ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนิสิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้มีศักยภาพพิเศษเป็นอาจารย์
เพื่ออนาคตทางวิชาการและการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โครงการ นออ.มศว)
………………………………….
ด้ ว ยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี นคริ น ทรวิโ รฒ มี ค วามประสงค์ จ ะรั บ สมัคร
คัดเลื อกนิ สิ ตพยาบาลศาสตร์ มศว ผู้ มีศักยภาพพิเศษเป็นอาจารย์ เพื่ออนาคตทางวิช าการและการวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โครงการ นออ.มศว)
อาศัยอานาจตามคาสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 10189/2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม
พ.ศ.2563 เรื่อง การมอบอานาจของอธิการบดีให้ผู้ปฏิบัติราชการแทน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ดังนี้
1. ตำแหน่งและสังกัด จำนวน
ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ จานวน 1
อัตรา
2. คุณสมบัติของนิสิตที่มีสิทธิ์สมัครเข้ำร่วมโครงกำร นออ.มศว
2.1 เป็นนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่กาลังศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
2.2 มีผลการเรียนตลอดหลักสูตร เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป
2.3 มีความประพฤติดี มีความเสียสละ เข้าร่วมกิจกรรมของทางคณะพยาบาลศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง อุทิศเวลาให้กับมหาวิทยาลัยอย่างเต็มกาลังความสามารถ
2.4 เป็นที่ยอมรับของนิสิต อาจารย์ และบุคลากรในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
2.5 มีผ ลงานเชิงประจักษ์ หรือรางวัล ที่ส ร้างชื่อเสียงให้ กับคณะพยาบาลศาสตร์หรือ
มหาวิทยาลัย
2.6 มีคะแนนสอบ SWU SET ไม่น้อยกว่า 60 และ/หรือ คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ
ที่มีคะแนนมากกว่าหรือเทียบเท่า SWU SET เช่น IELS TOEFL (CBT, PBT, iBT) TU-GET (CBT, PBT) CU-TEP
TOEIC (เอกสารตามแนบท้ายประกาศ)
หมายเหตุ กรณีที่ไม่เป็นไปคุณสมบัติตามประกาศฯ ฉบับนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจ ของที่
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะพยาบาลศาสตร์
3. เงื่อนไขข้อผูกพัน
3.1 นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโครงการ นออ.มศว
มีข้อผูกพันตามการรับทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เป็นไปตามสัญญารับทุน)
3.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะพยาบาล
ศาสตร์เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยพิจารณา
3.3 ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กต้ อ งไปศึ ก ษาต่ อ ภายในระยะเวลา 2 ปี นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบรายชื่อที่คณะพยาบาลศาสตร์เสนอ (โดย

ผ่านมติที่ประชุมการพิจารณาผลการคัดเลือกจากคณะกรรมการประจาคณะพยาบาลศาสตร์) และต้องศึกษา
ต่อจนจบระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ เท่านั้น
3.4 คณะพยาบาลศาสตร์ จะสนับสนุนงบประมาณการศึกษาต่อร่ว มกับการสนั บสนุน
งบประมาณของมหาวิทยาลัยในสัดส่วน 50 : 50
3.4.1 คณะพยาบาลศาสตร์จะสนับสนุนงบประมาณการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย
เรียกเก็บ ดังนี้
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเล่าเรียน ค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ ค่าอุปกรณ์การเรียน และวัสดุการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร โดยให้เบิกจ่ายตามจริง หรือ
ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาคณะพยาบาลศาสตร์
- ค่าธรรมเนียมวิจัย ค่าพัฒนาโครงร่างการวิจัยและเขียนบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือน หรือตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาคณะพยาบาล
ศาสตร์
3.5 ผู้รับทุนต้องรายงานผลการศึกษาให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะพยาบาล
ศาสตร์ทราบในทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
3.6 ให้ผู้รับทุนฯรายงานผลการสาเร็จการศึกษาให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ
คณะพยาบาลศาสตร์ทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้สาเร็จการศึกษา
3.7 การชดใช้ทุนให้เป็นไปตามสัญญารับทุนโครงการนออ.มศว ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กาหนด
3.8 ผู้ได้รับทุนต้องกลับมาปฏิบัติงานให้แก่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ให้ทุน
3.9 ผู้ได้รับทุนต้องกลับมาพัฒนางานในสาขาการพยาบาลเด็กในการบริห ารหลั กสู ตร
บัณฑิตศึกษา และต้องผลิตผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสารต่างประเทศอย่างน้อย 1 ฉบับในทุก 2 ปี
3.10 กรณีที่ไม่เป็นไปตามประกาศฯ ฉบับนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะพยาบาลศาสตร์
4. หลักฐำนทีใ่ ช้สมัคร
4.1 หลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา 1 ฉบับ
4.2 รูปถ่ายหน้าตรงในชุดเครื่องแบบนิสิต มศว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด
3 x 4 ซ.ม. จานวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
4.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
4.4 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
4.5 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ -ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล) จานวน
1 ฉบับ
4.6 เอกสารหรือหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาในวันสมัคร เช่น ความประพฤติ การ
เรียน คุณธรรมความดี มีจิตสานึกสาธารณะ มีความเป็นครู เป็นต้น
4.7 คะแนนสอบ SWUSET ไม่น้อยกว่า 60 หรือ คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่
เทียบเท่า SWU SET (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
4.8 เอกสารเชิงประจักษ์ว่าเป็นที่ยอมรับของนิสิต อาจารย์ และบุคลากรในคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4.9 เอกสารผลงานผลงานเชิงประจักษ์ หรือรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะพยาบาล
ศาสตร์หรือมหาวิทยาลัย
4.10 Portfolio พร้อมไฟล์ Portfolio 1 ฉบับ
5. วัน เวลำ สถำนที่รับสมัคร
รั บ และยื่ น ใบสมั ค รได้ ตั้ ง แต่วั นที่ 11-18 มี น าคม พ.ศ.2565 ในวั น และเวลาท าการ
(08.30-16.00 น.) ณ อาคารศรีนครินทร์ ชั้น 2 ห้อง 216 สานักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 โทร.02649-5000 ต่อ 21831
6. หลักเกณฑ์และวิธีกำรตัดสิน
คณะกรรมการจะนาแผนการคัดเลือกนิสิตซึ่งมีคุณลักษณะที่เหมาะสม ตามคุณสมบัติของ
นิสิตที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ นออ.มศว และเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาจัดสรรทุนต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

เอกสำรแนบท้ำยประกำศ
ตำรำงเทียบเคียงคะแนนสอบภำษำอังกฤษ SWUSET
การใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่เทียบเท่า โดยเทียบเคียงกับประกาศการเทียบคะแนนสอบ
SWU SET โดยมีรายละเอียด ดังนี้
สอบภำษำอังกฤษ
SWU SET
TOEFL CBT
TOEFL PBT
TOEFL iBT
TOEIC
IELTS
CU Tep
TU GET PBT
TU GET CBT

คะแนนเต็ม
100
300
677
120
990
9
120
1000
120

คะแนนเกณฑ์สมัครเข้ำ(โครงกำร นออ.มศว
60
163
450
54
600
4.5
54
450
54

