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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เป็นการภายใน ครั้งที ่๑/๒๕๖๔ 

 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

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

๑.๒ คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้ 
(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  
(๒) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(๓) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๔) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
(๕) ไม่เป็น หรือ เคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) ไม่เป็นผู้มีความประพฤตเิสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๗) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีกาย 
หรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ 
(๘) ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม  
วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
(๙) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะ
เดียวกันกับพักงานหรือพักราชการ 
(๑๐)  ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด
ที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(๑๑)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื่น เพราะกระท าผิดวินัย 

๒. อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ 
   ๒.๑ อัตราเงินเดือน ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒.๒  สวัสดิการ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 
 
 
 
 

/๓. การด าเนินการ... 

- ๒/๖ - 
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๓. การด าเนินการคัดเลือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะด าเนินการคัดเลือก ดังนี้ 
 ๓.๑ ขั้นตอนที่ ๑ พิจารณาประเมินวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา และประสบการณ์ของผู้สมัครที่ตรงกับ
คุณสมบัติและต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 
 ๓.๒ ขั้นตอนที่ ๒ สอบข้อเขียน (วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง) : ทดสอบทักษะที่
เกี่ยวข้องกับต าแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติ  
 ๓.๓ ขั้นตอนที่ ๓ สอบสัมภาษณ์ : ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสม ในด้านต่างๆ เช่น ทัศนคติ 
ความสนใจ ความตั้งใจ มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ และอ่ืนๆ 

๔. เกณฑ์ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียน (คะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง) 
 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ และ ได้คะแนนสัมภาษณ์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 

๕. ก าหนดการด าเนินการคัดเลอืก  
 

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

ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำมข้ันตอนที่ ๒ สอบข้อเขียน 
 ทำงเว็บไซต์ www.recruit.sut.ac.th 

13 มกราคม 2565 

สอบข้อเขียน (วิชำควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง) 17 มกราคม 2565 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ พร้อมทั้งแจ้งวัน เวลำ 
และสถำนที่ในกำรสอบ ทำงเว็บไซต์ www.recruit.sut.ac.th 

21 มกราคม 2565 

๖. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ดังนี้  
 ๖.๑ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) 
 ประจ าหน่วยย่อย งานการเงินและพัสดุ ประจ าส านักงานบริหารศูนย์อพ.สธ.คลองไผ่ มทส. 
 ต าแหน่ง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 จ านวน    ๑ อัตรา (อัตราเลขที่ ลจ-๑๗๔) 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง/อัตราเงินเดือน 

การศึกษา : ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ การเงิน หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เงินเดือน  ๑๗,๔๐๐ บาท/เดือน 

ภาระหน้าที่เฉพาะต าแหน่ง (โดยสังเขป) 
1. จัดท าดูแลรับผิดชอบระบบเงินส ารองจ่าย และเงินสดในมือ 
2. รวบรวมเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายส่งคืนมหาวิทยาลัย 
3. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเดือนให้ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 
4. ประสานงานการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ และการปรับปรุงและการก่อนสร้างอาคารสถานที่ 
5. ควบคุมทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์  
6. เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลืองส านักงาน 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการส านักงาน และผู้บริหารศ  นย   

/๖.๒ ศ นย อนุรักษ ... 

- ๓/๖ - 
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     ๖.๒ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
 ประจ าหน่วยย่อย งานบริหารสินทรัพย์ ประจ าส านักงานบริหารศูนย์ อพ.สธ.คลองไผ่ มทส. 
 ต าแหน่ง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 จ านวน    ๑ อัตรา (อัตราเลขที่ ลจ-๑๗๕) 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง/อัตราเงินเดือน 

การศึกษา : ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เงินเดือน  ๑๗,๔๐๐ บาท/เดือน 

ภาระหน้าที่เฉพาะต าแหน่ง (โดยสังเขป) 
 
 

1. ประสำนงำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกเพ่ือมำใช้พ้ืนที่ 
2. ประสำนกำรจัดกิจกรรมโครงกำรควำมร่วมมือกับส ำนักวิชำต่ำงๆ 
3. จัดกิจเพ่ือก่อให้เกิดรำยได้ ได้แก่ กำรจัดตลำดนัดชุมชนคนในท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมด้ำนกำรตลำดเพ่ือจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของศูนย์ 
5. รวบรวมและควบคุมกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์  
6. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำยจากผู้จัดการส านักงาน และผู้บริหารศูนย์ 

 
๖.๓ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) 

 ประจ าหน่วยย่อย งานจัดฝึกอบรม ประจ าส านักงานบริหารศูนยอ์พ.สธ.คลองไผ่ มทส. 
 ต าแหน่ง   พนักงานธุรการ 
 จ านวน    ๑ อัตรา (อัตราเลขที่ ลจ-๑๗๖) 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง/อัตราเงินเดือน 

การศึกษา : ปวส. ทางด้านเทตโนโลยีสารสนเทศ หรือทางด้านคอมพิวเตอร  

เงินเดือน  ๑๒,๙๙๐ บาท/เดือน 

ภาระหน้าที่เฉพาะต าแหน่ง (โดยสังเขป) 
1. ประสำนงำนกำรจัดฝึกอบรม 
2. ช่วยจัดเตรียมกำรจัดฝึกอบรม และจัดกำรอบรม 
3. ดูแลต้อนรับผู้มำศึกษำดูงำน 
4. ดูแลจัดเตรียมกิจกรรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) 
5. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้จัดกำรส ำนักงำน และผู้บริหำรศูนย์ 

 
 

 
 

 
 
 
 

/ค ่มือ... 
- ๔/๖ - 
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คู่มือสมัครงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เป็นการภายใน  

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ 
---------------------------- 

ให้สมัครผ่านทางระบบรับสมัคร SUT Recruitment Online ทางเว็บไซต์ www.recruit.sut.ac.th ภายใน
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ โดยผู้สมัครต้องศึกษาขั้นตอนการสมัครงานจากคู่มือการสมัครงาน ทางเว็บไซต์ 
www.recruit.sut.ac.th และให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

๑. การสมัครสมาชิก  
 ให้ผู้สมัครเข้าไปที่เว็บไซต์ www.recruit.sut.ac.th โดยสมัครสมาชิกเพ่ือฝากข้อมูลประวัติ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว
จะถูกบันทึกไว้ 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 ขอให้สแกนทุกหน้ารวมกันเป็นไฟล์เดียว แล้วจึงอัพโหลดข้อมูล ทั้งนี้ 
เนื่องจากเป็นเอกสารในหมวดเดียวกัน หากท่านอัพโหลดซ้ า เอกสารใหม่จะไปแทนที่เอกสารเดิม ซึ่งหาก
มหาวิทยาลัยได้รับเอกสารไม่ครบถ้วน จะถือว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการสมัครงานต าแหน่ง
ดังกล่าว 

๓. การสมัคร  
 ให้เลือกเมนู ประกาศ/สมัครงาน แล้วเลือก สมัคร ในต าแหน่งที่ท่านประสงค์จะสมัคร ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัคร
โปรดอ่านรายละเอียดต าแหน่งงาน หากมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ ให้ เลือกสมัคร และยืนยันข้อมูล
การสมัคร เป็นอันเสร็จสิ้นการสมัคร และมหาวิทยาลัยจะได้รับข้อมูลการสมัครงานของท่านในต าแหน่งดังกล่าว
เป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบการสมัครงานของท่านที่สมัครได้ โดยเลือกเมนู งานที่สมัคร 
และ เลือกเมน ูเอกสาร/ข้อมูลที่ใช้สมัคร เพ่ือตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ในการสมัครว่าครบถ้วนหรือไม่ 

 

 

 

 /๔. เงื่อนไข... 
- ๕/๖ - 

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

รับสมัคร โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้ มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร                                   
คือ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ 

๔ .๒   ผู้ สมัครต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครให้ ถู กต้ องครบถ้วนและตรงตามความเป็ นจริ ง                         
กรณีเกิดข้อผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครทุกกรณี เช่น การอัพโหลดไฟล์เอกสารและหลักฐานไม่สมบูรณ์      
หรือตรวจสอบภายหลังพบว่า หลักฐานซึ ่งผู ้สมัครสอบยื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร 
มหาวิทยาลัยจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครตั้งแต่ต้น  

- กรณีอัพโหลดเอกสารและหลักฐานการสมัครงานไม่ครบถ้วน หรือเอกสารไม่สมบูรณ์ จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ - 
 

๕. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครงาน  
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องอัพโหลดในรายการเอกสาร ขอให้scanเป็น pdf file และเอกสารต้อง
ชัดเจน   โดยให้ผู้สมัครยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครงาน ดังนี้ 

 

 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัครและคุณสมบัติ เฉพาะต าแหน่ง สามารถสอบถามได้ที่                     
งานบริหารงานบุคคล ส่วนทรัพยากรบุคคล ทางเพจ facebook ร่วมงานกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : 
Looking for Talent to join SUT หรือ โทร. ๐๔๔-๒๒๓๘๖๑ 

 
ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
 

- ๖/๖ - 

ล าดับ รายการเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครงาน สถานะ 

๕.๑ รูปถ่ายที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน (กรุณาอัพโหลดไฟล์ในรูปแบบ JPG เท่านั้น) จ าเป็น 

๕.๒ ส าเนาหนังสือแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่ทางสถานศึกษาออกให้ว่าส าเร็จ
การศึกษาแล้ว จ านวน ๑ ฉบับ และ ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือส าเนาหนังสือรับรอง
จบการศึกษา จ านวน ๑ ฉบับ 

จ าเป็น 

๕.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ และ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตร
ประจ าตัวข้าราชการ จ านวน ๑ ฉบับ/ส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) กรณี
ชาวต่างชาติ 

จ าเป็น 

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

๕.๕ เอกสารใบผ่านงานตามที่ได้กรอกข้อมูลประสบการณ์ท างาน จ าเป็น 

๕.๖ แบบขออนุญาตหน่วยงาน จ านวน ๑ ฉบับ (กรณีพนักงานประจ า มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี) 

จ าเป็น 

๕.๗ ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  ใบส าคัญการสมรส จ าเป็น 

๕.๘ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ถ้ามี 

๕.๙ ประวัติส่วนตัวโดยย่อ (CV) ถ้ามี 


	848fc5400fae9f73840afc807bc70e25c34c1a240f7b1ba5f8b47aaa761a25a1.pdf
	4892886bca37fe74a110aa453e0b80aaee9e83722c5fe433eb77e7d3ae37e264.pdf

