


๒/๑๒ 

เอกสารแนบทา้ยประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบคุคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเปน็พนักงานสายวิชาการ ครัง้ที่ ๖/๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) 

ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังน้ี 
(๑) มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  
(๒) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
(๓) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๔) ไม่เป็นผู้มีหน้ีสินล้นพ้นตัว 
(๕) ไม่เป็น หรือ เคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๗) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ  

หรือมีกาย หรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ 
(๘) ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคใน

ระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
(๙) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการช่ัวคราวในลักษณะเดียวกัน 

กับพักงาน หรือพักราชการ 
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้

กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน

เพราะกระทําผิดวินัย 
๒. อัตราเงินเดือน อัตราเงินเดือนปริญญาโท เริ่มต้น ๓๐,๕๘๐ บาท และปริญญาเอก เริ่มต้น ๔๔,๘๓๐ บาท  
โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจาก คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และผลงานตามเกณฑ์ 
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
๓. การดําเนินการคัดเลือก มีขั้นตอนการคัดเลือก ดังน้ี 

๓.๑ ขั้นตอนที่ ๑  พิจารณาประเมินวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย และสาขาวิชาของผู้สมัคร ให้ตรงกับลักษณะงานวิชาการของตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งต้ัง 

  ๓.๒ ขั้นตอนที่ ๒  เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ ๑ แล้ว จะดําเนินการสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
กับตําแหน่งทางวิชาการในด้านอ่ืน ๆ ด้วย อาทิ ประสบการณ์ ทัศนคติ ความสนใจ ความต้ังใจ มนุษยสัมพันธ์ 
และบุคลิกภาพอ่ืน  
๔. กําหนดการคัดเลือก  มีขั้นตอนการคัดเลือก ดังน้ี 

กิจกรรม วันที ่
๑. สมัครผ่านระบบ SUT Recruitment Online
ทางเว็บไซต์ www.recruit.sut.ac.th 

บัดน้ี ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๒. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกตามข้ันตอนที่ ๑ สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนมกราคม ๒๕๖๔
๓. สอบสัมภาษณ์ สัปดาห์ที่ ๑ ของเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๔. ประกาศผลการคัดเลือกทางเว็บไซต์ สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔



๓/๑๒ 

๕. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ดังนี ้
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
สังกัด        สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ประเภทหลักสตูร  หลักสูตรทั่วไป 
ตําแหน่ง     อาจารย์ 
จํานวน       ๑ อัตรา (ว-๗๘) 
อัตราเงนิเดือน      เร่ิมต้น ๔๔,๘๓๐ บาท 

  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่  
๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์อาหาร หรือเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
๒) มีประสบการณ์ด้าน 

๒.๑) การวิเคราะห์อาหารช้ันสูง โดยมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ที่เก่ียวข้องกับการใช้
เคร่ืองมือวิเคราะห์ช้ันสูง หรือ 
๒.๒) จุลชีววิทยาทางอาหารช้ันสูง โดยมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ที่เก่ียวข้องกับการ
วิเคราะห์ Microbiota ด้านอาหาร 

๓) ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเว้นผู้สมัครที่สําเร็จ
การศึกษาจากต่างประเทศหรือสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติ กรณีผู้สมัคร
ไม่สามารถย่ืนผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปิดรับสมัคร หากผ่านการพิจารณาคัดเลือก
ตามข้ันตอนที่ ๑ ผู้สมัครต้องย่ืนผลคะแนนภาษาอังกฤษก่อนวันสัมภาษณ์ จึงจะมีสิทธ์ิเข้ารับการสัมภาษณ์ 

เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ 
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษขั้นตํ่า 

สังกัดหลักสูตรท่ัวไป สังกัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
หรือสอนเป็นภาษาอังกฤษ

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
ทั้งน้ี ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษมีระยะเวลาไม่เกินสองปีนับแต่วันประกาศผลการทดสอบ 



๔/๑๒ 

สํานักวิชาแพทยศาสตร์
สังกัด  สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ 
ประเภทหลักสตูร  หลักสูตรทั่วไป  
ตําแหน่ง     อาจารย์  
จํานวน       ๕ อัตรา (ว-๖๒๒, ว-๖๒๓, ว-๖๒๔, ว-๖๒๕, ว-๖๒๖)
อัตราเงนิเดือน     เริม่ต้น ๔๔,๘๓๐ บาท 

   คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่  
๑) สําเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา และ 
๒) สําเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวช

ศาสตร์ หรือกําลังศึกษาแพทย์ประจําบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ปีสุดท้ายและคาดว่าจะได้รับ
วุฒิบัตรภายใน ๑ ปี นับจากวันสมัคร หรือ สําเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกําเนิด หรือ  
สําเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมาร
เวชศาสตร์โรคติดเช้ือ หรือ สําเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ หรือกําลังศึกษาแพทย์ประจําบ้านต่อยอดอนุ
สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจปีสุดท้ายและคาดว่าจะ ได้รับวุฒิบัตรภายใน ๑ ปี นับจากวันสมัคร 
หรือ สําเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคไต หรือกําลังศึกษาแพทย์ประจําบ้านต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไตปี
สุดท้ายและคาดว่าจะ ได้รับวุฒิบัตรภายใน ๑ ปี นับจากวันสมัคร 

๓) หากมีประสบการณ์ด้านการสอนหรือวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
๔) ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดดังประกาศแนบท้าย 

ยกเว้นผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ/
นานาชาติ กรณีผู้สมัครไม่สามารถย่ืนผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปิดรับสมัคร หากผ่าน
การพิจารณาคัดเลือกตามข้ันตอนที่ ๑ ผู้สมัครต้องย่ืนผลคะแนนภาษาอังกฤษก่อนวันสัมภาษณ์ 
จึงจะมีสิทธ์ิเข้ารับการสัมภาษณ์

 
เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ 

คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษขั้นตํ่า 
สังกัดหลักสูตรท่ัวไป สังกัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

หรือสอนเป็นภาษาอังกฤษ
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

ทั้งน้ี ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษมีระยะเวลาไม่เกินสองปีนับแต่วันประกาศผลการทดสอบ 
 



๕/๑๒ 

สํานักวิชาแพทยศาสตร์
สังกัด  สาขาวิชาศัลยศาสตร์ 
ประเภทหลักสตูร  หลักสูตรทั่วไป  
ตําแหน่ง     อาจารย์ 
จํานวน       ๑ อัตรา (ว-๖๒๗) 
อัตราเงนิเดือน     เริม่ต้น ๔๔,๘๓๐ บาท 

   คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่  
๑) สําเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต และมใีบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา และ
๒) สําเร็จการศึกษาวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก หรือกําลังศึกษาแพทย์ประจําบ้านในสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอกปีสุดท้าย
และคาดว่าจะได้รับวุฒิบัตรภายใน ๑ ปี นับจากวันสมัคร 

๓) หากมีประสบการณ์ด้านการสอนหรือวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
๔) ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดดังประกาศแนบท้าย 

ยกเว้นผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ/
นานาชาติ กรณีผู้สมัครไม่สามารถย่ืนผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปิดรับสมัคร หากผ่าน
การพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนที่ ๑ ผู้สมัครต้องย่ืนผลคะแนนภาษาอังกฤษก่อนวันสัมภาษณ์ 
จึงจะมีสิทธ์ิเข้ารับการสัมภาษณ์ 

 
เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ 

คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษขั้นตํ่า 
สังกัดหลักสูตรท่ัวไป สังกัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

หรือสอนเป็นภาษาอังกฤษ
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
ทั้งน้ี ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษมีระยะเวลาไม่เกินสองปีนับแต่วันประกาศผลการทดสอบ 

 
 
 



๖/๑๒ 

สํานักวิชาแพทยศาสตร์
สังกัด  สาขาวิชาศัลยศาสตร์ 
ประเภทหลักสตูร  หลักสูตรทั่วไป  
ตําแหน่ง     อาจารย์ 
จํานวน       ๒ อัตรา (ว-๖๒๘, ว-๖๒๙) 

อัตราเงนิเดือน     เริม่ต้น ๔๔,๘๓๐ บาท 
   คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่  

๑) สําเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา และ
๒) สําเร็จการศึกษาวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง หรือกําลังศึกษาแพทย์ประจําบ้านในสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งปีสุดท้ายและ
คาดว่าจะได้รับวุฒิบัตรภายใน ๑ ปี นับจากวันสมัคร หรือ สําเร็จการศึกษาวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร
แสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารศัลยศาสตร์ หรือกําลังศึกษา
แพทย์ประจําบ้านในสาขากุมารศัลยศาสตร์ปีสุดท้ายและคาดว่าจะได้รับวุฒิบัตรภายใน ๑ ปี นับจาก
วันสมัคร หรือ สําเร็จการศึกษาวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยกรรมระบบประสาท หรือกําลังศึกษาแพทย์ประจําบ้านในสาขาศัลยกรรม
ระบบประสาทปีสุดท้ายและคาดว่าจะได้รับวุฒิบัตรภายใน ๑ ปี นับจากวันสมัคร หรือ มีคุณสมบัติ
ตามข้อกําหนดของแพทยสภาว่าด้วยการเรียนต่อแพทย์ประจําบ้าน และมีความพร้อมในการศึกษา
ต่อแพทย์ประจําบ้านสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป หรือศัลยศาสตร์ตกแต่ง หรือกุมารศัลยศาสตร์ หรือ
ศัลยกรรมระบบประสาท หรือศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ  

๓) หากมีประสบการณ์ด้านการสอนหรือวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
๔) ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดดังประกาศแนบท้าย 

ยกเว้นผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ/
นานาชาติ กรณีผู้สมัครไม่สามารถย่ืนผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปิดรับสมัคร 
หากผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนที่ ๑ ผู้สมัครต้องย่ืนผลคะแนนภาษาอังกฤษก่อนวันสัมภาษณ์ 
จึงจะมีสิทธ์ิเข้ารับการสัมภาษณ์ 

 
เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ 

คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษขั้นตํ่า 
สังกัดหลักสูตรท่ัวไป สังกัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

หรือสอนเป็นภาษาอังกฤษ
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
ทั้งน้ี ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษมีระยะเวลาไม่เกินสองปีนับแต่วันประกาศผลการทดสอบ 
 



๗/๑๒ 

สํานักวิชาแพทยศาสตร์
สังกัด  สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ประเภทหลักสตูร  หลักสูตรทั่วไป  
ตําแหน่ง     อาจารย์  
จํานวน       ๒ อัตรา (ว-๖๓๐, ว-๖๓๑)
อัตราเงนิเดือน     เริม่ต้น ๔๔,๘๓๐ บาท 

   คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่  
๑) สําเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา และ 
๒) สําเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์

และนรีเวชวิทยา หรือกําลังศึกษาแพทย์ประจําบ้านสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาปีสุดท้ายและ
คาดว่าจะได้รับวุฒิบัตรภายใน ๑ ปี นับจากวันสมัคร หรือ สําเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรู้
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ หรือ
กําลังศึกษาแพทย์ประจําบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์และคาดว่าจะ
ได้รับวุฒิบัตรภายใน ๒ ปี นับจากวันสมัคร หรือ สําเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ หรือกําลังศึกษาแพทย์ประจํา
บ้านต่อยอดอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุและคาดว่าจะได้รับวุฒิบัตรภายใน ๒ ปี นับจากวัน
สมัคร หรือ สําเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุ
สาขามะเร็งวิทยานรีเวช หรือกําลังศึกษาแพทย์ประจําบ้านต่อยอดอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวชและ
คาดว่าจะได้รับวุฒิบัตรภายใน ๒ ปี นับจากวันสมัคร หรือ สําเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรู้
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อม
เสริม หรือกําลังศึกษาแพทย์ประจําบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อม
เสริมและคาดว่าจะได้รับวุฒิบัตรภายใน ๒ ปี นับจากวันสมัคร 

๓) หากมีประสบการณ์ด้านการสอนหรือวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
๔) ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดดังประกาศแนบท้าย 

ยกเว้นผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ/
นานาชาติ กรณีผู้สมัครไม่สามารถย่ืนผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปิดรับสมัคร 
หากผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนที่ ๑ ผู้สมัครต้องย่ืนผลคะแนนภาษาอังกฤษก่อนวันสัมภาษณ์ 
จึงจะมีสิทธ์ิเข้ารับการสัมภาษณ์

 
เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ 

คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษขั้นตํ่า 
สังกัดหลักสูตรท่ัวไป สังกัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

หรือสอนเป็นภาษาอังกฤษ
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

ทั้งน้ี ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษมีระยะเวลาไม่เกินสองปีนับแต่วันประกาศผลการทดสอบ 
 
 



๘/๑๒ 

 
 

สํานักวิชาแพทยศาสตร์
สังกัด  สาขาวิชาอายุรศาสตร์ 
ประเภทหลักสตูร  หลักสูตรทั่วไป  
ตําแหน่ง     อาจารย์ 
จํานวน       ๔ อัตรา (ว-๖๓๒, ว-๖๓๓, ว-๖๓๔, ว-๖๓๕)
อัตราเงนิเดือน     เริม่ต้น ๔๔,๘๓๐ บาท 

   คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่  
๑) สําเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา และ 
๒) สําเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ 

หรือกําลังศึกษาแพทย์ประจําบ้านสาขาอายุรศาสตร์ปีสุดท้ายและคาดว่าจะได้รับวุฒิบัตรภายใน ๑ ปี 
นับจากวันสมัคร หรือ สําเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ หรือกําลังศึกษาแพทย์ประจําบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์
โรคหัวใจปีสุดท้ายและคาดว่าจะได้รับวุฒิบัตรภายใน ๑ ปี นับจากวันสมัคร หรือ สําเร็จการศึกษา
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการ
หายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ หรือกําลังศึกษาแพทย์ประจําบ้านต่อยอดอนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจปีสุดท้ายและคาดว่าจะได้รับ
วุฒิบัตรภายใน ๑ ปี นับจากวันสมัคร หรือ สําเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร หรือกําลังศึกษาแพทย์ประจํา
บ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหารปีสุดท้ายและคาดว่าจะได้รับวุฒิบัตรภายใน ๑ ปี นับ
จากวันสมัคร 

๓) หากมีประสบการณ์ด้านการสอนหรือวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
๔) ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดดังประกาศแนบท้าย ยกเว้น

ผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติ 
กรณีผู้สมัครไม่สามารถย่ืนผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปิดรับสมัคร หากผ่านการ
พิจารณาคัดเลือกตามข้ันตอนที่ ๑ ผู้สมัครต้องย่ืนผลคะแนนภาษาอังกฤษก่อนวันสัมภาษณ์ 
จึงจะมีสิทธ์ิเข้ารับการสัมภาษณ์ 

 
เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ 

คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษขั้นตํ่า 
สังกัดหลักสูตรท่ัวไป สังกัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

หรือสอนเป็นภาษาอังกฤษ
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



๙/๑๒ 

ทั้งน้ี ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษมีระยะเวลาไม่เกินสองปีนับแต่วันประกาศผลการทดสอบ 
 

สํานักวิชาแพทยศาสตร์
สังกัด  สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน
ประเภทหลักสตูร  หลักสูตรทั่วไป  
ตําแหน่ง     อาจารย์ 
จํานวน       ๑ อัตรา (ว-๖๓๖) 
อัตราเงนิเดือน     เริม่ต้น ๔๔,๘๓๐ บาท 

   คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่  
๑) สําเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา และ 
๒) สําเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์

ครอบครัว หรือ สําเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา 

๓) หากมีประสบการณ์ด้านการสอนหรือวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
๔) ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดดังประกาศแนบท้าย ยกเว้น

ผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติ 
กรณีผู้สมัครไม่สามารถย่ืนผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปิดรับสมัคร หากผ่านการ
พิจารณาคัดเลือกตามข้ันตอนที่ ๑ ผู้สมัครต้องย่ืนผลคะแนนภาษาอังกฤษก่อนวันสัมภาษณ์ จึงจะมีสิทธ์ิ
เข้ารับการสัมภาษณ์ 

 
เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ 

คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษขั้นตํ่า 
สังกัดหลักสูตรท่ัวไป สังกัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

หรือสอนเป็นภาษาอังกฤษ
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
ทั้งน้ี ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษมีระยะเวลาไม่เกินสองปีนับแต่วันประกาศผลการทดสอบ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐/๑๒ 

สํานักวิชาแพทยศาสตร์
สังกัด  สาขาวิชาพยาธิวิทยา (หลักสูตรเวชศาสตร์ปริวรรต)
ประเภทหลักสตูร  หลักสูตรทั่วไป  
ตําแหน่ง     อาจารย์ 
จํานวน       ๑ อัตรา (ว-๖๓๗) 
อัตราเงนิเดือน     เริม่ต้น ๔๔,๘๓๐ บาท 

   คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่  
๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเวชศาสตร์ปริวรรต (Translational Medicine) หรือ ชีวเวช

ศาสตร์ (Biomedical Science) หรือสาขาอ่ืนๆ ในด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 
๒) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่าด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก  
๓) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก หรือมีประสบการณ์ในการสอน

ระดับบัณฑิตศึกษา  
๔) มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลที่มิได้เป็นส่วนหน่ึงของ

วิทยานิพนธ์  
๕) ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดดังประกาศแนบท้าย ยกเว้น

ผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติ 
กรณีผู้สมัครไม่สามารถย่ืนผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปิดรับสมัคร หากผ่านการ
พิจารณาคัดเลือกตามข้ันตอนที่ ๑ ผู้สมัครต้องย่ืนผลคะแนนภาษาอังกฤษก่อนวันสัมภาษณ์ จึงจะมี
สิทธ์ิเข้ารับการสัมภาษณ์ 

 
เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ 

คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษขั้นตํ่า 
สังกัดหลักสูตรท่ัวไป สังกัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

หรือสอนเป็นภาษาอังกฤษ
วุฒิ ป.โท วุฒิ ป.เอก วุฒิ ป.โท วุฒิ ป.เอก

(๑)  TOEFL   
(ช) Paper Based (คะแนนเต็ม ๖๖๗) ๕๐๐ ๕๕๐ ๕๕๐ ๖๐๐
(ซ) Computer Based (คะแนนเต็ม ๓๐๐) ๑๗๓ ๒๑๓ ๒๑๓ ๒๕๐
(ฌ) 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
ทั้งน้ี ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษมีระยะเวลาไม่เกินสองปีนับแต่วันประกาศผลการทดสอบ 

 
 
 
 
 
 



๑๑/๑๒ 

 
 

คู่มือสมัครงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเปน็พนักงานสายวิชาการ  ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓(เพิ่มเติม) 

------------------------------ 
ให้สมัครผ่านทางระบบรับสมัคร SUT Recruitment Online ทางเว็บไซต์ www.recruit.sut.ac.th 

ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยผู้สมัครต้องศึกษาขั้นตอนการสมัครงานจากคู่มือการสมัครงาน  
ทางเว็บไซต์ www.recruit.sut.ac.th และให้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
๑. การสมัครสมาชิก  

ให้ผู้สมัครเข้าไปที่เว็บไซต์ www.recruit.sut.ac.th โดยสมัครสมาชิกเพ่ือฝากข้อมูลประวัติ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว
จะถูกบันทึกไว้ โดยไม่ต้องกรอกใหม่ในครั้งถัดไป ทั้งน้ี ข้อมูลประวัติสามารถแก้ไขได้ 
๒. การฝากข้อมูลประวัติ  

เมื่อท่านเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ให้กรอกข้อมูลประวัติให้ครบทุกหน้า ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว ประสบการณ์ 
ความสามารถ และด้านวิชาการ จากน้ัน ให้เลือกเมนู รายการเอกสาร โดยให้ผู้สมัครดําเนินการอัพโหลดไฟล์
เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครงาน ตามข้อ ๕ ในรูปแบบ PDF เท่าน้ัน ยกเว้นรูปถ่ายที่ถ่ายมาแล้วไม่
เกิน ๖ เดือน ให้อัพโหลดไฟล์ในรูปแบบ JPG  

หากเอกสารหมวดใดมีมากกว่าหน่ึงหน้า ขอให้สแกนทุกหน้ารวมกันเป็นไฟล์เดียวแล้วจึงอัพโหลดข้อมูล  
ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นเอกสารในหมวดเดียวกัน หากท่านอัพโหลดซ้ํา เอกสารใหม่จะไปแทนที่เอกสารเดิม 
ซึ ่งหากมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารไม่ครบถ้วน จะถือว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการสมัครงาน
ตําแหน่งดังกล่าว 
๓. การสมัคร  

ให้เลือกเมนู ประกาศ/สมัครงาน แล้วเลือก สมัคร ในตําแหน่งที่ท่านประสงค์จะสมัคร ทั้งน้ี ขอให้ผู้สมัคร
โปรดอ่านรายละเอียดตําแหน่งงาน หากมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ ให้เลือกสมัคร และยืนยันข้อมูลการ
สมัคร เป็นอันเสร็จสิ้นการสมัคร โดยมหาวิทยาลัยจะได้รับข้อมูลการสมัครงานของท่าน ทั้งน้ี ผู้สมัครสามารถ
ตรวจสอบการสมัครงานของท่านได้โดยเลือกเมนู งานที่สมัคร 
๔. เงื่อนไขการสมัคร 

๔.๑ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ 
รับสมัคร โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ  
วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๔.๒  ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและตรงตามความเป็นจริง กรณีเกิด
ข้อผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครทุกกรณี เช่น การอัพโหลดไฟล์เอกสารและหลักฐานไม่สมบูรณ์ หรือ
ตรวจสอบภายหลังพบว่า หลักฐานซึ ่งผู ้สมัครสอบยื ่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร 
มหาวิทยาลัยจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครต้ังแต่ต้น  



๑๒/๑๒ 

๔.๓  ผู้สมัครต้องตรวจสอบการจัดส่งหนังสือรับรองตามข้อ ๕.๗ โดยจะต้องให้ผู้รับรองจัดส่งหนังสือ
ดังกล่าวมายังงานบริหารงานบุคคล ส่วนทรัพยากรบุคคล ทางอีเมล์ recruit4@sut.ac.th ภายในวันปิดรับ
สมัครเท่าน้ัน มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาการสมัครงานของท่าน 

๔.๔  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาชดใช้ทุนให้กับต้นสังกัดเดิม 
๕. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครงาน ให้ผู้สมัครย่ืนเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครงาน ดังน้ี 

หากมีข้อสงสัยเก่ียวกับการรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง สามารถสอบถามได้ที่ งานบริหารงานบุคคล 
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๒๒-๔๗๐๙ และกรณีมีข้อสงสัยเก่ียวกับระบบรับสมัคร SUT Recruitment Online 
สามารถสอบถามได้ที่ งานสารสนเทศบุคคล ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๒๒-๔๗๗๔  

 
ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 

ลําดับ รายการเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครงาน สถานะ

๕.๑ รูปถ่ายที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน (กรุณาอัพโหลดไฟล์ในรูปแบบ JPG เท่าน้ัน) จําเป็น

๕.๒ สําเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาโทหรือเอก หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่ได้รับ
อนุมัติสําเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย โดยระบุสาขาวิชาและวันที่ที่สําเร็จ
การศึกษา 

จําเป็น 

๕.๓ สําเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่ได้รับอนุมัติสําเร็จ
การศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย โดยระบุสาขาวิชาและวันที่ที่สําเร็จการศึกษา 

จําเป็น 

๕.๔ สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จําเป็น

๕.๕ สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี จําเป็น

๕.๖ สําเนาผลคะแนนการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL IELTS 
TOEIC CU-TEP TU-GET ที่มีอายุไม่เกินสองปีนับต้ังแต่วันประกาศผลการทดสอบ 
(กรณีผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่ไม่ใช่หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ /นานาชาติเท่าน้ัน) 
หมายเหตุ : กรณีผู้สมัครไม่สามารถย่ืนผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษได้ภายในวัน
ปิดรับสมัคร และหากเป็นผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนที่ ๑ ผู้สมัครต้องย่ืน
ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนวันสัมภาษณ์ จึงจะมีสิทธ์ิเข้ารับการ
สัมภาษณ์ 

จําเป็น 

๕.๗ หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้บังคับบัญชา (สามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์สมัครงาน โดยให้ผู้รับรองเป็นผู้จัดส่งหนังสือรับรองมายัง
งานบริหารงานบุคคลโดยตรง ทางอีเมล์ recruit4@sut.ac.th ทั้งน้ี ภายในวันปิด
รับสมัครเท่าน้ัน) 

จําเป็น 

๕.๘ ผลงานวิจัย (ให้แนบเฉพาะบทคัดย่อเท่าน้ัน) จําเป็น

๕.๙ ผลงานทางวิชาการ (ใหแ้นบเฉพาะบทคัดย่อเท่าน้ัน) ถ้ามี




