
          
 
                                         
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป$นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน(งอาจารย�   

………………………………..……………….. 
                    ด,วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี มีความประสงค�จะบรรจุและแต(งต้ังบุคคลเป$นพนักงาน
มหาวิทยาลัย  จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ตำแหน	งท่ีรับสมัคร   
     ตำแหน	ง  อาจารย�   สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 
     สังกัด     คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�   

 2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน	ง 
      ตามรายละเอียดแนบท,ายประกาศนี้    

3. คุณสมบัติท่ัวไปของผู'มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก 
  3.๑  มีอายุไม(ต่ำกว(า 18 ป7 (นับถึงวันสมัคร) 
  3.๒  เป$นผู,เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป$น 

ประมุข    
  3.๓  ไม(เป$นผู,ดำรงตำแหน(งข,าราชการการเมือง ไม(เป$นกรรมการพรรคการเมืองหรือ 

เจ,าหน,าท่ีในพรรคการเมือง 
    3.๔  ไม(เป$นคนวิกลจริตหรือจิตฟCDนเฟEอนไม(สมประกอบหรือเสมือนไร,ความสามารถหรือ 

เป$นโรคต,องห,ามตามท่ีกำหนดในกฎ ก.พ.อ. 
  3.๕  ไม(เป$นผู,อยู(ในระหว(างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให,ออกจากราชการไว,ก(อนตาม 

พระราชบัญญัติระเบียบข,าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือกฎหมายอ่ืน 
  3.๖  ไม(เป$นผู,บกพร(องในศีลธรรมอันดี 
  3.๗  ไม(เป$นบุคคลล,มละลาย 

    3.๘  ไม(เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให,จำคุก เว,นแต(เป$นโทษสำหรับความผิด 
ท่ีได,กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  3.๙  ไม(เคยถูกลงโทษให,ออก ปลดออกหรือไล(ออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม 
พระราชบัญญัติระเบียบข,าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือกฎหมายอ่ืน 

  3.๑๐ ไม(เป$นผู,เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข,ารับราชการหรือเข,าปฏิบัติงาน 
ในหน(วยงานของรัฐ  

  3.๑๑ ถ,าเป$นเพศชายต,องผ(านการเกณฑ�ทหารแล,ว 
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4.  อัตราเงินเดือน สวัสดิการและสิทธิประโยชน0 
4.๑  อัตราเงินเดือน    
  1) ปริญญาเอก  เดือนละ 33,990 บาท   
  2) ปริญญาโท เดือนละ 28,330 บาท 
4.2  โครงการสวัสดิการประกันสังคม  
4.3  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
4.4  สวัสดิการอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 

5.   กำหนดการรับสมัคร 
        รับสมัครตั้งแต	วันท่ี 16 มิถุนายน 2565 ถึง วันท่ี 27 มิถุนายน 2565  โดยสามารถ
สมัครได,ทางไปรษณีย� ซ่ึงดาวน�โหลดใบสมัครทาง www.sru.ac.th  และให,ส(งเอกสารหลักฐานการรับสมัคร            
ไปยังกองการเจ,าหน,าท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี  ๒๗๒ หมู( ๙ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัด             
สุราษฎร�ธานี ๘๔๑๐๐ (สมัครงาน) โดยจะต'องส	งใบสมัครและหลักฐานถึงกองการเจ'าหน'าท่ีภายในวันสุดท'าย
ของการป;ดรับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได,ท่ี โทร. ๐  ๗๗91  332๑ , ๐8 1892 2626 

 6.  เอกสารและหลักฐานท่ีจะต'องนำมาย่ืนในวันสมัคร 
       6.๑  รูปถ(ายหน,าตรงไม(สวมหมวกและแว(นตาสีดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ(ายมาแล,วไม(เกิน ๑ ป7  
จำนวน ๑ รูป 
       6.๒  สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน ๑ ฉบับ 
       6.๓  สำเนาทะเบียนบ,าน  จำนวน ๑ ฉบับ 
       6.๔  สำเนาใบปริญญาบัตร/ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี     
ปริญญาโท  ปริญญาเอก  อย(างละจำนวน ๑ ชุด 
       6.๕  ใบรับรองแพทย�  จำนวน ๑ ฉบับ 
       6.๖  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ,ามี)  จำนวน ๑ ฉบับ 
       6.7  สำเนาหลักฐานท่ีแสดงว(าเป$นผู,ผ(านการเกณฑ�ทหาร (สด. ๘ หรือ สด. ๔๓  เป$นต,น)  
หรือได,รับการยกเว,น  จำนวน ๑ ชุด  
       6.8  สำเนาบทคัดย(อวิทยานิพนธ�หรือดุษฎีนิพนธ�  จำนวน 1 ชุด  
       6.9  หลักฐานท่ีแสดงประสบการณ�ในการทำงานหรือประสบการณ�อ่ืนๆ  จำนวน 1 ชุด 
       6.10 หลักฐานแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษท่ีมีอายุไม(เกิน 2 ป7  จำนวน 1 ฉบับ นับถึง
วันสมัครโดยจะต,องผ(านเกณฑ�การทดสอบอย(างใดอย(างหนึ่งท่ีเทียบได,กับระดับ CEFR ในระดับ C1 ดังนี้ 

เกณฑ�การทดสอบภาษาอังกฤษ 
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
วุฒิ ป.โท / ป.เอก วุฒิ ป.โท / ป.เอก 

1. TOEFL – Internet Based (คะแนนเต็ม 120) 53 79 
2. IELTS (คะแนนเต็ม 9) 5.0 6.5 
3. TOEIC (คะแนนเต็ม 990) 550 785 
4. CEFR B2 C1 
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หมายเหตุ  กรณีเกณฑ�การทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR ผู,สมัครจะต,องดำเนินการเข,ารับการทดสอบกับศูนย�ภาษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานีเท(านั้น  โดยสามารถสมัครสอบผ(านทางเว็บไซต� www.LI.sru.ac.th หรือ
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได,ท่ี 0 7791 3337 , 08 1891 7774  ซ่ึงมีค(าลงทะเบียนสอบจำนวน 300 
บาท 

7.  ประกาศรายช่ือผู'มีสิทธิ์เข'ารับการสอบคัดเลือก 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานีจะประกาศรายชื่อผู,มีสิทธิ์เข,ารับการสอบคัดเลือก                 
ในวันท่ี 11 กรกฎาคม 2565  ณ กองการเจ,าหน,าท่ี อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี                 
และทางเว็บไซต�  www.sru.ac.th 
 8. วิธีการสอบคัดเลือก 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี  จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธี ดังต(อไปนี้ 

8.1 สอบภาคความรู'ความสามารถเฉพาะตำแหน	ง   150  คะแนน ประกอบด,วย 
1) สอบวัดความรู,ทางวิชาการ (ข,อเขียน)     100  คะแนน 
2) สอบความสามารถด,านการสอน               50 คะแนน 

     8.2 สอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน	ง (สัมภาษณ0) 100 คะแนน   
        รวมคะแนน  250  คะแนน 

 9. หลักเกณฑ0และวิธีการตัดสิน 
    ผู,ท่ีถือว(าเป$นผู,สอบผ(านการคัดเลือกและได,รับการข้ึนบัญชี  จะต,องเป$นผู,ท่ีได,คะแนนใน          

การสอบภาคความรู,ความสามารถเฉพาะตำแหน(ง  ไม(ต่ำกว(าร,อยละ 60 โดยจะต,องมีคะแนนผลการสอบความรู,
ทางวิชาการไม(น,อยกว(า 60  และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน(ง (สัมภาษณ�) ไม(ต่ำกว(าร,อยละ 60  ท้ังนี้
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู,สอบผ(านการคัดเลือก เรียงลำดับจากผู,ท่ีได,คะแนนสูงสุดตามจำนวนท่ีประกาศ  
รับสมัคร  ในกรณีท่ีมีคะแนนเท(ากันจะพิจารณาค(าคะแนนท่ีสูงกว(าในการสอบภาคความรู,ความสามารถเฉพาะ
ตำแหน(ง  

10. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานีจะประกาศรายชื่อผู,สอบผ(านการคัดเลือกตามลำดับ         

ณ  กองการเจ,าหน,าท่ี  และเว็บไซต� www.sru.ac.th 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน  
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี          มิถุนายน  พ.ศ.  2565 
 

 

 
      (ผู,ช(วยศาสตราจารย� ดร.วัฒนา  รัตนพรหม) 
                     รักษาราชการแทน 
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท'ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร0ธาน ี
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเปNนพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน	งอาจารย0 

ประกาศ ณ วันท่ี         มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

คณะ สาขาวิชา / กลุ	มวิชา 
จำนวน 
(อัตรา) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน	ง 

มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 1 1. สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกหรือปริญญาโท
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารทางธุรกิจ  หรือสาขาภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข,อง 

2. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี เรื่อง เกณฑ�มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย�รับเข,าใหม( พ.ศ. 
2563  ประกาศ ณ วันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
    3. มีคุณสมบัติให,เป$นไปตามเกณฑ�มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
    4. มีประสบการณ�สอนและ / หรือ การบรรยาย
วิชาการและ / หรือ การนำเสนอผลงานวิชาการ 
ในสถาบันระดับอุดมศึกษา 
    5. มีประสบการณ�ในการทำงานวิจัยแบบบูรณาการ
และมีผลงานวิจัย / หรืออยู(ระหว(างการพัฒนาผลงาน
เพ่ือตีพิมพ�ทางวารสารวิชาการในฐานข,อมูลสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


