
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข�าสอบแข งขันเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.)  

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖1 
................................................................................... 

ด�วยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�  มีความประสงค�จะดําเนินการสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ัวไป  
(ภาค ก.) สังกัดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห1งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ� พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข�อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� ว1าด�วยการบริหารงานบุคคลสําหรับข�าราชการ    
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจํามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� เรื่อง หลักสูตร หลักเกณฑ� วิธีการสอบแข1งขัน การคัดเลือก เกณฑ�การตัดสิน      
การข้ึนบัญชี และการยกเลิกบัญชี สําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข�าสอบแข1งขันเพ่ือ
วัดความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.)  ครั้งท่ี ๒/2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้   

 

๑. คุณสมบัติท่ัวไป 
ผู�สมัครต�องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม1มีลักษณะต�องห�ามตามพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการ 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม1รับสมัครและไม1อาจให�เข�ารับการสอบคัดเลือก ท้ังนี้  

ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝIายบริหาร ท่ี นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความใน
ข�อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

 

๒. ระดับวุฒิการศึกษาท่ีรับสมัครสอบ 
ระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ท่ี ก.พ. กําหนด 

 ๓. เอกสารและหลักฐานการสมัคร 
๓.๑  สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสําเนาใบปริญญาบัตร ซ่ึงผ1านการอนุมัติจากสภา 

มหาวิทยาลัย ว1าสําเร็จการศึกษาไม1หลังวันท่ีรับสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ  
๓.๒  สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซ่ึงผ1านการอนุมัติจากผู�มีอํานาจว1าสําเร็จ 

การศึกษาไม1หลังวันท่ีรับสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ  
๓.๓  รูปถ1ายหน�าตรงไม1สวมหมวกและไม1สวมแว1นตาสีดํา ขนาด ๓ x ๔ ซ.ม. ซ่ึงถ1ายมาแล�ว 

ไม1เกิน ๖ เดือน จํานวน ๓ รูป  
๓.๔  สําเนาทะเบียนบ�าน จํานวน ๑  ฉบับ   
๓.๕  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีระบุเลขบัตร 

ประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ   
๓.6  สําเนาหนังสืออนุญาตให�สอบคัดเลือกจากหน1วยงาน ในกรณีท่ีเปZนข�าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ�างชั่วคราว สังกัด มหาวิทยาลัย 
กาฬสินธุ� 

๓.7  หลักฐานการผ1านการเกณฑ�ทหาร (สําหรับเพศชาย) จํานวน ๑ ฉบับ 
 

/๓.8  สําเนา... 
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๓.8  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช1น ทะเบียนสมรส หนังสือสําคัญ การเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล    
จํานวน ๑ ฉบับ  

๓.9  ผู�สมัครเข�าสอบจะต�องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว1าเปZนผู�มีคุณสมบัติท่ัวไป 
และจะต�องกรอกรายละเอียดต1าง ๆ ในใบสมัคร พร�อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให�ถูกต�องครบถ�วน ในกรณีท่ีมีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู�สมัครไม1ว1าด�วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม1ตรงตามท่ีรับสมัครอันมีผลทําให�ผู�สมัครไม1มีสิทธิ
สมัครเข�ารับการสอบตามประกาศรับสมัครดังกล1าวให�ถือว1าการรับสมัครและการได�เข�ารับการสอบครั้งนี้เปZนโมฆะ
สําหรับผู�นั้น ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให�ผู�สมัครเขียนคํารับรองว1า สําเนาถูกต�องและลงชื่อกํากับไว�ด�วย 

4. วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
4.๑ สมัครด�วยตนเอง ยื่นใบสมัครท่ีกลุ1มงานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� พ้ืนท่ีในเมือง 

ต้ังแต1วันท่ี 17 – 23 กรกฎาคม 2561 ภาคเช�าเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ภาคบ1ายเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา 
๑๕.0๐ น. (เว�นวันหยุดราชการ) 

4.2 สมัครทางไปรษณีย� ส1งใบสมัครพร�อมหลักฐานการสมัครและไปรษณีย�ธนาณัติค1าธรรมเนียม   
การสมัครมายังมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� เลขท่ี 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ� ตําบลกาฬสินธุ� อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ� 
46000 มหาวิทยาลัยจะถือวันชําระเงินค1าธรรมเนียมก1อนปcดรับสมัครโดยถือวันประทับตราไปรษณียากรเปZนหลักฐาน 
วงเล็บมุมซองสมัครแข1งขันเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ครั้งท่ี ๒/๒๕๖1 

4.3  ผู�สมัครจะต�องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให�ถูกต�องครบถ�วนชัดเจน  
4.4  ผู�สมัครต�องแจ�งสถานท่ีท่ีสามารถติดต1อได�ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ1ายของการไปรษณีย� 

ไว�ในใบสมัคร 
 

5. ค าธรรมเนียมสอบ 
ผู �สมัครต�องเสียค1าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 2๐๐ บาท และจะไม1คืนค1าธรรมเนียมการสมัคร       

ทุกกรณี สําหรับผู�สมัครทางไปรษณีย�ให�เสียค1าธรรมเนียมทางไปรษณีย�ธนาณัติ ในนามมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� เลขท่ี 
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ� ตําบลกาฬสินธุ� อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ� 46000 มหาวิทยาลัยจะถือวันชําระเงิน
ค1าธรรมเนียมก1อนปcดรับสมัครโดยถือวันประทับตราไปรษณียากรเปZนหลักฐาน 

6. การประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานท่ีสอบ  
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� จะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิสอบ วัน เวลาและสถานท่ีสอบ ในวันท่ี 25 

กรกฎาคม ๒๕๖1 ณ กลุ1มงานบริหารงานบุคคล และท่ีเว็บไซต� http://www.ksu.ac.th (หัวข�อข1าวรับสมัครงาน) ต้ังแต1
เวลา ๑๓.3๐ น. เปZนต�นไป 

7. กําหนดการสอบ  
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� จะดําเนินการสอบในวันท่ี 1 สิงหาคม ๒๕๖1 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� พ้ืนท่ี

ในเมือง ตามเวลาและสถานท่ีท่ีกําหนด 

 8. วิชาท่ีสอบ ดังนี้ 
  (๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(๒) พระราชบัญญัติระเบียบข$าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบข$าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

/(๔) พระราชบัญญัติ… 
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(๔) พระราชบัญญัติระเบียบข$าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(๕) ข$อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� ว6าด$วยการบริหารงานบุคคลสําหรับข$าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และท่ีแก$ไขเพ่ิมเติม 
(๖) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห�และสรุปเหตุผล ทดสอบความสามารถในการศึกษา         

วิเคราะห�และโดยการให$สรุปความหรือให$จับประเด็นในข$อความหรือเรื่องราวหรือให$วิเคราะห�เหตุการณ� หรือ          
สรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให $หาแนวโน$มหรือความเปลี่ยนแปลงท่ีน 6าจะเป Cนไปตาม                   
ข$อมูลหรือสมมติฐานหรือให$ศึกษาวิเคราะห�และสรุปเหตุผลโดยการอย6างอ่ืนซ่ึงเหมาะสมแก6การทดสอบความสามารถ
ดังกล6าว 

(๗) วิชาภาษาไทย  ความเข$าใจภาษา การอ6านและทําความเข$าใจกับบทความหรือข$อความท่ีกําหนด
ให$แล$วตอบคําถาม ท่ีตามมาในแต6ละบทความหรือข$อความ ท้ังนี้ รวมไปถึงการสรุปความและตีความด$วยการใช$ภาษา
การเลือกใช$คําหรือกลุ6มคํา การเขียนประโยคได$ถูกต$องตามหลักภาษาการเรียงข$อความ 

(๘) วิชาภาษาอังกฤษ 
(๙) วิชาคอมพิวเตอร� 

 
 ๘. หลักเกณฑ�การสอบผ านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) 
  ผู�ท่ีจะถือว1าเปZนผู�ผ1านเกณฑ�การสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ัวไป ต�องได�คะแนนรวมกันไม1ตํ่ากว1า
ร�อยละ 60 และผู�ท่ีผ1านการสอบภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) มีสิทธิสมัครเข�าสอบแข1งขันเพ่ือบรรจุและ
แต1งต้ังเปZนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�  

๙. การประกาศผลผู�สอบผ าน 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� จะประกาศรายชื่อผู�สอบผ1านภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ในวันท่ี 

6 สิงหาคม 2561 ณ กลุ1มงานบริหารงานบุคคล และท่ีเว็บไซต� http://www.ksu.ac.th (หัวข�อข1าวรับสมัครงาน) 
ต้ังแต1เวลา ๑๓.๐๐ น. เปZนต�นไป โดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� จะออกหนังสือรับรองผลการผ1านภาคความรู�ความสามารถ
ท่ัวไป (ภาค ก.) และหนังสือรับรองผลการผ1านภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) สามารถใช�สมัครสอบแข1งขัน
เพ่ือบรรจุและแต1งต้ังเปZนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� ได�ตลอดไปเว�นแต1มหาวิทยาลัย 
จะกําหนดเปZนอย1างอ่ืน 

 

           ประกาศ  ณ  วันท่ี  9  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖1 
 
 
 
 

   (รองศาสตราจารย�จิระพันธ�  ห�วยแสน) 
                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� 


