2 เท่าของเงินทุนที่รับไป
พร้อมดอกเบี้ย 

3. ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามสัญญาฯ จนสภากาชาดไทย งดให้ทุน หรือต้องพ้นสภาพจากการเป็น
นักศึกษาตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน หรือลาออกก่อนส าเร็จการศึกษา จะต้อง
ชดใช้เงินให้แก่สภากาชาดไทย ตามรายละเอียดเป็นไปตามสัญญาการรับทุน 

4. นักศึกษาทุกคนต้องเข้าพักในหอพักของสถาบัน หรือหอพักที่สถาบัน จัดให้ตลอด 4 ปี 
 

 
 

              ประกาศมา  ณ  วันที่  8   ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

                                                                 ธิดารัตน์  วศะรงรอง 
 

              (อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์  วศะรงรอง) 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

     ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
 

 


