
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพือ่จ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  

(สายสนับสนุน)  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙  
.......................................................................... 

 

ด้วยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  
เพ่ือจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป จํานวน ๑ อัตรา  สังกัด สํานักงานวิทยาเขต  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ้ืนท่ีในเมือง ตําบลกาฬสินธุ์ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ์ 

ฉะนั้น อํานาจตามความในมาตรา ๒๕ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๑/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ครั้งท่ี 
๑/๒๕๕๙  โดยมีรายละเอียดต่อไปนี ้
 

๑. ตําแหน่งท่ีรับสมัคร   
 (๑) ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  จํานวน   ๑ อัตรา  
    รวมท้ังสิ้น  จํานวน  ๑ อัตรา 

๒. อัตราค่าตอบแทน 
 คุณวุฒิปริญญาตร ี  ๑๗,๑๒๐ บาท 

๓. คุณสมบัติท่ัวไป ดังนี ้
  (๑)  มีสัญชาติไทย  
 (๒)  เพศชาย / หญิง 
 (๓)  มีสุขภาพดี  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  ความประพฤติเรียบร้อยสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 
 (๔)  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  หรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ 
 (๕)  อายุไม่ต่ํากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๖๐  ปีบริบูรณ์ 
 (๖)  ท้ังนี้  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  จะดําเนินการรับสมัคร เฉพาะผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีวุฒิ
การศึกษาตรงตามท่ีระบุไว้เท่านั้น 

 /สําหรับ … 



 

- ๒ - 

  สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ท่ี นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันท่ี ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
 

๔. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
 (๑) ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ใน
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี ้ 

๕. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
ผูป้ระสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 

ตั้งแต่วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ แผนกงานทรัพยากรบุคคลและนิติกร 
งานบริหารทรัพยากร ชั้น๒ อาคาร๑ ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ น. 
ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)   

๖. เอกสารและหลักฐานท่ีจะต้องนํามาย่ืนในวันสมัคร 
(๑)  สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสําเนาใบปริญญาบัตร ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย ว่าสําเร็จการศึกษาไม่หลังวันท่ีรับสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ (พร้อมฉบับจริง) 
(๒)  สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้มีอํานาจ 

ว่าสําเร็จการศึกษาไม่หลังวันท่ีรับสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ (พร้อมฉบับจริง) 
(๓)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดํา ขนาด ๓ x ๔ ซ.ม.  

ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ รูป  
(๔)  สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑  ฉบับ  (พร้อมฉบับจริง) 
(๕)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีระบุเลขบัตร 

ประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)   
  (๖)  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการเท่านั้น ออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน 
นับถึงวันสมัคร 

 (๗) สําเนาหนังสืออนุญาตให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจากหน่วยงาน ในกรณีท่ีเป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ชั่วคราว สังกัด มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
  (๘) หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สําหรับเพศชาย) จํานวน ๑ ฉบับ 

(๙)  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือสําคัญ การเปลี่ยนชื่อตัว  
หรือชื่อสกุล   จํานวน ๑ ฉบับ 
 

/(๑๐) ผู้สมัคร...
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(๑๐) ผู ้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ

รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง 
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ใน
กรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของ     
ตําแหน่งท่ีสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
ครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า สําเนาถูกต้องและ
ลงชื่อกํากับไว้ด้วย 

๗. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธเิข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  
    มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันท่ี ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ แผนกงานทรัพยากรบุคคลและนิติกร งานบริหารทรัพยากร และท่ีเว็บไซต ์
http://www.ksu.ac.th ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป 

๘. วัน เวลา และสถานท่ี การสรรหาและเลือกสรร 
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันท่ี ๑๑ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐  
ตามตารางกําหนดการสรรหาและเลือกสรร แนบท้ายประกาศฉบับนี ้

๙. วิธีการสรรหาและเลือกสรร  
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรร ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป คะแนน
เต็ม ๑๐๐ คะแนน และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง โดยการสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม ๑๐๐ 
คะแนน และการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี ้

๑๐. หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน 
 ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนการสอบภาคความรู้
ความสามารถท่ัวไป ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ และการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง การสอบ
ปฏิบัติ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ และการสอบสัมภาษณ์ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐     
 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได้ โดยเรียงลําดับท่ีจากผู้ท่ีได้คะแนนการสอบภาค
ความรู้ความสามารถท่ัวไป และการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่
ในลําดับท่ีสูงกว่า และหากคะแนนการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป และการสอบภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง เท่ากันให้ถือว่าผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า 
 
 
 

 
/๑๑. การประกาศ...



 
 

- ๔ - 

๑๑. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันท่ี ๑๙ 

มกราคม ๒๕๖๐ ณ แผนกงานทรัพยากรบุคคลและนิติกร งานบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
และทางเว็บไซต์  http://www.ksu.ac.th การสรรหาและเลือกสรรครั้ งนี้ ไม ่รับ โอนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาจากส่วนราชการอ่ืน  
 

๑๒. การจ้างและการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
 ๑๒.๑ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จะจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามจํานวนอัตราท่ีกําหนด และ
ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมารายงานตัว ณ แผนกงานทรัพยากรบุคคลและนิติกร งานบริหาร
ทรัพยากร อาคาร ๑ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ๖๒/๑ ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือทําสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ (ในวัน
และเวลาราชการ) หากไม่มาตามกําหนดถือว่าสละสิทธิ ์และเริ่มปฏิบัติหน้าท่ีในวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
 ๑๒.๒ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ป ี
นับตั้งแต่วันท่ีได้ประกาศข้ึนบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันอีก และได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่าน
การสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีการสรรหาและเลือกสรรได้ครั้งก่อนเป็นการยกเลิก และในอายุบัญชี
ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อท่ีได้ข้ึนบัญชีไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีของผู้นั้นด้วย 
คือ 
  ๑๒.๒.๑ ผู้นั้นได้รับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในตําแหน่งท่ีสอบได ้
  ๑๒.๒.๒ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตําแหน่งท่ีสอบได ้
  ๑๒.๒.๓ ผู้นั้นไม่มารายงานเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาท่ีกําหนด 
  ๑๒.๒.๔ ผู้นั้นไม่มาปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามกําหนดวัน เวลา ท่ีกําหนด 
 ๑๒.๓ ในกรณีท่ีผู้สรรหาและเลือกสรรได้รายใดเปลี่ยนท่ีอยู่ หากไม่มีการติดต่อแจ้งการเปลี่ยนท่ีอยู่
อันเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ไม่อาจเรียกตัวเพ่ือจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาได้จะถือว่า 
เป ็นความบกพร่องของผู ้สรรหาและเลือกสรรได ้และจะยื่นคําร ้องขอรับการจ ้างเป็นพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาในภายหลังเม่ือพ้นกําหนดให้มารายงานตัวแล้วไม่ได้ 
 ๑๒.๔ ในกรณีท่ีมีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรมากกว่าจํานวนตําแหน่งว่างท่ีมี และภายหลังมี
ตําแหน่งว่างลักษณะเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณา จัดจ้างผู้ท่ีผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรท่ีเหลืออยู่ดังกล่าวตามการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร หรืออาจดําเนินการ  
สรรหาและเลือกสรรใหม่ก็ได ้

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๑  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
                 
 

                                    (รองศาสตราจารย์จิระพันธ์  ห้วยแสน) 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์



- ๕ - 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสนิธุ์ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าการสรรหาและเลือกสรรเพือ่จ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
(สายสนับสนุน)  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙  ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

..................................................  

ตําแหน่งท่ี ๑.  ช่ือตําแหน่ง   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  จํานวน  ๑  อัตรา   

  หน่วยงานท่ีบรรจุ  สํานักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ 
ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  คุณวุฒิ   สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการจัดการ หรือ ด้านการบัญชี หรือ 
    ด้านการตลาด หรือ ด้านคอมพิวเตอร์ หรือ ด้านบริหารธุรกิจ 

  อัตราค่าตอบแทน  ๑๗,๑๒๐   บาท  

  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
   ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการจัดการ หรือ ด้านการบัญชี หรือ 
       ด้านการตลาด หรือ ด้านคอมพิวเตอร์ หรือ ด้านบริหารธุรกิจ 
   ๒. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ร่วมงานและประสานงานกับบุคลอ่ืนได้ดีและ 
       มีใจรักในการงานบริการ 
    ๓. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตลอดจนอุทิศเวลาให้กับทางราชการได้ 
    ๔. มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีบุคลิกภาพดีมีมนุษย์สัมพันธ์ดีความประพฤติ
เรียบร้อย สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือ โรคท่ีสังคมรังเกียจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖ - 
รายละเอียดตารางกําหนดวัน เวลา สถานท่ีการสรรหาและเลือกสรร และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพือ่จ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  

(สายสนับสนุน)  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙  ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
............................................................  

 

วิธีการสรรหาและเลือกสรร /วิชาท่ีสอบ 
วัน เวลา และสถานท่ี 

ในการสรรหาและเลือกสรร 
หมายเหตุ 

๑. ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

วิชาท่ีสอบ 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. พระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๓. พระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔. พระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๕. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุป
เหตุผล ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์
และโดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความ
หรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุป  
เหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือให้หา
แนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงท่ีน่าจะเป็นไปตาม        
ข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุป
เหตุผลโดยการอย่างอ่ืนซึ่งเหมาะสมแก่การทดสอบ
ความสามารถดังกล่าว 
๖. วิชาภาษาไทย  ความเข้าใจภาษา การอ่านและทํา
ความเข้าใจกับบทความหรือข้อความท่ีกําหนด 
ให้แล้วตอบคําถาม ท่ีตามมาในแต่ละบทความหรือ 
ข้อความ ท้ังนี ้รวมไปถึงการสรุปความและตีความ 
ด้วยการใช้ภาษาการเลือกใช้คําหรือกลุ่มคํา การเขียน
ประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาการเรียงข้อความ 
๗. วิชาภาษาอังกฤษ 
๘. วิชาคอมพิวเตอร์ 
 
 

 
วันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมพิกุลทอง  
อาคารปฏิบัติการเครื่องกล 

(อาคาร ๑๔)  
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์

พ้ืนท่ีในเมือง 

 



- ๗ - 

วิธีการสรรหาและเลือกสรร /วิชาท่ีสอบ 
วัน เวลา และสถานท่ี 

ในการสรรหาและเลือกสรร 
หมายเหตุ 

๒. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 
       ๒.๑ การสอบปฏิบัติ  (๑๐๐ คะแนน)  
วิชาท่ีทําการสอบ ดังนี ้
 (๑) ทดสอบความรู้ความสามารถหรือทักษะ 
เฉพาะตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ตาม
มาตรฐานกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งท่ี ก.พ.อ. 
กําหนด 

 
วันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. 
ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์

พ้ืนท่ีในเมือง 

 

        
       ๒.๒ การสอบสัมภาษณ์ (๕๐ คะแนน)  
ดังนี ้
 - ประวัต/ิความสามารถ/ 
   ประสบการณ์   ๑๐ คะแนน 
 - บุคลิกภาพ   ๑๐ คะแนน 
 - ความรู้     ๑๐  คะแนน 
 - ท่วงทีวาจา เชาว์ปัญญา ๑๐ คะแนน 
 - เจตคติ    ๑๐  คะแนน 
 

 
วันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ 
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.  

เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา  
อาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ 

พ้ืนท่ีในเมือง  

 

 
   
 

 
 


