
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรสีวรินทิรา สภากาชาดไทย 
เรื่อง  รับสมัครคดัเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นบุคลากรสถาบัน 

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

 ด้วยสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือบรรจุเป็นบุคลากรสถาบันสายวิชาการ  ต าแหน่งอาจารย์ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ จ านวน 9 อัตรา  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. ต าแหน่งที่บรรจุ 
  ต าแหน่งที่จะบรรจุบุคลากรสถาบันสายวิชาการ  ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 2.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ส าหรับผู้ปฏิบัติงานประจ าในสถาบัน พ.ศ. 2560 ประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2563 และ 
มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามหลักเกณฑ์การสรรหา การบรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรสถาบันสายวิชาการ 
แนบท้ายประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ พ.ศ. 2562  

 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่น/ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการ
รับสมัครได ้3 ช่องทาง ดังนี้ 
 1) สมัครด้วยตนเอง ที่หน่วยทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 8 อาคารสิรินธรานุสรณ์ 
๖๐ พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร เวลา 08.30-16.30 น.   
 2) ทาง E-mail : hr.recruit@stin.ac.th  
 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยทรัพยากรบุคคล 
โทร. 0 2256 4092-7 ต่อ 1153 

 4.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร  
  4.1  ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  
  4.2  Curriculum Vitae (CV) ของผู้สมัคร  
       4.3  ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจว่าเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาครบถ้วน ตามหลักสูตรแล้ว ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
 4.4  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
(รับรองส าเนาถูกต้อง)    
 4.5  ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (รับรองส าเนาถูกต้อง)    
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      4.6  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง (รับรองส าเนาถูกต้อง)    
 4.7  ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิกสภาการพยาบาล (รับรองส าเนาถูกต้อง)    
 4.8  ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ (รับรองส าเนาถูกต้อง)   
 4.9  ผลการสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร       
  4.10  ใบรับรองการปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกไม่น้อยกว่า 2 ปี       
  4.11  ผลงานทางวิชาการ หรือรายละเอียดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง หรือความรู้และ
ความสามารถพิเศษ เพ่ือประกอบการพิจารณา    
  4.12  แบบกรอกข้อมูลประกอบการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรสถาบันสายวิชาการ 
     4.13  หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส  ใบกองเกินทหาร ใบรับรองการ
ได้รับทุนศึกษาต่อ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
  เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบทุกอย่างจะต้องน าต้นฉบับจริงมาแสดง (สมัครทางไปรษณีย์ให้น า
ต้นฉบับมาในวันสอบ) 

5.  ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร 
ดังต่อไปนี้ 

เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 

คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษข้ันต่ 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 

 ผู้สมัครที่ได้รับการยกเว้นการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ คือ  
  (1) ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เช่น สหราชอาณาจักร ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ เป็นต้น 
  (2) ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากประเทศท่ีไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก 
  ก. ส าเร็จการศึกษาภายในประเทศในหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตร
นานาชาติที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี จากมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง 
  ข. ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศในหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน                      
มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี จากมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง  
 หากผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด สถาบันจะพิจารณาเป็น
รายกรณีไป 
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6. สวัสดิการที่จะได้รับ 
6.1 สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว 
6.2 เงินค่าเล่าเรียนบุตร 
6.3 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
6.4 สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย 
6.5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
6.6 เหรียญกาชาดสดุดี 

 7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบทาง www.stin.ac.th หัวข้อ “ร่วมงานกับเรา”>ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ 

ประมาณวันที่ 3 ของทุกเดือนจนกว่าต าแหน่งจะได้รับการบรรจุ  
 
 

          ประกาศ  ณ  วันที่ 21 เมษายน  พ.ศ. 2565 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์   ชีวะพัฒน์ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์   ชีวะพัฒน์) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน 

 อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีวรินทิรา สภากาชาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
ลงวันที่  21 เมษายน  พ.ศ. 2565 

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

ต าแหน่งที่ 1   :   อาจารย์  จ านวน   3   อัตรา 

หน่วยงาน      :   สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  :  
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาพยาบาลศาสตร์ ดา้นการพยาบาลเด็ก หรือสาขาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ   
2. มีคะแนนความสามารถภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศสถาบนัการพยาบาล 

ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของบุคลากรสถาบันสายวชิาการ พ.ศ. 2562 
3. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่ไม่หมดอายุ 
4. มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลมาแล้วไมน่้อยกว่า 2 ปี ด้านการพยาบาลเด็ก 
5. มีประสบการณ์สอนทางการพยาบาลในสถาบนัการศึกษาพยาบาลมาแล้วไมน่้อยกว่า 1 ปี 
 กรณีไม่มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสถาบนัการศึกษาต้องผ่านการอบรมโครงการ 

preceptorship อย่างน้อย 6 เดือน หรือหลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล หรือหลักสูตรด้านการจัดการ
เรียนการสอนทางการพยาบาลที่เทียบเคียงได้ และสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ 

6. เป็นสมาชิกสภาการพยาบาล  และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ    

หน้าที่และความรับผิดชอบหนว่ยงานโดยย่อ    :  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัย 
ค้นคว้า การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษา ให้บริการทางวชิาการแก่สังคม ท านบุ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ
ปฏิบัติหนา้ที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก  :   
  1. พิจารณาประเมินจากคุณวุฒกิารศึกษา ผลการศึกษา สาขาวชิา ให้ตรงกับลักษณะงานและต าแหน่งที่จะบรรจุ  
  2. พิจารณาจากประสบการณ์การท างานทีต่รงกับลักษณะงานหรือต าแหน่งที่จะบรรจุ 
  3. พิจารณาความเหมาะสมในดา้นตา่ง ๆ จากการสัมภาษณ์ เชน่ สมรรถนะ ทัศนคติ  ความสนใจ ความ
จริงจัง การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพอื่น ๆ เป็นตน้ 

 4. พิจารณาจากการไม่เป็นผู้มพีนัธะ ทนุการศึกษา หรือสัญญารบัทุน ทนุจากสถาบนัอ่ืน ๆ  

อัตราเงินเดือน  :  อัตราเงินเดือนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   ขั้นต่ าเดือนละ  28,110 บาท 
                       กรณีที่มีประสบการณ์การสอนในสถาบันการศึกษา หรือประสบการณ์ทางการพยาบาล จะได้รบั
การพิจารณาค่าตอบแทนเปน็กรณีพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
ลงวันที่  21 เมษายน  พ.ศ. 2565 

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

ต าแหน่งที่ 2   :   อาจารย์  จ านวน   3   อัตรา 

หน่วยงาน      :   สาขาวิชาการพยาบาลอนามยัชุมชน ส านักวชิาพยาบาลศาสตร ์

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  :  
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ ดา้นการพยาบาลอนามัยชุมชน  

การพยาบาลเวชปฏิบัติ ดา้นการพยาบาลสาธารณสุข หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
2. มีคะแนนความสามารถภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศสถาบนัการ

พยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของบุคลากรสถาบนัสาย
วิชาการ พ.ศ. 2562 

3. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่ไม่หมดอายุ 
4. มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลมาแล้วไมน่้อยกว่า 2 ปี ด้านการพยาบาลอนามัยชุมชน การ

พยาบาลเวชปฏิบัติ การพยาบาลสาธารณสุข หรือการพยาบาลในสาขาที่เก่ียวข้อง 
5. มีประสบการณ์สอนทางการพยาบาลในสถาบนัการศึกษาพยาบาลมาแล้วไมน่้อยกว่า 1 ปี 

กรณีไม่มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสถาบนัการศึกษาต้องผ่านการอบรมโครงการ preceptorship อย่าง
น้อย 6 เดือน หรือหลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล หรือหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอนทางการ
พยาบาลที่เทียบเคียงได้ และสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ 

6. เป็นสมาชิกสภาการพยาบาล  และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ    

หน้าที่และความรับผิดชอบหนว่ยงานโดยย่อ    :  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัย 
ค้นคว้า การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษา ให้บริการทางวชิาการแก่สังคม ท านบุ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ
ปฏิบัติหนา้ที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก  :   
  1. พิจารณาประเมินจากคุณวุฒกิารศึกษา ผลการศึกษา สาขาวชิา ให้ตรงกับลักษณะงานและต าแหน่งที่จะบรรจุ  
  2. พิจารณาจากประสบการณ์การท างานทีต่รงกับลักษณะงานหรือต าแหน่งที่จะบรรจุ 
  3. พิจารณาความเหมาะสมในดา้นตา่ง ๆ จากการสัมภาษณ์ เชน่ สมรรถนะ ทัศนคติ  ความสนใจ ความจริงจัง 
การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพอื่น ๆ เปน็ต้น 

 4. พิจารณาจากการไม่เป็นผู้มพีนัธะ ทนุการศึกษา หรือสัญญารบัทุน ทนุจากสถาบนัอ่ืน ๆ  

อัตราเงินเดือน   :  อัตราเงินเดือนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   ขั้นต่ าเดือนละ  28,110 บาท 
     กรณีที่มีประสบการณ์การสอนในสถาบันการศึกษา หรือประสบการณ์ทางการพยาบาล จะได้รับ
การพิจารณาค่าตอบแทนเปน็กรณีพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
ลงวันที่  21 เมษายน  พ.ศ. 2565 

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

ต าแหน่งที่ 3   :   อาจารย์  จ านวน   1   อัตรา 

หน่วยงาน      :   สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  ส านักวชิาพยาบาลศาสตร ์

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  :  
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ ดา้นการพยาบาล  จิตเวชและสุขภาพจิต หรือ 
2. มีคะแนนความสามารถภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศสถาบันการพยาบาล 

ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของบุคลากรสถาบันสายวชิาการ พ.ศ. 2562 
3. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่ไม่หมดอายุ 
4. มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลมาแล้วไมน่้อยกว่า 2 ปี ด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
5. มีประสบการณ์สอนทางการพยาบาลในสถาบนัการศึกษาพยาบาลมาแล้วไมน่้อยกว่า 1 ปี 

กรณีไม่มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสถาบนัการศึกษาต้องผ่านการอบรมโครงการ 
preceptorship อย่างน้อย 6 เดือน หรือหลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล หรือหลักสูตรด้านการจัดการ
เรียนการสอนทางการพยาบาลที่เทียบเคียงได้ และสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ 

6. เป็นสมาชิกสภาการพยาบาล  และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ    

หน้าที่และความรับผิดชอบหนว่ยงานโดยย่อ    :  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัย 
ค้นคว้า การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษา ให้บริการทางวชิาการแก่สังคม ท านบุ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ
ปฏิบัติหนา้ที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก  :   
  1. พิจารณาประเมินจากคุณวุฒกิารศึกษา ผลการศึกษา สาขาวชิา ให้ตรงกับลักษณะงานและต าแหน่งที่จะบรรจุ  
  2. พิจารณาจากประสบการณ์การท างานทีต่รงกับลักษณะงานหรือต าแหน่งที่จะบรรจุ 
  3. พิจารณาความเหมาะสมในดา้นตา่ง ๆ จากการสัมภาษณ์ เชน่ สมรรถนะ ทัศนคติ  ความสนใจ ความจริงจัง 
การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพอื่น ๆ เปน็ต้น 

 4. พิจารณาจากการไม่เป็นผู้มีพนัธะ ทนุการศึกษา หรือสัญญารบัทุน ทนุจากสถาบนัอ่ืน ๆ  

อัตราเงินเดือน   :  อัตราเงินเดือนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   ขั้นต่ าเดือนละ  28,110 บาท 
                        กรณีที่มีประสบการณ์การสอนในสถาบนัการศึกษา หรือประสบการณ์ทางการพยาบาล จะได้รับ
การพิจารณาค่าตอบแทนเปน็กรณีพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
ลงวันที่  21 เมษายน  พ.ศ. 2565 

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

ต าแหน่งที่ 4   :   อาจารย์  จ านวน   1   อัตรา 

หน่วยงาน      :   สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร ์

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  :  
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ ดา้นการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอาย ุหรือ 

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
2. มีคะแนนความสามารถภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตาม ประกาศสถาบนั 

การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของ
บุคลากรสถาบันสายวชิาการ พ.ศ. 2562 

3. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่ไม่หมดอายุ 
4. มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลมาแล้วไมน่้อยกว่า 2 ปี ด้านการพยาบาลมารดา ทารก 

และการผดุงครรภ์  
5. มีประสบการณ์สอนทางการพยาบาลในสถาบนัการศึกษาพยาบาลมาแล้วไมน่้อยกว่า 1 ปี 

กรณีไม่มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสถาบนัการศึกษาต้องผ่านการอบรมโครงการ 
preceptorship อย่างน้อย 6 เดือน หรือหลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล หรือ
หลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่เทียบเคียงได้ และสภาการพยาบาลให้ความ
เห็นชอบ 

6. เป็นสมาชิกสภาการพยาบาล  และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ    

หน้าที่และความรับผิดชอบหนว่ยงานโดยย่อ    :  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัย 
ค้นคว้า การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษา ให้บริการทางวชิาการแก่สังคม ท านบุ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ
ปฏิบัติหนา้ที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก  :   
  1. พิจารณาประเมินจากคุณวุฒกิารศึกษา ผลการศึกษา สาขาวชิา ให้ตรงกับลักษณะงานและต าแหน่งที่จะบรรจุ  
  2. พิจารณาจากประสบการณ์การท างานทีต่รงกับลักษณะงานหรือต าแหน่งที่จะบรรจุ 
  3. พิจารณาความเหมาะสมในดา้นตา่ง ๆ จากการสัมภาษณ์ เชน่ สมรรถนะ ทัศนคติ  ความสนใจ ความจริงจัง 
การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพอื่น ๆ เปน็ต้น 

 4. พิจารณาจากการไม่เป็นผู้มพีนัธะ ทนุการศึกษา หรือสัญญารบัทุน ทนุจากสถาบนัอ่ืน ๆ  

อัตราเงินเดือน  :  อัตราเงินเดือนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   ขั้นต่ าเดือนละ  28,110 บาท 
                       กรณีที่มีประสบการณ์การสอนในสถาบันการศึกษา หรือประสบการณ์ทางการพยาบาล จะได้รบั
การพิจารณาค่าตอบแทนเปน็กรณีพิเศษ 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
ลงวันที่  21 เมษายน  พ.ศ. 2565 

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

ต าแหน่งที่ 5 :   อาจารย์  จ านวน   1   อัตรา 

หน่วยงาน      :   สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล ส านักวชิาพยาบาลศาสตร์ 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  : 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาการบริหาร 
การพยาบาล หรือสาขาการบริหารการพยาบาล หรือสาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

2. มีคะแนนความสามารถภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตาม 
ประกาศสถาบันการพยาบาลศรสีวรินทิรา สภากาชาดไทย เร่ืองเกณฑ์มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของบุคลากรสถาบันสายวชิาการ พ.ศ. 2562 

3. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่ไม่หมดอายุ 
4. มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลมาแล้วไมน่้อยกว่า 2 ปี ด้านการพยาบาล

มารดา ทารกและการผดุงครรภ ์ 
5. มีประสบการณ์สอนทางการพยาบาลในสถาบนัการศึกษาพยาบาลมาแล้วไมน่้อยกว่า 1 ปี 

กรณีไม่มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสถาบนัการศึกษาต้องผ่านการ
อบรมโครงการ preceptorship อย่างน้อย 6 เดือน หรือหลักสูตรศาสตร์และศลิป์การ
สอนทางการพยาบาล หรือหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่
เทียบเคียงได้ และสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ 

6. เป็นสมาชิกสภาการพยาบาล  และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ   

หน้าที่และความรับผิดชอบหนว่ยงานโดยย่อ    :  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัย 
ค้นคว้า การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษา ให้บริการทางวชิาการแก่สังคม ท านบุ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ
ปฏิบัติหนา้ที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก  :   
  1. พิจารณาประเมินจากคุณวุฒกิารศึกษา ผลการศึกษา สาขาวชิา ให้ตรงกับลักษณะงานและต าแหน่งที่จะบรรจุ  
  2. พิจารณาจากประสบการณ์การท างานทีต่รงกับลักษณะงานหรือต าแหน่งที่จะบรรจุ 
  3. พิจารณาความเหมาะสมในดา้นตา่ง ๆ จากการสัมภาษณ์ เชน่ สมรรถนะ ทัศนคติ  ความสนใจ ความจริงจัง 
การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพอื่น ๆ เปน็ต้น 

 4. พิจารณาจากการไม่เป็นผู้มพีนัธะ ทนุการศึกษา หรือสัญญารบัทุน ทนุจากสถาบนัอ่ืน ๆ  

อัตราเงินเดือน  :  อัตราเงินเดือนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   ขั้นต่ าเดือนละ  28,110 บาท 
                       กรณีที่มีประสบการณ์การสอนในสถาบันการศึกษา หรือประสบการณ์ทางการพยาบาล จะได้รบั
การพิจารณาค่าตอบแทนเปน็กรณีพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ 

พ.ศ. 2562 
   

 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 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 คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 จึงมีมติให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
  ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง               

เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ พ.ศ. 2562” 
 

ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

 ข้อ 3  บุคลากรสถาบันสายวิชาการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ 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 าหรับบุคลากรสถาบันสายวิชาการท่ีได้รับการยกเว้นการทดสอบความสามารถ
ภาษาอังกฤษ คือ  
 (1) ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เช่น สหราชอาณาจักร ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ เป็นต้น 
 (2) ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากประเทศท่ีไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก 
 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 านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด  

 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  17 ธันวาคม 2562 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.กัลยา  ติงศภัทิย์ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.กัลยา  ติงศภัทิย์) 
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักเกณฑ์การสรรหา การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรสถาบันประเภทวิชาการ 

 

1. มีคุณสมบัติผู้สมัครตามข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 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 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือน

ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลก 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 าเป็นเพ่ือประโยชน์ของสถาบัน คณะกรรมการบริหารงานบุคคลอาจยกเว้นหรือ
ก าหนดคุณสมบัติอื่นเพ่ิมเติมได้ 
 

2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 2.1  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
 2.2  มีคะแนนความสามารถภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ประกาศ
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของ
บุคลากรสถาบันสายวิชาการ พ.ศ. 2562   
       หากผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด สถาบันจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป 
 2.3  มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 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 ดังต่อไปนี้ 
 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 และเมื่อครบเจ็ดปีแล้วยังไม่สามารถเลื่อนขึ้นสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้               
จะไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาข้ึนเงินเดือนประจ าปี ทั้งนี้อาจให้ต่อสัญญาปฏิบัติงานปีต่อปี 
 4.2  การแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติงานเต็มเวลาในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้ท าสัญญาปฏิบัติงาน              
มีระยะเวลาเจ็ดปี เมื่อครบอายุตามสัญญาหากผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ยังไม่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ให้ปฏิบัติงานต่อไปอีกสองปี และเมื่อครบเก้าปีแล้วยังไม่สามารถเลื่อนขึ้นสู่
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ได้ จะไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจ าปี ทั้งนี้อาจให้ต่อสัญญา
ปฏิบัติงานปีต่อป ี
 4.3  บุคคลใดได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานเต็มเวลาในต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์ ให้ท า
สัญญาปฏิบัติงานมีระยะเวลาจนถึงวันสุดท้ายของปีบัญชีที่บุคคลนั้น มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 
 4.4  บุคลากรสถาบันประเภทวิชาการมีภาระงานประกอบด้วย งานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ              
งานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม งานพัฒนานักศึกษา และงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ตามเกณฑ์                 
ภาระงานขั้นต่ าที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลก าหนด 
 
5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน แบ่งออกได้เป็นสามลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 5.1  การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
 5.2  การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 5.3  การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาปฏิบัติงาน 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันประเภทวิชาการ ให้ประเมินตามข้อตกลงภาระงาน                     
ที่บุคลากรสถาบันผู้นั้นได้รับมอบหมาย 
 เกณฑ์การประเมินจะสอดคล้องกับภารกิจและต าแหน่งงาน ตลอดจนข้อตกลงเกี่ยวกับสัดส่วนภาระ
งาน 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
ปรับปรุงเป็นเวลาสองปีติดตอ่กัน ให้เลิกสัญญาปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบนัผู้นั้นโดยทันที 
 8.2  บุคลากรสถาบันประเภทวิชาการผู้ใดมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีในระดับพอใช้              
เป็นเวลาสามปีติดต่อกัน ให้เลิกสัญญาปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันผู้นั้นโดยทันที 
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