
  

 
ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นบคุลากรสถาบัน 

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

 ด้วย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุเป็นบุคลากรสถาบันสายวิชาการ  ต าแหน่งอาจารย์  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 1. ต าแหน่งท่ีบรรจุ 
  ต าแหน่งทีจ่ะบรรจุบุคลากรสถาบันสายวิชาการ  ต าแหน่งอาจารย์  จ านวน 16 อัตรา  ปรากฏอยู่
ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้

 2.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย     
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ส าหรับผู้ปฏิบัติงานประจ าในสถาบัน พ.ศ. 2560  และมีคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งตามหลักเกณฑ์การสรรหา การบรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรสถาบันสายวิชาการ แนบท้ายประกาศ
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของ
บคุลากรสถาบันสายวิชาการ พ.ศ. 2562  

 3. การรับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถ Download ใบสมัครงานได้ทางเว็บไซต์ www.stin.ac.th หัวข้อ 
“ร่วมงานกับเรา”> สมัครงาน >สมัครงานออนไลน์ > ใบสมัครงาน-อาจารย์ หรือใบสมัครงานที่แนบท้าย
ประกาศนี้ 

ส่งใบสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน โดยท าเป็น File เดียวกันทั้งหมด จ านวน 1 File 
เท่านั้น ในรูปแบบ “PDF File” ส่งมาที่ E-mail: hr.recruit@stin.ac.th 

 4.  เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร 
  4.1  ใบสมัครพร้อมติดรปูถ่าย ขนาด 1 นิ้ว และ Resume (ถ้ามี)  
  4.2  แบบกรอกข้อมูลประกอบการสอบคัดเลือกเพือ่บรรจุและแต่งตั้งบุคลากรสถาบันสายวิชาการ  
       4.3  ส าเนาใบปรญิญาบัตร ทุกระดบั (ตร-ีโท-เอก)        
 4.4  ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ทุกระดบั (ตร-ีโท-เอก)     
       4.5  ส าเนาทะเบียนบ้าน            
       4.6  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
      4.7  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหนึ่ง  
 4.8  ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิกสภาการพยาบาล          
  4.9  ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ      

         /4.10  หลักฐานผล.... 
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 4.10  หลักฐานผลความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ        
  4.11  ใบรับรองการปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกไม่น้อยกว่า 2 ปี         
     4.12  หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนช่ือตัว  ช่ือสกุล  ใบรบัรองการไดร้ับ
ทุนศึกษาต่อ  
  ท้ังน้ี ผู้สมัครสอบต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ พร้อมน าตัวจริงมา
แสดง ในวันสอบสัมภาษณ์ 

5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ดังนี้ 
- วุฒิปริญญาตรีข้ึนไป  จ านวน 150 บาท 

 

             ช าระค่าธรรมเนียมในการสอบ ได้ที่  
 
 
 

ส่งหลักฐานการช าระเงินเข้ามาที่ E-mail : hr.recruit@stin.ac.th พร้อมเขียนช่ือนามสกุล และช่ือ
ต าแหน่งที่สมัครสอบมาให้ถูกต้อง ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

6.  ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครเข้ารับการ
คัดเลือก ดังต่อไปนี้ 
   

เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 

คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษขั้นต่ า 
วุฒิปริญญาโท วุฒิปริญญาเอก 

(1) TOEFL    
(ก) Paper Based (คะแนนเต็ม 667)  450 500 
(ข) Computer Based (คะแนนเต็ม 300) 105 153 
(ค) Internet Based  (คะแนนเต็ม 120) 53 65 

(2) IELTS (คะแนนเต็ม 9) 4.0 5.0 
(3) TOEIC (คะแนนเต็ม 990) 550 625 
(4) CU-TEP (คะแนนเต็ม 120) 50 62 
(5) TU-GET (คะแนนเต็ม 1000) 450 500 

 ผู้สมัครที่ได้รบัการยกเว้นการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ คือ  
  (1) ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เช่น สหราชอาณาจักร ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ เป็นต้น 
  (2) ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก 
 

         /ก. ส าเรจ็การศึกษา..... 

ชื่อบัญชี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 408-121480-4 ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ 

mailto:hr.stin@at.ch
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  ก. ส าเร็จการศึกษาภายในประเทศในหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตร
นานาชาติที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี จากมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง 
  ข. ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศในหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน                      
มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี จากมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง 
 

 หากผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด สถาบันจะพิจารณาเป็นราย
กรณีไป 

7. สวัสดิการท่ีจะได้รับ 
7.1 สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว 
7.2 เงินค่าเล่าเรียนบุตร 
7.3 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
7.4 สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย 
7.5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสทิธิสอบ ทาง www.stin.ac.th หัวข้อ “ร่วมงานกับเรา”>ประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ 

ประมาณวันที่ 15 ของทุกเดือนจนกว่าต าแหน่งจะได้รับการบรรจุ  
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  7 เมษายน พ.ศ. 2563 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา  รอยกลุเจริญ 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา  รอยกลุเจรญิ) 
อธิการบดสีถาบันการพยาบาลศรสีวรินทริา สภากาชาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทริา สภากาชาดไทย 
ลงวันที่  7  เมษายน พ.ศ. 2563 

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

ต าแหน่งที่ 1   :  อาจารย์  สงักัดสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดงุครรภ์ จ านวน   2   อัตรา 
 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  : 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ ด้านการพยาบาล

มารดา ทารก หรือการผดงุครรภ ์หรือสาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   
  2. มีคะแนนความสามารถภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตาม 

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เร่ืองเกณฑ์ 
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของบุคลากรสถาบันสายวชิาการ พ.ศ. 2562 

  3.  มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ์ชั้นหน่ึงที่ไม่หมดอาย ุ
  4.  มีประสบการณ์การปฏบิัติการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ดา้นการพยาบาล

มารดา ทารกและการผดุงครรภ์  
  5. มีประสบการณ์สอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
       กรณีไม่มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศกึษาต้องผ่านการ

อบรมโครงการ preceptorship อย่างน้อย 6 เดือน หรือหลักสตูรศาสตร์และศิลป์การ
สอนทางการพยาบาล หรือหลักสตูรดา้นการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่
เทียบเคยีงได้ และสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ 

  6.  เป็นสมาชิกสภาการพยาบาล  และสมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทยฯ    
                
หน่วยงาน    :  สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ ์ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  
                            สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

 
อัตราเงินเดือน    :  - อัตราเงินเดือนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   ขั้นต่ าเดอืนละ  28,110 บาท 
     - อัตราเงินเดือนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ขั้นต่ าเดอืนละ  38,050 บาท 
       กรณีที่มีประสบการณ์การสอนในสถาบันการศึกษา หรือประสบการณ์ทางการพยาบาล     
จะได้รับการพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ  
 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบหน่วยงานโดยย่อ    :  ปฏิบัตงิานเก่ียวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัย 
ค้นคว้า การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงสง่เสริมศิลปวฒันธรรม และ
ปฏิบตัิหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
หลักเกณฑก์ารสอบคัดเลือก    :  โดยมีขั้นตอนการสอบคดัเลือก ดงัน้ี 
  1. พิจารณาประเมินจากคุณวฒุิการศึกษา ผลการศึกษา สาขาวชิา ใหต้รงกับ 
      ลักษณะงานและต าแหน่งที่จะบรรจุ  
  2. พิจารณาจากประสบการณ์การท างานทีต่รงกับลักษณะงานหรือต าแหน่งที ่
      จะบรรจ ุ
  3. พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์ เชน่ สมรรถนะ  
      ทัศนคติ  ความสนใจ ความจริงจงั การแสดงออก มนุษยสัมพนัธ์และ 
      บคุลิกภาพอ่ืน ๆ เป็นต้น 



  

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทริา สภากาชาดไทย 
ลงวันที่  7  เมษายน พ.ศ. 2563 

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

ต าแหน่งที่ 2   :  อาจารย์  สงักัดสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก จ านวน   2   อัตรา 
 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  : 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ ด้านการพยาบาลเด็ก 

หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    
  2. มีคะแนนความสามารถภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศ 
      สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานความสามารถ 
      ภาษาอังกฤษของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ พ.ศ. 2562 
  3.  มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ์ชั้นหน่ึงที่ไม่หมดอายุ 
  4.  มีประสบการณ์การปฏบิัติการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ดา้นการพยาบาลเด็ก 
  5. มีประสบการณ์สอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
       กรณีไม่มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศกึษาต้องผ่านการ

อบรมโครงการ preceptorship อย่างน้อย 6 เดือน หรือหลักสตูรศาสตร์และศิลป์การ
สอนทางการพยาบาล หรือหลักสตูรดา้นการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่
เทียบเคยีงได้ และสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ 

  6.  เป็นสมาชิกสภาการพยาบาล  และสมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทยฯ    
                
หน่วยงาน    :  สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  
                             สภากาชาดไทย 

 
อัตราเงินเดือน    :  - อัตราเงินเดือนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   ขั้นต่ าเดอืนละ  28,110 บาท 
     - อัตราเงินเดือนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ขั้นต่ าเดอืนละ  38,050 บาท 
       กรณีที่มีประสบการณ์การสอนในสถาบันการศึกษา หรือประสบการณ์ทางการพยาบาล     
จะได้รับการพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ  
 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบหน่วยงานโดยย่อ    :  ปฏิบัตงิานเก่ียวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัย 
ค้นคว้า การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงสง่เสริมศิลปวฒันธรรม และ
ปฏิบตัิหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
หลักเกณฑก์ารสอบคัดเลือก    :  โดยมีขั้นตอนการสอบคดัเลือก ดงัน้ี 
  1. พิจารณาประเมินจากคุณวฒุิการศึกษา ผลการศึกษา สาขาวชิา ใหต้รงกับ 
      ลักษณะงานและต าแหน่งที่จะบรรจุ  
  2. พิจารณาจากประสบการณ์การท างานทีต่รงกับลักษณะงานหรือต าแหน่งที ่
      จะบรรจ ุ
  3. พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์ เชน่ สมรรถนะ  
      ทัศนคติ  ความสนใจ ความจริงจงั การแสดงออก มนุษยสัมพนัธ์และ 
      บคุลิกภาพอ่ืน ๆ เป็นต้น 
   



  

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทริา สภากาชาดไทย 
ลงวันที่  7  เมษายน พ.ศ. 2563 

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

ต าแหน่งที่ 3    :  อาจารย์  สงักัดสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญแ่ละผู้สงูอาย ุจ านวน   1   อัตรา 
 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  : 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ ด้านการพยาบาล

ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
  2. มีคะแนนความสามารถภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศ 
      สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานความสามารถ 
      ภาษาอังกฤษของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ พ.ศ. 2562 
  3.  มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ์ชั้นหน่ึงที่ไม่หมดอายุ 
  4.  มีประสบการณ์การปฏบิัติการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ดา้นการพยาบาลผู้ใหญ่

และผู้สูงอาย ุ
  5. มีประสบการณ์สอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ป ี
       กรณีไม่มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศกึษาต้องผ่านการ

อบรมโครงการ preceptorship อย่างน้อย 6 เดือน หรือหลักสตูรศาสตร์และศิลป์การ
สอนทางการพยาบาล หรือหลักสตูรดา้นการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่
เทียบเคยีงได้ และสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ 

  6.  เป็นสมาชิกสภาการพยาบาล  และสมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทยฯ    
                
หน่วยงาน    :  สาขาวิชาการพยาบาลการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอายุ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  
                            สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

 
อัตราเงินเดือน    :  - อัตราเงินเดือนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   ขั้นต่ าเดอืนละ  28,110 บาท 
     - อัตราเงินเดือนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ขั้นต่ าเดอืนละ  38,050 บาท 
       กรณีที่มีประสบการณ์การสอนในสถาบันการศึกษา หรือประสบการณ์ทางการพยาบาล     
จะได้รับการพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ  
 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบหน่วยงานโดยย่อ    :  ปฏิบัตงิานเก่ียวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัย 
ค้นคว้า การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงสง่เสริมศิลปวฒันธรรม และ
ปฏิบตัิหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
หลักเกณฑก์ารสอบคัดเลือก    :  โดยมีขั้นตอนการสอบคดัเลือก ดงัน้ี 
  1. พิจารณาประเมินจากคุณวฒุิการศึกษา ผลการศึกษา สาขาวชิา ใหต้รงกับ 
      ลักษณะงานและต าแหน่งที่จะบรรจุ  
  2. พิจารณาจากประสบการณ์การท างานทีต่รงกับลักษณะงานหรือต าแหน่งที ่
      จะบรรจ ุ
  3. พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์ เชน่ สมรรถนะ  
      ทัศนคติ  ความสนใจ ความจริงจงั การแสดงออก มนุษยสัมพนัธ์และ 
      บคุลิกภาพอ่ืน ๆ เป็นต้น 



  

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทริา สภากาชาดไทย 
ลงวันที่  7  เมษายน พ.ศ. 2563 

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

ต าแหน่งที่ 4    :  อาจารย์  สงักัดสาขาวิชาการพยาบาลอนามยัชุมชน จ านวน   6   อัตรา 
 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  : 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ ด้านพยาบาลอนามยั

ชุมชน การพยาบาลสาธารณสขุ หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
  2. มีคะแนนความสามารถภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศ 
      สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานความสามารถ 
      ภาษาอังกฤษของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ พ.ศ. 2562 
  3.  มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ์ชั้นหน่ึงที่ไม่หมดอาย ุ
  4.  มีประสบการณ์การปฏบิัติการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ดา้นการพยาบาลอนามัย

ชุมชน การพยาบาลสาธารณสขุ 
  5. มีประสบการณ์สอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
       กรณีไม่มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศกึษาต้องผ่านการ

อบรมโครงการ preceptorship อย่างน้อย 6 เดือน หรือหลักสตูรศาสตร์และศิลป์การ
สอนทางการพยาบาล หรือหลักสตูรดา้นการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่
เทียบเคยีงได้ และสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ 

  6.  เป็นสมาชิกสภาการพยาบาล  และสมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทยฯ    
                
หน่วยงาน    :  สาขาวิชาการพยาบาลพยาบาลอนามัยชุมชน ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  
                            สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

 
อัตราเงินเดือน    :  - อัตราเงินเดือนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   ขั้นต่ าเดอืนละ  28,110 บาท 
     - อัตราเงินเดือนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ขั้นต่ าเดอืนละ  38,050 บาท 
       กรณีที่มีประสบการณ์การสอนในสถาบันการศึกษา หรือประสบการณ์ทางการพยาบาล     
จะได้รับการพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ  
 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบหน่วยงานโดยย่อ    :  ปฏิบัตงิานเก่ียวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัย 
ค้นคว้า การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงสง่เสริมศิลปวฒันธรรม และ
ปฏิบตัิหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
หลักเกณฑก์ารสอบคัดเลือก    :  โดยมีขั้นตอนการสอบคดัเลือก ดงัน้ี 
  1. พิจารณาประเมินจากคุณวฒุิการศึกษา ผลการศึกษา สาขาวชิา ใหต้รงกับ 
      ลักษณะงานและต าแหน่งที่จะบรรจุ  
  2. พิจารณาจากประสบการณ์การท างานทีต่รงกับลักษณะงานหรือต าแหน่งที ่
      จะบรรจ ุ
  3. พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์ เชน่ สมรรถนะ  
      ทัศนคติ  ความสนใจ ความจริงจงั การแสดงออก มนุษยสัมพนัธ์และ 
      บคุลิกภาพอ่ืน ๆ เป็นต้น 



  

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทริา สภากาชาดไทย 
ลงวันที่  7  เมษายน พ.ศ. 2563 

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

ต าแหน่งที่ 5    :  อาจารย์  สงักัดสาขาวิชาการพยาบาลจติเวชและสุขภาพจิต จ านวน   5   อัตรา 
 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  : 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ ด้านการพยาบาล  

จิตเวชและสุขภาพจิต หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
  2. มีคะแนนความสามารถภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศ 
      สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานความสามารถ 
      ภาษาอังกฤษของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ พ.ศ. 2562 
  3.  มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ์ชั้นหน่ึงที่ไม่หมดอายุ 
  4.  มีประสบการณ์การปฏบิัติการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ดา้นการพยาบาลจติเวช

และสุขภาพจิต 
  5. มีประสบการณ์สอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
       กรณีไม่มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศกึษาต้องผ่านการ

อบรมโครงการ preceptorship อย่างน้อย 6 เดือน หรือหลักสตูรศาสตร์และศิลป์การ
สอนทางการพยาบาล หรือหลักสตูรดา้นการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่
เทียบเคยีงได้ และสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ 

  6.  เป็นสมาชิกสภาการพยาบาล  และสมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทยฯ    
 

หน่วยงาน    :  สาขาวิชาการพยาบาลการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  
                            สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

 
อัตราเงินเดือน    :  - อัตราเงินเดือนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   ขั้นต่ าเดอืนละ  28,110 บาท 
     - อัตราเงินเดือนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ขั้นต่ าเดอืนละ  38,050 บาท 
       กรณีที่มีประสบการณ์การสอนในสถาบันการศึกษา หรือประสบการณ์ทางการพยาบาล     
จะได้รับการพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ  
 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบหน่วยงานโดยย่อ    :  ปฏิบัตงิานเก่ียวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัย 
ค้นคว้า การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงสง่เสริมศิลปวฒันธรรม และ
ปฏิบตัิหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
หลักเกณฑก์ารสอบคัดเลือก    :  โดยมีขั้นตอนการสอบคดัเลือก ดงัน้ี 
  1. พิจารณาประเมินจากคุณวฒุิการศึกษา ผลการศึกษา สาขาวชิา ใหต้รงกับ 
      ลักษณะงานและต าแหน่งที่จะบรรจุ  
  2. พิจารณาจากประสบการณ์การท างานทีต่รงกับลักษณะงานหรือต าแหน่งที ่
      จะบรรจ ุ
  3. พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์ เชน่ สมรรถนะ  
      ทัศนคติ  ความสนใจ ความจริงจงั การแสดงออก มนุษยสัมพนัธ์และ 
      บคุลิกภาพอ่ืน ๆ เป็นต้น 



  

 
ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ 
พ.ศ. 2562 

   
 

โดยที่ เป็นการสมควรให้มีประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไท ย เรื่อง                  
เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ ให้สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 8 (5) ของข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย               
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ส าหรับผู้ปฏิบัติงานประจ าในสถาบัน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 จึงมีมติให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
  ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง               

เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ พ.ศ. 2562” 
 

ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

 ข้อ 3  บุคลากรสถาบันสายวิชาการที่ ได้รับการบรรจุแต่งตั้ งใหม่  ต้องมีคะแนนทดสอบ
ความสามารถภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง 
ดังนี้ 

เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 

คะแนนทดสอบความสามารถ
ภาษาอังกฤษขั้นต่ า 

วุฒิ ป.โท วุฒิ ป.เอก 
(1) TOEFL    

(ก) Paper Based (คะแนนเต็ม 667)  450 500 

(ข) Computer Based (คะแนนเต็ม 300) 105 153 

(ค) Internet Based  (คะแนนเต็ม 120) 53 65 

(2) IELTS (คะแนนเต็ม 9) 4.0 5.0 
(3) TOEIC (คะแนนเต็ม 990) 550 625 
(4) CU-TEP (คะแนนเต็ม 120) 50 62 
(5) TU-GET (คะแนนเต็ม 1000) 450 500 
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 ข้อ 4 ส าหรับบุคลากรสถาบันสายวิชาการที่ได้รับการยกเว้นการทดสอบความสามารถ
ภาษาอังกฤษ คือ  
 (1) ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เช่น สหราชอาณาจักร ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ เป็นต้น 
 (2) ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก 
 ก. ส าเร็จการศึกษาภายในประเทศในหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตร
นานาชาติที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี จากมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง 
 ข. ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศในหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน                      
มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี จากมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง 
 

ข้อ 5 ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะยกเว้นเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ
บุคลากรสถาบันสายวิชาการให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ ให้เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณาเป็นการพิเศษเฉพาะราย    
 

ข้อ 6  ให้อธิการบดี รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้               
ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยช้ีขาด  

 
 
 

                    ประกาศ ณ วันที่  17 ธันวาคม 2562 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.กลัยา  ติงศภัทิย์ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.กลัยา  ติงศภัทิย์) 
ประธานคณะกรรมการบรหิารงานบุคคล 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรินทริา สภากาชาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 



  

หลักเกณฑ์การสรรหา การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรสถาบันประเภทวิชาการ 
 

1. มีคุณสมบัติผู้สมัครตามข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรสีวรินทริา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล ส าหรับผู้ปฏิบัติงานประจ าในสถาบัน พ.ศ. 2560 

1.1  อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี ส าหรับชายต้องปลดพันธะทางทหารประจ าการมาแล้วหรือเป็นทหาร
กองหนุน ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของสภากาชาดไทย 

1.2  มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.3  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้

ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลก าหนด 
1.4  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
1.5  ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
1.6  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
1.7  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีต าแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 
1.8  ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
1.9  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากสภากาชาดไทย หรือหน่วยงานอื่น 

ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของสถาบัน คณะกรรมการบริหารงานบุคคลอาจยกเว้นหรือ
ก าหนดคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมได้ 
 

2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 2.1  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
 2.2  มีคะแนนความสามารถภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ประกาศ
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของ
บคุลากรสถาบันสายวิชาการ พ.ศ. 2562   
       หากผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด สถาบันจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป 
 2.3  มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหนึ่ง ที่ไม่หมดอายุ 
 2.4  มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีประสบการณ์สอนทางการ 
พยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

กรณีไม่มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาต้องผ่านการอบรม
โครงการ preceptorship อย่างน้อย 6 เดือน หรือหลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล หรือ
หลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่เทียบเคียงได้ และสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ 
 2.5  เป็นสมาชิกสภาการพยาบาล  และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ    
 

3.  บุคลากรสถาบันประเภทวิชาการมีต าแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี ้
 3.1  ศาสตราจารย์ 
 3.2  รองศาสตราจารย์ 
 3.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 3.4  อาจารย์ 
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4. การบรรจุและแต่งตั้ง 
 4.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติงานเต็มเวลาในต าแหน่งอาจารย์ ให้ท าสัญญาปฏิบัติงานมีระยะเวลา             
ห้าปี เมื่อครบอายุสัญญา หากผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ยังไม่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์             
ให้ปฏิบัติงานต่อไปอีกสองปี และเมื่อครบเจ็ดปีแล้วยังไม่สามารถเลื่อนข้ึนสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้               
จะไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาข้ึนเงินเดือนประจ าปี ทั้งนี้อาจให้ต่อสัญญาปฏิบัติงานปีต่อปี 
 4.2  การแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติงานเต็มเวลาในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้ท าสัญญาปฏิบัติงาน              
มีระยะเวลาเจ็ดปี เมื่อครบอายุตามสัญญาหากผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ยังไม่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ให้ปฏิบัติงานต่อไปอีกสองปี และเมื่อครบเก้าปีแล้วยังไม่สามารถเลื่อนข้ึนสู่ต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ได้ จะไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาข้ึนเงินเดือนประจ าปี ทั้งนี้อาจให้ต่อสัญญาปฏิบัติงาน                       
ปีต่อปี 
 4.3  บุคคลใดได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานเต็มเวลาในต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์ ให้ท า
สัญญาปฏิบัติงานมีระยะเวลาจนถึงวันสุดท้ายของปีบัญชีที่บุคคลนั้น มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 
 4.4  บุคลากรสถาบันประเภทวิชาการมีภาระงานประกอบด้วย งานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ              
งานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม งานพัฒนานักศึกษา และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ตามเกณฑ์                 
ภาระงานข้ันต่ าที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลก าหนด 
 
5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน แบ่งออกได้เป็นสามลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 5.1  การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
 5.2  การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 5.3  การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาปฏิบัติงาน 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันประเภทวิชาการ ให้ประเมินตามข้อตกลงภาระงาน                     
ที่บุคลากรสถาบันผู้นั้นได้รับมอบหมาย 
 เกณฑ์การประเมนิจะสอดคล้องกับภารกิจและต าแหน่งงาน ตลอดจนข้อตกลงเกี่ยวกับสัดส่วนภาระงาน 
โดยประเมินจาก 

(1) ปริมาณงาน  
(2) คุณภาพงาน 
(3) คุณลักษณะส่วนบุคคล 
สัดส่วนน้ าหนักคะแนนตาม (1) ถึง (3) ต้องสอดคล้องกับลักษณะต าแหน่งงาน โดยพิจารณา

ข้อมูลจากผู้บังคับบัญชา ผู้รับบริการ และผู้ร่วมงานของผู้รับการประเมิน 
 

6. การพัฒนาบุคลากรสถาบัน 
 บุคลากรสถาบันประเภทวิชาการมีหน้าที่เพิ่มพูนทักษะการสอน การวิจัย การพัฒนานักศึกษา  
การบริการวิชาการ และการบริหาร 
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7  การพ้นสภาพการเป็นบุคลากรสถาบันเมื่อ 
 7.1  ตาย 
 7.2  ลาออก 
 7.3  ไม่ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
 7.4  ระยะเวลาตามสัญญาปฏิบัติงานสิ้นสุดลง 
 7.5  ถูกเลิกสัญญาปฏิบัติงาน 
 7.6  ถูกสั่งลงโทษไล่ออก 
 
8.  ผลการประเมิน 
 8.1  บุคลากรสถาบันประเภทวิชาการผู้ใดมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีในระดับต้อง
ปรับปรุงเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน ให้เลิกสัญญาปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันผู้นั้นโดยทันที 
 8.2  บุคลากรสถาบันประเภทวิชาการผู้ใดมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีในระดับพอใช้              
เป็นเวลาสามปีติดต่อกัน ให้เลิกสัญญาปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันผู้นั้นโดยทันที 
 
 

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



  

                                                                                    
 

ใบสมัครงาน 
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

 
1. ต าแหน่งงานท่ีสมัคร.................................................. สาขาวิชา........................................................................ 

2.  วุฒิการศึกษา.............................................................สาขา/วิชาเอก............................................................... 

3. ข้อมูลส่วนตัว 

3.1 ช่ือ-นามสกลุ 
(นาย,    นาง,   นางสาว).....................................................นามสกุล........................................................... 

3.2 สัญชาติ..................................................................................ศาสนา............................................................... 

3.3  วัน/เดือน/ปเีกิด................................................................อายุ..................................ปี (นบัถึงวันสมัคร) 

3.4 บัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่...................................ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต........................................... 

   จังหวัด..........................................เมื่อวันที่................................หมดอายุวันที่.................... ..................... 

3.5 ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน บา้นเลขที่....................หมู่ที่................ตรอก/ซอย......................................  

ถนน.............................................................ต าบล/แขวง.................................................................................. 
อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด..........................................โทรศัพท์............................................... 

3.6 ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที.่...................หมู่ที.่............ตรอก/ซอย............................................................ ..... 

ถนน.............................................................ต าบล/แขวง.................................................................................. 
อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด..........................................โทรศัพท์............................................... 
E-mail ……………..…...……………………………… โทรศัพท์มือถือ………..................................………....…………... 

3.7 บิดาช่ือ......................................นามสกุล.................................สัญชาติ.....................อาชีพ.............................. 
มารดาช่ือ...............................นามสกุล...............................สญัชาติ...................อาชีพ................ ............ 

3.8 สถานภาพ  โสด  สมรส  หย่า  หม้าย  สมรสไม่ได้จดทะเบียน  

 คู่สมรสช่ือ.................................นามสกลุ............................สญัชาติ...................อาชีพ.......................... 
ต าแหน่ง......................................................................................อายุงาน.................ปี.........................เดือน 
สถานท่ีท างาน........................................................................................โทรศัพท์............................................ 

 
 

 

รูปถ่าย 
ขนาด 1 น้ิว 

ใบสมัครเลขที่........................ 
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4. ประวัติการศึกษา (กรอกทุกวุฒิการศึกษาท่ีได้รับให้ครบ 3 ช่อง โดยเรียงล าดับจากวุฒิสูงสุด) 
 

ปี พ.ศ. สถานศกึษา ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/วิชาเอก คะแนนเฉลี่ย                 
ต่อหลักสตูร ตั้งแต ่ ถึง 

     

     

     
 

5. ข้อมูลการท างานและประสบการณ์ท างาน (โปรดระบุรายละเอียดของงานท่ีท าเรียงล าดับจากปัจจุบัน) 
 

วัน เดือน ปี 
 

ชือ่สถานที่ท างาน/ฝึกงาน 

 
ต าแหน่งงานและ 

ลักษณะงาน 

เงินเดือน 
ครั้งสุดท้าย 
ก่อนออก 
(บาท) 

เหตุที่ออก   
(ถ้ามีความผิด
ให้ระบดุ้วย) ตั้งแต ่

ว/ด/ป 
ถึง 

ว/ด/ป 

      

      

      

 

6. ความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
 

ด้าน รายละเอียด ดีมาก ดี ปานกลาง 

ภาษา     

คอมพิวเตอร์     

อ่ืนๆ     

 

7. บุคคลอ้างอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการท างานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง 
(โปรดอย่าระบุชื่อบุคคลท่ีเป็นญาติหรือเพ่ือน) 

 

 (          (ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งปจัจุบนั ที่ท างานปัจจุบนัและ 
โทรศัพท ์

ระบุความสัมพันธ์ 
กับท่าน 
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8. ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามประกาศรับสมัครและคุณสมบัติท่ัวไปครบถ้วน   
  ตามท่ีก าหนดไว้ใน ข้อ 10 ของข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการ 
     บริหารงานบุคคล ส าหรับผู้ปฏิบัติงานประจ าในสถาบัน พ.ศ. 2560 ดังน้ี 

(1)  อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี ส าหรับชายตอ้งปลดพันธะทางทหารประจ าการมาแล้วหรือเป็นทหาร 
      กองหนุน ยกเว้นผูส้ าเรจ็การศึกษาจากสถาบนัการศึกษาของสภากาชาดไทย 
(2)  มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเปน็ประมุข 
(3)  ไมเ่ป็นผู้มกีายทุพพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้ ไม่เปน็คนไร้ความสามารถหรือคนเสมอืนไร้ 
      ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรอืไมเ่ป็นโรคตามที่คณะกรรมการบรหิารงานบุคคลก าหนด 
(4)  ไมเ่ป็นผูบ้กพรอ่งในศีลธรรมอันดี 
(5)  ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลายหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 
(6)  ไมเ่ป็นผู้อยูร่ะหว่างถูกสั่งพกังาน ถูกสั่งพกัราชการ หรอืถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการไว้ก่อน 
(7)  ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมือง หรือเจา้หน้าที่ หรือผู้มีต าแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 
(8)  ไมเ่ป็นผูเ้คยได้รบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สดุใหจ้ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรบัความผิดที่ได้ 
      กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหโุทษ 

 (9)  ไมเ่ป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรอืไลอ่อกจากสภากาชาดไทย หรอืหน่วยงานอื่น 
9. ข้าพเจา้เคยมีประวัติการถูกด าเนินคดีมาก่อนหรือไม่ 

 เคย (ตอบค าถามข้อต่อไป)  ไม่เคย  
9.1 หากเคยเป็นคดีประเภทใด 

 คดีอาญา  คดีล้มละลาย 
9.2 กรณีคดีอาญาเป็นความผิดเกี่ยวกับเรือ่งใด 

 

  ความผิดเกี่ยวกบัยาเสพติด     ความผิดเกี่ยวกบัชีวิตและร่างกาย   ความผิดเกี่ยวกับเพศ 

  ความผิดเกี่ยวกบัทรัพย์             ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน            ความผิดเกีย่วกับการพนัน 
  ความผิดเกี่ยวกับจราจร (เฉพาะคดีที่ข้ึนศาลเท่านั้น) 

                    โปรดระบ.ุ......................................................ผลคดีและพฤติการณ์เป็นอย่างไร (อธิบายพอสังเขป) 
............................................................................................................................................................................ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท้ังหมดท่ีให้ไว้ตามใบสมัครฉบับน้ีถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง   

ทุกประการ หากภายหลังมีการตรวจสอบพบว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงแล้ว
ข้าพเจ้ายินดีให้ทางสถาบันการพยาบาลฯ  ด าเนินการให้ออกเพราะเหตุขาดคุณสมบัติต่อไป 

ลงช่ือ.................................................ผูส้มัคร 
(.........................................................) 

ลงช่ือ.................................................ผูร้ับสมัคร 
(......................................................) 

ยื่นใบสมัครวันท่ี............เดือน......................พ.ศ............... 
****************************************************************************************************** 

ท่านทราบข่าวการรับสมัคร 
 หนังสือพิมพ์......................................................    Internet…………………………….…..……….... 
 อ่ืน ๆ  (โปรดระบ)ุ............................................ 



  

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
แบบกรอกข้อมูลประกอบการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรสถาบันสายวิชาการ 

ช่ือ .........................................................................นามสกลุ .................................................................. 
1. เหตุใดท่านจึงสมัครมาเป็นอาจารยพ์ยาบาล ท่านคิดว่าอาจารย์พยาบาลมหีน้าที่ท าอะไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. เหตุใดท่านจึงสมัครเพื่อขอบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรสถาบันสายวิชาการ ของสถาบันแหง่นี ้
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. อธิบายประสบการณ์การท างานและลักษณะงานของท่านต้ังแต่ส าเรจ็การศึกษาระดบัตรจีนถึงปจัจบุัน 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 


