
 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป�นลูกจ"างช่ัวคราว  

(สายวิชาการและสายสนับสนุน) ครั้งท่ี 9/๒๕๖๐ 
………………………………………………….. 

 

    ด�วยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� มีความประสงค�ท่ีจะรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป!นลูกจ�าง
ชั่วคราว (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ครั้งท่ี 9/๒๕๖๐ รวมจํานวน 5 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๓๑ แห6งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบ
คัดเลือกเป!นลูกจ�างชั่วคราว (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ครั้งท่ี 9/๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 คุณสมบัติท่ัวไป 
  ผู�สมัครต�องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม6มีลักษณะต�องห�ามตามพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม�รับสมัครและไม�อาจให�เข�าสอบ ท้ังนี้ ตาม
หนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ'ายบริหาร ท่ี นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตาม
ความในข�อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘  

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน6ง 
  ดังรายละเอียดแนบท�ายประกาศฉบับนี้ 

เอกสารและหลักฐานท่ีจะต"องย่ืนในวันสมัคร 
  ๑.  รูปถ6ายหน�าตรง  ไม6สวมหมวกและไม6ใส6แว6นตาดํา  ขนาด  ๓ x ๔  ซ.ม.  
       หรือ ๑ นิ้ว  ถ6ายไม6เกิน ๖ เดือน จํานวน  ๓  รูป 
  ๒.  ทะเบียนบ�าน บัตรประจําตัวประชาชน  ฉบับจริงพร�อมสําเนา  อย6างละ  ๑  ฉบับ 

๓.  ใบรับรองแพทย�  แสดงว6าไม6เป!นโรคท่ีต�องห�ามตามกฎ  ก.พ. จากสถานพยาบาลของรัฐเท6านั้น 
ซ่ึงออกให�ไม6เกิน ๑ เดือน นับแต6วันท่ีตรวจร6างกาย 

๔.  สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ซ่ึงผ6านการอนุมัติจากผู�มีอํานาจว6าสําเร็จการศึกษาไม6หลัง
วันท่ีรับสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ (พร�อมฉบับจริง) 
  ๕.  สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซ่ึงผ6านการอนุมัติจากผู�มีอํานาจว6าสําเร็จ
การศึกษาไม6หลังวันท่ีรับสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ (พร�อมฉบับจริง) 

๖.  หลักฐานแสดงการผ6านการเกณฑ�ทหาร (สําหรับเพศชาย) จํานวน ๑ ฉบับ 
  ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� จะดําเนินการรับสมัครเฉพาะผู�ท่ีมีคุณสมบัติครบถ�วน และมีวุฒิ
การศึกษา ตรงตามท่ีระบุไว�เท6านั้น 

ค6าธรรมเนียมในการสมัคร 
  ผู�สมัครจะต�องเสียค6าธรรมเนียมในวันท่ียื่นใบสมัคร  โดยผู�สมัครเสียค6าธรรมเนียมในการ
สมัครสอบ จํานวน ๑๐๐ บาท (เงินจํานวนนี้จะไม6คืนให�ไม6ว6ากรณีใด ๆ  ท้ังสิ้น) 
 

/วัน เวลา… 
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วัน เวลา การรับสมัคร 
        กําหนดรับสมัครในวันท่ี  19 ธันวาคม ๒๕๖๐  ถึงวันท่ี 28 ธันวาคม ๒๕๖๐  

(เว"นวันหยุดราชการ)  ผู�สมัครจะต�องยื่นใบสมัครด�วยตนเองท่ี กลุ6มงานบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ� พ้ืนท่ีในเมือง อาคาร ๑ ชั้น ๒ ภาคเช�าเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ6ายเวลา ๑๓.๐๐ น. - 
๑๕.๐๐ น. 

เง่ือนไขในการรับสมัคร 
ผู�สมัครเข�ารับการสอบคัดเลือกจะต�องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว�าเป9น   

ผู�มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต�องกรอก
รายละเอียดต�าง ๆ ในใบสมัคร พร�อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให�ถูกต�องตรงตามวุฒิของตําแหน�งท่ีสมัคร
สอบ อันมีผลทําให�ผู�สมัครสอบไม�มีสิทธิ์สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล�าวให�ถือว�าการรับสมัครและการ
ได�เข�ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป9นโมฆะสําหรับผู�นั้น   

การประกาศรายช่ือผู"มีสิทธิ์เข"ารับการสอบคัดเลือก 
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�  จะประกาศรายช่ือผู"มีสิทธิ์เข"ารับการสอบคัดเลือก ในวันท่ี 4 
มกราคม 2561 ณ กลุ6มงานบริหารงานบุคคล และท่ีเว็บไซต� http://www.ksu.ac.th (หัวข�อข6าวรับ      
สมัครงาน) ต้ังแต6เวลา ๑๓.๐๐ น. เป!นต�นไป 
 
 กําหนดวัน/เวลา/สถานท่ีสอบคัดเลือก 
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� จะดําเนินการสอบข"อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ� ระหว6าง
วันท่ี 11 – 12 มกราคม ๒๕๖1 โดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� จะแจ�งกําหนดเวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือกให�
ทราบภายหลัง  
 
 หลักเกณฑ�และวิธีการสอบคัดเลือก ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

การสอบคัดเลือก คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
๑. สอบข�อเขียน ๑๐๐  คะแนน ดังรายละเอียด 
๒. สอบปฏิบัติ  ๑๐๐  คะแนน แนบท�ายประกาศ 
๓. สอบสัมภาษณ�    ๕๐  คะแนน ฉบับนี้ 

 

 เกณฑ�การตัดสิน 
  ผู�ถือว6าเป!นผู�สอบคัดเลือกได� จะต�องเป!นผู�ท่ีได�คะแนนในการสอบข�อเขียน ไม6ต่ํากว6าร�อยละ 
๖๐ การสอบปฏิบัติ ไม6ต่ํากว6าร�อยละ ๖๐ และการสอบสัมภาษณ� ไม6ต่ํากว6าร�อยละ ๖๐  โดยการจัดจ�างจะ
เป!นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได� 
 

 กําหนดการประกาศผลผู"ผ6านการสอบคัดเลือก 
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�  จะประกาศผลผู"ผ6านการสอบคัดเลือก ในวันท่ี 19 มกราคม ๒๕๖1 
ณ กลุ6มงานบริหารงานบุคคล และท่ีเว็บไซต� http://www.ksu.ac.th (หัวข�อข6าวรับสมัครงาน)  
ต้ังแต6เวลา ๑๓.๐๐ น. เป!นต�นไป 
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การจ"าง/การข้ึนบัญชีผู"ผ6านการสอบคัดเลือก 
   (๑) ผู"ผ6านการสอบคัดเลือกจะต"องมารายงานตัวเพ่ือทําสัญญาจ"างตามท่ีมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ�กําหนด ต้ังแต�วันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ (ในวันและเวลาราชการ) หาก
ไม�มาตามกําหนดถือว�าสละสิทธิ์ และเริ่มปฏิบัติหน�าท่ีในวันท่ี ๑ กุมภาพันธG ๒๕๖๑ 
  (๒) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� จะข้ึนบัญชีผู�สอบได�แต6ละตําแหน6งไว� ไม6เกิน ๑ ปb นับแต6วันข้ึน
บัญชี  แต6ถ�ามีการสอบคัดเลือกอย6างเดียวกันอีก และได�ข้ึนบัญชีผู�ผ6านการสอบคัดเลือกใหม6แล�ว บัญชีการสอบ
คัดเลือกได�ครั้งก6อนเป!นการยกเลิก และในอายุบัญชีถ�ามีกรณีอย6างใดอย6างหนึ่งดังต6อไปนี้ ให�รายชื่อท่ีได�ข้ึน
บัญชีไว�นี้เป!นอันถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีของผู�นั้นด�วย คือ 
   (๒.๑) ผู�นั้นได�รับการจ�างและแต6งต้ังในตําแหน6งท่ีสอบได� 
   (๒.๒) ผู�นั้นได�ขอสละสิทธิไม6เข�ารับการจัดจ�างในตําแหน6งท่ีสอบได� 
   (๒.๓) ผู�นั้นไม6มารายงานเพ่ือรับการจัดจ�างภายในเวลาท่ีกําหนด 
   (๒.๔) ผู�นั้นไม6มาปฏิบัติหน�าท่ีราชการตามกําหนดวัน เวลา ท่ีกําหนด  
  (๓) ในกรณีท่ีมีผู�ผ6านสอบคัดเลือกมากกว6าจํานวนตําแหน6งว6างท่ีมี และภายหลังมีตําแหน6งว6าง
ลักษณะเดียวกันหรือคล�ายคลึงกัน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจัดจ�างผู�ท่ีผ6านการสอบคัดเลือกท่ีเหลืออยู6
ดังกล6าวตามการข้ึนบัญชีรายชื่อผู�ผ6านการสอบคัดเลือก หรืออาจดําเนินการสอบคัดเลือกใหม6ก็ได� 
 

               ประกาศ  ณ  วันท่ี  14  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
    
 

        
         (รองศาสตราจารย�จิระพันธ�  ห�วยแสน) 

                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� 
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รายละเอียดแนบท"ายคุณสมบัติเฉพาะตําแหน6ง 

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป�นลูกจ"างช่ัวคราว (สายวิชาการและสายสนับสนุน) 
ครั้งท่ี 9/๒๕๖๐ ลงวันท่ี  14 ธันวาคม ๒๕๖๐ 

....................................................... 
ลําดับ

ท่ี 
ช่ือตําแหน6ง คุณวุฒิ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน6ง จํานวนอัตรา 

/ อัตราค6าจ"าง 
๑ อาจารย� 

ประจํา 
สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ  
สังกัด คณะครุศาสตร� 

ปริญญาโท      1.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
ทางด�านภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษศึกษา 
หรือ วรรณคดีอังกฤษ หรือ ภาษาศาสตร�อังกฤษ 
หรือการสอนภาษาอังกฤษ  
     1.2 คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และ
ปริญญาโท ต�องสัมพันธ�กัน   
     1.3 หากมีวุฒิใดวุฒิหนึ่งทางการศึกษา หรือ 
มีงานวิจัยและผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการ
ตีพิมพ�เผยแพร6 หรือมีประสบการณ�การสอนใน
ระดับอุดมศึกษา หรือมีผลสอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC 700 
คะแนนข้ึนไป หรือผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ
อ่ืนท่ีเทียบเท6า จะได�รับการพิจารณาเป!นพิเศษ      

จํานวน  
1 อัตรา 

 
อัตราค6าจ�าง

เดือนละ  
๑8,360 

บาท 

๒ อาจารย�  
สาขาการศึกษา

ปฐมวัย 
สังกัด คณะครุศาสตร� 

 

ปริญญาโท      2.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
ทางด�านการศึกษาปฐมวัย  
     2.2 มีคุณวุฒิปริญญาตรี/โท ต�องสัมพันธ�กัน 
     2.3 การศึกษาในระดับปริญญาโท ต�องเป!น
หลักสูตรท่ีทําวิทยานิพนธ� เป!นเง่ือนไขในการจบ
การศึกษา  
     2.4 กรณีมีวุฒิใดวุฒิหนึ่งทางการศึกษา หรือ
มีงานวิจัยและผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการ
ตีพิมพ�เผยแพร6 หรือมีประสบการณ�การสอนใน
ระดับอุดมศึกษาจะได�รับการพิจารณาเป!นพิเศษ 
     2.5 เป!นผู�มีความรู�ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� 
เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของ
อาจารย�ประจํา ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

จํานวน  
1 อัตรา 

 
อัตราค6าจ�าง

เดือนละ  
๑8,360 

บาท 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือตําแหน6ง คุณวุฒิ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน6ง จํานวนอัตรา 
/ อัตราค6าจ"าง 

3 อาจารย� 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร�

ธุรกิจ สังกัด คณะ
บริหารธุรกิจ  

ปริญญาโท      3.1 มีรายวิชาท่ีได�ศึกษามาท้ังในระดับ
ปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ท่ีเก่ียวข�องกับ
สาขาวิชาทางด�านธุรกิจ ไม6ต่ํากว6า ๓๐ หน6วยกิต 
หรือสาขาวิชาทางด�านคอมพิวเตอร� ไม6ต่ํากว6า ๓๐ 
หน6วยกิต หรือ 
     3.2 มีรายวิชาท่ีได�ศึกษามาท้ังในระดับ
ปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ท่ีเก่ียวข�องกับ
สาขาวิชาทางด�านคอมพิวเตอร� ไม6ต่ํากว6า ๓๐ 
หน6วยกิต และมีประสบการณ�ในการทํางานสาย
อาชีพคอมพิวเตอร�ในองค�กรธุรกิจอย6างน�อย ๕ ปb 
     3.3 เป!นผู�มีความรู�ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� 
เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของ
อาจารย�ประจํา ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

จํานวน  
๑ อัตรา 

 
อัตราค6าจ�าง

เดือนละ  
๑8,360 

บาท 
 

4 ผู�ปฏิบัติงาน
การเกษตร 

สังกัด กองกลาง 
สํานักงานอธิการบดี 

ประถมศึก
ษาข้ึนไป 

     4.1 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาข้ึน
ไป 
     4.2 มีความประพฤติเรียบร�อยพร�อมท้ังมี
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ�ท่ีดี สุขภาพร6างกาย
แข็งแรงเหมาะสมกับตําแหน6งงานท่ีรับผิดชอบ 
      

จํานวน  
๑ อัตรา 

 
อัตราค6าจ�าง

เดือนละ  
7,5๐๐ บาท 

 
5 พนักงานรักษาความ

ปลอดภัย 
สังกัด สํานักงาน

อธิการบดี 

ประถมศึก
ษาข้ึนไป 

     5.1 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา 
ข้ึนไป 
     5.2 มีความประพฤติเรียบร�อยพร�อมท้ังมี
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ�ท่ีดี สุขภาพร6างกาย
แข็งแรงเหมาะสมกับตําแหน6งงานท่ีรับผิดชอบ 
      

จํานวน  
๑ อัตรา 

 
อัตราค6าจ�าง

เดือนละ  
7,5๐๐ บาท 
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รายละเอียดแนบท"ายหลักเกณฑ�และวิธีการสอบคัดเลือก 
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป�นลูกจ"างช่ัวคราว (สายวิชาการและสายสนับสนุน) 

ครั้งท่ี 9/๒๕๖๐ ลงวันท่ี  14 ธันวาคม ๒๕๖๐ 
............................................ 

 
๑.  สอบข�อเขียน  น้ําหนักคะแนน จํานวน ๑๐๐ คะแนน 

� ทดสอบความรู�ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง ในแต�ละสาขาวิชาด�านท่ีสมัครเข�าสอบคัดเลือกฯ   
ใช�เวลาในการสอบ ๒ ช่ัวโมง 

 

๒.  สอบปฏิบัติ ทดสอบปฏิบัติการทางห�องปฏิบัติการ หรือตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  
น้ําหนักคะแนน จํานวน ๑๐๐ คะแนน ใช�เวลาในการสอบ ๒ ช่ัวโมง 

 

๓.  สอบสัมภาษณ.  ๕๐  คะแนน  การแบ0งน้ําหนักคะแนนเป1นดังนี้ 
� ประวัติความสามารถประสบการณG  ๑๐ คะแนน 
� บุคลิกภาพ    ๑๐ คะแนน 
� ความรู�     ๑๐ คะแนน 
� ท�วงทีวาจา  เชาวGสติปIญญา  ๑๐ คะแนน 
� เจตคติ     ๑๐ คะแนน 
              รวม            ๕๐ คะแนน 
 

ใช�เวลา  ๑๐ – ๑๕  นาที/คน     
  

 
 

 
 
 

 


