
MS/ประกาศรับสมัคร Portfolio’61    1/4 

 
 
 

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรสีวรินทิรา สภากาชาดไทย 
เรื่อง  การรับสมัครและสอบคัดเลอืกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 

ประจ าปีการศึกษา 2561  (ประเภทการรับดว้ย Portfolio) 
 

 
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จะท าการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

จึงจัดให้มีการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา ประเภทการรับด้วย Portfolio เข้าศึกษาโดยรับทุนอุดหนุนการศึกษาของ
สภากาชาดไทย จ านวน 10 คน มีรายละเอียดในการคัดเลือกดังนี้ 

 
คุณสมบัติทัว่ไป 

 

      1. มีสัญชาตไิทยหรือสัญชาติอื่นที่เข้าใจและใช้ภาษาไทยไดด้ ี
2. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธปิไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันพยาบาลฯ ได้วา่ จะตัง้ใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ  
    และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบนัการพยาบาลฯ ที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัด 
    ทุกประการ 
4. เป็นผู้ที่ไม่เสพยาเสพติดทุกประเภท ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาใดๆ  
    มาก่อน และไม่เป็นผูท้ี่ถูกลงโทษเนื่องจากกระท าผิดหรือร่วมกระท าทุจริตในการสอบ 
5. เป็นผู้ที่ผูป้กครองยินยอมให้รับทุนการศึกษาของสภากาชาดไทยตลอดหลักสูตร 4 ปี และปฏบิัติตามเงื่อนไข  
   การรับทุนโดยปฏิบตัิงานกับสภากาชาดไทยเป็นเวลาไมน่้อยกว่า 4 ปี 

 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 

1. เป็นผู้ที่ก าลงัศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังนี ้
               1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรายวชิาพืน้ฐานและวชิาเพิ่มเติม ไม่ต่ ากวา่ 22 หน่วยกิต 
               1.2 กลุ่มคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต 
               1.3 กลุ่มสาระต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในรายวิชาพืน้ฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต 

2. เป็นหญิงโสดหรือชายโสด มอีายุไม่ต่ ากวา่ 16 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2545) นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา  
   (วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561) 
3. ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 (5ภาคการศึกษา) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป   
4. มีน้ าหนักตัวไมน่้อยกว่า 40 กิโลกรัม  ความสูงไม่ต่ ากวา่ 150 เซนติเมตร  
5. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งดา้นรา่งกายและจิตใจ ไม่มีประวัติเป็นโรคจิตโรคประสาท และปราศจากโรค อาการของโรค  
   หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
   5.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
   5.2 มีปัญหาทางจิตเวช  ได้แก่ โรคจิต (Psychosis)  โรคประสาท (Neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน  
        โดยเฉพาะ Antisocial personality หรือ Borderline personality  รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ ที่คณะ 
        กรรมการบริหารสถาบันการพยาบาลฯ  พิจารณาเห็นวา่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและตอ่การประกอบ 
        วิชาชีพการพยาบาล 
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   5.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่จะมผีลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเปน็  
        อุปสรรคต่อการศึกษา 
   5.4 โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

      - โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักทีไ่ม่มีอาการชักมาแล้วอยา่งน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจาก 
        แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเปน็โรคลมชักที่ควบคุมได)้ 
      - โรคหัวใจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
      - โรคความดันเลือดสูง 
      - โรคอ้วน 
      - ภาวะไตวายเร้ือรัง 
      - โรคเบาหวาน 
      - วัณโรคระยะไม่สงบ หรือ โรคปอดเร้ือรังซึ่งอาจขัดขวางต่อการศึกษา 
      - ติดสารเสพติดให้โทษ 

   5.5 ตาบอดแม้แต่ข้างเดียวหรือสายตาไมป่กติเมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยงัมีสายตาต่ ากว่า 6/24 เมตรหรือ  
        20/70 ฟุต ทั้ง 2 ข้าง หรือมีความผิดปกติในการเห็นภาพ 
   5.6 หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากการผิดปกติทางประสาทรับฟังเสียง  
        (Sensorineural hearing loss) แม้แต่ข้างเดียว 
   5.7 มีความพิการของนิ้วมือ มือ แขนขา  โรคหรือความพิการอ่ืนๆ ซึ่งมิได้ระบไุว้ ที่คณะกรรมการบริหาร 
        สถาบนัการพยาบาลฯ เห็นว่าเปน็อุปสรรคต่อการศึกษา 

 
เกณฑ์การคดัเลือก 

 

1. คณะกรรมการฯด าเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑท์ี่ก าหนด เพื่อเข้ารับการสอบสมัภาษณ์  
   โดยพิจารณา 
   1.1 ผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันยืน่ใบสมัคร 
        คิดเป็นร้อยละ 60 
        1) TOEFL : CBT (computer-based test) คะแนนตั้งแต่ 173 คะแนนขึ้นไป หรือ 

                                :  PBT (paper-based) คะแนนตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือ 
                                :  IBT (internet-based test) คะแนนตั้งแต่ 61 คะแนนขึ้นไป 

        2) IELTS ตั้งแต่ 6.0 ข้ึนไป 
         3) TU-GET ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป 
         4) CU-TEP ตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป 

   1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) คิดเป็นร้อยละ 40 โดยพิจารณาจากข้อมูลต่อไปนี้ 
        1) รางวัลระดบัชาติหรือนานาชาติดา้นวชิาการ/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ภาษาอังกฤษ/นักศึกษาทุนแลกเปลี่ยน  
            ต่างประเทศ  ร้อยละ 20 
         2) การเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล ร้อยละ 10 
         3) การเข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม/จิตอาสา ร้อยละ 10 
ทั้งนีค้ะแนนต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปจึงมีสทิธิเข้าสอบสัมภาษณ ์
2. สอบสัมภาษณ์  ผา่น 
3. ตรวจร่างกาย  ผ่าน 
4. ทดสอบบุคคลิกภาพ  ผ่าน 
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  การรับสมัคร 
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม  – วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 

 

1. กรอกใบสมัคร Online พร้อมข้อมูลผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษและแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในเวบ็ไซต์
สถาบนัการพยาบาลฯ http://www.stin.ac.th ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม-วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 

2. ส่งหลักฐานประกอบการสมัครภายในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้ 
2.1 ใบสมัครสอบที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และติดรูปถา่ยหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกและแวน่ตาด า ต้องเป็นรปู

ถ่ายภายใน 6 เดือน พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัคร 
2.2 ส าเนาหนังสือรับรองที่ผูบ้ริหารสถานศึกษาออกให้ เพื่อรับรองข้อมูลต่อไปนี ้

2.2.1 ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
2.2.2 รายวิชาหรือเนื้อหาสาระที่ศึกษาในระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ใบรับรองหน่วยกิต เป็นไปตามคุณสมบัติ           

ทางการศึกษาที่สถาบันการพยาบาลศรีสวรนิทิรา สภากาชาดไทยก าหนดไว้ 
2.2.3 คะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา 

2.3 ส าเนาใบรับรองหน่วยกิตและใบระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
2.4 ส าเนาทะเบียนบา้น   
2.5 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง ให้อยู่ในหน้าเดียวกัน)  
2.6 ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ถ้ามี)   
2.7 ส าเนาผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี) ตามเกณฑ์การคัดเลือก 
2.8 ส าเนาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามเกณฑ์การคัดเลือก 

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานต้องถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง หากหลักฐานที่แสดงเป็นเทจ็หรือ
ให้ข้อมูลเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์หรือการเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย หรือพ้น
สภาพจากการเปน็นักศึกษา แมว้่าจะเข้าศึกษาในสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย แล้วก็ตาม   

โดยส่งหลักฐานการสมัครมาที่ 
การรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ ประจ าปีการศึกษา 2561  (ประเภทการรับด้วย Portfolio) 
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
เลขที่ 1873 ถนนพระรามที่ 4 
แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ  10330 

3. ช าระเงินคา่สมัครเป็นรายบุคคลผ่านทางธนาคาร  ค่าสมัคร คนละ 500 บาท (เงนิค่าสมัครนี้จะไม่คืนให้  
ไม่ว่ากรณีใดๆ)  โดยช าระเงินผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทกุสาขาทั่วประเทศ  
ภายในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 

 
การประกาศรายชื่อผู้มสีิทธสิอบสัมภาษณ ์

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสิอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  
สภากาชาดไทย และทางเว็บไซต์ http://www.stin.ac.th  

 
การสอบสัมภาษณ์  ตรวจรา่งกาย และทดสอบบุคลกิภาพ  

 

 การสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และทดสอบบุคลิกภาพ ในวันศุกร์ที่  1 ธันวาคม 2560 โดยผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 
ต้องมารายงานตัว ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่ระบุ ถือว่าสละสิทธิ 

 



 
 

MS/ประกาศรับสมัคร Portfolio’61    4/4 

การยืนยันสิทธิ์ Clearing house 
 

 ผู้สมัครยืนยนัสิทธิ์ Clearing house  ในวันศุกร์ที่ 15 – วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560  
 

การประกาศรายชื่อผู้มสีิทธเิข้าศกึษา 
 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา  ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ทางเว็บไซต์  http://www.stin.ac.th   
 

การรายงานตัวและท าสัญญา 
 

ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวและท าสัญญาเข้าศึกษา ในวันอังคารที่  12  มิถุนายน  2561 ณ อาคาร 
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  ชั้นล่าง สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ผู้ที่ไม่มารายงานตัว
ยืนยันสิทธิของตนเองตามวันและเวลาที่ระบุ ถือว่าสละสิทธิ 
 

ทุนการศกึษาและข้อผูกพัน 
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาทุกคนจะได้รับทุนสภากาชาดไทย โดยจะต้องท าสัญญารับทุนการศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 

– ชั้นปีที่ 4 โดยได้รับสิทธิประโยชน์และมีเงื่อนไขการชดใช้ทุน ดังนี้ 
1. สทิธิประโยชน์ที่ผู้รับทุนจะไดร้ับตลอดระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบ ารุง ค่าหอพัก 

ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายประจ าเดือน ตามประกาศของสถาบันฯ 
2. เงื่อนไขการชดใช้ทุน ภายหลังส าเร็จการศึกษาผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานของสภากาชาดไทยเป็นเวลาไม่

น้อยกว่า 4 ปีและกรณีที่ผิดสัญญาต้องชดใช้เงินเป็นจ านวน 2 เท่าของเงินทุนที่รับไปพร้อมดอกเบี้ย 
3. ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามสัญญาฯ จนสภากาชาดไทยงดให้ทุน หรือต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาตาม

ระเบียบฯ หรือลาออกก่อนส าเร็จการศึกษา จะต้องชดใช้เงินให้แก่สภากาชาดไทยค านวณตามระยะเวลาที่ได้
ท าการศึกษานับตั้งแต่ได้รับทุน รายละเอียดเป็นไปตามสัญญาการรับทุน 

4. นักศึกษาทุกคนต้องเข้าพักในหอพักของสถาบันการพยาบาลฯ หรือหอพักที่สถาบันการพยาบาลฯ จัดให้ตลอด 4 ปี 

 
ก าหนดการเขา้หอพัก 

 

ก าหนดการเข้าหอพัก  วันพุธที่  18 กรกฎาคม  2561 
 

การเขา้ร่วมกิจกรรมปรับพ้ืนฐานความรู้ 
 

วันพุธที่ 18 –  วันพฤหัสบดีที่  26 กรกฎาคม  2561 
 
 
        ประกาศมา  ณ  วันที่        ตุลาคม  2560 
 
        ลงนาม 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ) 
         อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 


