


๒/๑๕ 

เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนเปนพนักงานพนักงานตามระบบสัญญาจาง 

 ตําแหนงอาจารย ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓   

ลงวันท่ี           กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑. คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร 

ผูสมัครตองมีคุณสมบัติท่ัวไป ดังนี้ 

(๑) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป และไมเกิน ๖๐ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) 

(๒) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ 

(๓) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

(๔) ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว 

(๕) ไมเปน หรือ เคยเปนบุคคลลมละลาย 

(๖) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 

(๗) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือสติฟนเฟอน ไมสมประกอบ 

หรือมีกาย หรือจิตใจไมเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีได 

(๘) ไมเปนโรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีนารังเกียจแกสังคม วัณโรคในระยะ

อันตราย โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีนารังเกียจแกสังคม 

(๙) ไมเปนผูอยูระหวางถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งใหหยุดงานเปนการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับ 

พักงาน หรือพักราชการ 

(๑๐) ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได

กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(๑๑) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ ไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืน 

เพราะกระทําผิดวินัย 

(๑๒) กรณีเพศชาย  ตองพนภาระการรับราชการทหารตามกฎหมาย วาดวยการรับราชการทหาร 

๒. อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ  

๒.๑  อัตราเงินเดือน    คุณวุฒิปริญญาโท  ๓๐,๕๘๐ บาท 

และหากมหาวิทยาลัยตอสัญญาจางจะมีการปรับอัตราเงินเดือนเพ่ิมข้ึนรอยละ ๓ ตอป 

๒.๒  สวัสดิการ      ไดรับสวัสดิการการรักษาพยาบาลเฉพาะตัว เชนเดียวกับพนักงานของมหาวิทยาลัย 

(ไมรวมคูสมรส บุตร บิดาและมารดา) 

 ๒.๓ ระยะเวลาจาง      สัญญาจางละ ๑ ป  

๓. การดําเนินการคัดเลือก  มีข้ันตอนการคัดเลือก ดังนี้ 

๓.๑  ข้ันตอนท่ี ๑  พิจารณาประเมินวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย 

และสาขาวิชาของผูสมัคร ใหตรงกับลักษณะงานวิชาการของตําแหนงท่ีจะบรรจุและแตงตั้ง 

๓.๒  ข้ันตอนท่ี ๒ เม่ือผูสมัครผานข้ันตอนท่ี ๑ แลว จะดําเนินการสัมภาษณเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับ

ตําแหนงทางวิชาการในดานอ่ืน ๆ ดวย อาทิ ประสบการณ ทัศนคติ ความสนใจ ความตั้งใจ มนุษยสัมพันธ และ

บุคลิกภาพอ่ืน  

๑๑



๓/๑๕ 

๔. กําหนดการคัดเลือก  มีข้ันตอนการคัดเลือก ดังนี ้

กําหนดการ การดําเนินการคัดเลือก 

บัดนี้ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ สมัครผานระบบ SUT Recruitment Online  

ทางเว็บไซต www.recruit.sut.ac.th 

ภายในสัปดาหท่ี ๓ ของเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกตามข้ันตอนท่ี ๑  

ประมาณสัปดาหท่ี ๒ ของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ สอบสมัภาษณ 

ภายในสัปดาหท่ี ๓ ของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ประกาศผลการคัดเลือกทางเว็บไซต 

 

๕. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ดังนี ้

สังกัด          สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

ตําแหนง  อาจารย 

จํานวน       ๑ อัตรา (อัตราเลขท่ี อ-๒) 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   

๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตหรือสาขาท่ีเก่ียวของ โดยจะตองสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตหรือสาขาท่ีเก่ียวของ 

๒. สามารถใช IT และโปรแกรมคอมพิวเตอรทางดานวิศวกรรมไดอยางคลองแคลว 

๓. มีประสบการณการสอนบรรยายหรือปฏิบัติการ จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

๔. ผูสําเรจ็การศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศท่ีไมใชหลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ตอง

มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด รายละเอียดตามประกาศแนบ

ทาย กรณีผูสมัครไมสามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปดรับสมัคร และหากเปนผูผาน

การพิจารณาคัดเลือกตามข้ันตอนท่ี ๑ ใหผูสมัครยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษกอนวันสัมภาษณจึงจะมีสิทธิ์

เขารับการสัมภาษณ และหากยังไมมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ตอง

นําสงผลผลคะแนนภายใน ๑ ป หากไมเปนไปตามเกณฑใหส้ินสุดสัญญาจางเม่ือครบสัญญา 

๕. ผูสมัครตองไมเปนผูท่ีอยูระหวางศึกษาระดับปริญญาเอก  เนื่องจากการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามี

ขอกําหนดวาตองเปนนักศึกษาเต็มเวลา 

๖. ไมสามารถปฏิบัติงานซํ้าซอนกับหนวยงานอ่ืน ๆ ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔/๑๕ 

สังกัด          สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

ตําแหนง  อาจารย 

จํานวน       ๑ อัตรา (อัตราเลขท่ี อ-๘) 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   

๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมยานยนต  หรือวิศวกรรม

อากาศยาน หรือวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส โดยจะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตร

วิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมยานยนต หรือวิศวกรรมอากาศยาน หรือวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 

๒. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับปริญญาตรี  ไมนอยกวา 2.75 

๓. ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศท่ีไมใชหลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ตองมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด รายละเอียดตามประกาศ

แนบทาย กรณีผูสมัครไมสามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปดรับสมัคร และหากเปน

ผูผานการพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนที่ ๑ ใหผูสมัครยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษกอนวันสัมภาษณ 

จึงจะมีสิทธิ์เขารับการสัมภาษณ และหากยังไมมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ตองนําสงผลผลคะแนนภายใน ๑ ป หากไมเปนไปตามเกณฑใหส้ินสุดสัญญาจางเม่ือครบสัญญา 

๔. ๕. ผูสมัครตองไมเปนผูท่ีอยูระหวางศึกษาระดับปริญญาเอก เนื่องจากการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามี

ขอกําหนดวาตองเปนนักศึกษาเต็มเวลา 

๕. ไมสามารถปฏิบัติงานซํ้าซอนกับหนวยงานอ่ืน ๆ ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕/๑๕ 

สังกัด          สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

ตําแหนง  อาจารย 

จํานวน       ๑ อัตรา (อัตราเลขท่ี อ-๙) 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   

๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม โดยจะตองสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตร ีในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 

๒. ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศท่ีไมใชหลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ตองมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด รายละเอียดตามประกาศ

แนบทาย กรณีผูสมัครไมสามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปดรับสมัคร และหากเปน

ผูผานการพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนที่ ๑ ใหผูสมัครยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษกอนวันสัมภาษณ 

จึงจะมีสิทธิ์เขารับการสัมภาษณ และหากยังไมมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ตองนําสงผลผลคะแนนภายใน ๑ ป หากไมเปนไปตามเกณฑใหส้ินสุดสัญญาจางเม่ือครบสัญญา 

๓. ผูสมัครตองไมเปนผูท่ีอยูระหวางศึกษาระดับปริญญาเอก  เนื่องจากการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามี

ขอกําหนดวาตองเปนนักศึกษาเต็มเวลา 

๔. ไมสามารถปฏิบัติงานซํ้าซอนกับหนวยงานอ่ืน ๆ ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖/๑๕ 

สังกัด          สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

ตําแหนง  อาจารย 

จํานวน       ๑ อัตรา (อัตราเลขท่ี อ-๑๒) 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   

๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หรือ

สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ/

วิศวกรรมวัสดุ/ วิศวกรรมเครื่องมือ/ วิศวกรรมการผลิต 

๒. มีประสบการณการสอนบรรยายหรือปฏิบัติการ ในรายวิชาท่ีเก่ียวของกับวิศวกรรมโลหการ 

๓. มีงานวิจัยตีพิมพอยางนอย 1 รายการท่ีเปน International conference proceedings หรือวารสาร 

ระดับชาติ หรือวารสารระดับนานาชาติ  

๔. ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศท่ีไมใชหลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ตองมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด รายละเอียดตามประกาศ

แนบทาย กรณีผูสมัครไมสามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปดรับสมัคร และหากเปน

ผูผานการพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนที่ ๑ ใหผูสมัครยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษกอนวันสัมภาษณ 

จึงจะมีสิทธิ์เขารับการสัมภาษณ และหากยังไมมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ตองนําสงผลผลคะแนนภายใน ๑ ป หากไมเปนไปตามเกณฑใหส้ินสุดสัญญาจางเม่ือครบสัญญา 

๕. ผูสมัครตองไมเปนผูท่ีอยูระหวางศึกษาระดับปริญญาเอก  เนื่องจากการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามี

ขอกําหนดวาตองเปนนักศึกษาเต็มเวลา 

๖. ไมสามารถปฏิบัติงานซํ้าซอนกับหนวยงานอ่ืน ๆ ได 

 

 

 

  



๗/๑๕ 

สังกัด          สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

ตําแหนง  อาจารย 

จํานวน       ๑ อัตรา  (อัตราเลขท่ี อ-๑๓) 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   

๑. สําเร็จการศึกษาปริญญาโท วิศวกรรมโยธา ดานวิศวกรรมบริหารงานกอสรางหรือวิศวกรรมสํารวจ  

โดยจะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

๒. ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศท่ีไมใชหลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ตองมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด รายละเอียดตามประกาศ

แนบทาย กรณีผูสมัครไมสามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปดรับสมัคร และหากเปน

ผูผานการพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนที่ ๑ ใหผูสมัครยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษกอนวันสัมภาษณ 

จึงจะมีสิทธิ์เขารับการสัมภาษณ และหากยังไมมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

ตองนําสงผลผลคะแนนภายใน ๑ ป หากไมเปนไปตามเกณฑใหส้ินสุดสัญญาจางเม่ือครบสัญญา 

๓. ผูสมัครตองไมเปนผูท่ีอยูระหวางศึกษาระดับปริญญาเอก  เนื่องจากการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามี

ขอกําหนดวาตองเปนนักศึกษาเต็มเวลา 

๔. ไมสามารถปฏิบัติงานซํ้าซอนกับหนวยงานอ่ืน ๆ ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘/๑๕ 

สังกัด         สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

ตําแหนง  อาจารย 

จํานวน       ๑ อัตรา (อัตราเลขท่ี อ-๑๗) 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   

๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส หรือสาขา 

ท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ จะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

๒. ถามีผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสความถ่ีกําลังสูง หรือมีประสบการณทํางาน

ดานโปรแกรมคอมพิวเตอรและการใชงานเครื่องมือวัดทางดานความถ่ีสูง จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

๓. ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศท่ีไมใชหลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ตองมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด รายละเอียดตามประกาศ

แนบทาย กรณีผูสมัครไมสามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปดรับสมัคร และหากเปน

ผูผานการพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนที่ ๑ ใหผูสมัครยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษกอนวันสัมภาษณ 

จึงจะมีสิทธิ์เขารับการสัมภาษณ และหากยังไมมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ตองนําสงผลผลคะแนนภายใน ๑ ป หากไมเปนไปตามเกณฑใหส้ินสุดสัญญาจางเม่ือครบสัญญา 

๔. ผูสมัครตองไมเปนผูท่ีอยูระหวางศึกษาระดับปริญญาเอก  เนื่องจากการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามี

ขอกําหนดวาตองเปนนักศึกษาเต็มเวลา 

๕. ไมสามารถปฏิบัติงานซํ้าซอนกับหนวยงานอ่ืน ๆ ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙/๑๕ 

สังกัด         สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

ตําแหนง  อาจารย 

จํานวน       ๑ อัตรา (อัตราเลขท่ี อ-๒๗) 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   

๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร หรือสาขาวิชาอ่ืน ท่ีมีรายวิชาเปดสอนใน

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส  

๒. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับปริญญาตรี ไมนอยกวา 2.75 

๓. ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศท่ีไมใชหลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ตองมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด รายละเอียดตามประกาศ

แนบทาย กรณีผูสมัครไมสามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปดรับสมัคร และหากเปน

ผูผานการพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนที่ ๑ ใหผูสมัครยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษกอนวันสัมภาษณ 

จึงจะมีสิทธิ์เขารับการสัมภาษณ และหากยังไมมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ตองนําสงผลผลคะแนนภายใน ๑ ป หากไมเปนไปตามเกณฑใหส้ินสุดสัญญาจางเม่ือครบสัญญา 

๔. ผูสมัครตองไมเปนผูท่ีอยูระหวางศึกษาระดับปริญญาเอก  เนื่องจากการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามี

ขอกําหนดวาตองเปนนักศึกษาเต็มเวลา 

๕. ไมสามารถปฏิบัติงานซํ้าซอนกับหนวยงานอ่ืน ๆ ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐/๑๕ 

สังกัด         สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสรางพ้ืนฐาน สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

ตําแหนง  อาจารย 

จํานวน       ๑ อัตรา (อัตราเลขท่ี อ-๒๘) 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   

๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร ดานการบริหารกอสรางและสาธารณูปโภค 

หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

๒. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับปริญญาตรี ไมนอยกวา 2.75 และในระดับปริญญาโท ไมนอยกวา 3.75  

๓. ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศท่ีไมใชหลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ตองมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด รายละเอียดตามประกาศ

แนบทาย กรณีผูสมัครไมสามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวนัปดรับสมัคร และหากเปน

ผูผานการพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนที่ ๑ ใหผูสมัครยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษกอนวันสัมภาษณ 

จึงจะมีสิทธิ์เขารับการสัมภาษณ และหากยังไมมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ตองนําสงผลผลคะแนนภายใน ๑ ป หากไมเปนไปตามเกณฑใหส้ินสุดสัญญาจางเม่ือครบสัญญา 

๔. ผูสมัครตองไมเปนผูท่ีอยูระหวางศึกษาระดับปริญญาเอก  เนื่องจากการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามี

ขอกําหนดวาตองเปนนักศึกษาเต็มเวลา 

๕. ไมสามารถปฏิบัติงานซํ้าซอนกับหนวยงานอ่ืน ๆ ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑/๑๕ 

สังกัด  สาขาวิชาภาษาตางประเทศ   สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

ตําแหนง  อาจารย 

จํานวน       ๑ อัตรา (อัตราเลขท่ี อ-๒๓) 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   

๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตรประยุกต ภาษาอังกฤษศึกษา หรือการ

สอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ  

๒. ผูสมัครท่ีมิใชเจาของภาษา (Non-native English Speaker) ตองมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ

ดังนี้  

TOEFL 580 (Paper-based) 240 (CBT) 95 (iBT) 

TOEIC 800 

IELTS 7.0 

๓. หากมีประสบการณดานการสอนภาษาในสถาบันอุดมศึกษาจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

๔. ผูสมัครตองไมเปนผู ท่ีอยูระหวางศึกษาระดับปริญญาเอก  เนื่องจากการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 มีขอกําหนดวาตองเปนนักศึกษาเต็มเวลา  ไมสามารถปฏิบัติงานซํ้าซอนกับหนวยงานอ่ืนได 

 

Qualifacations 

1. M.A. in English, Applied Linguistics, English Language Studies, or TEFL/TESOL 

2. Valid English proficiency test scores for non-native English speaker 

TOEFL 580 (Paper-based) 240 (CBT) 95 (iBT) 

TOEIC 800 

IELTS 7.0 

3. Teaching experience in Higher Education is preferable. 

4. The applicant must not be a full-time or part time doctoral student or employee of                

any organization. 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒/๑๕ 

 



๑๓/๑๕  



๑๔/๑๕ 

คูมือสมัครงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสายวิชาการ  คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

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

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

ภายในวันพุธที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. 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 

เปนอันเสร็จสิ้นการสมัคร โดยมหาวิทยาลัยจะไดรับขอมูลการสมัครงานของทาน ท้ังนี้ ผูสมัครสามารถตรวจสอบ

การสมัครงานของทานไดโดยเลือกเมนู งานท่ีสมัคร 

๔. เง่ือนไขการสมัคร 

๔.๑ ผูสมัครตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร 

โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ วันท่ี ๓๐ กันยายน 

๒๕๖๓ 

๔.๒  ผูสมัครตองกรอกขอมูลในระบบรับสมัครใหถูกตองครบถวนและตรงตามความเปนจริง กรณีเกิด

ขอผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครทุกกรณี เชน การอัพโหลดไฟลเอกสารและหลักฐานไมสมบูรณ หรือตรวจสอบ

ภายหลังพบวา หลักฐานซึ่งผูสมัครสอบยื่นไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะถือวา

เปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครตั้งแตตน  

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


๑๕/๑๕ 

๔.๓  ผูสมัครตองตรวจสอบการจัดสงหนังสือรับรองตามขอ ๕.๗ โดยจะตองใหผูรับรองจัดสงหนังสือดังกลาว

มายังงานบริหารงานบุคคล สวนทรัพยากรบุคคล ทางอีเมล recruit4@sut.ac.th ภายในวันปดรับสมัครเทานั้น 

มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะไมพิจารณาการสมัครงานของทาน 

๔.๔  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาชดใชทุนใหกับตนสังกัดเดิม 

๕. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครงาน ใหผูสมัครยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครงาน ดังนี ้

หากมีขอสงสัยเก่ียวกับการรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง สามารถสอบถามไดท่ี งานบริหารงานบุคคล 

ทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๔๔๒๒-๔๗๐๙ และกรณีมีขอสังสัยเก่ียวกับระบบรับสมัคร SUT Recruitment Online 

สามารถสอบถามไดท่ี งานสารสนเทศบุคคล ทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๔๔๒๒-๔๗๗๔  

สวนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

กันยายน 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 
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