ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
(ทุนสภากาชาดไทย) ประจาปีการศึกษา 2565
สถาบั น การพยาบาลศรี ส วริ น ทิ ร า สภากาชาดไทย รั บ สมั ค รสอบคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจาปีการศึกษา 2565 จานวน 110 คน ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยสำยสำมัญ (มัธยมศึกษำปีที่ 6) หรือเทียบเท่ำ
2. เป็นหญิงหรือชำย อำยุไม่ต่ำกว่ำ 16 ปี (นับถึงวันเปิดภำคกำรศึกษำ) และไม่เกิน 35 ปี
3. มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่ำ 40 กิโลกรัม ควำมสูงไม่ต่ำกว่ำ 150 เซนติเมตร
4. มีสุขภำพสมบูรณ์ทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ ไม่มีประวัติเป็นโรคจิตโรคประสำท ปรำศจำกโรค อำกำรของโรค
หรือมีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ดังต่อไปนี้
4.1 มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4.2 มี ปั ญ หำทำงจิ ต เวช ได้ แ ก่ โรคจิ ต (psychosis) โรคประสำท (neurosis) หรื อ โรคบุ ค ลิ ก ภำพ
แปรปรวน โดยเฉพำะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหำทำง
จิตเวชอื่น ๆ ที่คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล พิจำรณำเห็นว่ำเป็น
อุปสรรคต่อกำรศึกษำและต่อกำรประกอบอำชีพ
4.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออัน ตรำยที่จะมีผ ลต่อผู้ รับบริกำรหรือส่งผลให้ เกิดควำมพิกำรอย่ำงถำวร
อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4.4 โรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4.4.1 โรคลมชักที่ยังไม่สำมำรถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอำกำรชักมำแล้ว อย่ำงน้อย 3 ปี
โดยมีกำรรับรองจำกแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
4.4.2 โรคหัวใจทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพ
4.4.3 โรคควำมดันเลือดสูงรุนแรง และมีภำวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยำธิสภำพต่ออวัยวะอย่ำงถำวร
4.4.4 โรคอ้วน (ค่ำ BMI >30 ทั้งนี้ ถือเอำมำตรำฐำนเครื่องชั่งและเครื่องวัดของ
สถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย เป็นเกณฑ์ตัดสิน)
4.4.5 ภำวะไตวำยเรื้อรัง
4.4.6 โรคเบำหวำน
4.4.7 วัณโรคระยะไม่สงบหรือโรคปอดเรื้อรังซึ่งอำจขัดขวำงต่อกำรศึกษำ
4.4.8 ติดสำรเสพติดให้โทษ

-2 -

4.5 ตำบอดแม้แต่ข้ำงเดียวหรือสำยตำไม่ปกติเมื่อรักษำโดยใช้แว่นแล้วยังมีสำยตำต่ำกว่ำ 6/12 เมตร หรือ
20/40 ฟุต ทั้ง 2 ข้ำง หรือมีควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพ
4.6 หูหนวกหรือหูตึง จำกกำรผิดปกติทำงประสำทรับฟังเสียง (Sensoryneural hearing loss) แม้แต่ข้ำงเดียว
4.7 มีควำมพิกำรของนิ้วมือ มือ แขนขำ โรคหรือควำมพิกำรอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4.8 โรคหรือควำมพิ กำรอื่น ๆ ซึ่งมิ ได้ ระบุ ไว้ ที่ คณะกรรมกำรบริห ำรหลั กสู ต รประกำศนี ยบั ตรผู้ ช่ว ย
พยำบำล เห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
5. มีควำมประพฤติเรียบร้อย ไม่เสพยำเสพติดทุกประเภท ไม่เคยถูกไล่ออกจำกสถำบันกำรศึกษำ และไม่เคย
ต้องโทษในคดีอำญำใดๆ มำก่อน และไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจำกกระทำผิด หรือร่วมกระทำทุจริตในกำร
สอบวัดควำมรู้เพื่อสมัครเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำใดๆ
6. ไม่ตั้งครรภ์ตลอดระยะเวลำกำรศึกษำในหลักสูตร
ทั้งนี้ หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล**
หลักฐานข้อมูลที่เป็นคุณสมบัติของผู้สมัคร จะต้องเป็นจริงทุกประการ หากหลักฐานที่แสดง เป็นเท็จ หรือให้
ข้อมูลเท็จ จะถูกตัด สิทธิ์ การสอบคัดเลือกหรือการเข้าเป็น นักเรียนของสถาบัน การพยาบาลศรีสวริน ทิร า
สภากาชาดไทย

หลักฐานประกอบการสมัคร
เอกสำรประกอบกำรสมัคร ต้องบันทึกไฟล์เป็น PDF แนบเอกสำรในระบบกำรรับสมัครออนไลน์ ดังนี้
1. รูปถ่ำยหน้ำตรง ขนำด 1 นิ้ว 1 รูป สวมชุดสุภำพหรือชุดนักเรียน ไม่สวมหมวกและแว่นตำดำ และต้องเป็น
รูปถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน
2. ใบประกำศนียบัตรตำมหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
3. ระเบียนแสดงผลกำรเรียนตำมหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
4. สำเนำทะเบียนบ้ำน และลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
5. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน (ถ่ำยเฉพำะด้ำนหน้ำบัตร) และลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
6. สำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ถ้ำมี) และลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
7. แบบฟอร์มตรวจร่ำงกำย (ดำวน์โหลดจำกเว็บไซด์) ใบแสดงผลกำรตรวจร่ำงกำย และ ใบแสดงผลตรวจเอกซเรย์ปอด
(ให้บันทึกรวมเป็นไฟล์ PDF และแนบเอกสำรในระบบรับสมัคร)
ให้เข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยและ เอกซเรย์ปอด ณ โรงพยำบำลของรัฐใน ระดับโรงพยำบำลจังหวัด โรงพยำบำลศูนย์
โดยให้แพทย์ที่ทำกำรตรวจ บันทึกผลกำรตรวจและเซ็นชื่อ ตำมแบบฟอร์มทีส่ ถำบันกำหนด
8. ค่ำสมัครสอบ 500 บำท (สแกนจ่ำยทำง QR code ในระบบกำรรับสมัคร)
9. หนังสือรับรองจำกผู้บังคับบัญชำ (สำหรับบุคลำกรสังกัดสภำกำชำดไทย) ดำวน์โหลดจำกเว็บไซด์
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การสมัครระบบออนไลน์
1. รับสมัครระหว่ำงวันที่ 16 พฤษภำคม – 26 มิถุนำยน 2565 ที่ www.stin.ac.th/ข่ำวรับเข้ำศึกษำ
2. ขั้นตอนกำรสมัครออนไลน์
กดเลือกข่ำวรับสมัครหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล
ดำวน์โหลดเอกสำร คู่มือกำรรับสมัคร แบบฟอร์มตรวจร่ำงกำย หนังสือรับรองจำกผู้บังคับบัญชำ
กด“รับสมัครออนไลน์”
ขั้นตอนลงทะเบียน สมัครผู้ใช้งำนใหม่



เลือก สมัครผู้ใช้งานใหม่
กรอกข้อมูลผู้สมัคร
อีเมล์
.................
ชื่อ-นามสกุล .................
รหัสผ่าน
เลขประจาตัวประชาชน
ยืนยันรหัสผ่าน เลขประจาตัวประชาชน
กด สมัคร

ระบบจะตอบรับ กำรสมัครลงทะเบียนสำเร็จ ไปที่อีเมล์ของผู้สมัคร
ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการสมัคร
1. Login ชื่อผู้ใช้
อีเมล์
Password รหัสผ่ำน เลขประจำตัวประชำชน
2. CLICK เลือกหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล
3. เตรียมไฟล์เอกสำรประกอบกำรสมัครให้พร้อมก่อนกำรสมัครออนไลน์ บันทึกไฟล์เป็น PDF
4. กรอกข้อมูลกำรสมัครให้ครบถ้วน ทุกช่องที่มีเครื่องหมำย *
แถบสีส้ม
5. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เมื่อกดยืนยันส่งแล้วจะไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลได้อีก
6. ระบบจะตอบรับกำรสมัครสำเร็จไปที่อีเมล์ผู้สมัคร
ขั้นตอนการชาระเงินค่าสมัคร
กำรชำระเงิน โดยสแกนจ่ำยผ่ำน QR code ที่ใบชำระเงิน ในระบบกำรสมัคร หรือ Application ธนำคำร
จ่ำย ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำสภำกำชำดไทย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “สถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ
สภำกำชำดไทย เลขที่บัญชี 045-535395-1
หมายเหตุ เงินค่าสมัครสอบ สถาบันขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนให้ในทุกกรณี
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กาหนดสอบคัดเลือก
1. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ทำงเว็บไซต์ www.stin.ac.th
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565
2. กำหนดสอบคัดเลือก
วันที่ 19 กรกฏาคม 2565
08.30 น. – 09.00 น. รำยงำนตัว รับเอกสำร
09.00 น. – 10.30 น. สอบวิชำภำษำอังกฤษ
10.30 น. – 12.00 น. สอบวิชำพื้นฐำนสำหรับผู้ช่วยพยำบำล
13.00 น. – 16.00 น. สอบสัมภำษณ์
วันที่ 20 กรกฏาคม 2565 (ในกรณีสอบสัมภาษณ์ไม่แล้วเสร็จ)
08.30 น. – 09.00 น. รำยงำนตัว
09.00 น. – 16.00 น. สอบสัมภำษณ์

องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือก
1. ผลกำรตรวจสุขภำพ
2. ผลกำรสอบวิชำภำษำอังกฤษ
3. ผลกำรสอบวิชำพื้นฐำนสำหรับผู้ช่วยพยำบำล
4. ผลกำรสอบสัมภำษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ระบุ ใน
คุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้ใดให้ข้อมูลอันเป็น เท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในกำรเข้ำศึกษำ หรือพ้นสภำพจำกกำรเป็นนัก เรียน
แม้ว่ำจะเข้ำศึกษำในสถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทยแล้วก็ตำม

ปฐมนิเทศ รายงานตัวและทาสัญญาเข้าศึกษา
ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ ให้มำรำยงำนตัว และทำสัญญำเข้ำศึกษำ ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ
สถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565
เวลา 08.30-09.00 น.
รายงานตัว
09.00-12.00 น.
ปฐมนิเทศ
13.00-16.00 น.
ทาสัญญาเข้าศึกษา
หมายเหตุ ผู้ที่ไม่มำปฐมนิเทศ รำยงำนตัวตำมวัน เวลำที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
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เงื่อนไขและข้อผูกพัน
สาหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะได้รับทุนสภากาชาดไทย โดยปฏิบัติ ดังนี้
1. ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต้องทำหนังสือสัญญำกับสำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สภำกำชำดไทย
และผูกพันว่ำจะต้องปฏิบัติงำนให้กับสภำกำชำดไทย และต้องชดใช้ทุนแก่สภำกำชำดไทยตำมจำนวนเงินตำมที่
สภำกำชำดไทยกำหนดเมื่อลำออกหรือพ้นสภำพกำรเป็นนักเรียนของสถำบันกำรพยำบำลฯ ก่อนจบกำรศึกษำ
หรือไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ
2. เงื่อนไขกำรชดใช้ทุนหลังสำเร็จกำรศึกษำ ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของสภำกำชำดไทยเป็นเวลำ
ไม่น้อยกว่ำ 2 เท่ำของระยะเวลำที่เรียน และกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมสัญญำ ต้องชดใช้เงินเป็นจำนวน 2 เท่ำ
ของเงินทุนที่รับไปพร้อมดอกเบี้ย ตำมที่สภำกำชำดไทย กำหนด

การจัดการเรียนการสอน
ระยะเวลำเรียน 1 ปี ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2565 – กรกฎาคม 2566
กำหนดเวลำเรียน
ภำคทฤษฎี ทุกวันจันทร์ – ศุกร์
เวลำ 17.00 น. – 20.00 น.
ภำคปฏิบัติ ทุกวันเสำร์ – อำทิตย์
เวลำ 07.00 น. – 17.00 น.
หมำยเหตุ เดือนเมษำยน-มิถุนำยน 2566 เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลำ 08.00-16.00 น.
ทั้งนี้อำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือก จะได้รับทุนสภำกำชำดไทย ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ (เหมำจ่ำย) 60,000 บำท
อัตรำนี้ไม่รวมค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ตำมประกำศของสถำบัน เรื่อง อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ค่ำปรับ
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล (ทุนสภำกำชำดไทย)
เปิดภาคการศึกษา
กาหนดเปิดภาคการศึกษา วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565
ณ ห้องเรียน สถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย
ประกำศ ณ วันที่ 12 พฤษภำคม พ.ศ. 2565
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ)์
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร

