
 
 
 
 
 
 
 
 

                       ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป�นลูกจ"างช่ัวคราว (สายสนับสนุน) ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 

………………………………………………….. 
 

    ด�วยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� มีความประสงค�ท่ีจะรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป!นลูกจ�าง
ชั่วคราว (สายสนับสนุน) ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ ตําแหน0ง เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป จํานวน ๒ อัตรา สังกัด  คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร และคณะครุศาสตร� ตําแหน0ง ผู�ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา จํานวน ๒ อัตรา 
สังกัด คณะครุศาสตร� 

  ฉะนั้น อํานาจตามความในมาตรา ๒๕ และมาตรา ๓๑ แห0งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ� พ.ศ. ๒๕๕๘  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป!นลูกจ�างชั่วคราว (สายสนับสนุน) ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน5ง 
  ดังรายละเอียดแนบท�ายประกาศฉบับนี้ 

เอกสารและหลักฐานท่ีจะต"องย่ืนในวันสมัคร 
  ๑.  รูปถ0ายหน�าตรง  ไม0สวมหมวกและไม0ใส0แว0นตาดํา  ขนาด  ๓ x ๔  ซ.ม.  
       หรือ ๑ นิ้ว  ถ0ายไม0เกิน ๖ เดือน จํานวน  ๒  รูป 
  ๒.  ทะเบียนบ�าน บัตรประจําตัวประชาชน  ฉบับจริงพร�อมสําเนา  อย0างละ  ๑  ฉบับ 

๓.  ใบรับรองแพทย�  แสดงว0าไม0เป!นโรคท่ีต�องห�ามตามกฎ  ก.พ. จากสถานพยาบาลของรัฐเท0านั้น 
ซ่ึงออกให�ไม0เกิน ๑ เดือน นับแต0วันท่ีตรวจร0างกาย 

๔.  สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ซ่ึงผ0านการอนุมัติจากผู�มีอํานาจว0าสําเร็จการศึกษาไม0หลัง
วันท่ีรับสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ (พร�อมฉบับจริง) 
  ๕.  สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซ่ึงผ0านการอนุมัติจากผู�มีอํานาจว0าสําเร็จ
การศึกษาไม0หลังวันท่ีรับสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ (พร�อมฉบับจริง) 

๖.  หลักฐานแสดงการผ0านการเกณฑ�ทหาร (สําหรับเพศชาย) จํานวน ๑ ฉบับ 
๗.  กรอกรายละเอียดใบสมัครให�ครบถ�วน (ส0วนท่ี ๓) ให�ข�าราชการต้ังแต0ระดับ ๔ ข้ึนไป   

เซ็นรับรองใบสมัคร พร�อมแนบสําเนาบัตรข�าราชการ ๑  ฉบับ 
  ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� จะดําเนินการรับสมัครเฉพาะผู�ท่ีมีคุณสมบัติครบถ�วน และมีวุฒิ
การศึกษา ตรงตามท่ีระบุไว�เท0านั้น 

ค5าธรรมเนียมในการสมัคร 
  ผู�สมัครจะต�องเสียค0าธรรมเนียมในวันท่ียื่นใบสมัคร  โดยผู�สมัครเสียค0าธรรมเนียมในการ
สมัครสอบ จํานวน ๑๐๐ บาท (เงินจํานวนนี้จะไม0คืนให�ไม0ว0ากรณีใด ๆ  ท้ังสิ้น) 
 
 

/วัน เวลา การรับสมัคร... 
 



 
- ๒ - 

    

วัน เวลา การรับสมัคร 
        กําหนดรับสมัครในวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐  ถึงวันท่ี  ๑๐ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ (เว"น

วันหยุดราชการ)  ผู�สมัครจะต�องยื่นใบสมัครด�วยตนเองท่ี แผนกงานทรัพยากรบุคคลและนิติกร งานบริหาร
ทรัพยากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�  พ้ืนท่ีในเมือง อาคาร ๑ ชั้น ๒ ภาคเช�าเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น. ภาคบ0าย
เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.   

การประกาศรายช่ือผู"มีสิทธิ์เข"ารับการสอบคัดเลือก 
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�  จะประกาศรายช่ือผู"มีสิทธิ์เข"ารับการสอบคัดเลือก ในวันท่ี ๑๕ 
กุมภาพันธ� ๒๕๖๐  ณ แผนกงานทรัพยากรบุคคลและนิติกร งานบริหารทรัพยากร อาคาร ๑ ชั้น ๒ และท่ี
เว็บไซต� http://www.ksu.ac.th ต้ังแต0เวลา ๑๓.๐๐ น. เป!นต�นไป 
 กําหนดวัน/เวลา/สถานท่ีสอบคัดเลือก 
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� จะดําเนินการสอบคัดเลือกข"อเขียน และปฏิบัติ ในวันท่ี ๒๑ 
กุมภาพันธ� ๒๕๖๐  และดําเนินสอบการสัมภาษณ�ในวันท่ี ๒๒ – ๒๔ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ ตามตาราง
รายละเอียดแนบท�ายประกาศฉบับนี้ 
 หลักเกณฑ�และวิธีการสอบคัดเลือก ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

การสอบคัดเลือก คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
1. สอบข�อเขียน ๑๐๐  คะแนน ดังรายละเอียด 

       ๒.   สอบปฏิบัติ    ๑๐๐  คะแนน แนบท�ายประกาศ 
3. สอบสัมภาษณ�    ๕๐  คะแนน ฉบับนี้ 

 

 เกณฑ�การตัดสิน 
  ผู�ถือว0าเป!นผู�สอบคัดเลือกได� จะต�องเป!นผู�ท่ีได�คะแนนในการสอบข�อเขียน ไม0ต่ํากว0าร�อยละ 
๖๐ การสอบปฏิบัติ ไม0ต่ํากว0าร�อยละ ๖๐ และการสอบสัมภาษณ� ไม0ต่ํากว0าร�อยละ ๖๐  โดยการจัดจ�างจะ
เป!นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได� 

 กําหนดการประกาศผลผู"ผ5านการสอบคัดเลือก 
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�  จะประกาศผลผู"ผ5านการสอบคัดเลือก ในวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ� 
๒๕๖๐ ณ แผนกงานทรัพยากรบุคคลและนิติกร งานบริหารทรัพยากร อาคาร ๑ ชั้น ๒ และท่ีเว็บไซต� 
http://www.ksu.ac.th, ต้ังแต0เวลา ๑๓.๐๐ น. เป!นต�นไป 

การจ"าง/การข้ึนบัญชีผู"ผ5านการสอบคัดเลือก 
   (๑) ผู�ผ0านการสอบคัดเลือก จะต�องมารายงานตัวเพ่ือทําสัญญาจ�าง ในวันท่ี  ๑ – ๑๔ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (เว�นวันหยุดราชการ) และเริ่มปฏิบัติงานในวันท่ี ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
   (๒) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� จะข้ึนบัญชีผู�สอบได�แต0ละตําแหน0งไว� ไม0เกิน ๑ ป_ นับแต0วันข้ึน
บัญชี  แต0ถ�ามีการสอบคัดเลือกอย0างเดียวกันอีก และได�ข้ึนบัญชีผู�ผ0านการสอบคัดเลือกใหม0แล�ว บัญชีการสอบ
คัดเลือกได�ครั้งก0อนเป!นการยกเลิก และในอายุบัญชีถ�ามีกรณีอย0างใดอย0างหนึ่งดังต0อไปนี้ ให�รายชื่อท่ีได�ข้ึน
บัญชีไว�นี้เป!นอันถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีของผู�นั้นด�วย คือ 
   (๒.๑) ผู�นั้นได�รับการจ�างและแต0งต้ังในตําแหน0งท่ีสอบได� 
   (๒.๒) ผู�นั้นได�ขอสละสิทธิไม0เข�ารับการจัดจ�างในตําแหน0งท่ีสอบได� 
   (๒.๓) ผู�นั้นไม0มารายงานเพ่ือรับการจัดจ�างภายในเวลาท่ีกําหนด 
   (๒.๔) ผู�นั้นไม0มาปฏิบัติหน�าท่ีราชการตามกําหนดวัน เวลา ท่ีกําหนด 
 

           /(๓) ในกรณี….. 
 



 
 

- ๓ - 
 

  (๓) ในกรณีท่ีมีผู�ผ0านสอบคัดเลือกมากกว0าจํานวนตําแหน0งว0างท่ีมี และภายหลังมีตําแหน0งว0าง
ลักษณะเดียวกันหรือคล�ายคลึงกัน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจัดจ�างผู�ท่ีผ0านการสอบคัดเลือกท่ีเหลืออยู0
ดังกล0าวตามการข้ึนบัญชีรายชื่อผู�ผ0านการสอบคัดเลือก หรืออาจดําเนินการสอบคัดเลือกใหม0ก็ได� 
 

               ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๐   เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    

        
         (รองศาสตราจารย�จิระพันธ�  ห�วยแสน) 

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
รายละเอียดแนบท"ายคุณสมบัติเฉพาะตําแหน5ง 

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป�นลูกจ"างช่ัวคราว  
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐  ลงวันท่ี ๒๐  มกราคม ๒๕๖๐ 

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

1. ตําแหน5ง เจ"าหน"าท่ีบริหารงานท่ัวไป จํานวน ๑ อัตรา  อัตราค5าจ"างเดือนละ ๑๔,๐๒๐ บาท   
   ปฏิบัติหน�าท่ีประจํา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� พ้ืนท่ีในเมือง  
มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน0ง ดังนี้ 
 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน5ง 
  ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทางด�านบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาด�าน
เทคโนโลยีสารเทศ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข�อง 
  ๒. มีความสามารถในการใช�เครื่องใช�สํานักงาน การใช�โปรแกรมประยุกต�ในงานสํานักงานได� 
 
 
๒. ตําแหน5ง เจ"าหน"าท่ีบริหารงานท่ัวไป จํานวน ๑ อัตรา  อัตราค5าจ"างเดือนละ ๑๔,๐๒๐ บาท   
   ปฏิบัติหน�าท่ีประจํา คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� พ้ืนท่ีนามน  
มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน0ง ดังนี้ 
 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน5ง 
  ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 
  ๒. มีความสามารถในการใช�เครื่องใช�สํานักงาน การใช�โปรแกรมประยุกต�ในงานสํานักงานได� 
 
 
๓. ตําแหน5ง ผู"ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา จํานวน ๒ อัตรา  อัตราค5าจ"างเดือนละ ๘,๓๐๐ บาท   
   ปฏิบัติหน�าท่ีประจํา คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� พ้ืนท่ีนามน  
มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน0ง ดังนี้ 
 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน5ง 
  ๑. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

    หรือระดับอนุปริญญา ทุกสาขาวิชา 
  ๒. มีความสามารถในการใช�เครื่องใช�สํานักงาน การใช�โปรแกรมประยุกต�ในงานสํานักงานได� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดแนบท"าย ตารางกําหนดวัน / เวลา / สถานท่ีสอบ    
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป�นลูกจ"างช่ัวคราว  

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐  ลงวันท่ี  ๒๐  มกราคม ๒๕๖๐ 
.......................................................  

 

ตําแหน5ง / วิธีการสอบคัดเลือก 
วันเวลา และสถานท่ี 
ในการสอบคัดเลือก 

หมายเหตุ 

 1. ตําแหน5ง เจ"าหน"าที่บริหารงานทั่วไป 
ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
      ๑. การสอบข"อเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  
วิชาท่ีทําการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
 - ทดสอบความรู�ความสามารถหรือทักษะ 
เก่ียวกับตําแหน0ง เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป ตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน0งท่ีหน0วยงานราชการกําหนด  

 

วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. 

ณ สํานักงานวิทยาเขต 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�  

พ้ืนท่ีในเมือง 

 

      ๒. การสอบปฏิบัติ  
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  วิชาท่ีทําการประเมิน
สมรรถนะ ดังนี้ 
 - ทดสอบความรู�ความสามารถหรือทักษะ 
เก่ียวกับตําแหน0ง เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป ตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน0งท่ีหน0วยงานราชการกําหนด 

 

วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. 

ณ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�  
พ้ืนท่ีในเมือง 

 

       ๓. การสอบสัมภาษณ� คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน  
ดังนี้ 
 - ประวัติ/ความสามารถ/ 
   ประสบการณ�   ๑๐ คะแนน 
 - บุคลิกภาพ   ๑๐ คะแนน 
 - ความรู�     ๑๐  คะแนน 
 - ท0วงทีวาจา เชาว�ปbญญา ๑๐ คะแนน 
 - เจตคติ    ๑๐  คะแนน 
 

 

วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ 
ต้ังแต0เวลา ๐๙.๐๐ น.  

เป!นต�นไป 
ณ ห�องประชุมพุทธรักษา  

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�  
พ้ืนท่ีในเมือง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดแนบท"าย ตารางกําหนดวัน / เวลา / สถานท่ีสอบ    

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป�นลูกจ"างช่ัวคราว  
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐  ลงวันท่ี  ๒๐  มกราคม ๒๕๖๐ 

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

ตําแหน5ง / วิธีการสอบคัดเลือก 
วันเวลา และสถานท่ี 
ในการสอบคัดเลือก 

หมายเหตุ 

 ๒. ตําแหน5ง เจ"าหน"าที่บริหารงานทั่วไป 
ประจําคณะครุศาสตร� 
      ๑. การสอบข"อเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  
วิชาท่ีทําการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
 - ทดสอบความรู�ความสามารถหรือทักษะ 
เก่ียวกับตําแหน0ง เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป ตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน0งท่ีหน0วยงานราชการกําหนด  

 

วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. 

ณ คณะครุศาสตร� 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�  

พ้ืนท่ีนามน 

 

      ๒. การสอบปฏิบัติ  
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  วิชาท่ีทําการประเมิน
สมรรถนะ ดังนี้ 
 - ทดสอบความรู�ความสามารถหรือทักษะ 
เก่ียวกับตําแหน0ง เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป ตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน0งท่ีหน0วยงานราชการกําหนด 

 

วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. 

ณ คณะครุศาสตร� 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�  

พ้ืนท่ีนามน 

 

       ๓. การสอบสัมภาษณ� คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน  
ดังนี้ 
 - ประวัติ/ความสามารถ/ 
   ประสบการณ�   ๑๐ คะแนน 
 - บุคลิกภาพ   ๑๐ คะแนน 
 - ความรู�     ๑๐  คะแนน 
 - ท0วงทีวาจา เชาว�ปbญญา ๑๐ คะแนน 
 - เจตคติ    ๑๐  คะแนน 
 

 

วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ 
ต้ังแต0เวลา ๐๙.๐๐ น.  

เป!นต�นไป 
ณ ห�องประชุมพุทธรักษา  

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�  
พ้ืนท่ีในเมือง 

 

 



 
 

รายละเอียดแนบท"าย ตารางกําหนดวัน / เวลา / สถานท่ีสอบ    
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป�นลูกจ"างช่ัวคราว  

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐  ลงวันท่ี ๒๐   มกราคม ๒๕๖๐ 
....................................................... 

 

ตําแหน5ง / วิธีการสอบคัดเลือก 
วันเวลา และสถานท่ี 
ในการสอบคัดเลือก 

หมายเหตุ 

 ๓. ตําแหน5ง ผู"ปฏบิัติงานโสตทัศนศึกษา 
ประจําคณะครุศาสตร� 
      ๑. การสอบข"อเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  
วิชาท่ีทําการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
 - ทดสอบความรู�ความสามารถหรือทักษะ 
เก่ียวกับตําแหน0ง ผู�ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน0งท่ีหน0วยงานราชการกําหนด  

 

วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. 

ณ คณะครุศาสตร� 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�  

พ้ืนท่ีนามน 

 

      ๒. การสอบปฏิบัติ  
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  วิชาท่ีทําการประเมิน
สมรรถนะ ดังนี้ 
 - ทดสอบความรู�ความสามารถหรือทักษะ 
เก่ียวกับตําแหน0ง ผู�ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน0งท่ีหน0วยงานราชการกําหนด 

 

วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. 

ณ คณะครุศาสตร� 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�  

พ้ืนท่ีนามน 

 

       ๓. การสอบสัมภาษณ� คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน  
ดังนี้ 
 - ประวัติ/ความสามารถ/ 
   ประสบการณ�   ๑๐ คะแนน 
 - บุคลิกภาพ   ๑๐ คะแนน 
 - ความรู�     ๑๐  คะแนน 
 - ท0วงทีวาจา เชาว�ปbญญา ๑๐ คะแนน 
 - เจตคติ    ๑๐  คะแนน 
 

 

วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ 
ต้ังแต0เวลา ๐๙.๐๐ น.  

เป!นต�นไป 
ณ ห�องประชุมพุทธรักษา  

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�  
พ้ืนท่ีในเมือง 

 

 


