
 

 
 

ประกาศส านักวิชาบัณฑิตศึกษา 
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา 2566 

------------------------------------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การรับสมัคร
คัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2566  

 
อาศัยอ านาจตามความในหมวด 4 ข้อ 13 และข้อ 14 แห่งข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 

สภากาชาดไทย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ว่าด้วยผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศกึษา สาขาพยาบาลศาสตร์ ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
1. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 2 สาขาวิชา (เปิดสอนแบบ Hybrid learning ทั้ง online และ onsite) 

สาขาวิชา จ านวนรับเข้าศึกษา หมายเหตุ 
1.1 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 10 แผน ก แบบ ก2 
1.2 สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 6 แผน ก แบบ ก2 

 
หมายเหตุ ** สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขอสงวนสิทธิ์เปิดรับนักศึกษา ในกรณีที่มีผู้ผ่านการ 

      คัดเลือกในแต่ละสาขาวิชา จ านวนน้อยกว่า 4 คน ส ำหรับผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก จะสงวนสิทธิ์ให้เป็นผู้เข้ำ 
      ศึกษำในปีถัดไป** 
 
2. การคัดเลือกเข้าศึกษา โดยวิธีการสัมภาษณ์ทางออนไลน์  

3. ก าหนดการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก  

คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครสอบคัดเลือก มีดังต่อไปนี้ 
 4.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สภา          

การพยาบาลให้การรับรอง  ในกรณีที ่ผู ้เข้าศึกษาไม่มีสัญชาติไทย ต้องส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่า และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลโดยสภาวิชาชีพหรือองค์กร            
ที่รับผิดชอบในประเทศของผู้สมัคร กรณีไม่มีระบบการให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลต้องมีใบรับรองการ
ขึ้นทะเบียนในประเทศของผู้สมัคร หรือหนังสือรับรองโดยหน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพพยาบาล (Nursing Regulatory 
Authority) ในประเทศของผู้สมัคร และสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี ทั้งการพูด การอ่าน และการเขียน 
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4.2  มีผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ ากว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า 

4.3 มีประสบการณ์การท างานพยาบาล หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี อย่างน้อย 1 ปี  
4.4 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลชั้นหนึ่ง 

            4.5 สถาบันก าหนดให้ผู้สมัครต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้
ภาษาอังกฤษขั้นต่ าที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่รับสมัคร) ดังนี้ 

- IELTS      คะแนนไม่ต่ ากว่า 4.0 หรือ 
- TOEFL-iBT (Internet-based test)  คะแนนไม่ต่ ากว่า 42 หรือ 
- TOEFL-ITP (Institutional Testing Program) คะแนนไม่ต่ ากว่า 460 หรือ 
- TOEIC      คะแนนไม่ต่ ากว่า 450 หรือ 
- CU-TEP     คะแนนไม่ต่ ากว่า 35 หรือ 
- MU GRAD TEST     คะแนนไม่ต่ ากว่า 42 หรือ 
- TU-GET     คะแนนไม่ต่ ากว่า 500  
 

ในกรณีที่ผู้สมัครสอบคัดเลือกมีผลคะแนนภาษาอังกฤษน้อยกว่าเกณฑ์ที่ทางสถาบันก าหนด ให้ได้รับ
พิจารณาเข้าศึกษาได้ แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขตามประกาศสถาบัน ให้ดูรายละเอียดได้ที่  https://stin.ac.th/wp-
content/uploads/ข้อมูลสถาบัน/หลักสูตร/Master-Degree/ประกาศ/ทัวไป/6-ประกาศเกณฑ์อังกฤษ-มหาบัณฑิต
64.pdf    
  4.6 หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอ านวยการ
สอบคัดเลือก 

  หมายเหตุ ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ให้ถูกต้อง ครบถ้วน หากภายหลัง
สถาบัน ตรวจสอบแล้ว พบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่ตรงตามที่ก าหนด ทางสถาบันจะไม่คืนเงินและหลักฐานการ
สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

5. ก าหนดการรับสมัคร จ านวน 2 รอบ ดังนี้ 
 

รายละเอียดก าหนดการ รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 
รับสมัคร 9 ธันวาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 10 เมษายน 2566 – 31 พฤษภาคม 2566 

ช าระเงินค่าสมัคร 9 ธันวาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 10 เมษายน 2566 – 31 พฤษภาคม2566 
   

หมายเหตุ หากมีผู้สมัครผ่านการคัดเลือกครบตามจ านวนที่สถาบันก าหนดไว้แล้วในแต่ละสาขาวิชา 
สถาบันจะแจ้งการปิดรับสมัครในรอบถัดไป 
 

6. หลักฐานประกอบการรับสมัคร 
  6.1 ส าเนาปริญญาบัตรทางการพยาบาลหรือเทียบเท่า 
  6.2 ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  
  6.3 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลชั้นหนึ่ง/ 

https://stin.ac.th/wp-content/uploads/ข้อมูลสถาบัน/หลักสูตร/Master-Degree/ประกาศ/ทัวไป/6-ประกาศเกณฑ์อังกฤษ-มหาบัณฑิต64.pdf
https://stin.ac.th/wp-content/uploads/ข้อมูลสถาบัน/หลักสูตร/Master-Degree/ประกาศ/ทัวไป/6-ประกาศเกณฑ์อังกฤษ-มหาบัณฑิต64.pdf
https://stin.ac.th/wp-content/uploads/ข้อมูลสถาบัน/หลักสูตร/Master-Degree/ประกาศ/ทัวไป/6-ประกาศเกณฑ์อังกฤษ-มหาบัณฑิต64.pdf
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     ส าเนาใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยสภาวิชาชีพ หรือองค์กรที่รับผิดชอบใน 
     ประเทศของผู้สมัคร หรือส าเนาใบรับรองการข้ึนทะเบียนในประเทศของผู้สมัคร หรือรับรอง 
     โดยหน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพการพยาบาล 

  6.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิกสภาการพยาบาล 
  6.5 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  6.6 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  6.7 หลักฐานการสอบภาษาอังกฤษ IELTS/ TOEFL/CU-TEP/MU GRAD-TEST/ TU-GET/ TOEIC 
  6.8 เอกสารรับรองการท างาน 
  6.9 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ให้เป็นรูปหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาด าหรือหมวก และ ถ่ายมาแล้ว 

     ไม่เกิน 6 เดือน 
  6.10 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 
  6.11 ข้อเสนองำนวิจัย/โครงกำรวิจัย (ฉบับย่อ) ที่มีควำมสนใจจะท ำ หำกได้ศึกษำต่อในหลักสูตร 
              ดังกล่ำว ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 

6.12 หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ จ านวน 1 ฉบับ (เฉพาะ 
       ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการ/พนักงานของรัฐ ที่ต้องขอรับทุนการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด)    
       (ถ้ามี) 
 

7. วิธีการสมัคร  

     สามารถสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาทางอินเตอร์เน็ตดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  7.1 ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ของสถาบันที่ https://edu.stin.ac.th > เข้าสู่ระบบ ท าการลงทะเบียน
ผู้ใช้งาน (สมัครเพียงครั้งเดียว)  

7.2  กรอกข้อมูลการสมัครและตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูลในระบบให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
ความเป็นจริง และตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ อย่างละเอียดเพ่ือประโยชน์ของผู้สมัคร 

7.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท  ผู้สมัครช าระเงินค่าสมัครเป็นรายบุคคลผ่านทางระบบการรับ
สมัครของสถาบัน โดยสามารถโอนเงินค่าสมัครผ่านทาง Mobile Banking Application ของทุกธนาคาร ภายในวันที่
ก าหนดตามประกาศ (สถาบันขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครทุกกรณี)  

ทั้งนี้การช าระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารให้ช าระเป็น รายบุคคล ห้ามช าระรวมกับผู้อ่ืน ห้ามช าระ
เงินที่มีจ านวนเงินขาดหรือเกินจากค่าสมัคร และเก็บหลักฐานการโอนเงิน และ หากผู้สมัครรายใด มิได้ด าเนินการช าระ
เงินค่าสมัคร ตามวันที่ก าหนด จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ และทางสถาบันจะไม่รับพิจารณา 

 

8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ดูรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ี  

https://stin.ac.th/wp-content/uploads/ข้อมูลสถาบัน/หลักสูตร/Master-Degree/ประกาศ/8.pdf 
 
9. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

  9.1 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด หากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  
ตรวจสอบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่สถาบันก าหนด ทางสถาบันจะถือว่าการ     
มีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ “เป็นโมฆะ” และจะไม่คืนเงินทุกกรณ ี

https://stin.ac.th/wp-content/uploads/ข้อมูลสถาบัน/หลักสูตร/Master-Degree/ประกาศ/8.pdf
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9.2 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาได้จะต้องรายงานตัว และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวันเวลา    
ที่สถาบันก าหนดพร้อมช าระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ  

9.3 ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยแล้ว หากสถาบัน 
ตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้ใดปลอมแปลง หรือใช้เอกสารปลอมในการรับสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการข้ึนทะเบียน
เป็นนักศึกษา ทางสถาบันจะถอนชื่อผู้นั้นออกจากการเป็นนักศึกษาของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา       
สภากาชาดไทย และด าเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป 

 10. หลักฐานที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ  

 11. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกได้ด้ วยตนเอง ได้ทางเว็บไซต์ของสถาบัน 
https://stin.ac.th/  

 12. สถานที่ติดต่อสอบถาม 

  งานบัณฑิตศึกษา หน่วยจัดการศึกษา ชั้น 8 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา สถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (ในวันราชการ เวลา 08.30-16.30 น.) เบอร์โทรติดต่อ 0-2256-4092-97 ต่อ 1257 หรือ
สอบถามผ่านทางเฟสบุ๊คส านักวิชาบัณฑิตศึกษา (https://www.facebook.com/gradstin) สถาบัน หรืออีเมล์ 
grad@stin.ac.th 

 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ  วันที่  7  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.บุษกร  พันธ์เมธาฤทธิ์) 
คณบดีส านักวิชาบัณฑิตศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
 

บุษกร  พันธ์เมธาฤทธ์ิ

https://stin.ac.th/
mailto:grad@stin.ac.th


 

 
 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

ก าหนดการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 

ล าดับ รายละเอียดก าหนดการ 
วัน - เวลา 

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 
1. รับสมัคร 9 ธันวาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566  10 เมษายน 2566 – 31 พฤษภาคม 2566 
2. ช าระเงินคา่สมัคร 9 ธันวาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566  10 เมษายน 2566 – 31 พฤษภาคม 2566 

ประชุมพิจารณาผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ ์ 3 เมษายน 2566 (11.00 น.) 7 มิถุนายน 2566 (13.00 น.)  
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์ 4 เมษายน 2566 8 มิถุนายน 2566  
4.  สอบสัมภาษณ์ (online) 

  
10 เมษายน 2566  

สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
(09.00 - 12.00 น.) 

สาขาวชิาการพยาบาลเด็ก (13.00 - 16.00 น.) 

14 มิถุนายน 2566 (09.00 น.) 

5. ประชุมพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 11 เมษายน 2566  (08.00 น.) 15 มิถุนายน 2566 (09.00 น.) 
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 12 เมษายน 2566 19 มิถุนายน 2566 
7. รายงานตัวเข้าศึกษา พร้อมช าระเงิน 

ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา 2,000.00 บาท 
24 เมษายน 2566 30 มิถุนายน 2566 

8. พบอาจารย์ทีป่รึกษา (ออนไลน์) 10 พฤษภาคม 2566 5 กรกฎาคม 2566 
9. ลงทะเบียนเรียน 24 - 31 กรกฎาคม 2566 
10. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการเตรียม

ความพร้อมในการศึกษา 
3 - 4 สิงหาคม 2566 (on site) 

11. เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2566 7 สิงหาคม 2566 (on site) 
 
หมายเหตุ หากมีผู้สมัครสอบผ่านการคัดเลือกครบตามจ านวนที่สถาบันก าหนดไว้แล้วในแต่ละสาขาวิชา สถาบันจะแจ้งการปิดรับสมัครในรอบถัดไป 

เอกสารแนบท้ายประกาศสถาบัน เร่ือง การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสตูรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจ าปกีารศึกษา 2566 




