ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประจาปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 Admission
-------------------------------สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จะทาการคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต จึงจัดให้มีการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 3 Admission มีรายละเอียดในการคัดเลือก ดังนี้
คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่เข้าใจและใช้ภาษาไทยได้ดี
2. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ
และจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของสถาบันที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
4. เป็นผู้ที่ไม่เสพยาเสพติดทุกประเภท ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอื่น ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา
ใด ๆ มาก่อน และไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทาผิดหรือร่วมกระทาทุจริตในการสอบ
5. เป็ น ผู้ที่ผู้ ป กครองยิ นยอมให้ รับ ทุน การศึกษาของสภากาชาดไทยตลอดหลั กสู ตร 4 ปี และปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการรับทุนโดยปฏิบัติงานกับสภากาชาดไทยหลังสาเร็จการศึกษาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 4 ปี
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2564 หรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายสามัญครบตามเกณฑ์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยต้องเรียน
1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ากว่า 22 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ากว่า 12 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม
ไม่ต่ากว่า 9 หน่วยกิต
2. เป็นหญิงโสดหรือชายโสด มีอายุไม่ต่ากว่า 16 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2549) นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
(วันที่ 8 สิงหาคม 2565)
3. มี GPAX ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป และผ่านการสอบวัดความรู้ฯ ดังนี้
- GAT
- PAT 2
- วิชาสามัญ ได้แก่ วิชาชีววิทยาและวิชาภาษาอังกฤษ
4. มีน้าหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ความสูงไม่ต่ากว่า 150 เซนติเมตร
5. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่มีประวัติเป็นโรคจิตโรคประสาท และปราศจากโรคอาการ
ของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
5.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
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5.2 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (Psychotic
Disorders) โรคอารมณ์ ผิ ด ปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุ น แรง (Severe Neurotic Disorders) ภาวะ
บุคลิกภาพ (Personality Disorders) โดยเฉพาะ ภาวะความผิดปกติด้านบุคลิกภาพชนิดต่อต้านสังคม (Antisocial
Personality Disorders) หรือ ภาวะความผิดปกติด้านบุคลิกภาพชนิดก้ากึ่ง (Borderline Personality Disorders)
รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
5.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่จะมีผลต่อตนเอง ผู้รับบริการ หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่าง
ถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
5.4 โรคไม่ติดต่อที่ไม่สามารถควบคุมได้อันจะมีผลต่อตนเอง ผู้รับบริการ หรือส่งผลให้เกิดความพิการ
อย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการพยาบาล เช่น
- โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี)
- โรคหัวใจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
- โรคความดันโลหิตสูง
- โรคอ้วน
- ภาวะไตวายเรื้อรัง
- โรคเบาหวาน
- วัณโรคระยะไม่สงบ หรือโรคปอดเรื้อรังซึ่งอาจขัดขวางต่อการศึกษา
- ติดสารเสพติดให้โทษ
ทั้ ง นี้ หากพบโรคหรื อ ภาวะอั น เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษาที่ มิ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ
คณะกรรมการอานวยการสอบคัดเลือกฯ
5.5 ตาบอดแม้แต่ข้างเดียวหรือสายตาไม่ปกติเมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ากว่า 6/12 เมตร หรือ
20/40 ฟุต ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้ง 2 ข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว หรือมีความผิดปกติในการเห็นภาพ
5.6 มี ความผิ ดปกติในการได้ยิ น โดยมีระดับ การได้ ยินเฉลี่ ยที่ค วามถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ สู งกว่า 40
เดซิเบล จากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน (sensorineural hearing loss) ของหูข้างใดข้างหนึ่ง
5.7 มีความพิการของนิ้วมือ มือ แขน ขา โรคหรือความพิการอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6. มีความประพฤติดี ไม่เสพยาเสพติดทุกประเภท ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาใด ๆ มาก่อน และไม่เป็นผู้ที่
ถูกลงโทษเนื่องจากกระทาผิดหรือร่วมกระทาทุจริตในการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ
ทั้งนี้ หลักฐานข้อมูลที่เป็นคุณสมบัติของผู้สมัค ร จะต้องเป็นจริงทุกประการ หากหลักฐานที่แสดงเป็น
เท็ จ หรื อ ให้ ข้ อมู ล เท็ จ จะถู ก ตั ด สิ ท ธิ์ ก ารสอบสั ม ภาษณ์ ห รื อ การเข้ า เป็ น นั ก ศึ ก ษาของสถาบั น การพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
คุณสมบัติอื่น ๆ อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
ที่ มิ ได้ ร ะบุ ไว้ ให้ อ ยู่ ในดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการอ านวยการสอบคั ด เลื อ กฯ การคั ด เลื อ กของคณะกรรมการ
อานวยการสอบคัดเลือกฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
รอบที่ 3 Admission จานวนรับ 178 คน

3

เกณฑ์การคัดเลือก
1. GPAX ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.75
2. คะแนน GAT ร้อยละ 45 ดังนี้
2.1 ตอนที่ 1 ความสามารถในการอ่าน เขียน วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ร้อยละ 15
2.2 ตอนที่ 2 ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ร้อยละ 30
3. คะแนน PAT 2 ร้อยละ 35
4. คะแนนวิชาสามัญ
4.1 วิชาชีววิทยา ร้อยละ 10
4.2 วิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 10
5. สอบสัมภาษณ์
ผ่าน
6. ตรวจร่างกาย
ผ่าน
7. ทดสอบบุคลิกภาพ ผ่าน
การรับสมัคร
สมัครผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS65) ทางเว็บไซต์
http://student.mytcas.com วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565
ประกาศผล
ป ระกาศ ผลผ่ า น ระบ บ การคั ด เลื อ กกลางบุ คคลเข้ า ศึ กษ าใน สถาบั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ( TCAS65)
http://student.mytcas.com ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 โดยยืนยันสิทธิ์ในระบบ ในวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม
2565
การตรวจร่างกาย
ผู้ มีสิ ทธิ์ส อบสั มภาษณ์ ต้องดาเนิ น การส่ งผลการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์ม ส าหรับ การตรวจสุ ขภาพ
ร่างกายฯ ณ โรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน โดยรวมไฟล์ PDF (Merge file) ให้เป็นไฟล์เดียวกันเท่านั้น
มาทาง E-mail : admission@stin.ac.th โดยระบุชื่อเรื่อง “ขอส่งเอกสารตรวจร่างกาย TCAS65 รอบที่ 3” พร้อม
แจ้งชื่อ-นามสกุล ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น.
การสอบสัมภาษณ์
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ (รูปแบบออนไลน์) ตามที่สถาบันกาหนด วันที่ 26 และ 27
พฤษภาคม 2565 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องเตรียมความพร้อมสาหรับการเข้าสอบสัมภาษณ์ โดยอยู่ ในสถานที่
ที่เหมาะสมและมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ดี และแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น
การทดสอบบุคลิกภาพ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องทาแบบทดสอบบุคลิกภาพ (รูปแบบออนไลน์) วันที่ 26 และ 27 พฤษภาคม
2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS65) และทางเว็บไซต์สถาบัน http://www.stin.ac.th
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การรายงานตัวและทาสัญญาเข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวและทาสัญญาเข้าศึกษา ในวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2565 ณ สถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ผู้ที่ไม่มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ของตนเองตามวันและเวลาที่ระบุถือว่า
สละสิทธิ์
ทุนการศึกษาและข้อผูกพัน
ผู้ ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาทุ ก คนจะได้ รับ ทุ น สภากาชาดไทย โดยจะต้ อ งท าสั ญ ญาการรั บ ทุ น ของ
สภากาชาดไทย และสัญญาค้าประกันของสภากาชาดไทย เพื่อเข้า ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการ
พยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การทาสัญญารับทุนของสภากาชาดไทย และสัญญา
ค้าประกันผู้ได้รับทุนของสภากาชาดไทย โดยได้รับสิทธิประโยชน์และมีเงื่อนไขการชดใช้ทุน ดังนี้
1. สิทธิประโยชน์ที่ผู้รับทุนจะได้รับตลอดระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าบารุง
ค่าหอพัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายประจาเดือน ตามประกาศของสถาบัน
2. เงื่ อ นไขการชดใช้ ทุ น ภายหลั ง ส าเร็ จ การศึ ก ษาผู้ รั บ ทุ น จะต้ อ งปฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยงานของ
สภากาชาดไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี และกรณีที่ผิดสัญญาต้องชดใช้เงินเป็นจานวน 2 เท่าของเงินทุนที่รับไปพร้อม
ดอกเบี้ย
3. ในกรณี ที่ผู้ รับ ทุน ไม่ป ฏิ บั ติตามสั ญ ญาฯ จนสภากาชาดไทย งดให้ ทุ น หรือต้องพ้น สภาพจากการเป็ น
นักศึกษาตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน หรือลาออกก่อนสาเร็จการศึกษา จะต้องชดใช้เงินให้แก่
สภากาชาดไทย ตามรายละเอียดเป็นไปตามสัญญาการรับทุน
4. นักศึกษาทุกคนต้องเข้าพักในหอพักของสถาบัน หรือหอพักที่สถาบันจัดให้ตลอดระยะเวลา 4 ปี
หมายเหตุ : ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ประกาศมา ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564
ธิดารัตน์ วศะรงรอง
(อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ วศะรงรอง)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานคณะกรรมการอานวยการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประจาปีการศึกษา 2565

