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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เร่ือง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 

สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป เป็นการภายใน คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 
-------------------------- 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ ๑๗๑๑/๒๕๖๒ เรื่อง 
มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป เป็นการภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

หน่วยงาน ตำแหน่ง 
จำนวน 
(อัตรา) 

สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและภาษา  
ประจำหน่วยย่อย  โรงเรียนสุรวิวัฒน ์มทส. 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
(อัตราเลขที่ ป-๘๒๓) 

๑ 

 รวม ๑ 
 

รายละเอียดคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง อัตราเงินเดือน สวัสดิการ 
และคู่มือการสมัครงาน เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

                   

(รองศาสตราจารย์ สพญ. ดร.ศจีรา  คุปพิทยานันท์) 
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

           ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน  

สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป เป็นการภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 

 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

๑.๑ คุณสมบัติผู้ท่ีมีสิทธิ์สมัครงาน  
 ( ๑ ) เป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปหรือลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 ( ๒ ) เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และรวมถึงลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
หน่วยงานวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แก่ เทคโนธานี สุรสัมมนาคาร ฟาร์มมหาวิทยาลัย 
และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

๑.๒ คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้ 
(๑) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  
(๒) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(๓) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๔) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
(๕) ไม่เป็น หรือ เคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๗) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีกาย 
หรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ 
(๘) ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม  
วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
(๙) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะ
เดียวกันกับพักงานหรือพักราชการ 
(๑๐)  ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด
ที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(๑๑)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื่น เพราะกระทำผิดวินัย 

๒. อัตราเงินเดือนและสวัดิการ 
   ๒.๑ อัตราเงินเดือน ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 ๒.๒  สวัสดิการ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

๓. การดำเนินการคัดเลือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะดำเนินการคัดเลือก ดังนี้ 

 ๓.๑ ขั้นตอนที่ ๑ พิจารณาประเมินวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา และประสบการณ์ของผู้สมัครที่ตรงกับ
คุณสมบัติและตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 

 /๓.๒ ขั้นตอนที่ ๒... 

- ๒/๖ - 
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 ๓.๒  ขั ้นตอนที ่ ๒  สอบวิชาความรู ้ความสามารถทั ่ว ไป (สอบข้อ เขียน ) : รายวิชาที ่สอบ 
   ๑) การคิดคำนวณ ๒) การใช้เหตุผล ๓) ความรู้ทั่วไป ๔) ภาษาไทย ๕) ภาษาอังกฤษ  
  ๖) แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ และ สอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 
   : ทดสอบทักษะที่เก่ียวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติ  
 ๓.๓ ขั้นตอนที่ ๓ สอบสัมภาษณ์ : ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสม ในด้านต่างๆ เช่น ทัศนคติ 
ความสนใจ ความตั้งใจ มนษุยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ และอ่ืนๆ 

๔. เกณฑ์ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ที่ได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) และวิชาความรู้
ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง รวมกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐ ทั ้งนี ้ ต้องได้คะแนนวิชาความรู้
ความสามารถท่ัวไป ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔๐ คะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 
และ ได้คะแนนสัมภาษณ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ 
๕. กำหนดการดำเนินการคัดเลอืก  

การดำเนินการ วัน / เดือน / ปี 
รบัสมคัรทาง SUT Recruitment Online 
ทางเว็บไซต์ www.recruit.sut.ac.th 

ตัง้แต่บดันี้ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิส์อบตามขัน้ตอนที ่๒ สอบขอ้เขยีน
และสอบวชิาเฉพาะต าแหน่ง พรอ้มทัง้แจง้วนั เวลา และ
สถานทีใ่นการสอบ ทาง www.recruit.sut.ac.th 

เมื่อสถานการณ์เขา้สูภ่าวะปกต ิ

สอบขอ้เขยีน และสอบวชิาเฉพาะต าแหน่ง เมื่อสถานการณ์เขา้สูภ่าวะปกต ิ
ประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ์ พรอ้มทัง้แจง้วนั  
เวลา และสถานทีใ่นการสอบ ทาง www.recruit.sut.ac.th 

เมื่อสถานการณ์เขา้สูภ่าวะปกต ิ

ประกาศผลการคดัเลอืก เมื่อสถานการณ์เขา้สูภ่าวะปกต ิ

๖. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้  
 สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา 
 ประจำหน่วยย่อย โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มทส. 
 ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 จำนวน    ๑ อัตรา (อัตราเลขที่ ป-๘๒๓) 

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/อัตราเงินเดือน 
การศึกษา : ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ 
ทักษะท่ีจำเป็น : 
- มีความรู้ความสามารถด้านงานบริหารทั่วไป มีความสามารถในการเขียนรายงาน และการนำเสนอต่อที่ประชุม 
- มีความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล 
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 
อัตราเงินเดือน ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 

/๓.๒ ภาระหน้าที.่.. 
- ๓/๖ - 
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ภาระหน้าที่เฉพาะตำแหน่ง (โดยสังเขป) 
๑. งานการเงิน งานประชุม งานสารบรรณ 
๒. ร่างโต้ตอบหนังสือ โครงการ กิจกรรม และงบประมาณโครงการ 
๓. เตรียมการต้อนรับและพิธีการ ดำเนินการต่างๆ ในการประชุม 
๔. รวบรวมข้อมูลสถิติด้านบุคคล และจัดระบบการดูแลควบคุมการเบิกจ่าย 
๕. ดูแลการใช้ห้องเรียน และห้องประชุมภายในโรงเรียน 
๖. จัดทำและติดตามข้อมูลการเงินประเภทต่างๆ สอดรับกับระบบการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย 
๗. งบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปี/ รายงานการใช้งบประมาณของโรงเรียน 
๘. ประสานและดำเนินการที่เก่ียวข้อง 

หัวข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง  
๑. ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การบุคคล 
๒. การเขียนหนังสือราชการ บันทึกภายในภายนอก การจัดทำโครงการและค่าใช้จ่าย และการนำเสนอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๔/๖ - 
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คู่มือสมัครงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 

สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป เป็นการภายใน คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 
---------------------------- 

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

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

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

หากเอกสารหมวดใดมีมากกว่าหนึ่งหน้า ขอให้สแกนทุกหน้ารวมกันเป็นไฟล์เดียว แล้วจึงอัพโหลดข้อมูล 
ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นเอกสารในหมวดเดียวกัน หากท่านอัพโหลดซ้ำ เอกสารใหม่จะไปแทนที่เอกสารเดิม 
ซึ่งหากมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารไม่ครบถ้วน จะถือว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการสมัครงาน
ตำแหน่งดังกล่าว 

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

 

 

/เงื่อนไข... 
- ๕/๖ - 

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


2.ประกาศรับสมคัร263 แกไ้ข 4/28/2020 ผูรั้บผิดชอบ รษา 

๔. เงื่อนไขการสมัคร 

๔.๑  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ 
รับสมัคร โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร                                   
คือ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓   

๔.๒  ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและตรงตามความเป็นจริง                         
กรณีเกิดข้อผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครทุกกรณี เช่น การอัพโหลดไฟล์เอกสารและหลักฐานไม่สมบูรณ์      
หรือตรวจสอบภายหลังพบว่า หลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบยื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร 
มหาวิทยาลัยจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครตั้งแต่ต้น  

- กรณีอัพโหลดเอกสารและหลักฐานการสมัครงานไม่ครบถ้วน หรือเอกสารไม่สมบูรณ์ จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ - 
 

๕. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครงาน  
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องuploadในรายการเอกสาร ขอให้scanเป็น pdf file และเอกสารต้องชัดเจน  
โดยให้ผู้สมัครยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครงาน ดังนี้ 

 

 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัครและคุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่ง สามารถสอบถามได้ที่                     
งานบริหารงานบุคคล ส่วนทรัพยากรบุคคล ทางเพจfacebook ร่วมงานกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : 
Looking for Talent to join SUT ขอให้ท่านกดlikeหน้าเพจดังกล่าว เพ่ือติดตามข้อมูลข่าวสารการรับสมัคร 

 
ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
- ๖/๖ - 

ลำดับ รายการเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครงาน สถานะ 

๕.๑ รูปถ่ายที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน (กรุณาอัพโหลดไฟล์ในรูปแบบ JPG เท่านั้น) 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 (กรณีชาย) เช่น สด.๘ / สด.๔๓ จำเป็น 

๕.๕ เอกสารใบผ่านงานตามที่ได้กรอกข้อมูลประสบการณ์ทำงาน จำเป็น 

๕.๖ สำเนาบัตรประจำตวัพนักงานหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีจำนวน ๑ ฉบับ จำเป็น 

*๕.๗ แบบขออนุญาตหน่วยงาน จำนวน ๑ ฉบับ (เฉพาะพนักงานประจำเท่านั้น) 
ขอให้ดำเนินการแนบให้เรียบร้อยภายในวันปิดรับสมัคร ไม่อนุญาตให้ส่งเพ่ิมเติมในภายหลัง  

จำเป็น 

๕.๘ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  ใบสำคัญการสมรส จำเป็น 

๕.๙ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ถ้ามี 

๕.๑๐ ประวัติส่วนตัวโดยย่อ (CV) ถ้ามี 


