
  
 
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาเป�นพนักงานราชการท่ัวไป 

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

   ด�วยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� ประสงค�จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาเป นพนักงานราชการ 
ประเภทพนักงานราชการท่ัวไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ# พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว*าด�วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ�างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหา
เป นพนักงานราชการท่ัวไป ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดดังต*อไปนี้ 

  ๑. ช่ือตําแหน/ง กลุ/มงาน ค/าตอบแทน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
      ปรากฏรายละเอียดแนบท�ายประกาศฉบับนี้ 

  ๒. คุณสมบัติท่ัวไปของผู6มีสิทธิสมัคร 
      ผู�สมัครเข�ารับการสรรหาต�องมีคุณสมบัติท่ัวไป และไม*มีลักษณะต�องห�ามตามข�อ ๘   
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว*าด�วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังต*อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม*ต่ํากว*าสิบแปดปD 
(๓) ไม*เป นบุคคลล�มละลาย 
(๔) ไม*เป นผู�กายทุพพลภาพจนไม*สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ไร�ความสามารถ หรือ  

จิตฟGHนเฟIอนไม*สมประกอบ หรือเป นโรคตามท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายว*าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือน 
   (๕) ไม*เป นผู�ดํารงตําแหน*งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ�าหน�าท่ี 
ในพรรคการเมือง 

 (๖) ไม*เป นผู�เคยรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุกเพราะกระทําความผิด 
ทางอาญา เว�นแต*เป นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๗) ไม*เคยเป นผู�ถูกลงโทษให�ออก ปลดออก  หรือไล*ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน*วยงานอ่ืนของรัฐ 
   สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม*รับสมัครและไม*อาจให�เข�าสอบ เพ่ือจัด
จ�างเป นพนักงานราชการ ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝMายบริหาร ท่ี นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันท่ี 
๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข�อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
 

/๓. คุณสมบัติ... 
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  ๓. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน/งของผู6มีสิทธิสมัคร 
   ในการรับสมัครครั้งนี้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� ประสงค�จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาเป น
พนักงานราชการท่ัวไป โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน/งและคุณวุฒิท่ีกําหนด ดังปรากฏรายละเอียด
แนบท6ายประกาศฉบับนี้ 

  ๔. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
       ๔.๑ ให�ผู�ประสงค�จะสมัครเข�ารับการสรรหายื่นใบสมัครด�วยตนเอง ได�ท่ีแผนกงาน
ทรัพยากรบุคคลและนิติกร พ้ืนท่ีในเมือง ตั้งแต/วันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เว6น
วันหยุดราชการ ภาคเช6าเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ/ายเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. 
       ๔.๒ ผู�สมัครจะต�องกรอกใบสมัครและเอกสารการรับสมัครด�วยลายมือตนเองให�ถูกต�อง
ครบถ�วน 
       ๔.๓ ผู�สมัครต�องเสียค*าธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน ๒๐๐ บาท เม่ือสมัครแล�ว
ค*าธรรมเนียมจะไม*ได�คืนให�ไม*ว*าในกรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

  ๕ หลักฐานท่ีจะต6องย่ืนพร6อมใบสมัคร 
   ๕.๑ รูปถ*ายหน�าตรงไม*สวมหมวก และไม*สวมแว*นตาสีดํา ขนาด ๑ x ๑ นิ้ว  
ซ่ึงถ*ายมาแล�วไม*เกิน ๑ เดือน (นับถึงวันปRดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป 

 ๕.๒ สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ 
จํานวนอย*างละ ๑ ฉบับ พร6อมฉบับจริง ท้ังนี้ ผู�ท่ีจะถือว*าเป นผู�สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตร หรือ
ประกาศนียบัตรของสถาบันการศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษานั้นๆ เป นเกณฑ� โดยจะต�องสําเร็จการศึกษา และได�รับอนุมัติจากผู�รับ
อํานาจอนุมัติภายในวันปRดรับสมัคร สําหรับผู�ท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาหลักสูตรต*อเนื่อง ๒ 
ปD ให�ยื่นสําเนาใบทะเบียนผลการศึกษาระดับ ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญาท่ีเก่ียวเนื่องกับคุณวุฒิท่ีใช�สมัครสอบ 

  ๕.๓ สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts)  จํานวน ๑ ฉบับ พร6อมตัวจริง 
  ๕.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  ๑  ฉบับ  
  ๕.๕ สําเนาทะเบียนบ�าน  จํานวน  ๑  ฉบับ  
  ๕.๖ สําเนาหลักฐานท่ีแสดงว*าเป นผู�ผ*านการเกณฑ�ทหาร หรือได�รับการยกเว�น 

(สําหรับเพศชาย)  จํานวน  ๑  ฉบับ 
 ๕.๗ สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช*น ใบสําคัญการสมรส  หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ  

นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม*ตรงกัน) จํานวนอย*างละ ๑  ฉบับ 
  ๕.๘ ใบรับรองแพทย�จากสถานพยาบาลของรัฐ ซ่ึงออกให�ไม*เกิน ๑ เดือน และ

แสดงว*าไม*เป นโรคท่ีต�องห�ามตามกฎ ก.พ ว*าด�วยโรคมายื่นด�วย   
  ๕.๙ สําเนาหนังสืออนุญาตให� เข�ารับการสรรหาจากหน*วยงาน ในกรณีท่ีเป น

ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ�างชั่วคราว 
สังกัดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� 
   ท้ังนี้ สําเนาหลักฐานทุกฉบับ (๕.๒ – ๕.๗) ให�ผู�สมัครเขียนคํารับรองว*า สําเนา
ถูกต�องและลงชื่อกํากับไว�ด�วย 
 
 

/๖.  เง่ือนไข... 
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๖.  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
       ผู�สมัครเข�ารับการสรรหาจะต�องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว*าเป นผู�มี
คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน*งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต�องกรอก
รายละเอียดต*าง ๆ ในใบสมัคร พร�อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให�ถูกต�องตรงตามวุฒิของตําแหน*งท่ีสมัคร
สอบ อันมีผลทําให�ผู�สมัครสอบไม*มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล*าวให�ถือว*าการรับสมัครและการ
ได�เข�ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป นโมฆะสําหรับผู�นั้น      

  ๗. ประกาศรายช่ือผู6มีสิทธิเข6ารับการสรรหา เพ่ือประเมินความรู6 ความสามารถ  
ทักษะและสมรรถนะ  

    มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�  จะประกาศรายช่ือผู6มีสิทธิเข6ารับการสรรหา เพ่ือประเมินความรู6 
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ กลุ*มงานบริหารงานบุคคล และท่ีเว็บไซต� 
http://www.ksu.ac.th ต้ังแต*เวลา ๑๓.๓๐ น. เป นต�นไป 

  ๘. วัน เวลา และสถานท่ี การประเมินความรู6 ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
      มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� จะดําเนินการการประเมินความรู6 ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ในระหว/างวันท่ี ๑๐ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑  ตามตารางกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี การ
ประเมินความรู6 ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ  แนบท�ายประกาศฉบับนี้ 
 
  ๙. หลักเกณฑ�และวิธีการสรรหา  

     ผู�สมัครต�องได�เข�ารับการสรรหา เพ่ือประเมินความรู� ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
โดยการประเมินตามตําแหน*ง รายละเอียดดังนี้ 
หลักเกณฑ�การสรรหา คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน หมายเหตุ 

ประเมินครั้งท่ี ๑ ๑๐๐ สอบข�อเขียน ดังรายละเอียดแนบท�าย
ประกาศฉบับนี้ ประเมินครั้งท่ี ๒ ๑๐๐ สอบปฏิบัติ 

ประเมินครั้งท่ี ๓ ๕๐ สอบสัมภาษณ� 

  ๑๐. เกณฑ�การตัดสิน   
       ผู�ท่ีจะถือว*าเป นผู�ท่ีผ*านการสรรหา จะต�องเป นผู�ท่ีได�คะแนนในการประเมิน การสอบ
ข�อเขียน ไม*ตํ่ากว*าร�อยละ ๖๐ การสอบปฏิบัติ ไม*ตํ่ากว*าร�อยละ ๖๐ และการสอบสัมภาษณ� ไม*ตํ่ากว*า       
ร�อยละ ๖๐   
       การจัดจ�างจะเป นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได� โดยเรียงลําดับท่ีจากผู�ท่ีได�คะแนนการ
ประเมิน ครั้งท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ และครั้งท่ี ๓ รวมกันมากกว*าเป นผู�อยู*ในลําดับท่ีสูงกว*า และหากคะแนนการ
ประเมินครั้งท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ และครั้งท่ี ๓ เท*ากันให�ถือว*าผู�ได�รับเลขประจําตัวสอบก*อนเป นผู�อยู*ในลําดับท่ีสูงกว*า 

  ๑๑. การประกาศผลการสรรหา 
       มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� จะประกาศรายชื่อผู�ผ*านการสรรหา ในวันท่ี ๑๙ มกราคม 

๒๕๖๑ ณ กลุ*มงานบริหารงานบุคคล และทางเว็บไซต� http://www.ksu.ac.th การสรรหาครั้งนี้ไม*รับโอน
พนักงานราชการจากส*วนราชการอ่ืน 

 
/๑๒. การจ�าง… 
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  ๑๒. การจ6างและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู6ผ/านการสรรหา 
       ๑๒.๑ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� จะจ�างผู�ผ*านการสรรหาตามจํานวนอัตราท่ีกําหนด และให�ผู�
ผ*านการสรรหามารายงานตัว ณ กลุ*มงานบริหารงานบุคคล เพ่ือทําสัญญาจ�าง ต้ังแต*วันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 
ถึงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ (ในวันและเวลาราชการ) หากไม*มาตามกําหนดถือว*าสละสิทธิ์ และเริ่มปฏิบัติ
หน�าท่ีในวันท่ี ๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ 
       ๑๒.๒ ผู�ผ*านการสรรหาในวันท่ีทําสัญญาจ�าง จะต�องไม*เป นข�าราชการหรือลูกจ�างของ
ส*วนราชการ พนักงานหรือลูกจ�างของหน*วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ�างของราชการ
ส*วนท�องถ่ิน 
       ๑๒.๓ ผู�ผ*านการสรรหาจะต�องสามารถไปประจําปฏิบัติราชการ ตามท่ีมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ�กําหนดได� 
       ๑๒.๔ ในกรณีท่ีมีผู�ได�รับการสรรหามากกว*าจํานวนตําแหน*งว*างท่ีมี และภายหลังมี
ตําแหน*งว*างลักษณะเดียวกัน หรือคล�ายคลึงกัน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� อาจพิจารณาจัดจ�างผู�ท่ีผ*านการสรรหา
ท่ีเหลืออยู*ดังกล*าวตามการข้ึนบัญชีรายชื่อผู�ผ*านการสรรหา หรืออาจดําเนินการเลือกสรรและสรรหาใหม*ก็ได� 
       ๑๒.๕ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� จะข้ึนบัญชีผู�ผ*านการสรรหาไว�เป นเวลาไม*เกิน ๑ ปD 
นับต้ังแต*วันท่ีได�ประกาศข้ึนบัญชี และในอายุบัญชีถ�ามีกรณีอย*างใดอย*างหนึ่งดังต*อไปนี้ ให�รายชื่อท่ีได�ข้ึนบัญชี
ไว�นี้เป นอันถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีของผู�นั้นด�วย คือ 
   (๑) ผู�นั้นได�ขอสละสิทธิไม*เข�ารับการจัดจ�างในตําแหน*งท่ีสอบได� 
   (๒) ผู�นั้นไม*มารายงานเพ่ือรับการจัดจ�างภายในเวลาท่ีกําหนด 
   (๓) ผู�นั้นไม*มาปฏิบัติหน�าท่ีราชการตามกําหนดวัน  เวลา  ท่ีส*วนราชการกําหนด 
   
  จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 

        ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๔  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

(รองศาสตราจารย�จิระพันธ�  ห�วยแสน) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� 
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รายละเอียดแนบท6ายประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�  
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาเป�นพนักงานราชการท่ัวไป ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ ลงวันท่ี  ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

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

๑. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน/งและคุณวุฒิท่ีกําหนด ช่ือตําแหน/ง กลุ/มงาน ค/าตอบแทน  
    ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดังนี้ 
 ตําแหน/งท่ี ๑  ชื่อตําแหน*ง  เจ6าพนักงานการเกษตร จํานวน  ๑ อัตรา      
          กลุ*มงาน  บริการ 
   อัตราค*าตอบแทนรวมค*าครองชีพไม*เกิน  ๑๓,๒๘๕    บาท 
   หน*วยงานท่ีปฏิบัติงาน    ศูนย�วิจัยและฝKกอบรมภูสิงห� มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�  
      ตําบลภูดิน อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ� 
   ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู2ปฏิบัติงานระดับต2น ปฏิบัติงานด2านธุรการ สารบรรณ หรือ
บริการท่ัวไป ตามแนวทางแบบอย�างข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต2การกํากับ แนะนําตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได2รับมอบหมาย 

 
   คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน/ง 

(๑) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย*างอ่ืนท่ี 
เทียบได�ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางด�านการเกษตร หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ี
เก่ียวข�องกับการเกษตร 

(๒)  มีมนุษยสัมพันธ�ดี และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได� 
  

 

   สิทธิประโยชน�   
   ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค*าตอบแทน 
และสิทธิประโยชน�ของพนักงานราชการ 
 
 

   ระยะเวลาการจ6าง  
   ไม*เกิน ๔ ปD ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร หรือภายในระยะเวลาเริ่มต�น 
ถึงสิ้นสุดแต*ละโครงการ หรือตามกรอบอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�ได�รับการจัดสรร 
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 ตําแหน/งท่ี ๒  ชื่อตําแหน*ง  ผู6ปฏิบัติงานช/างเทคนิค จํานวน  ๑ อัตรา      
          กลุ*มงาน  บริการ 
   อัตราค*าตอบแทนรวมค*าครองชีพไม*เกิน  ๑๓,๒๘๕    บาท 
   หน*วยงานท่ีปฏิบัติงาน    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  
 
   ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู2ปฏิบัติงานระดับต2น ปฏิบัติงานด2านธุรการ สารบรรณ หรือ
บริการท่ัวไป ตามแนวทางแบบอย�างข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต2การกํากับ แนะนําตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได2รับมอบหมาย 

 
   คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน/ง 

(๑) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย*างอ่ืนท่ี 
เทียบได�ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางด�านช*างยนต� หรือสาขาวิชาเครื่องกล 
หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข�องด�านช*างยนต�หรือด�านเครื่องกล 

(๒)  มีมนุษยสัมพันธ�ดี และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได� 
  

 

   สิทธิประโยชน�   
   ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค*าตอบแทน 
และสิทธิประโยชน�ของพนักงานราชการ 
 
 

   ระยะเวลาการจ6าง  
   ไม*เกิน ๔ ปD ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร หรือภายในระยะเวลาเริ่มต�น 
ถึงสิ้นสุดแต*ละโครงการ หรือตามกรอบอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�ได�รับการจัดสรร 
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๒. หลักเกณฑ� วิธีการสรรหา และวัน เวลา สถานที่ การประเมินความรู6 ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้ 
หลักเกณฑ�การสรรหา คะแนนเต็ม วิธีการ

ประเมิน 
วิชาที่ประเมินความรู6 ความสามารถ  

ทักษะ และสมรรถนะ 
วัน เวลา  

ประเมินสมรรถนะ 
สถานที่ 

ประเมินสมรรถนะ 
๑. ตําแหน/ง เจ6าพนักงาน
การเกษตร 

ประเมินครั้งที่ ๑ 

๑๐๐ สอบข�อเขียน ทดสอบความรู�ความสามารถเกี่ยวกับปฏิ บั ติงานด2าน
การเกษตร ที่เกี่ยวกับด2านพืช หรือสัตว# หรือประมง 

๑๐  
มกราคม  
๒๕๖๑ 

ตั้งแต*เวลา 
๐๙.๐๐ น. เป นต�นไป 

 

สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� 

พื้นที่ในเมือง 
 

ประเมินครั้งที่ ๒ ๑๐๐ สอบปฏิบัติ ทดสอบการปฏิบัติงานจริง ด2านการเกษตร ที่เกี่ยวกับ 
ด2านพืช หรือสัตว# หรือประมง 

๑๐  
มกราคม  
๒๕๖๑ 

ตั้งแต*เวลา 
๑๓.๓๐ น. เป นต�นไป 

 

สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� 

พื้นที่ในเมือง 
 

ประเมินครั้งที่ ๓ ๕๐ สอบสัมภาษณ� หัวข�อเกี่ยวกับ 
๑. ประวัติความสามารถประสบการณ� ๑๐  คะแนน 
๒. บุคลิกภาพ  ๑๐  คะแนน 
๓. ความรู�    ๑๐    คะแนน 
๔. ท*วงทีวาจาเชาว�ปGญญา  ๑๐ คะแนน 
๕. เจตคติ  ๑๐  คะแนน 

๑๑  
มกราคม  
๒๕๖๑ 

ตั้งแต*เวลา 
๐๙.๐๐ น. เป นต�นไป 
 

ห�องประชุมพุทธรักษา 
สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� 
พื้นที่ในเมือง 
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หลักเกณฑ�การสรรหา คะแนนเต็ม วิธีการ

ประเมิน 
วิชาที่ประเมินความรู6 ความสามารถ  

ทักษะ และสมรรถนะ 
วัน เวลา  

ประเมินสมรรถนะ 
สถานที่ 

ประเมินสมรรถนะ 
๒. ตําแหน/ง ผู6ปฏิบัติงาน
ช/างเทคนิค 

ประเมินครั้งที่ ๑ 

๑๐๐ สอบข�อเขียน ทดสอบความรู�ความสามารถเกี่ยวกับปฏิบัติงานด2าน 
ช*างยนต� หรือด�านเครื่องกล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข�องด�าน
ช*างยนต�หรือด�านเครื่องกล 

๑๐  
มกราคม  
๒๕๖๑ 

ตั้งแต*เวลา 
๐๙.๐๐ น. เป นต�นไป 

 

สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� 

พื้นที่ในเมือง 
 

ประเมินครั้งที่ ๒ ๑๐๐ สอบปฏิบัติ ทดสอบการปฏิบัติงานจริง ด2านช*างยนต� หรือด�านเครื่องกล 
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข�องด�านช*างยนต�หรือด�านเครื่องกล 

๑๐  
มกราคม  
๒๕๖๑ 

ตั้งแต*เวลา 
๑๓.๓๐ น. เป นต�นไป 

 

สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� 

พื้นที่ในเมือง 
 

ประเมินครั้งที่ ๓ ๕๐ สอบสัมภาษณ� หัวข�อเกี่ยวกับ 
๑. ประวัติความสามารถประสบการณ� ๑๐  คะแนน 
๒. บุคลิกภาพ  ๑๐  คะแนน 
๓. ความรู�    ๑๐    คะแนน 
๔. ท*วงทีวาจาเชาว�ปGญญา  ๑๐ คะแนน 
๕. เจตคติ  ๑๐  คะแนน 

๑๑  
มกราคม  
๒๕๖๑ 

ตั้งแต*เวลา 
๐๙.๐๐ น. เป นต�นไป 
 

ห�องประชุมพุทธรักษา 
สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� 
พื้นที่ในเมือง 

 

 
 


