


๓/๑๗ 

๔. กําหนดการคัดเลือก  มีข้ันตอนการคัดเลือก ดังนี ้

กิจกรรม วันท่ี 

๑. สมัครผานระบบ SUT Recruitment Online 

ทางเว็บไซต www.recruit.sut.ac.th 

บัดนี้ ถึงวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๒. ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกตามข้ันตอนท่ี ๑ สัปดาหท่ี ๓ ของเดือนกันยายน ๒๕๖๓ 

๓. สอบสมัภาษณ สัปดาหท่ี ๑ ของเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 

๔. ประกาศผลการคัดเลือกทางเว็บไซต สัปดาหท่ี ๒ ของเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 

๕. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ดังนี ้

สํานักวิชาวิทยาศาสตร 

สังกัด        สาขาวิชาฟสิกส 

ประเภทหลักสูตร  หลักสูตรท่ัวไป 

ตําแหนง     อาจารย  

จํานวน       ๑ อัตรา (ว-๑๕๐) 

อัตราเงินเดือน     เริ่มตน ๔๔,๘๓๐ บาท 

  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  

๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟสิกส หรือสาขาอ่ืนท่ีใกลเคียง 

๒) สามารถทํางานสอนและงานวิจัยเปนทีม รวมกับนักวิจัยเชิงทฤษฎีและทดลอง 
๓) มีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีเปนท่ียอมรับ หรือ มีประสบการณในการสอนวิชา

ระดับบัณฑิตศึกษา หรือมีประสบการณในการวิจัย และเขียนเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการจะไดรับ

การพิจารณาเปนพิเศษ 
๔) ตองมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดดังประกาศแนบทาย 

ยกเวนผูสมัครท่ีสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศหรือสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติ 

กรณีผูสมัครไมสามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปดรับสมัคร หากผานการพิจารณา
คัดเลือกตามข้ันตอนท่ี ๑ ผูสมัครตองยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษกอนวันสัมภาษณ จึงจะมีสิทธิ์เขารับ 
การสัมภาษณ 

เกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษ 
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษขัน้ตํ่า 

สังกัดหลักสูตรท่ัวไป สังกัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
หรือสอนเปนภาษาอังกฤษ 

วุฒิ ป.โท วุฒิ ป.เอก วุฒิ ป.โท วุฒิ ป.เอก 
(๑)  TOEFL 

(ก) Paper Based (คะแนนเต็ม ๖๖๗) ๕๐๐ ๕๕๐ ๕๕๐ ๖๐๐ 
(ข) Computer Based (คะแนนเต็ม ๓๐๐) ๑๗๓ ๒๑๓ ๒๑๓ ๒๕๐ 
(ค) Internet Based (คะแนนเต็ม ๑๒๐) ๖๑ ๗๙ ๘๐ ๘๕ 

(๒)  IELTS (คะแนนเต็ม ๙) ๕.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๕ 
(๓)  TOEIC (คะแนนเต็ม ๙๙๐) ๖๐๐ ๖๕๐ ๖๕๐ ๗๐๐ 
(๔)  CU-TEP (คะแนนเต็ม ๑๒๐) ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
(๕)  TU-GET (คะแนนเต็ม ๑,๐๐๐) ๕๕๐ ๖๐๐ ๖๕๐ ๗๐๐ 

ท้ังนี้ ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษมีระยะเวลาไมเกินสองปนับแตวันประกาศผลการทดสอบ 
Qualifications/… 



๔/๑๗ 

The scores must be no more than two years from the date results are announced. 

Qualifications 

1) A PhD. in physics or a related discipline

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 strong research record, with publications in notable journals, is preferable.  Previous

experience in teaching, research, and proposal development will be considered

favorably.

4) The result of the English Proficiency is required for candidates holding degree with non-

international programme ( Please see the criteria as attached and suggested by SUT

regulations)  The result of the test can be submitted on the day before the interview in

case a candidate has passed the first selection process.

English test criteria 
Minimum English proficiency test scores 

General course English language course 
Or taught in English 

Master 
Degree 

Doctoral 
Degree 

Master 
Degree 

Doctoral 
Degree 

(1)  TOEFL 
(a) Paper Based (Full score 667) 500 550 550 600 
(b) Computer Based (Full score 300) 173 213 213 250 
(c) Internet Based (Full score 120) 61 79 80 85 

(2)  IELTS (Full score 9) 5.0 6.0 6.0 6.5 
(3)  TOEIC (Full score 990) 600 650 650 700 
(4)  CU-TEP (Full score 120) 70 75 80 85 
(5)  TU-GET (Full score 1,000) 550 600 650 700 



๕/๑๗ 

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

สังกัด        สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

ประเภทหลักสูตร  หลักสูตรท่ัวไป 

ตําแหนง     อาจารย  

จํานวน       ๑ อัตรา (ว-๗๘) 

อัตราเงินเดือน      เริ่มตน ๔๔,๘๓๐ บาท 

  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  

๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางดานวิทยาศาสตรอาหาร หรือเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาท่ีเก่ียวของ 

๒) มีประสบการณดาน 

๒.๑) การวิเคราะหอาหารชั้นสูง โดยมีประสบการณงานวิจัยและผลงานตีพิมพท่ีเก่ียวของกับการใช

เครื่องมือวิเคราะหชั้นสูง หรือ 

๒.๒) จุลชีววิทยาทางอาหารชั้นสูง โดยมีประสบการณงานวิจัยและผลงานตีพิมพท่ีเก่ียวของกับการ

วิเคราะห Microbiota ดานอาหาร 

๓) ตองมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ยกเวนผูสมัครท่ีสําเร็จ

การศึกษาจากตางประเทศหรือสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติ กรณีผูสมัคร 

ไมสามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปดรับสมัคร หากผานการพิจารณาคัดเลือก 

ตามข้ันตอนท่ี ๑ ผูสมัครตองยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษกอนวันสัมภาษณ จึงจะมีสิทธิ์เขารับการสัมภาษณ 

เกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษ 
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษขัน้ตํ่า 

สังกัดหลักสูตรท่ัวไป สังกัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
หรือสอนเปนภาษาอังกฤษ 

วุฒิ ป.โท วุฒิ ป.เอก วุฒิ ป.โท วุฒิ ป.เอก 
(๑)  TOEFL 

(ก) Paper Based (คะแนนเต็ม ๖๖๗) ๕๐๐ ๕๕๐ ๕๕๐ ๖๐๐ 
(ข) Computer Based (คะแนนเต็ม ๓๐๐) ๑๗๓ ๒๑๓ ๒๑๓ ๒๕๐ 
(ค) Internet Based (คะแนนเต็ม ๑๒๐) ๖๑ ๗๙ ๘๐ ๘๕ 

(๒)  IELTS (คะแนนเต็ม ๙) ๕.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๕ 
(๓)  TOEIC (คะแนนเต็ม ๙๙๐) ๖๐๐ ๖๕๐ ๖๕๐ ๗๐๐ 
(๔)  CU-TEP (คะแนนเต็ม ๑๒๐) ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
(๕)  TU-GET (คะแนนเต็ม ๑,๐๐๐) ๕๕๐ ๖๐๐ ๖๕๐ ๗๐๐ 

ท้ังนี้ ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษมีระยะเวลาไมเกินสองปนับแตวันประกาศผลการทดสอบ 



๖/๑๗ 

สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

สังกัด        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ประจําหลักสูตรนิเทศศาสตรดิจิทัล) 

ประเภทหลักสูตร  หลักสูตรท่ัวไป 

ตําแหนง     อาจารย  

จํานวน       ๑ อัตรา (ว-๒๓๗) 

อัตราเงินเดือน     เริ่มตน ๔๔,๘๓๐ บาท  

   คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  

๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางดานนิเทศศาสตร วิทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๒) มีความรูความสามารถ และหรือประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของกับการผลิตสื่อแอนิเมชัน ๓ มิติ 

การพัฒนาเกม การผลิตสื่อมัลติมีเดีย หรือสื่อดิจิทัลอ่ืน ๆ 

๓) หากมีประสบการณการสอนในสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยดานสื่อดิจิทัล หรือตําแหนงทางวิชาการ 

จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

๔) ตองมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดดังประกาศแนบทาย 

ยกเวนผูสมัครท่ีสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศหรือสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติ 

กรณีผูสมัครไมสามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปดรับสมัคร หากผานการพิจารณา

คัดเลือกตามข้ันตอนท่ี ๑ ผูสมัครตองยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษกอนวันสัมภาษณ จึงจะมีสิทธิ์เขารับ

การสัมภาษณ 

 
เกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษ 

คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษขัน้ตํ่า 
สังกัดหลักสูตรท่ัวไป สังกัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

หรือสอนเปนภาษาอังกฤษ 
วุฒิ ป.โท วุฒิ ป.เอก วุฒิ ป.โท วุฒิ ป.เอก 

(๑)  TOEFL      
(ง) Paper Based (คะแนนเต็ม ๖๖๗) ๕๐๐ ๕๕๐ ๕๕๐ ๖๐๐ 
(จ) Computer Based (คะแนนเต็ม ๓๐๐) ๑๗๓ ๒๑๓ ๒๑๓ ๒๕๐ 
(ฉ) Internet Based (คะแนนเต็ม ๑๒๐) ๖๑ ๗๙ ๘๐ ๘๕ 

(๒)  IELTS (คะแนนเต็ม ๙) ๕.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๕ 
(๓)  TOEIC (คะแนนเต็ม ๙๙๐) ๖๐๐ ๖๕๐ ๖๕๐ ๗๐๐ 
(๔)  CU-TEP (คะแนนเต็ม ๑๒๐) ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
(๕)  TU-GET (คะแนนเต็ม ๑,๐๐๐) ๕๕๐ ๖๐๐ ๖๕๐ ๗๐๐ 

ท้ังนี้ ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษมีระยะเวลาไมเกินสองปนับแตวันประกาศผลการทดสอบ 
 

 



๗/๑๗ 

สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

สังกัด        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ  

ประเภทหลักสูตร  หลักสูตรนานาชาต ิ

ตําแหนง     อาจารย  

จํานวน       ๑ อัตรา (ว-๕๕๓) 

อัตราเงินเดือน     ปริญญาโท เริ่มตน ๓๐,๕๘๐ บาท / ปริญญาเอก เริ่มตน ๔๔,๘๓๐ บาท 

   คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  

๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกดานการโรงแรมหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

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 

 
เกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษ 

คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษขัน้ตํ่า 
สังกัดหลักสูตรท่ัวไป สังกัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

หรือสอนเปนภาษาอังกฤษ 
วุฒิ ป.โท วุฒิ ป.เอก วุฒิ ป.โท วุฒิ ป.เอก 

(๑)  TOEFL      
(ก) Paper Based (คะแนนเต็ม ๖๖๗) ๕๐๐ ๕๕๐ ๕๕๐ ๖๐๐ 
(ข) Computer Based (คะแนนเต็ม ๓๐๐) ๑๗๓ ๒๑๓ ๒๑๓ ๒๕๐ 
(ค) Internet Based (คะแนนเต็ม ๑๒๐) ๖๑ ๗๙ ๘๐ ๘๕ 

(๒)  IELTS (คะแนนเต็ม ๙) ๕.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๕ 
(๓)  TOEIC (คะแนนเต็ม ๙๙๐) ๖๐๐ ๖๕๐ ๖๕๐ ๗๐๐ 
(๔)  CU-TEP (คะแนนเต็ม ๑๒๐) ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
(๕)  TU-GET (คะแนนเต็ม ๑,๐๐๐) ๕๕๐ ๖๐๐ ๖๕๐ ๗๐๐ 

ท้ังนี้ ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษมีระยะเวลาไมเกินสองปนับแตวันประกาศผลการทดสอบ 
 
 
 
 
 
 

Qualifications/… 



๘/๑๗ 

Qualifications 

1) Master degree or Doctoral degree qualification in Hotel or related fields.  

2) Bachelor and/or Master degree qualification in Hotel, Information Technology, Business 

Computer, Computer Science, Computer Engineering or related fields would be advantage.  

3) Experience in hotel industry with international hotels or resorts would be advantage.  

4) Experience in teaching and/or research at the university level would be advantage.  

5) Academic position qualification in Hotel or related fields would be advantage.  

6) Ability to teach in English 

7) The result of the English Proficiency is required for candidates holding degree with  

non-international programe (Please see the criteria as attached and suggested by SUT 

regulations) The result of the test can be submitted on the day before the interview  

in case a candidate has passed the first selection process. 

 
English test criteria 

Minimum English proficiency test scores 
General course English language course 

Or taught in English 
Master 
Degree 

Doctoral 
Degree 

Master 
Degree 

Doctoral 
Degree 

(1)  TOEFL      
(d) Paper Based (Full score 667) 500 550 550 600 
(e) Computer Based (Full score 300) 173 213 213 250 
(f) Internet Based (Full score 120) 61 79 80 85 

(2)  IELTS (Full score 9) 5.0 6.0 6.0 6.5 
(3)  TOEIC (Full score 990) 600 650 650 700 
(4)  CU-TEP (Full score 120) 70 75 80 85 
(5)  TU-GET (Full score 1,000) 550 600 650 700 

The scores must be no more than two years from the date results are announced. 
 

 



๙/๑๗ 

สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

สังกัด        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ  

ประเภทหลักสูตร   หลักสูตรนานาชาต ิ

ตําแหนง     อาจารย  

จํานวน       ๑ อัตรา (ว-๕๕๔) 

อัตราเงินเดือน      ปริญญาโท เริ่มตน ๓๐,๕๘๐ บาท / ปริญญาเอก เริ่มตน ๔๔,๘๓๐ บาท 

   คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  

๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกดานการบิน ธุรกิจการบิน หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

๒) หากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และ/หรือ ปริญญาโทดานการบิน ธุรกิจการบิน เทคโนโลยี

สารสนเทศ ธุรกิจคอมพิวเตอร วิทยาการคอมพิวเตอร วิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

จะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 

๓) หากมีประสบการณทํางานดานการบิน ธุรกิจการบิน หรือดานอ่ืน ๆ 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 

 
เกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษ 

คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษขัน้ตํ่า 
สังกัดหลักสูตรท่ัวไป สังกัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

หรือสอนเปนภาษาอังกฤษ 
วุฒิ ป.โท วุฒิ ป.เอก วุฒิ ป.โท วุฒิ ป.เอก 

(๑)  TOEFL      
(ก) Paper Based (คะแนนเต็ม ๖๖๗) ๕๐๐ ๕๕๐ ๕๕๐ ๖๐๐ 
(ข) Computer Based (คะแนนเต็ม ๓๐๐) ๑๗๓ ๒๑๓ ๒๑๓ ๒๕๐ 
(ค) Internet Based (คะแนนเต็ม ๑๒๐) ๖๑ ๗๙ ๘๐ ๘๕ 

(๒)  IELTS (คะแนนเต็ม ๙) ๕.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๕ 
(๓)  TOEIC (คะแนนเต็ม ๙๙๐) ๖๐๐ ๖๕๐ ๖๕๐ ๗๐๐ 
(๔)  CU-TEP (คะแนนเต็ม ๑๒๐) ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
(๕)  TU-GET (คะแนนเต็ม ๑,๐๐๐) ๕๕๐ ๖๐๐ ๖๕๐ ๗๐๐ 

ท้ังนี้ ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษมีระยะเวลาไมเกินสองปนับแตวันประกาศผลการทดสอบ 
 
 
 

Qualifications/… 



๑๐/๑๗ 

 
 

 
 
 
 
 
 

Qualifications 

1) Master degree or Doctoral degree qualification in Aviation, Aerospace, Airline Business or 

related fields.  

2) Bachelor and/  or Master degree qualification in Aviation, Aerospace, Airline Business, 

Information Technology, Business Computer, Computer Science, Computer Engineering 

or related fields would be advantage.  

3) Experience in aviation industry, airline business, or related fields would be advantage.  

4) Experience in teaching and/or research at the university level would be advantage.  The 

result of the English Proficiency is required for candidates holding degree with non-

international programe ( Please see the criteria as attached and suggested by SUT 

regulations)  The result of the test can be submitted on the day before the interview in 

case a candidate has passed the first selection process. 

5) Academic position qualification in Aviation, Aerospace, Airline Business or related fields 

would be advantage.  

6) Ability to teach in English. 

7) The result of the English Proficiency is required for candidates holding degree with non-

international programe ( Please see the criteria as attached and suggested by SUT 

regulations)  The result of the test can be submitted on the day before the interview in 

case a candidate has passed the first selection process. 

 
English test criteria 

Minimum English proficiency test scores 
General course English language course 

Or taught in English 
Master 
Degree 

Doctoral 
Degree 

Master 
Degree 

Doctoral 
Degree 

(1)  TOEFL      
(g) Paper Based (Full score 667) 500 550 550 600 
(h) Computer Based (Full score 300) 173 213 213 250 
(i) Internet Based (Full score 120) 61 79 80 85 

(2)  IELTS (Full score 9) 5.0 6.0 6.0 6.5 
(3)  TOEIC (Full score 990) 600 650 650 700 
(4)  CU-TEP (Full score 120) 70 75 80 85 
(5)  TU-GET (Full score 1,000) 550 600 650 700 

The scores must be no more than two years from the date results are announced. 



๑๑/๑๗ 

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร  

สังกัด   สาขาวิชาการพยาบาลวัยรุน      

ประเภทหลักสูตร  หลักสูตรท่ัวไป  

ตําแหนง     อาจารย  

จํานวน       ๑ อัตรา (ว-๔๕๐) 

อัตราเงินเดือน     ปริญญาโท เริ่มตน ๓๐,๕๘๐ บาท / ปริญญาเอก เริ่มตน ๔๔,๘๓๐ บาท 

   คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ดานการพยาบาลเด็กและวัยรุน โดยผูสมัครตอง

สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในหลักสูตรแบบทําวิทยานิพนธ 

๒) มีประสบการณการสอน หรืองานวิจัยดานการพยาบาลเด็กและวันรุน  

๓) ตองมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด รายละเอียดตาม

ประกาศแนบทาย กรณีผูสมัครไมสามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปดรับ

สมัคร และหากเปนผูผานการพิจารณาคัดเลือกตามข้ันตอนท่ี ๑ ใหผูสมัครยื่นผลคะแนน

ภาษาอังกฤษกอนวันสัมภาษณ จึงจะมีสิทธิ์เขารับการสัมภาษณ 

 
 

เกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษ 
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษขัน้ตํ่า 

สังกัดหลักสูตรท่ัวไป สังกัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
หรือสอนเปนภาษาอังกฤษ 

วุฒิ ป.โท วุฒิ ป.เอก วุฒิ ป.โท วุฒิ ป.เอก 
(๑)  TOEFL      

(ก) Paper Based (คะแนนเต็ม ๖๖๗) ๕๐๐ ๕๕๐ ๕๕๐ ๖๐๐ 
(ข) Computer Based (คะแนนเต็ม ๓๐๐) ๑๗๓ ๒๑๓ ๒๑๓ ๒๕๐ 
(ค) Internet Based (คะแนนเต็ม ๑๒๐) ๖๑ ๗๙ ๘๐ ๘๕ 

(๒)  IELTS (คะแนนเต็ม ๙) ๕.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๕ 
(๓)  TOEIC (คะแนนเต็ม ๙๙๐) ๖๐๐ ๖๕๐ ๖๕๐ ๗๐๐ 
(๔)  CU-TEP (คะแนนเต็ม ๑๒๐) ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
(๕)  TU-GET (คะแนนเต็ม ๑,๐๐๐) ๕๕๐ ๖๐๐ ๖๕๐ ๗๐๐ 

ท้ังนี้ ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษมีระยะเวลาไมเกินสองปนับแตวันประกาศผลการทดสอบ 
 
 
 
 



๑๒/๑๗ 

สํานักวิชาแพทยศาสตร  

สังกัด   สาขาวิชาอายุรศาสตร       

ประเภทหลักสูตร  หลักสูตรท่ัวไป  

ตําแหนง     อาจารย  

จํานวน       ๓ อัตรา (ว-๒๗๔, ว-๕๗๐, ว-๕๗๑) 

อัตราเงินเดือน     เริ่มตน ๔๔,๘๓๐ บาท 

   คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

๔) สําเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา และ 

๕) สําเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา

อายุรศาสตร หรือกําลังศึกษาแพทยประจําบานสาขาอายุรศาสตรปสุดทายและคาดวาจะไดรับ

วุฒิบัตรภายใน  ๑ ป นับจากวนัสมัคร หรือ 

๖) สําเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา

อายุรศาสตรโรคหัวใจ หรือกําลังศึกษาแพทยประจําบานตอยอดอนุสาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจป

สุดทายและคาดวาจะไดรับวุฒิบัตรภายใน ๑ ป นับจากวนัสมัคร หรือ 

๗) สําเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา

อายุรศาสตรโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ หรือกําลังศึกษาแพทย

ประจําบานตอยอดอนุสาขาอายุรศาสตรโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจป

สุดทายและคาดวาจะไดรับวุฒิบัตรภายใน ๑ ป นับจากวันสมัคร หรือ 

๘) สําเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา

อายุรศาสตรโรคตอมไรทอและเมแทบอลิซึม หรือกําลังศึกษาแพทยประจําบานตอยอดอนุสาขา

อายุรศาสตรโรคโรคตอมไรทอและเมแทบอลิซึมปสุดทายและคาดวาจะไดรับวุฒิบัตรภายใน ๑ ป 

นับจากวันสมัคร หรือ 

๙) สําเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา

อายุรศาสตรโรคไต หรือกําลังศึกษาแพทยประจําบานตอยอดอนุสาขาอายุรศาสตรโรคไตปสุดทาย

และคาดวา  จะไดรับวุฒิบัตรภายใน ๑ ป นับจากวนัสมัคร  

๑๐) หากมีประสบการณดานการสอนหรือวิจัย จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

๑๑) ตองมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด รายละเอียดตาม

ประกาศแนบทาย กรณีผูสมัครไมสามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปดรับ

สมัคร และหากเปนผูผานการพิจารณาคัดเลือกตามข้ันตอนท่ี ๑ ใหผูสมัครยื่นผลคะแนน

ภาษาอังกฤษกอนวันสัมภาษณ จึงจะมีสิทธิ์เขารับการสัมภาษณ 

 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการทดสอบ/…. 



๑๓/๑๗ 

 
เกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษ 

คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษขัน้ตํ่า 
สังกัดหลักสูตรท่ัวไป สังกัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

หรือสอนเปนภาษาอังกฤษ 
วุฒิ ป.โท วุฒิ ป.เอก วุฒิ ป.โท วุฒิ ป.เอก 

(๑)  TOEFL      
(ง) Paper Based (คะแนนเต็ม ๖๖๗) ๕๐๐ ๕๕๐ ๕๕๐ ๖๐๐ 
(จ) Computer Based (คะแนนเต็ม ๓๐๐) ๑๗๓ ๒๑๓ ๒๑๓ ๒๕๐ 
(ฉ) Internet Based (คะแนนเต็ม ๑๒๐) ๖๑ ๗๙ ๘๐ ๘๕ 

(๒)  IELTS (คะแนนเต็ม ๙) ๕.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๕ 
(๓)  TOEIC (คะแนนเต็ม ๙๙๐) ๖๐๐ ๖๕๐ ๖๕๐ ๗๐๐ 
(๔)  CU-TEP (คะแนนเต็ม ๑๒๐) ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
(๕)  TU-GET (คะแนนเต็ม ๑,๐๐๐) ๕๕๐ ๖๐๐ ๖๕๐ ๗๐๐ 

ท้ังนี้ ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษมีระยะเวลาไมเกินสองปนับแตวันประกาศผลการทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔/๑๗ 

สํานักวิชาแพทยศาสตร  

สังกัด    สาขาวิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา 

ตําแหนง     อาจารย 

จํานวน       ๕ อัตรา (ว-๕๔๕, ว-๔๙, ว-๕๖๘, ว-๕๖๙, ว-๑๙๖) 

อัตราเงินเดือน     เริ่มตน ๔๔,๘๓๐ บาท 

   คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  

๑) สําเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา และ 

๒) สําเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร

และนรีเวชวิทยา หรือกําลังศึกษาแพทยประจําบานสาขาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยาปสุดทายและ

คาดวาจะไดรับวุฒิบัตรภายใน ๑ ป นับจากวนัสมัคร หรือ 

๓) สําเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา 

เวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ หรือ 

๔) สําเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา 

เวชศาสตรการเจริญพันธ หรือ 

๕) สําเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขามะเร็งนรี

เวช 

๖) หากมีประสบการณดานการสอนหรือวิจัย จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

๗) ตองมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด รายละเอียดตาม

ประกาศแนบทาย กรณีผูสมัครไมสามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปดรับ

สมัคร และหากเปนผู ผ านการพิจารณาคัดเล ือกตามขั ้นตอนที่ ๑ ใหผู สมัครยื ่นผลคะแนน

ภาษาอังกฤษกอนวันสัมภาษณ จึงจะมีสิทธิ์เขารับการสัมภาษณ 

 
 

เกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษ 
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษขัน้ตํ่า 

สังกัดหลักสูตรท่ัวไป สังกัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
หรือสอนเปนภาษาอังกฤษ 

วุฒิ ป.โท วุฒิ ป.เอก วุฒิ ป.โท วุฒิ ป.เอก 
(๑)  TOEFL      

(ก) Paper Based (คะแนนเต็ม ๖๖๗) ๕๐๐ ๕๕๐ ๕๕๐ ๖๐๐ 
(ข) Computer Based (คะแนนเต็ม ๓๐๐) ๑๗๓ ๒๑๓ ๒๑๓ ๒๕๐ 
(ค) Internet Based (คะแนนเต็ม ๑๒๐) ๖๑ ๗๙ ๘๐ ๘๕ 

(๒)  IELTS (คะแนนเต็ม ๙) ๕.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๕ 
(๓)  TOEIC (คะแนนเต็ม ๙๙๐) ๖๐๐ ๖๕๐ ๖๕๐ ๗๐๐ 
(๔)  CU-TEP (คะแนนเต็ม ๑๒๐) ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
(๕)  TU-GET (คะแนนเต็ม ๑,๐๐๐) ๕๕๐ ๖๐๐ ๖๕๐ ๗๐๐ 

ท้ังนี้ ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษมีระยะเวลาไมเกินสองปนับแตวันประกาศผลการทดสอบ 
 
 
 



๑๕/๑๗ 

สํานักวิชาแพทยศาสตร  

สังกัด  สาขาวิชาจักษุวิทยา 

ตําแหนง     อาจารย 

จํานวน       ๑ อัตรา (ว-๔๙๙) 

อัตราเงินเดือน     เริ่มตน ๔๔,๘๓๐ บาท 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

๑) สําเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา และ 

๒) สําเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา 

หรือกําลังศึกษาแพทยประจําบานสาขาจักษุวิทยาปสุดทายและคาดวาจะไดรับวุฒิบัตรภายใน 

๑ ป นับจากวันสมัคร 

๓) หากมีประสบการณดานการสอนหรือวิจัย จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

๔) ตองมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด รายละเอียดตาม

ประกาศแนบทาย กรณีผูสมัครไมสามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปดรับ

สมัคร และหากเปนผูผานการพิจารณาคัดเลือกตามข้ันตอนท่ี ๑ ใหผูสมัครยื่นผลคะแนน

ภาษาอังกฤษกอนวันสัมภาษณ จึงจะมีสิทธิ์เขารับการสัมภาษณ 

 
 

เกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษ 
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษขัน้ตํ่า 

สังกัดหลักสูตรท่ัวไป สังกัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
หรือสอนเปนภาษาอังกฤษ 

วุฒิ ป.โท วุฒิ ป.เอก วุฒิ ป.โท วุฒิ ป.เอก 
(๑)  TOEFL      

(ก) Paper Based (คะแนนเต็ม ๖๖๗) ๕๐๐ ๕๕๐ ๕๕๐ ๖๐๐ 
(ข) Computer Based (คะแนนเต็ม ๓๐๐) ๑๗๓ ๒๑๓ ๒๑๓ ๒๕๐ 
(ค) Internet Based (คะแนนเต็ม ๑๒๐) ๖๑ ๗๙ ๘๐ ๘๕ 

(๒)  IELTS (คะแนนเต็ม ๙) ๕.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๕ 
(๓)  TOEIC (คะแนนเต็ม ๙๙๐) ๖๐๐ ๖๕๐ ๖๕๐ ๗๐๐ 
(๔)  CU-TEP (คะแนนเต็ม ๑๒๐) ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
(๕)  TU-GET (คะแนนเต็ม ๑,๐๐๐) ๕๕๐ ๖๐๐ ๖๕๐ ๗๐๐ 

ท้ังนี้ ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษมีระยะเวลาไมเกินสองปนับแตวันประกาศผลการทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๑๖/๑๗ 

 
 

คูมือสมัครงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสายวิชาการ  คร้ังที่ ๔/๒๕๖๓ 

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

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

ภายในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓  โดยผูสมัครตองศึกษาข้ันตอนการสมัครงานจากคูมือการสมัครงาน  

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

๑. การสมัครสมาชิก  

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

จะถูกบันทึกไว โดยไมตองกรอกใหมในครั้งถัดไป ท้ังนี้ ขอมูลประวัติสามารถแกไขได 

๒. การฝากขอมูลประวัติ  

เม่ือทานเปนสมาชิกเรียบรอยแลว ใหกรอกขอมูลประวัติใหครบทุกหนา ไดแก ขอมูลสวนตัว ประสบการณ 

ความสามารถ และดานวิชาการ จากนั้น ใหเลือกเมนู รายการเอกสาร โดยใหผูสมัครดําเนินการอัพโหลดไฟล

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครงาน ตามขอ ๕ ในรูปแบบ PDF เทานั้น ยกเวนรูปถายท่ีถายมาแลวไม

เกิน ๖ เดือน ใหอัพโหลดไฟลในรูปแบบ JPG  

หากเอกสารหมวดใดมีมากกวาหนึ่งหนา ขอใหสแกนทุกหนารวมกันเปนไฟลเดียวแลวจึงอัพโหลดขอมูล  

ทั้งนี้ เนื่องจากเปนเอกสารในหมวดเดียวกัน หากทานอัพโหลดซํ้า เอกสารใหมจะไปแทนที่เอกสารเดิม 

ซึ่งหากมหาวิทยาลัยไดรับเอกสารไมครบถวน จะถือวาทานมีคุณสมบัติไมครบถวนในการสมัครงาน

ตําแหนงดังกลาว 

๓. การสมัคร  

ใหเลือกเมนู ประกาศ/สมัครงาน แลวเลือก สมัคร ในตําแหนงท่ีทานประสงคจะสมัคร ท้ังนี้ ขอใหผูสมัคร

โปรดอานรายละเอียดตําแหนงงาน หากมีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศ ใหเลือกสมัคร และยืนยันขอมูลการ

สมัคร เปนอันเสร็จสิ้นการสมัคร โดยมหาวิทยาลัยจะไดรับขอมูลการสมัครงานของทาน ท้ังนี้ ผูสมัครสามารถ

ตรวจสอบการสมัครงานของทานไดโดยเลือกเมนู งานท่ีสมัคร 

๔. เง่ือนไขการสมัคร 

๔.๑ ผูสมัครตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศ 

รับสมัคร โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ  

วันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๔.๒  ผูสมัครตองกรอกขอมูลในระบบรับสมัครใหถูกตองครบถวนและตรงตามความเปนจริง กรณีเกิด

ขอผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครทุกกรณี เชน การอัพโหลดไฟลเอกสารและหลักฐานไมสมบูรณ หรือ

ตรวจสอบภายหลังพบวา หลักฐานซึ่งผู สมัครสอบยื่นไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร 

มหาวิทยาลัยจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครตั้งแตตน  

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


๑๗/๑๗ 

๔.๓  ผูสมัครตองตรวจสอบการจัดสงหนังสือรับรองตามขอ ๕.๗ โดยจะตองใหผูรับรองจัดสงหนังสือ

ดังกลาวมายังงานบริหารงานบุคคล สวนทรัพยากรบุคคล ทางอีเมล recruit4@sut.ac.th ภายในวันปดรับ

สมัครเทานั้น มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะไมพิจารณาการสมัครงานของทาน 

๔.๔  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาชดใชทุนใหกับตนสังกัดเดิม 

๕. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครงาน ใหผูสมัครยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครงาน ดังนี ้

หากมีขอสงสัยเก่ียวกับการรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง สามารถสอบถามไดท่ี งานบริหารงานบุคคล 

ทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๔๔๒๒-๔๗๐๙ และกรณีมีขอสงสัยเก่ียวกับระบบรับสมัคร SUT Recruitment Online 

สามารถสอบถามไดท่ี งานสารสนเทศบุคคล ทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๔๔๒๒-๔๗๗๔  

 

สวนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

กรกฎาคม  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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