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๔. ก าหนดการด าเนินการคัดเลอืก  
 

การด าเนินการ วัน / เดือน / ปี 
รับสมัครทาง SUT Recruitment Online 
ทางเว็บไซต์ www.recruit.sut.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
ทางเว็บไซต์ www.recruit.sut.ac.th 

สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนกุมภาพันธ์ 256๕ 

สอบสัมภาษณ์ สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนกุมภาพันธ์ 256๕ 
ประกาศผลการคัดเลือก 
ทางเว็บไซต์ www.recruit.sut.ac.th 

สัปดาห์ที่ ๔ ของเดือนกุมภาพันธ์ 256๕ 

 
 

๕.๒ ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

 ประจ าหน่วยย่อย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 ต าแหน่ง       ผู้ช่วยสอนและวิจัย 

 จ านวน        ๑ อัตรา  (ลจ-๑๓๙) 

 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง/อัตราเงินเดือน 
 

การศึกษา :  
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 

ทักษะท่ีจ าเป็น : 
- มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย ๒.๗๕ ขึ้นไป 
- มีศักยภาพในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป อย่างน้อยที่สุดในระดับปริญญาโท ซึ่งเป็นคุณวุฒิ 
  ขั้นต่ าที่สุด ในคุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่สามารถได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย  

 

อัตราเงินเดือน  ๒๑,๘๐๐ บาท/เดือน 

ภาระหน้าที่เฉพาะต าแหน่ง 
ช่วยประสานงานและการเตรียมความพร้อมที ่เกี ่ยวข้องกับงานสอนและงานวิจัย ช ่วยงานสอน
ปฏิบัติการ และช่วยงานวิจัย ตรวจการบ้าน ประสานงานโครงการที่สาขาวิชารับผิดชอบ และงานอ่ืนๆ
ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 

/คู่มือสมัคร… 
 

- ๓/๕ - 
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คู่มือสมัครงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งผู้ช่วยสอนและวิจัย 

 คร้ังที่ ๑๑/๒๕๖๔ (เพ่ิมเติม) 
---------------------------- 

ให้สมัครผ่านทางระบบรับสมัคร SUT Recruitment Online ทางเว็บไซต์ www.recruit.sut.ac.th ภายใน
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยผู้สมัครต้องศึกษาขั้นตอนการสมัครงานจากคู่มือการสมัครงาน ทางเว็บไซต์ 
www.recruit.sut.ac.th และให้ด าเนินการตามข้ันตอน 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 โดยให้ผู้สมัครด าเนินการอัพโหลดไฟล์
เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครงาน ตามข้อ ๕ ในรูปแบบ PDF เท่านั้น ยกเว้นรูปถ่ายที่ถ่ายมาแล้ว          
ไม่เกิน ๖ เดือน ให้อัพโหลดไฟล์ในรูปแบบ JPG  

หากเอกสารหมวดใดมีมากกว่าหนึ่งหน้า ขอให้สแกนทุกหน้ารวมกันเป็นไฟล์เดียวแล้ว จึงอัพโหลดข้อมูล 
ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นเอกสารในหมวดเดียวกัน หากท่านอัพโหลดซ้ า เอกสารใหม่จะไปแทนที่เอกสารเดิม 
ซึ่งหากมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารไม่ครบถ้วน จะถือว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการสมัครงาน
ต าแหน่งดังกล่าว 

๓. การสมัคร  
 ให้เลือกเมนู ประกาศ/สมัครงาน แล้วเลือก สมัคร ในต าแหน่งที่ท่านประสงค์จะสมัคร ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัคร
โปรดอ่านรายละเอียดต าแหน่งงาน หากมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ ให้เลือกสมัคร และยืนยันข้อมูลการ
สมัคร เป็นอันเสร็จสิ้นการสมัคร และมหาวิทยาลัยจะได้รับข้อมูลการสมัครงานของท่านในต าแหน่งดังกล่าวเป็น
ที่เรียบร้อย ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบการสมัครงานของท่านที่สมัครได้ โดยเลือกเมนู งานที่สมัคร และ 
เลื อกเมนู  เอกสาร/ข้อ มูลที่ ใช้ ส มัคร เพ่ื อตรวจสอบข้อมู ลที่ ใช้ ในการสมัครว่าครบถ้ วนหรือไม่                  
หากต้องการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมข้อมูลหลังจากกดยืนยันสมัคร ให้ท่านด าเนินการกดลบต าแหน่งที่ได้
สมัครไว้ เม่ือเปลี่ยนแปลงข้อมูลเรียบร้อยให้กดยืนยันการสมัครในต าแหน่งที่ท่านประสงค์ใหม่อีกครั้ง               
หากท่านไม่ด าเนินตามขั้นตอนดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยจะถือว่าท่านยืนยันการสมัครโดยใช้ข้อมูลเดิม 

 
 
 

- ๕/๖ - 

http://www.recruit.sut.ac.th/
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๔. เงื่อนไขการสมัคร 
๔.๑  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ 

รับสมัคร โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร                                   
คือ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

๔.๒  ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและตรงตามความเป็นจริง                         
กรณีเกิดข้อผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครทุกกรณี เช่น การอัพโหลดไฟล์เอกสารและหลักฐานไม่สมบูรณ์      
หรือตรวจสอบภายหลังพบว่า หลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบยื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร 
มหาวิทยาลัยจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครตั้งแต่ต้น  

- กรณีuploadเอกสารและหลักฐานการสมัครงานไม่ครบถ้วน หรือเอกสารไม่สมบูรณ์ จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ - 
 

๕. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครงาน  
 ให้ผู้สมัครยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครงาน ดังนี้ 

 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัครและคุณสมบัติ เฉพาะต าแหน่ง สามารถสอบถามได้ที่                    
งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนทรัพยากรบุคคล ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๒๒-๓๘๖๑ และกรณี                     
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบรับสมัคร SUT Recruitment Online สามารถสอบถามได้ที่ งานสารสนเทศบุคคล               
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๒๒-๔๗๗๔  

 

ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

 
 

- ๕/๕ - 

ล าดับ รายการเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครงาน สถานะ 

๕.๑ รูปถ่ายที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน (กรุณาอัพโหลดไฟล์ในรูปแบบ JPG เท่านั้น) จ าเป็น 

๕.๒ ส าเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่ได้รับอนุมัติส าเร็จการศึกษาจาก
สภามหาวิทยาลัย โดยระบุสาขาวิชาและวันที่ที่ส าเร็จการศึกษา 

จ าเป็น 

๕.๓ ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่ทางสถานศึกษาออกให้ว่าส าเร็จ
การศึกษาแล้ว จ านวน ๑ ฉบับ  

จ าเป็น 

๕.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) กรณี
ชาวต่างชาติ 

จ าเป็น 

๕.๕ ส าเนาบัตรทะเบียนบ้าน จ าเป็น 

๕.๖ ส าเนาหลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร (กรณีชาย) เช่น สด.๘ / สด.๔๓ จ าเป็น 

๕.๗ ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  ใบส าคัญการสมรส ถ้ามี 

๕.๘ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ถ้ามี 

๕.๙ ประวัติส่วนตัวโดยย่อ (CV) ถ้ามี 


