




๓/๑๓ 

๕. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ดังนี ้

สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

สังกัด        สาขาวิชาภาษาตางประเทศ 

ประเภทหลักสูตร  หลักสูตรนานาชาต ิ

ตําแหนง     อาจารย  

จํานวน       ๑ อัตรา (ว-๖๐) 

อัตราเงินเดือน      เริ่มตน ๔๔,๘๓๐ บาท 

  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  

๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางดานภาษาศาสตรประยุกต การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาตางประเทศหรือสาขาวิชาใกลเคียง โดยตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตร

แบบทําวิทยานิพนธ ดานท่ีเก่ียวของกับภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาใกลเคียง 

๒) หากมีประสบการณดานการสอนภาษาในสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยหรือมีตําแหนงทางวิชาการ   

จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

๓) ตองมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดดังประกาศแนบทาย 

ยกเวนผูสมัครท่ีสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศหรือสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติ 

กรณีผูสมัครไมสามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปดรับสมัคร หากผานการพิจารณา

คัดเลือกตามข้ันตอนท่ี ๑ ผูสมัครตองยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษกอนวันสัมภาษณ จึงจะมีสิทธิ์เขารับ

การสัมภาษณ 



๔/๑๓ 

สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

สังกัด        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 

ประเภทหลักสูตร  หลักสูตรนานาชาต ิ

ตําแหนง     อาจารย  

จํานวน       ๑ อัตรา (ว-๕๕๓) 

อัตราเงินเดือน     เริ่มตน ๔๔,๘๓๐ บาท  

  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  

๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกดานการโรงแรมหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

๒) หากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และ/หรือ ปริญญาโทดานการโรงแรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ธุรกิจคอมพิวเตอร วิทยาการคอมพิวเตอร วิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ จะไดรับ

การพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 

๓) หากมีประสบการณทํางานกับโรงแรมหรือรีสอรทในระดับนานาชาติ จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

๔) หากมีประสบการณสอน และ/หรืองานวิจัย ดานการโรงแรมหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ จะไดรับการพิจารณา

เปนกรณีพิเศษ 

๕) หากมีตําแหนงทางวิชาการดานการโรงแรมหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ จะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 

๖) สามารถสอนเปนภาษาอังกฤษได 

๗) ตองมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดดังประกาศแนบทาย 

ยกเวนผูสมัครท่ีสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศหรือสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติ 

กรณีผูสมัครไมสามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปดรับสมัคร หากผานการพิจารณา

คัดเลือกตามข้ันตอนท่ี ๑ ผูสมัครตองยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษกอนวันสัมภาษณ จึงจะมีสิทธิ์เขารับ

การสัมภาษณ 



๕/๑๓ 

สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

สังกัด        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ  

ประเภทหลักสูตร   หลักสูตรนานาชาต ิ

ตําแหนง     อาจารย  

จํานวน       ๑ อัตรา (ว-๕๕๔) 

อัตราเงินเดือน      เริ่มตน ๔๔,๘๓๐ บาท  

   คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  

๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกดานการบิน ธุรกิจการบิน หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

๒) หากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และ/หรือ ปริญญาโทดานการบิน ธุรกิจการบิน เทคโนโลยี

สารสนเทศ ธุรกิจคอมพิวเตอร วิทยาการคอมพิวเตอร วิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

จะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 

๓) หากมีประสบการณทํางานดานการบิน ธุรกิจการบิน หรือดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมการบิน 

จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

๔) หากมีประสบการณสอน และ/หรือ งานวิจัย ดานการบิน ธุรกิจการบิน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

จะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 

๕) หากมีตําแหนงทางวิชาการดานการบิน ธุรกิจการบิน หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ จะไดรับการพิจารณา

เปนกรณีพิเศษ 

๖) สามารถสอนเปนภาษาอังกฤษได 

๗) ตองมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดดังประกาศแนบทาย 

ยกเวนผูสมัครท่ีสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศหรือสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติ 

กรณีผูสมัครไมสามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปดรับสมัคร หากผานการพิจารณา

คัดเลือกตามข้ันตอนท่ี ๑ ผูสมัครตองยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษกอนวันสัมภาษณ จึงจะมีสิทธิ์เขารับ

การสัมภาษณ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



๖/๑๓ 

สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

สังกัด  สาขาวิชาศึกษาท่ัวไป 

ประเภทหลักสูตร  หลักสูตรท่ัวไป และหลักสูตรนานาชาติ 

ตําแหนง     อาจารย  

จํานวน       ๑ อัตรา (ว-๔๓) 

อัตราเงินเดือน     เริ่มตน ๔๔,๘๓๐ บาท  

   คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  

๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วิชาเอกจิตวิทยา สังคมวิทยาหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

๒) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ไมต่ํากวา ๓.๕๐ 

๓) หากมีผลงานวิจัยตี พิมพในวารสารนานาชาติและมีศักยภาพสูงในการทํางานวิจัย จะไดรับ 

การพิจารณาเปนพิเศษ 

๔) หากมีประสบการณดานการสอนในสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย หรือตําแหนงทางวิชาการ จะไดรับ 

การพิจารณาเปนพิเศษ 

๕) ตองมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดดังประกาศแนบทาย 

ยกเวนผูสมัครท่ีสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศหรือสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติ 

กรณีผูสมัครไมสามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปดรับสมัคร หากผานการพิจารณา

คัดเลือกตามข้ันตอนท่ี ๑ ผูสมัครตองยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษกอนวันสัมภาษณ จึงจะมีสิทธิ์เขารับ

การสัมภาษณ 

Qualifications 

1) Doctorate Degree in Social Psychology Or Sociology 

2) Minimum of a cumulative grade point average (GPA) throughout Master's and Doctorate 

programs of 3.50. 

3) Having publications in international journals and high potential for a research work                  

will be considered assets. 

4) Teaching experience in higher education, research or academic positions will be 

considered assets. 

5) Having proficiency in English as required by SUT recruitment regulations ( see attached 

the criteria)  with an exception of having graduated from international institutions                       

or international programs –  If an applicant cannot submit within the due date of this 

position but is able to pass the first recruitment process, the applicant must submit the 

English proficiency evidence before being eligible for the interview. 

 

 

 

 

 



๗/๑๓ 

สํานักวิชาแพทยศาสตร 

สังกัด   สาขาวิชาอายุรศาสตร     

ประเภทหลักสูตร  หลักสูตรท่ัวไป 

ตําแหนง     อาจารย  

จํานวน       ๑ อัตรา (ว-๒๗๔) 

  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  

๑) สําเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา และ 

๒) สําเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร 

หรือกําลังศึกษาแพทยประจําบานสาขาอายุรศาสตรปสุดทายและคาดวาจะไดรับวุฒิบัตรภายใน  ๑ ป 

นับจากวันสมัคร หรือ 

๓) สําเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร

โรคหัวใจ หรือกําลังศึกษาแพทยประจําบานตอยอดอนุสาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจปสุดทายและคาดวาจะ

ไดรับวุฒิบัตรภายใน ๑ ป นับจากวันสมัคร หรือ 

๔) สําเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร

โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ หรือกําลังศึกษาแพทยประจําบานตอยอด

อนุสาขาอายุรศาสตรโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจปสุดทายและคาดวา 

จะไดรับวุฒิบัตรภายใน ๑ ป นับจากวันสมัคร 

๕) หากมีประสบการณดานการสอนหรือวิจัย จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

๖) ตองมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด รายละเอียดตาม

ประกาศแนบทาย กรณีผูสมัครไมสามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปดรับสมัคร 

และหากเปนผูผานการพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนที่ ๑ ใหผูสมัครยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษกอน

วันสัมภาษณ จึงจะมีสิทธิ์เขารับการสัมภาษณ 



๘/๑๓ 

สํานักวิชาแพทยศาสตร 

สังกัด   สาขาวิชากุมารเวชศาสตร 

ประเภทหลักสูตร  หลักสูตรท่ัวไป 

ตําแหนง     อาจารย  

จํานวน       ๑ อัตรา (ว-๕๗๗) 

  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  

๑) สําเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา และ 

๒) สําเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมาร 

เวชศาสตร หรือกําลังศึกษาแพทยประจําบานสาขากุมารเวชศาสตรปสุดทายและคาดวาจะไดรับ

วุฒิบัตรภายใน ๖ เดือน  นับจากวันสมัคร  

๓) หากมีประสบการณดานการสอนหรือวิจัย จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

๔) ตองมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด รายละเอียดตาม

ประกาศแนบทาย กรณีผูสมัครไมสามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปดรับสมัคร 

และหากเปนผูผานการพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนที่ ๑ ใหผูสมัครยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษกอน

วันสัมภาษณ จึงจะมีสิทธิ์เขารับการสัมภาษณ 



๙/๑๓ 

สํานักวิชาวิทยาศาสตร 

สังกัด    สาขาวิชาฟสิกส 

ประเภทหลักสูตร  หลักสูตรนานาชาต ิ

ตําแหนง     อาจารย  

จํานวน       ๑ อัตรา (ว-๔๑๓) 

  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  

๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟสิกส  หรือสาขาท่ีใกลเคียง 

๒) สามารถทํางานสอนและวิจัย ทํางานเปนทีมรวมกับนักวิจัยเชิงทฤษฎีและทดลอง 

๓) มีผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีเปนท่ียอมรับ หรือมีประสบการณดานการสอนในระดับ

บัณฑิตศึกษา หรือมีประสบการณในการวิจัยและเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการจะไดรับ

การพิจารณาเปนพิเศษ 

๔) ตองมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด รายละเอียดตาม

ประกาศแนบทาย กรณีผูสมัครไมสามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปดรับ

สมัคร และหากเปนผู ผ านการพิจารณาคัดเล ือกตามขั ้นตอนที ่ ๑ ให ผู สม ัครยื ่นผลคะแนน

ภาษาอังกฤษกอนวันสัมภาษณ จึงจะมีสิทธิ์เขารับการสัมภาษณ 

Qualifications 

1) Applicants are sought for a tenure-track faculty position in the School of Physics.

2) A successful candidate, joining a team consisting of theorists and experimentalists from

a range of fields, will be expected to contribute to our research and teaching programs.

3) A PhD in Physics or a related discipline is required and a strong research record, with

publications in notable journals, is preferable. Previous experience in teaching, research,

and proposal development will be considered favorably.

4) Having proficiency in English as required by SUT recruitment regulations ( see attached

the criteria)  with an exception of having graduated from international institutions

or international programs –  If an applicant cannot submit within the due date of this

position but is able to pass the first recruitment process, the applicant must submit the

English proficiency evidence before being eligible for the interview.



๑๐/๑๓  



๑๑/๑๓ 

 

 

 

 
 



๑๒/๑๓ 

 
 

คูมือสมัครงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสายวิชาการ  คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ 

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

ใหสมัครผานทางระบบรับสมัคร SUT Recruitment Online ทางเว็บไซต  www.recruit.sut.ac.th 

ภายในวันที ่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓  โดยผูสมัครตองศึกษาข้ันตอนการสมัครงานจากคูมือการสมัครงาน  

ทางเว็บไซต www.recruit.sut.ac.th และใหดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

๑. การสมัครสมาชิก  

ใหผูสมัครเขาไปท่ีเว็บไซต www.recruit.sut.ac.th โดยสมัครสมาชิกเพ่ือฝากขอมูลประวัติ ซ่ึงขอมูลดังกลาวจะ

ถูกบันทึกไว โดยไมตองกรอกใหมในครั้งถัดไป ท้ังนี้ ขอมูลประวัติสามารถแกไขได 

๒. การฝากขอมูลประวัติ  

เม่ือทานเปนสมาชิกเรียบรอยแลว ใหกรอกขอมูลประวัติใหครบทุกหนา ไดแก ขอมูลสวนตัว ประสบการณ 

ความสามารถ และดานวิชาการ จากนั้น ใหเลือกเมนู รายการเอกสาร โดยใหผูสมัครดําเนินการอัพโหลดไฟล

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครงาน ตามขอ ๕ ในรูปแบบ PDF เทานั้น ยกเวนรูปถายท่ีถายมาแลวไมเกิน 

๖ เดือน ใหอัพโหลดไฟลในรูปแบบ JPG  

หากเอกสารหมวดใดมีมากกวาหนึ่งหนา ขอใหสแกนทุกหนารวมกันเปนไฟลเดียวแลวจึงอัพโหลดขอมูล  

ทั้งนี้ เนื่องจากเปนเอกสารในหมวดเดียวกัน หากทานอัพโหลดซํ้า เอกสารใหมจะไปแทนที่เอกสารเดิม ซึ่ง

หากมหาวิทยาลัยไดรับเอกสารไมครบถวน จะถือวาทานมีคุณสมบัติไมครบถวนในการสมัครงานตําแหนง

ดังกลาว 

๓. การสมัคร  

ใหเลือกเมนู ประกาศ/สมัครงาน แลวเลือก สมัคร ในตําแหนงท่ีทานประสงคจะสมัคร ท้ังนี้ ขอใหผูสมัครโปรด

อานรายละเอียดตําแหนงงาน หากมีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศ ใหเลือกสมัคร และยืนยันขอมูลการสมัคร เปน

อันเสร็จสิ้นการสมัคร โดยมหาวิทยาลัยจะไดรับขอมูลการสมัครงานของทาน ท้ังนี้ ผูสมัครสามารถตรวจสอบการ

สมัครงานของทานไดโดยเลือกเมนู งานท่ีสมัคร 

๔. เง่ือนไขการสมัคร 

๔.๑ ผูสมัครตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร 

โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

๔.๒  ผูสมัครตองกรอกขอมูลในระบบรับสมัครใหถูกตองครบถวนและตรงตามความเปนจริง กรณีเกิด

ขอผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครทุกกรณี เชน การอัพโหลดไฟลเอกสารและหลักฐานไมสมบูรณ หรือตรวจสอบ

ภายหลังพบวา หลักฐานซึ่งผูสมัครสอบยื่นไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะถือวา

เปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครตั้งแตตน  

http://www.recruit.sut.ac.th/


๑๓/๑๓ 

๔.๓  ผูสมัครตองตรวจสอบการจัดสงหนังสือรับรองตามขอ ๕.๑๐ โดยจะตองใหผูรับรองจัดสงหนังสือ

ดังกลาวมายังงานบริหารงานบุคคล สวนทรัพยากรบุคคล ทางอีเมล recruit4@sut.ac.th ภายในวันปดรับสมัคร

เทานั้น มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะไมพิจารณาการสมัครงานของทาน 

๔.๔  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาชดใชทุนใหกับตนสังกัดเดิม 

๕. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครงาน ใหผูสมัครยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครงาน ดังนี ้

หากมีขอสงสัยเก่ียวกับการรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง สามารถสอบถามไดท่ี งานบริหารงานบุคคล 

ทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๔๔๒๒-๔๗๐๙ และกรณีมีขอสังสัยเก่ียวกับระบบรับสมัคร SUT Recruitment Online 

สามารถสอบถามไดท่ี งานสารสนเทศบคุคล ทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๔๔๒๒-๔๗๗๔  

 

สวนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

มกราคม ๒๕๖๓ 

ลําดับ รายการเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครงาน สถานะ 

๕.๑ รูปถายท่ีถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน (กรุณาอัพโหลดไฟลในรูปแบบ JPG เทานั้น) จําเปน 

๕.๒ สําเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาโทหรือเอก หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิ ท่ีไดรับ

อนุมัติสําเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย โดยระบุสาขาวิชาและวันท่ีท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

จําเปน 

๕.๓ สําเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิ ท่ีไดรับอนุมัติสําเร็จ
การศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย โดยระบุสาขาวิชาและวันท่ีท่ีสําเร็จการศึกษา 

จําเปน 

๕.๔ สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จําเปน 

๕.๕ สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี จําเปน 

๕.๖ สําเนาผลคะแนนการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ เชน TOEFL IELTS 
TOEIC CU-TEP TU-GET ท่ีมีอายุไมเกินสองปนับตั้งแตวันประกาศผลการทดสอบ 
(กรณีผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศท่ีไมใชหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ /นานาชาติเทานั้น) 
หมายเหตุ : กรณีผูสมัครไมสามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษไดภายในวัน
ปดรับสมัคร และหากเปนผูผานการพิจารณาคัดเลือกตามข้ันตอนท่ี ๑ ผูสมัครตองยื่น

ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษกอนวันสัมภาษณ จึงจะมีสิทธิ์ เขารับการ
สัมภาษณ 

จําเปน 

๕.๗ หนังสือรับรองจากอาจารยท่ีปรึกษา หรือผูบังคับบัญชา (สามารถดาวนโหลด
แบบฟอรมไดท่ีเว็บไซตสมัครงาน โดยใหผูรับรองเปนผูจัดสงหนังสือรับรองมายัง
งานบริหารงานบุคคลโดยตรง ทางอีเมล recruit4@sut.ac.th ท้ังนี้ ภายในวันปด

รับสมัครเทานั้น) 

จําเปน 

๕.๘ ผลงานวิจัย (ใหแนบเฉพาะบทคัดยอเทานั้น) จําเปน 

๕.๙ ผลงานทางวิชาการ (ใหแนบเฉพาะบทคัดยอเทานั้น) ถามี 

mailto:recruit4@sut.ac.th
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