


๒/๗ 

เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสายวิชาการ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ 

ลงวันท่ี  ๒๐  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

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 วัณโรคใน
ระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีนารังเกียจแกสังคม 

(๙) ไมเปนผูอยูระหวางถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งใหหยุดงานเปนการชั่วคราวในลักษณะเดียวกัน 

กับพักงาน หรือพักราชการ 
(๑๐) ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได

กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(๑๑) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ ไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืน
เพราะกระทําผิดวินัย 

(๑๒) กรณีเพศชาย  ตองพนภาระการรับราชการทหารตามกฎหมาย วาดวยการรับราชการทหาร 

๒. อัตราเงินเดือน อัตราเงินเดือนปริญญาโท เริ่มตน ๓๐,๕๘๐ บาท และปริญญาเอก เริ่มตน ๔๔,๘๓๐ บาท  
โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจาก คุณวุฒิ ความรู ความสามารถ ประสบการณและผลงานตามเกณฑ 
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

๓. การดําเนินการคัดเลือก มีข้ันตอนการคัดเลือก ดังนี้ 
๓.๑ ข้ันตอนท่ี ๑  พิจารณาประเมินวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย และสาขาวิชาของผูสมัคร ใหตรงกับลักษณะงานวิชาการของตําแหนงท่ีจะบรรจุและแตงตั้ง 

  ๓.๒ ข้ันตอนท่ี ๒  เม่ือผูสมัครผานข้ันตอนท่ี ๑ แลว จะดําเนินการสัมภาษณเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
กับตําแหนงทางวิชาการในดานอ่ืน ๆ ดวย อาทิ ประสบการณ ทัศนคติ ความสนใจ ความตั้งใจ มนุษยสัมพันธ 
และบุคลิกภาพอ่ืน  
๔. กําหนดการคัดเลือก  มีข้ันตอนการคัดเลือก ดังนี ้

กําหนดการ การดําเนินการคัดเลือก 

๑. บัดนี้ ถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ สมัครผานระบบ SUT Recruitment Online  
ทางเว็บไซต www.recruit.sut.ac.th 

๒. ภายในสัปดาหท่ี  ๒ ของเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกตามข้ันตอนท่ี ๑  

๓. ประมาณสัปดาหท่ี ๔  ของเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ สอบสมัภาษณ 

๔. ภายในสัปดาหท่ี ๒ ของเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ประกาศผลการคัดเลือกทางเว็บไซต 

กําหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 
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๕. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ดังนี ้

สํานักวิชาแพทยศาสตร 
สังกัด   สาขาวิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา  
ประเภทหลักสูตร  หลักสูตรท่ัวไป  
ตําแหนง     อาจารย  
จํานวน       ๒ อัตรา (ว-๖๓๐, ว-๖๓๑) 
อัตราเงินเดือน  เริ่มตน ๔๔,๘๓๐ บาท 

   คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
๑) สําเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา และ 
๒) สําเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังนี้ 

๒.๑) สําเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติ
ศาสตรและนรีเวชวิทยา หรือกําลังศึกษาแพทยประจําบานสาขาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยาและคาดวา
จะไดรับวุฒิบัตรภายใน ๓ ป นับจากวันสมัคร หรือ 
๒.๒) สําเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวช
ศาสตรมารดาและทารกในครรภ หรือกําลังศึกษาแพทยประจําบานตอยอดอนุสาขาเวชศาสตรมารดา
และทารกในครรภและคาดวาจะไดรับวุฒิบัตรภายใน ๒ ป นับจากวันสมัคร หรือ  
๒.๓) สําเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวช
ศาสตรการเจริญพันธุ หรือกําลังศึกษาแพทยประจําบานตอยอดอนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุและ
คาดวาจะไดรับวุฒิบัตรภายใน ๒ ป นับจากวนัสมัคร หรือ  
๒.๔) สําเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา
มะเร็งวิทยานรีเวช หรือกําลังศึกษาแพทยประจําบานตอยอดอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวชและคาดวาจะ
ไดรับวุฒิบัตรภายใน ๒ ป นับจากวันสมัคร หรือ  
๒.๕) สําเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวช
ศาสตรเชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซอมเสริม หรือกําลังศึกษาแพทยประจําบานตอยอดอนุสาขาเวช
ศาสตรเชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซอมเสริมและคาดวาจะไดรับวุฒิบัตรภายใน ๒ ป นับจากวันสมัคร 

๓) ตองมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดดังประกาศแนบทาย ยกเวน
ผูสมัครท่ีสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศหรือสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติ 
กรณีผูสมัครไมสามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปดรับสมัคร หากผาน 
การพิจารณาคัดเลือกตามข้ันตอนท่ี 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 



๔/๗ 

 
 

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…. 

สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร 

สังกัด        ไมระบุสาขาวิชา 

ประเภทหลักสูตร  หลักสูตรท่ัวไป 

ตําแหนง     อาจารย  

จํานวน       ๓ อัตรา (ว-๕๐, ว-๕๙, ว-๗๐) 

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

   คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  

๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาทันตแพทยศาสตรหรือสาขาท่ีเก่ียวของ หรือไดรับ

อนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ โดยเฉพาะสาขาทันตกรรมบูรณะ สาขาปริทันตวิทยา 

สาขาทันตกรรมประดิษฐ สาขาการตรวจพิเคราะหโรคชองปากและรังสีวิทยา สาขาทันตกรรมชุมชน  

สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก และสาขาศัลยศาสตรชองปาก 

๒) ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมท่ีออกใหโดยทันตแพทยสภา 

๓) ตองมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดดังประกาศแนบทาย ยกเวน

ผูสมัครท่ีสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศหรือสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติ  

กรณีผูสมัครไมสามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปดรับสมัคร หากผาน 

การพิจารณาคัดเลือกตามข้ันตอนท่ี ๑ ผูสมัครตองยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษกอนวันสัมภาษณ  

จึงจะมีสิทธิ์เขารับการสัมภาษณ 
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Qualifications 

1) Applicants are graduates with a Master degree or Doctoral degree in Dentistry and related 

fields of Restorative Dentistry, Periodontics, Prosthodontics, Oral Diagnosis and Radiology, 

Community Dentistry, Pedodontics, and Oral Surgery. 

2) Applicants receive a dental professional license from Thai Dental Council. 

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

non- international program (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 
The scores must be no more than two years from the date results are announced. 
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คูมือสมัครงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสายวิชาการ  คร้ังที่ ๓/๒๕๖๔ 

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

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

ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 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 ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๔.๒  ผูสมัครตองกรอกขอมูลในระบบรับสมัครใหถูกตองครบถวนและตรงตามความเปนจริง กรณีเกิด

ขอผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครทุกกรณี เชน การอัพโหลดไฟลเอกสารและหลักฐานไมสมบูรณ หรือ

ตรวจสอบภายหลังพบวา หลักฐานซึ่งผู สมัครสอบยื่นไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร 

มหาวิทยาลัยจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครตั้งแตตน  

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


๗/๗ 

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 

 พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

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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