
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข�าสอบคัดเลือกเพ่ือจ�างเป"นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)   

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐    
....................................................... 

ด�วยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�  มีความประสงค�จะรับสมัครบุคคลเข�าสอบคัดเลือกเพ่ือจ�างเป"นพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ จํานวน 3 อัตรา สังกัด คณะเทคโนโลยีสังคม ฉะนั้น อํานาจตามความในมาตรา 
๒๕ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๖๓ แห6งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข�อบังคับ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� ว6าด�วยการบริหารงานบุคคลสําหรับข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข�าสอบคัดเลือกเพ่ือจ�างเป"นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
(สายวิชาการ) ครั้งท่ี 3/๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้   

๑. คุณสมบัติท่ัวไป 
ผู�สมัครต�องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม6มีลักษณะต�องห�ามตามพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการ 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม6รับสมัครและไม6อาจให�เข�ารับการสรรหาและเลือกสรร 

ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝHายบริหาร ท่ี นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตาม
ความในข�อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

๒. ช่ือตําแหน9ง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน9ง ปรากฏรายละเอียดแนบท�ายประกาศฉบับนี้ โดย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� จะดําเนินการรับสมัครเฉพาะผู�ท่ีมีคุณสมบัติครบถ�วนและมีวุฒิการศึกษาตรงตามท่ีระบุไว�
เท6านั้น 

 ๓. เอกสารและหลักฐานท่ีจะต�องนํามาย่ืนในวันสมัคร 
๓.๑  สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ  หรือสําเนาใบปริญญาบัตร ซ่ึงผ 6านการอนุ มั ติจากสภา

มหาวิทยาลัย ว6าสําเร็จการศึกษาไม6หลังวันท่ีรับสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ (พร�อมฉบับจริง) 
๓.๒  สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซ่ึงผ6านการอนุมัติจากผู�มีอํานาจว6าสําเร็จ 

การศึกษาไม6หลังวันท่ีรับสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ (พร�อมฉบับจริง) 
๓.๓  รูปถ6ายหน�าตรงไม6สวมหมวกและไม6สวมแว6นตาสีดํา ขนาด ๓ x ๔ ซ.ม. ซ่ึงถ6ายมาแล�ว 

ไม6เกิน ๖ เดือน จํานวน ๓ รูป  
๓.๔  สําเนาทะเบียนบ�าน จํานวน ๑  ฉบับ  (พร�อมฉบับจริง) 
๓.๕  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีระบุเลขบัตร 

ประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ (พร�อมฉบับจริง)   
  ๓.๖  ใบรับรองแพทย�จากสถานพยาบาลของทางราชการเท9านั้น ออกให�ไม6เกิน ๓๐ วันนับถึงวันสมัคร 

 ๓.๗ สําเนาหนังสืออนุญาตให�สอบคัดเลือกจากหน6วยงาน ในกรณีท่ีเป"นข�าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ�างเงินรายได� สังกัด มหาวิทยาลัย 
กาฬสินธุ� 
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๓.๘ หลักฐานการผ6านการเกณฑ�ทหาร (สําหรับเพศชาย) จํานวน ๑ ฉบับ 
๓.๙  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช6น ทะเบียนสมรส หนังสือสําคัญ การเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล   

จํานวน ๑ ฉบับ     
๓.๑๐ ผู �สมัครเข�าสอบคัดเลือกจะต�องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว6าเป"นผู �มี

คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน6งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต�องกรอกรายละเอียด     
ต6าง ๆ ในใบสมัคร พร�อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให�ถูกต�องครบถ�วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู�สมัคร 
ไม6ว6าด�วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม6ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน6งท่ีสมัครสอบคัดเลือกอันมีผลทําให�ผู�สมัครไม6มีสิทธิ์
สมัครเข�ารับการ สอบคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล6าวให�ถือว6าการรับสมัครและการได�เข�ารับการสอบคัดเลือก
ครั้งนี้เป"นโมฆะสําหรับผู�นั้น ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให�ผู�สมัครเขียนคํารับรองว6า สําเนาถูกต�องและลงชื่อ
กํากับไว�ด�วย 

๔. วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
๔.๑  ให�ผู�ประสงค�จะสมัครเข�ารับการสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด�วยตนเอง ท่ีแผนกงานทรัพยากร

บุคคลและนิติกร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� ในเมือง ๖๒/๑ ถนนเกษตรสมบูรณ� ตําบลกาฬสินธุ� อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ� 
ตั้งแต9วันท่ี 8 – 31 พฤษภาคม ๒๕๖๐ ภาคเช�าเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ภาคบ9ายเวลา ๑๓.๐๐ น.  
ถึงเวลา ๑๕.๐๐  น.  (เว�นวันหยุดราชการ) 

๔.๒  ผู�สมัครจะต�องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให�ถูกต�องครบถ�วน  ชัดเจน  และต�องยื่น 
ใบสมัครด�วยตนเอง 

๔.๓  ผู�สมัครต�องแจ�งสถานท่ีท่ีสามารถติดต6อได�ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ6ายของการไปรษณีย� 
ไว�ในใบสมัคร 
 

๕. ค9าธรรมเนียมสอบ 
ผู�สมัครต�องเสียค6าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ๑๐๐  บาท  และค6าธรรมเนียมสอบจะไม6จ6ายคืน 

ให�ไม6ว6ากรณีใด ๆ  ท้ังสิ้น 

๖. การประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิเข�ารับการสอบคัดเลือก 
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� จะประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิเข�ารับการสอบคัดเลือก ในวันท่ี ๒ มิถุนายน 

๒๕๖๐ ณ แผนกงานทรัพยากรบุคคลและนิติกร และท่ีเว็บไซต� http://www.ksu.ac.th ต้ังแต6เวลา ๑๓.๐๐ น.  
เป"นต�นไป 

๗. วัน เวลา และสถานท่ี การสอบคัดเลือก 
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� จะดําเนินการสอบคัดเลือก ในวันท่ี ๖ – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ� จะแจ�งเวลา และสถานท่ีให�ทราบภายหลัง 

๘. หลักเกณฑ� วิธีการสอบคัดเลือก 
ปรากฏรายละเอียดแนบท�ายประกาศฉบับนี้ 
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๙. การประกาศผลผู�ผ9านการสอบคัดเลือก 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� จะประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันท่ี  15 มิถุนายน ๒๕๖๐  

ณ แผนกงานทรัพยากรบุคคลและนิติกร และท่ีเว็บไซต� http://www.ksu.ac.th ต้ังแต6เวลา ๑๓.๐๐ น. เป"นต�นไป 
  ผู�ท่ีจะถือว6าผ6านการคัดเลือก จะต�องเป"นผู�ท่ีได�คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ในการสอบทฤษฎี     
ไม6ตํ่ากว6าร�อยละ ๖๐  การสอบปฏิบัติ ไม6ตํ่ากว6าร�อยละ ๖๐ และการสอบสัมภาษณ� ไม6ตํ่ากว6าร�อยละ ๖๐ การข้ึน
บัญชีผู�สอบคัดเลือกได�จะเรียงลําดับจากผู�ท่ีสอบได�คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผู�สอบได�คะแนนเท6ากัน   
จะให�ผู� ท่ี ได�รับเลขประจําตัวสอบก6อนเป"นผู�อยู6 ในลําดับท่ีสูงกว6า การสอบคัดเลือกครั้งนี้ ไม 6รับโอนพนักงาน             
ในสถาบันอุดมศึกษาจากส6วนราชการอ่ืน 

 ๑๐. การจ�างและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู�ผ9านการสอบคัดเลือก 
  ๑๐.๑ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� จะจ�างผู�ผ6านการสอบคัดเลือกตามจํานวนอัตราท่ีกําหนด และให�ผู�ผ6าน
การสอบคัดเลือกมารายงานตัว ณ แผนกงานทรัพยากรบุคคลและนิติกร งานบริหารทรัพยากร อาคาร ๑ ชั้น ๒ 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� ๖๒/๑ ถนนเกษตรสมบูรณ� ตําบลกาฬสินธุ� อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ�  ต้ังแต6วันท่ี  16 – 
30 มิถุนายน ๒๕๖๐ (ในวันและเวลาราชการ) หากไม6มาตามกําหนดถือว6าสละสิทธิ์ และเริ่มปฏิบัติหน�าท่ีในวันท่ี 3 
กรกฎาคม ๒๕๖๐    
  ๑๐.๒ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� จะข้ึนบัญชีผู�ผ6านการคัดเลือกไว�เป"นเวลาไม6เกิน ๑ ปi นับต้ังแต6วันท่ีได�
ประกาศข้ึนบัญชี แต6ถ�ามีการคัดเลือกอย6างเดียวกันอีก และได�ข้ึนบัญชีผู�ผ6านการคัดเลือกใหม6แล�ว บัญชีการคัดเลือกได�
ครั้งก6อนเป"นการยกเลิก และในอายุบัญชีถ�ามีกรณีอย6างใดอย6างหนึ่งดังต6อไปนี้ ให�รายชื่อท่ีได�ข้ึนบัญชีไว�นี้เป"นอันถูก
ยกเลิกการข้ึนบัญชีของผู�นั้นด�วย คือ 
   (๑๐.๒.๑) ผู�นั้นได�รับการจ�างและแต6งต้ังเป"นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในตําแหน6งท่ีสอบได� 
   (๑๐.๒.๒) ผู�นั้นได�ขอสละสิทธิไม6เข�ารับการจัดจ�างในตําแหน6งท่ีสอบได� 
   (๑๐.๒.๓) ผู�นั้นไม6มารายงานเพ่ือรับการจัดจ�างภายในเวลาท่ีกําหนด 
   (๑๐.๒.๔) ผู�นั้นไม6มาปฏิบัติหน�าท่ีราชการตามกําหนดวัน เวลา ท่ีกําหนด 

๑๐.๓ ในกรณีท่ีผู�สอบคัดเลือกได�รายใดเปลี่ยนท่ีอยู6 หากไม6มีการติดต6อแจ�งการเปลี่ยนท่ีอยู6อันเป"น 
เหตุให�มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�  ไม6อาจเรียกตัวเพ่ือจ�างเป"นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาได�จะถือว6าเป"นความบกพร6อง
ของผู�สอบคัดเลือกได�และจะยื่นคําร�องขอรับการจ�างเป"นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในภายหลังเม่ือพ�นกําหนดให�มา
รายงานตัวแล�วไม6ได� 
  ๑๐.๔ ในกรณีท่ีมีผู�ได�รับการคัดเลือกมากกว6าจํานวนตําแหน6งว6างท่ีมี และภายหลังมีตําแหน6งว6าง
ลักษณะเดียวกัน หรือคล�ายคลึงกัน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณา จัดจ�างผู�ท่ีผ6านการคัดเลือกท่ีเหลืออยู6ดังกล6าวตามการ
ข้ึนบัญชีรายชื่อผู�ผ6านการคัดเลือก หรืออาจดําเนินการคัดเลือกใหม6ก็ได� 

 

         ประกาศ  ณ  วันท่ี   26  เดือน   เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๐ 
             
 
 
                                      (นายพัฒนา   พ่ึงพันธุ�) 
    รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� 
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รายละเอียดแนบท�ายประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�  
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข�าสอบคัดเลือกเพ่ือจ�างเป"นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)  

ครั้งท่ี  3/๒๕๖๐  ลงวันท่ี 26 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  
ช่ือตําแหน9งคุณสมบัติเฉพาะตําแหน9ง (Job  Specification) 

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

๑. คณะเทคโนโลยีสังคม ประกอบด�วย   
๑.๑  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

            ตําแหน9ง อาจารย� คุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน ๑ อัตรา 
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน9ง 
  (๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� หรือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�  
  (๒) มีคุณวุฒิปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� หรือ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
  (3) มีคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� หรือ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ หรือ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หรือ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หรือ  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร�  หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
  (4) เป"นผู�มีความรู�ความสามารถภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�  
เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย�ประจํา ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

๑.๒  สาขาวิชามนุษยศาสตร�  
            ตําแหน9ง อาจารย� คุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน ๑ อัตรา 
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน9ง 
  (๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาวรรณคดี หรือ วรรณคดีเปรียบเทียบ อาทิ 
ภาษาไทย หรือ วรรณคดีไทย หรือ ภาษาศาสตร� หรือ ภาษาบาลี หรือ สันสกฤต หรือ ภาษาไทย หรือ ภาษา
ตะวันออก หรือ จารึกภาษาไทย หรือ จารึกภาษาตะวันออก การแปลภาษาเพ่ือการสร�างสรรค�งานสื่อสิ่งพิมพ� หรือ 
สาขาวิชาท่ีเก่ียวข�องกับภาษาไทย 
  (๒) มีคุณวุฒิปริญญาโทด�านภาษาไทย หรือ วรรณคดีไทย หรือ สาขาวิชาท่ีเก่ียวข�อง 
  (3) มีคุณวุฒิปริญญาตรีด�านภาษาไทย หรือ วรรณคดีไทย  
  (๔) เป"นผู�มีความรู�ความสามารถภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�  
เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย�ประจํา ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
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๑.๓  สาขาวิชาสังคมศาสตร� 

            ตําแหน9ง อาจารย� คุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน ๑ อัตรา 
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน9ง 
  (๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสังคมวิทยา หรือ สาขาวิชาพัฒนศาสตร� หรือ 
สาขาวิชาจิตวิทยา หรือ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห�ศาสตร� หรือ สาขาวิชายุทธศาสตร�การพัฒนา หรือ สาขาวิชาอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวข�องด�านสังคมศาสตร� 
  (2) เป"นผู�มีความรู�ความสามารถภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�  
เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย�ประจํา ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
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รายละเอียดแนบท�ายประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�  
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข�าสอบคัดเลือกเพ่ือจ�างเป"นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)  

ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๐  ลงวันท่ี ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  
หลักเกณฑ�และวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) 

............................................ 
 
๑.  สอบทฤษฎี (ข�อเขียน)  น้ําหนักคะแนน จํานวน ๑๐๐ คะแนน 

� ทดสอบความรู�ความสามารถเฉพาะตําแหน6ง ในแต6ละสาขาวิชาด�านท่ีสมัครเข�าสอบคัดเลือกฯ   
ใช�เวลาในการสอบ ๒ ช่ัวโมง 

๒.  สอบปฏิบัติ ทดสอบปฏิบัติการทางห�องปฏิบัติการ หรือ ทดสอบการสอน น้ําหนักคะแนน จํานวน ๑๐๐ 
คะแนน การแบ9งน้ําหนักคะแนนเป"นดังนี ้
  ทดสอบปฏิบัติการทางห�องปฏิบัติการ การให�คะแนน 

� คณะกรรมการดําเนินการสอบตามหัวข�อการสอบ ๑๐๐ คะแนน หรือ 

  ทดสอบการสอน การให�คะแนน 
� การนําเข�าสู6บทเรียน ๑๐ คะแนน 
� เนื้อหา   ๓๐ คะแนน 
� เทคนิคการสอน  ๒๐ คะแนน 
� การใช�สื่อและอุปกรณ� ๒๐ คะแนน 
� การประเมินผลการสอน ๑๐ คะแนน 
� บุคลิกภาพ  ๑๐ คะแนน 

ใช�เวลาในการสอบไม9เกินคนละ ๓๐ นาที 

๓.  สอบสัมภาษณ�  ๕๐  คะแนน  การแบ9งน้ําหนักคะแนนเป"นดังนี้ 
� ประวัติความสามารถประสบการณ�  ๑๐ คะแนน 
� บุคลิกภาพ    ๑๐ คะแนน 
� ความรู�     ๑๐ คะแนน 
� ท6วงทีวาจา  เชาว�สติปkญญา  ๑๐ คะแนน 
� เจตคติ     ๑๐ คะแนน 
              รวม            ๕๐ คะแนน 

ใช�เวลา  ๑๐ – ๑๕  นาที/คน     
  

 


