คู่มือการสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม
ประจาปี 2565
หลักสูตรการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมี
และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้
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สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
คู่มือการรับสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
ประจาปี 2565
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ จานวน 24 คน
สถาบัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หากมีผู้สมัครน้อยกว่า 15 คน และ
คืนเงินค่าสมัคร กรณีไม่เปิดสอบ

1. คุณสมบัตขิ องผู้มีสทิ ธิ์สมัครเข้ารับการศึกษาอบรม
1.1 คุณสมบัติทั่วไป ผูม้ ีสทิ ธิ์สมัครเข้ารับการศึกษาอบรมจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้
1.1.1 มีสัญชาติไทย
1.1.2 เป็นผู้มคี วามประพฤติดี ประวัติการทางานดี มีความรับผิดชอบ
1.1.3 ไม่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษกรณีความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
1.1.4 ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากหน่วยงานทั้งของรัฐบาลและเอกชน
1.1.5 ไม่เป็นโรคหรือปัญหาสุขภาพที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.1.6 มีใบรับรองประสบการณ์จากผู้บังคับบัญชาขั้นต้น
1.2 คุณสมบัติเฉพาะ
1.2.1 เป็นผู้ได้รับปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรในสาขาการพยาบาล และได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 จากสภาการพยาบาล ที่ไม่หมดอายุ
1.2.2 เป็นผูท้ ี่กาลังปฏิบัติงาน หรือทาการสอนในสาขาที่ประสงค์จะเข้าศึกษาอบรมหรือเป็นความ
ต้องการของหน่วยงานที่จะให้กลับไปปฏิบัติงานในสาขาที่จะสมัครเข้าศึกษาอบรม
1.2.3 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติการพยาบาลมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
1.2.4 มีทัศนคติที่ดตี ่อวิชาชีพ
1.2.5 สอบผ่านการคัดเลือกของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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2. หลักฐานประกอบการสมัคร
สมัคร Onlineได้ทาง www.stin.ac.th/รับสมัครเข้าศึกษา และแนบหลักฐานให้ครบทุกข้อดังต่อไปนี้
2.1 สาเนาใบปริญญาบัตร ตามคุณวุฒิสูงสุดของผู้สมัคร
2.2 สาเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษา (transcript) ในสาขาการพยาบาล
2.3 รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 1 รูป ไม่สวมแว่นตาดาหรือสีเข้ม ใส่ชุดสุภาพ
2.4 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้น 1 หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1
ของสภาการพยาบาล ในกรณีที่อยู่ระหว่างการต่ออายุให้นาสาเนาใบเสร็จมาแสดงด้วย
2.5 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)
2.6 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรข้าราชการ
2.7 หนังสือรับรองประสบการณ์การทางาน (ฉท.02) เอกสารแนบท้ายหน้า 7
2.8 สาเนาหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร 400 บาท ชาระเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง เลขที่บัญชี 045-522822-9 ประเภทออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทย
หมายเหตุ ให้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับก่อนแนบไฟล์เอกสาร
* หากหลักฐานไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิ์สอบ

3. วิธีการสมัคร
สมัคร Online ได้ทาง www.stin.ac.th/ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา
ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าระบบ
1. เลือก ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา /หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง กด “สมัคร Online”
2. Login เลือก สมัครผู้ใช้งานใหม่/นักศึกษา
ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ Login ชื่อผู้ใช้ อีเมล์ของผูส้ มัคร
รหัสผ่าน เลขประจาตัวประชาชน
3. เลือกสาขาที่สนใจสมัคร
4. กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน ทุกช่องที่มเี ครื่องหมาย *
5. ระบบจะตอบรับการสมัครไปที่อเี มล์ของผู้สมัคร
6. แนบหลักฐานประกอบการสมัครในระบบรับสมัคร Online
**หมายเหตุ**
เตรียมข้อมูลและเอกสารการสมัครให้พร้อม เมื่อกด “ส่ง” แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้
กาหนดการรับสมัคร
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 30 มิถุนายน 2565
หมายเหตุ หลักฐานการรับสมัครและค่าสมัครสอบ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย จะไม่คืนให้ในทุกกรณี (ยกเว้นถ้าไม่มีการเปิดสอบ)
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4. การสอบ
4.1 ประกาศรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิ์สอบทางเว็บไซต์ http://www.stin.ac.th
วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.2 กาหนดสอบคัดเลือก
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
สอบข้อเขียน On line เวลา 09.00 - 10.00 น.
สอบสัมภาษณ์ On line เวลา 10.30 - 16.00 น
4.3 วิชาที่สอบ วิชาเฉพาะสาขาที่สมัคร

5. กาหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาอบรม
5.1 ประกาศรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิ์เข้ารับการศึกษาอบรมทางเว็บไซต์ http://www.stin.ac.th
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
5.2 การรายงานตัว
วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2565
ผูม้ ีสทิ ธิ์เข้ารับการศึกษาอบรมทั้งตัวจริงและสารอง ให้รายงานตัวโดยทาหนังสือยืนยันความ
ประสงค์ที่จะเข้าศึกษาอบรม (ผูม้ ีสทิ ธิ์เข้าศึกษาอบรม สามารถดาเนินการได้ดว้ ยตัวเอง) โดยส่งทาง
e-mail : ccne@stin.ac.th (ผู้ท่ีไม่รายงานตัวตามวันที่กาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์)

6. เงื่อนไขในการเข้าศึกษาอบรม
6.1 ได้รับการอนุมตั ิเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่สังกัดให้ลาศึกษาอบรม
เต็มเวลาตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
6.2 ระยะเวลาในการศึกษาอบรม (16 สัปดาห์)
วันที่ 5 กันยายน – 23 ธันวาคม 2565
ภาคทฤษฏี เรียน Online ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติ ณ แหล่งฝึก
6.3 การลงทะเบียน
ลงทะเบี ยนโดยโอนเงินเข้าบั ญชี ธนาคารไทยพาณิ ชย์ ชื่อบั ญชี หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
เลขที่บัญ ชี 045-522822-9 ประเภทออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทย ให้ส่งสาเนาการโอนเงิน ระบุชื่อ
ผู้ลงทะเบียน สาขาที่เรียน ส่งทาง e-mail : ccne@stin.ac.th และจะได้รับใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนใน
วันเปิดการอบรมของแต่ละหลักสูตร
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6.4 กาหนดเวลาในการลงทะเบียน
วันที่ 27 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2565
ทั้งนี้ถ้าไม่ลงทะเบียนภายในวัน เวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์ กรณีโอนเงินผ่านธนาคารจะ
ถือวันที่ในสาเนาการโอนเงิน (จะต้องระบุ ชื่อ ที่อยู่ สาขาที่เรียน ให้ชัดเจน)
6.5 อัตราค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 50,000 บาท
*สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อต้นสังกัดอนุมัต*ิ
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินค่าลงทะเบียน ในทุกกรณี
ค่าลงทะเบียนในการอบรม เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่จัดอบรม และ
แหล่งฝึกภาคปฏิบัติทั้งในและนอกสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าบริการห้องสมุด และค่าศึกษาดูงาน
ในประเทศ (ค่าลงทะเบียนนี้ ไม่รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าหนังสือ ตารา ที่ผู้เข้าอบรมจะต้องซื้อเพิ่ม
เพื่อการศึกษา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกภาคปฏิบัตินอกสถานที่)

7. วัตถุประสงค์ของการศึกษาอบรม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถ
1. เชื่อมโยงระบบสุขภาพ นโยบายสุขภาพและแนวคิดทางการพยาบาลไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการผู้ป่วยที่มบี าดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้อย่างเหมาะสม
2. อธิบายมโนทัศน์การพยาบาลผูป้ ่วยที่มบี าดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ได้ถูกต้อง
3. มีทั กษะในการประเมิ นภาวะสุ ขภาพขั้นสู ง สามารถประยุ กต์ใช้เครื่องมื อในการประเมิ นภาวะ
สุขภาพและการตัดสินใจทางคลินกิ ของผูป้ ่วยที่มบี าดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. บูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องสู่การปฏิบัติทางการพยาบาล
ผู้ ป่ ว ย ที่ มี บ าดแผล ออสโตมี แ ละควบคุ ม การขั บ ถ่ า ยไม่ ไ ด้ แ ละครอบครั ว อย่ า งเป็ น องค์ ร วม โดยน า
กระบวนการพยาบาลมาใช้ได้อย่างครอบคลุมสี่มติ ิทางการพยาบาล
5. ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ บนพื้นฐาน
หลักจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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6. วิเคราะห์และอภิปรายประเด็นและแนวโน้มเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผล ออสโต
มีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และการวิจัย
7. ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการข้อมูลทางสุขภาพและการพยาบาลผู้ป่วยที่มี
บาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและคุ้มค่า
8. มีภาวะผู้นาและเป็นผู้นาในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณ ภาพการพยาบาลผู้ป่วยที่มี
บาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้
9. พัฒนางานโครงการ/นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพตามปัญหาและความต้องการของ
ผูป้ ่วยที่มบี าดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้
10. มีเจตคติที่ดี แสดงออกถึงการเป็นผู้นา มีความรู้ ความสามารถ สนใจใฝ่รู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องในสาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่มบี าดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้
11. ถ่ายทอดข้อมูลจากความคิดรวบยอด สื่อสารและมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วยที่มีบาดแผล
ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้และครอบครัว และประสานงานความร่วมมือกับทีมสุขภาพและสห
สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
12. สร้างเครือข่ายทางสังคมวิชาชีพ ใช้ความรู้ความสามารถในสาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่มี
บาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้เพื่อประโยชน์ของสังคมหรือส่วนรวม

8. โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาอบรม 16 สัปดาห์ มีจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 15 หน่วยกิต โดยมีรายวิชา
ภาคทฤษฎี 10 หน่วยกิตและรายวิชา ภาคปฏิบัติ 5 หน่วยกิต ประกอบด้วย
วิชาภาคทฤษฎี 1 หน่วยกิต = 15 ชั่วโมง
วิชาภาคปฏิบัติ 1 หน่วยกิต = 60 ชั่วโมง
ภาคทฤษฏี จำนวน 10 หน่วยกิต 6 รำยวิชำ รวม 150 ชั่วโมง
1) วิชาแกน 2 หน่วยกิต
วิชานโยบายและระบบสุขภาพ
2) วิชาบังคับของสาขา 2 หน่วยกิต
วิชาการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการตัดสินทางคลินกิ
3) วิชาความรูค้ วามชานาญเฉพาะสาขา 6 หน่วยกิต
วิชาการพยาบาลผูป้ ่วยที่มบี าดแผล
2 หน่วยกิต
วิชาการพยาบาลผูป้ ่วยที่มอี อสโตมี
2 หน่วยกิต
วิชาการพยาบาลผูป้ ่วยที่ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้
1 หน่วยกิต
วิชาประเด็นแนวโน้มและการวิจัยในคลินกิ ของการบริการพยาบาล 1 หน่วยกิต
ผูป้ ่วยที่มบี าดแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้
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จานวน 5 หน่วยกิต 2 รายวิชา รวม 300 ชั่วโมง
วิชาการปฏิบัติการพยาบาลผูป้ ่วยที่มบี าดแผล และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ 3 หน่วยกิต
วิชาการปฏิบัติการพยาบาลผูป้ ่วยที่มอี อสโตมี
2 หน่วยกิต

9. เงื่อนไขในการสาเร็จการศึกษา
ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรที่มีระยะเวลาศึกษาอบรม 16 สัปดาห์ จะต้องมีจานวน
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 15 หน่วยกิต โดยต้องสอบผ่านภาคทฤษฎี 10 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาแกน
2 หน่วยกิต วิชาเฉพาะสาขา 8 หน่วยกิต และภาคปฏิบัติ 5 หน่วยกิต
ผูเ้ ข้าศึกษาอบรม ต้องมีระยะเวลาศึกษาอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

10. การสาเร็จการศึกษาอบรม
ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องสอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรและสอบวิชาภาคทฤษฎีและสอบ
วิชาภาคปฏิบัติ ไม่ต่ากว่าระดับขั้น 2.00 และเกรดเฉลี่ย (GPA) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า 2.50 จึงจะถือว่า
ส าเร็ จ การศึ ก ษาอบรมตามหลั ก สู ต รการพยาบาลเฉพาะทางของสถาบั น การพยาบาลศรีส วริน ทิ ร า
สภากาชาดไทย
***************************
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ฉท.02

หนังสือรับรอง
ประสบการณ์ การทางาน
ข้าพเจ้า………………………………………………….ตาแหน่ง…….....................….….................
สถานที่ทางาน……………………………………………...……จังหวัด…………….........…….........……….
สังกัดกอง…………………………...กรม………………..……… กระทรวง..………......…...…..……….….
ขอรับรองว่า ผูส้ มัคร คือ นาย/นาง/นางสาว…………………………….............……………………………..
ซึ่ งมี ค วามประสงค์ จ ะสมั ค รสอบคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาอบรมในหลั ก สู ตรการพยาบาลเฉพาะทา ง
สาขา ................................................................................................... ของสถาบันการพยาบาลศรี สวริ นทิราฯ
เป็ นข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ตาแหน่ง……………………………………….แผนก………...........…………….
กอง…………………….....…………กรม…………….....……………..กระทรวง…………….....…….……
มีประสบการณ์การทางานด้าน……………………………………………………...........................................
โดยปฏิบตั ิงานในหน้าที่……………………………………………………………………......……………..
ตั้งแต่วนั ที่…………เดือน…………………….พ.ศ……….ถึงวันที่………เดือน…...…………..พ.ศ.....…….
รวมเป็ นเวลาทั้งสิ้ น………..ปี …………..เดือน (นับถึงวันรับสมัคร)
ความจาเป็ นหรื อความต้องการของหน่วยงาน ……………………………....………………...……………..
………………………………………………………………………………..........……………………………
………………………………………………………………………………………...……………………
………………………………………………………………………………..........……………………………
………………………………………………………………………………………...……………………

ลงนาม……………………………………..
(……………………………………..)
วันที่……………..........………………….
หมายเหตุ - ผูล้ งนามรับรอง ต้องมีฐานะเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาในหน่วยงาน เช่น หัวหน้าหอผูป้ ่ วย
หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าแผนก เป็ นต้น
-ใช้ในการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในสถาบันการพยาบาลศรี สวริ นทิรา สภากาชาดไทย

