
   
 

ประกาศส านักวิชาบัณฑิตศึกษา  
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
ประเภท โควตาบุคลากรสังกัดสภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2565 

.................................................................................. 
 

เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและตั้งใจจริงในสังกัดสภากาชาดไทย ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อ ใน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา 22 (4) แห่งพระราชบัญญัติ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕59 และ 
หมวด ๔ การรับเข้าศึกษา ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การรับ
สมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประเภท โควตาบุคลากรสังกัด
สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2565” 
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  

ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
  “สถาบัน” หมายความว่า สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย   
  “ส านักวิชาบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า ส านักวิชาบัณฑิตศึกษา สถาบันการพยาบาล 
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย   

“คณะกรรมการอ านวยการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการ 
อ านวยการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ที่ส านักวิชาบัณฑิตศึกษาแต่งตั้งให้
ท าหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
 ข้อ 4 ประกาศนี้ ให้ใช้กับผู้สมัครเข้าศึกษาท่ีมีต้นสังกัดในเครือข่ายสภากาชาดไทย  
 ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้สมัคร  
   (1) ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่
สภาการพยาบาลให้การรับรอง และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น ๑ หรือ 
การพยาบาล ชั้น ๑ 

(2) มีผลการเรียนระดับปริญญาตรี ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ ากว่า 2.50 จากระบบ 4 
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า กรณีที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอ านวยการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษา  

(3) มีประสบการณ์การท างานพยาบาล หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี อย่างน้อย 1 ปี 
นับจากวันที่เข้าศึกษา 
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(4) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลชั้นหนึ่ง 
(5) กรณีท่ียังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษยื่นในการสมัคร ให้อยู่ในดุลยพินิจของ 

คณะกรรมการอ านวยการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษา หรือมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
(ผลการทดสอบใช้ไดภ้ายใน 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. TOEIC คะแนนไม่ต่ ากว่า 450 หรือ 
จ. IELTS ตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไป หรือ 
ฉ. MU GRAD TEST ที่ระดับ ๔๒ คะแนนขึ้นไป หรือ 
ช. TU-GET ที่ระดับ ๕๐๐ คะแนนขึ้นไป 

  ข้อ 6 การคัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
ข้อ 7 สิ่งสนับสนุนพิเศษส าหรับผู้เข้าศึกษา  

  (1) ทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์จากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
ตามประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการท า
วิทยานิพนธ์จากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2563 
  (2) ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ในระดับชาติและนานาชาติของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และทุน
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ในระดับชาติและนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  (3) ทุนการศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศสถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การให้ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2565  

 (4) หอพักส าหรับผู้เข้าศึกษาที่มาจากหน่วยงานต้นสังกัดที่อยู่ต่างจังหวัด (ในกรณีที่ทาง
สถาบันสามารถจัดสรรได้) ทั้งนี้ ต้องจ่ายค่าหอพักตามอัตราค่าธรรมเนียมที่สถาบันก าหนด 

 (5) บริการที่จอดรถ (ในกรณีที่ทางสถาบันสามารถจัดสรรได้ ) ทั้งนี้ ต้องจ่ายตามอัตรา
ค่าธรรมเนียมที่สถาบันก าหนด 
 ข้อ 8 หลักฐานประกอบการรับสมัคร ให้ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วย ดังนี้ 
  (1) ส าเนาปริญญาบัตรทางการพยาบาลหรือเทียบเท่า 
  (2) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  
  (3) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น ๑ หรือการพยาบาล  
ชั้น ๑ หรือส าเนาใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยสภาวิชาชีพ  
  (4) ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิกสภาการพยาบาล 
  (5) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  (6) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  (๗) หลักฐานผลการสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ CU-TEP, TOEFL-ITP, 
TOEFL-iBT, TOEIC, IELTS, MU GRAD TEST หรือ TU-GET (ถ้ามี) 
  (๘) เอกสารรับรองการท างานจากผู้บังคับบัญชา 
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  (๙) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ให้เป็นรูปหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาด าหรือหมวก และ              
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน 

  (๑๐) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 
ข้อ 9 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและการจัดการศึกษา  

เปิดรับสมัครจ านวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และ 
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ใช้เวลาการศึกษาตามหลักสูตรเป็นเวลา 2 ปีการศึกษา จัดการเรียนการสอนแบบ
กึ่งชั้นเรียนและออนไลน์ (Hybrid Learning) ในวันจันทร์ถึงศุกร์ 

ข้อ 10 ก าหนดการรับสมัคร  
ตั้งแต่วันที่ออกประกาศฉบับนี้ จนถึง วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 

ข้อ 11 วิธีการสมัครและคัดเลือก 
 (1) สมัครด้วยตนเอง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและ download เอกสารการสมัครเข้า 

ศึกษาได้ที่ www.stin.ac.th หรือ https://stin.ac.th/grad  ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่สมบูรณ์ครบถ้วนที่
ระบุ ตามข้อ 8 และรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมทั้งช าระเงินค่าสมัคร 500 บาท ได้ที่หน่วยจัดการศึกษา 
ชั้น 8 อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (ในวันราชการ เวลา 
๐๘.๓0 - 1๖.30 น.) หรือ 

 (2) สมัครทางอินเตอร์เน็ต สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและ download เอกสารการสมัคร 
เข้าศึกษาได้ที่ www.stin.ac.th หรือ https://stin.ac.th/grad  กรอกข้อมูลรายละเอียดใบสมัครให้ครบถ้วน 
และช าระเงินค่าสมัคร จ านวน 500 บาท  “บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อ
บัญชี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เลขที่บัญชี ๐๔๕-๕๓๕๓๙๕-๑” ภายในวันและเวลาที่
ก าหนด ส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานที่สมบูรณ์ครบถ้วนที่ระบุ ตามข้อ 8 (รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) และ
หลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร (Attach file) ส่งทางอีเมล์ grad@stin.ac.th  
  (3) ส านักวิชาบัณฑิตศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษา เพ่ือ
พิจารณาคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์  

 (4) กรณีอนุมัติเข้าศึกษา ให้ส านักวิชาบัณฑิตศึกษาจัดท าประกาศการรับเข้าศึกษาพร้อม
ก าหนดการลงทะเบียนแรกเข้าศึกษา 

ข้อ 12 ก าหนดการรับเข้าศึกษา 
 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา ลงทะเบียนแรกเข้าศึกษาและลงทะเบียนเรียน ตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษาของสถาบัน 
 
          ประกาศ ณ วันที่  7   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 
 

 
           (รองศาสตราจารย์ ดร. บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์) 

                                      คณบดีส านักวิชาบัณฑิตศึกษา 
                                            สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

 
 

http://www.stin.ac.th/
https://stin.ac.th/grad
http://www.stin.ac.th/
https://stin.ac.th/grad
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สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
 ก าหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 

ล าดับ รายละเอียดก าหนดการ วันที่ 
1 รับสมัคร วันนี้ – 27 กรกฎาคม 2565 
2 ช าระเงินค่าสมัคร วันนี้ – 27 กรกฎาคม 2565 

ประชุมพิจารณาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 1 สิงหาคม 2565 
(เวลา 09.00 น.) 

3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 1 สิงหาคม 2565 
4 สอบสัมภาษณ์ 1 สิงหาคม 2565 

(เวลา 13.00 น.) 
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 2 สิงหาคม 2565 
6 รายงานตัวเข้าศึกษา พร้อมช าระเงิน 

ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา 2,000.00 บาท 
3 สิงหาคม 2565 

7 พบอาจารย์ที่ปรึกษา 4 สิงหาคม 2565 
8 ลงทะเบียนเรียน 4 - 7 สิงหาคม 2565 
9 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการเตรียมความพร้อมในการศึกษา 4 - 5 สิงหาคม 2565 

10 เปิดภาคการศึกษา 8 สิงหาคม 2565 
 




