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เอกสารแนบทา้ยประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี  

เรื่อง ขยายการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ (เพิม่เติม) 

 

๑. คุณสมบัติทั่วไปของผูส้มัคร  ผู้สมัครต้องมีคณุสมบัติทั่วไป 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 
หรือจิตใจไม่เหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ได้ 
(๘) ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม  
วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
(๙) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการช่ัวคราวในลักษณะ
เดียวกันกับพักงานหรือพักราชการ 
(๑๐)  ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด
ที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(๑๑)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอ่ืน เพราะกระทําผิดวินัย 

๒. อัตราเงนิเดือนและสวัดิการ 
   ๒.๑ อัตราเงินเดือน ๑๒,๙๙๐ บาท/เดือน 
 ๒.๒  สวัสดิการ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

๓. การดําเนินการคัดเลือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะดําเนินการคัดเลือก ดังน้ี 

 ๓.๑ ขั้นตอนที่ ๑ พิจารณาประเมินวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา และประสบการณ์ของผู้สมัครที่ตรงกับ
คุณสมบัติและตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งต้ัง 
 ๓.๒ ขั้นตอนที่ ๒ สอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง : ทดสอบทักษะที่เก่ียวข้องกับตําแหน่ง
หน้าที่ที่ปฏิบัติ  
 ๓.๓ ขั้นตอนที่ ๓ สอบสัมภาษณ์ : ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสม ในด้านต่างๆ เช่น ทัศนคติ 
ความสนใจ ความต้ังใจ มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ และอ่ืนๆ 

๔. เกณฑ์ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ที่ได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐  
และ ได้คะแนนสัมภาษณ์ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 

/๕. กําหนดการ... 

- ๒/๕ - 
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๕. กําหนดการดําเนนิการคัดเลอืก  
การดําเนินการ วัน / เดือน / ปี 

รับสมัครทาง SUT Recruitment Online
ทางเว็บไซต์ www.recruit.sut.ac.th 

ต้ังแต่บัดน้ี – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบตามขั้นตอนที่ ๒ 
สอบวิชาเฉพาะตําแหน่ง พร้อมทั้งแจ้งวัน เวลา และสถานที่ 
ในการสอบ ทาง www.recruit.sut.ac.th 

เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ 

สอบวิชาเฉพาะตําแหน่ง เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ พรอ้มทั้งแจ้งวัน 
เวลา และสถานที่ในการสอบ ทาง www.recruit.sut.ac.th 

เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ 

ประกาศผลการคัดเลือก เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ 

๖. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ดังนี้  
 ๖.๑  ส่วนอาคารสถานท่ี 
 ประจําหน่วยย่อย งานระบบประปา 
 ตําแหน่ง   นายชา่งเทคนคิ 
 จํานวน    ๑ อัตรา (อัตราเลขที่ ลจ-๑๘) 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง/อัตราเงนิเดือน 

การศึกษา : ปวส. ทางด้านช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน หรือเทคนิคอุตสาหกรรม 

ทักษะท่ีจําเป็น : 
- มีความรู้ทางด้านช่าง 
- มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS PowerPoint, MS Word และ MS Excel 
ประสบการณ์ทํางาน : หากมีประสบการณ์ทํางานด้านซ่อมบํารุงระบบป๊ัมสูบนํ้า สูบเคมี จะได้รับพิจารณา
เป็นพิเศษ 

ภาระหนา้ทีเ่ฉพาะตําแหน่ง (โดยสังเขป) 
๑. ควบคุมระบบผลิตนํ้ารีไซเคิล ได้แก่ เตรียมสารเคมี เดินระบบป๊ัมสูบนํ้า สูบสารเคมี เข้าระบบผลิต 
ควบคุมการล้างถังกรองทราย ล้างตะกอนในถังตกตะกอน และส่งจ่ายนํ้า 
๒. บํารุงรักษาระบบผลตินํ้ารีไซเคลิ ได้แก่ บํารุงรักษาป๊ัมสูบนํ้า ป๊ัมสูบสารเคมี บํารุงรักษา เครื่องกวนสารเคมี 

 ระบบท่อส่งจ่ายสารเคมี ระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า และจัดทํารายงานคุณสมบัติจัดหาวัสดุซ่อมบํารุง
 ที่เก่ียวข้อง 

 หัวข้อสอบวิชาเฉพาะตําแหน่ง 
การบํารุงรักษาระบบป๊ัมสูบนํ้า และสูบสารเคม ี

 
- ๓/๕ - 
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คู่มือสมัครงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
เรื่อง ขยายการรับสมัครคดัเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) 
---------------------------- 

ให้สมัครผ่านทางระบบรับสมัคร SUT Recruitment Online ทางเว็บไซต์ www.recruit.sut.ac.th ภายใน
วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ โดยผู้สมัครต้องศึกษาขั้นตอนการสมัครงานจากคู่มือการสมัครงาน ทางเว็บไซต์ 
www.recruit.sut.ac.th และให้ดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

๑. การสมัครสมาชิก  
 ให้ผู้สมัครเข้าไปที่เว็บไซต์ www.recruit.sut.ac.th โดยสมัครสมาชิกเพ่ือฝากข้อมูลประวัติ ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้ โดยไม่ต้องกรอกใหม่ในครั้งถัดไป ทั้งน้ี ข้อมูลประวัติสามารถแก้ไขได้ 

๒. การฝากข้อมูลประวัติ  
 เมื่อท่านเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ให้กรอกข้อมูลประวัติให้ครบทุกหน้า ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว ประสบการณ์ 
ความสามารถ และด้านวิชาการ จากน้ัน ให้เลือกเมนู รายการเอกสาร โดยให้ผู้สมัครดําเนินการอัพโหลดไฟล์
เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครงาน ตามข้อ ๕ ในรูปแบบ PDF เท่าน้ัน ยกเว้นรูปถ่ายที่ถ่ายมาแล้ว          
ไม่เกิน ๖ เดือน ให้อัพโหลดไฟล์ในรูปแบบ JPG  

หากเอกสารหมวดใดมีมากกว่าหน่ึงหน้า ขอให้สแกนทุกหน้ารวมกันเป็นไฟล์เดียว แล้วจึงอัพโหลดข้อมูล 
ทั้งน้ี เนื่องจากเป็นเอกสารในหมวดเดียวกัน หากท่านอัพโหลดซํ้า เอกสารใหม่จะไปแทนที่เอกสารเดิม 
ซึ่งหากมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารไม่ครบถ้วน จะถือว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการสมัครงาน
ตําแหน่งดังกล่าว 

๓. การสมัคร  
 ให้เลือกเมนู ประกาศ/สมัครงาน แล้วเลือก สมัคร ในตําแหน่งที่ท่านประสงค์จะสมัคร ทั้งน้ี ขอให้ผู้สมัคร
โปรดอ่านรายละเอียดตําแหน่งงาน หากมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ ให้เลือกสมัคร และยืนยันข้อมูล
การสมัคร เป็นอันเสร็จสิ้นการสมัคร และมหาวิทยาลัยจะได้รับข้อมูลการสมัครงานของท่านในตําแหน่งดังกล่าว
เป็นที่เรียบร้อย ทั้งน้ี ผู้สมัครสามารถตรวจสอบการสมัครงานของท่านที่สมัครได้ โดยเลือกเมนู งานท่ีสมัคร 
และ เลือกเมนู เอกสาร/ข้อมูลที่ใช้สมัคร เพ่ือตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ในการสมัครว่าครบถ้วนหรือไม่ 

/เง่ือนไข... 
- ๔/๕ - 
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๔. เงื่อนไขการสมัคร 
๔.๑  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ 

รับสมัคร โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร                      
คือ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓   

๔ .๒   ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและตรงตามความเป็นจริง                      
กรณีเกิดข้อผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครทุกกรณี เช่น การอัพโหลดไฟล์เอกสารและหลักฐานไม่สมบูรณ์      
หรือตรวจสอบภายหลังพบว่า หลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบยื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร 
มหาวิทยาลัยจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครต้ังแต่ต้น  

- กรณีอัพโหลดเอกสารและหลักฐานการสมัครงานไม่ครบถ้วน หรือเอกสารไม่สมบูรณ์ จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ -
 

๕. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครงาน  
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องอัพโหลดในรายการเอกสาร ขอให้scanเป็น pdf file และเอกสารต้องชัดเจน  
โดยให้ผู้สมัครย่ืนเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครงาน ดังน้ี 

 

 

หากมีข้อสงสัยเก่ียวกับการรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง สามารถสอบถามได้ที่                 
งานบริหารงานบุคคล  ส่วนทรัพยากรบุคคล ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ -๔๔๒๒ -๔๐๖๕  และกรณี                 
มีข้อสงสัยเก่ียวกับระบบรับสมัคร SUT Recruitment Online สามารถสอบถามได้ที่ งานสารสนเทศบุคคล               
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๒๒-๓๖๕๐  

 
ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
- ๕/๕ - 

ลําดับ รายการเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครงาน สถานะ

๕.๑ รูปถ่ายที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน (กรุณาอัพโหลดไฟล์ในรูปแบบ JPG เท่าน้ัน) จําเป็น

๕.๒ สําเนาหนังสือแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่ทางสถานศึกษาออกให้ว่าสําเร็จ
การศึกษาแล้ว จํานวน ๑ ฉบับ และ สําเนาใบปริญญาบัตรหรือสําเนาหนังสือรับรอง
จบการศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ

จําเป็น 

๕.๓ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ และ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตร
ประจําตัวข้าราชการ จํานวน ๑ ฉบับ/สําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) กรณี
ชาวต่างชาติ 

จําเป็น 

๕.๔ สําเนาหลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร (กรณชีาย) เช่น สด.๘ / สด.๔๓ จําเป็น

๕.๕ เอกสารใบผ่านงานตามที่ได้กรอกข้อมูลประสบการณ์ทํางาน จําเป็น

๕.๖ สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ – สกุล  ใบสําคญัการสมรส  
(กรณีช่ือ-สกลุ ไม่ตรงกับสําเนาหนังสือแสดงผลการศึกษา)

จําเป็น 

๕.๗ สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ – สกุล  ใบสําคญัการสมรส จําเป็น

๕.๘ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ถ้ามี

๕.๙ ประวัติส่วนตัวโดยย่อ (CV) ถ้ามี


