ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเปนพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
………………………………………………….
ดวยมหาวิ ท ยาลั ย กาฬสิ น ธุ ประสงคจะรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ สรรหาเป นพนั กงานราชการ
ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน'ง นักวิชาการเกษตร จํานวน ๑ อัตรา ประจําศูนยวิจัยและฝ-กอบรม
ภูสิงห
ฉะนั้ น อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๕ และมาตรา ๓๑ แหงพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ% พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว'าดวยพนักงานราชการ พ.ศ.
๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา
และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาเปนพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดดังต'อไปนี้
๑. ชื่อตําแหน.ง กลุ.มงาน ค.าตอบแทน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปรากฏรายละเอียดแนบทายประกาศฉบับนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู5มีสิทธิสมัคร
ผูสมัครเขารับการสรรหาตองมีคุณสมบัติทั่วไป และไม'มีลักษณะตองหามตามขอ ๘
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว'าดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ดังต'อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม'ต่ํากว'าสิบแปดปE
(๓) ไม'เปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไม'เปนผูกายทุพพลภาพจนไม'สามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือ
จิตฟIJนเฟKอนไม'สมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายว'าดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(๕) ไม'เปนผูดํารงตําแหน'งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไม'เปนผูเคยรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแต'เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม'เคยเปนผูถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไล'ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน'วยงานอื่นของรัฐ
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม'รับสมัครและไม'อาจใหเขาสอบ เพื่อจัด
จางเปนพนักงานราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝNายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
/๓. คุณสมบัติ...
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๓. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน.งของผู5มีสิทธิสมัคร
ในการรับสมัครครั้งนี้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเปน
พนักงานราชการทั่วไป โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน.งและคุณวุฒิที่กําหนด ดังปรากฏรายละเอียด
แนบท5ายประกาศฉบับนี้
๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
๔.๑ ใหผู ประสงคจะสมั ค รเขารั บ การสรรหายื่ น ใบสมั ค รดวยตนเอง ไดที่ แ ผนกงาน
ทรัพยากรบุคคลและนิติกร พื้นที่ในเมือง ตั้งแต.วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เว5นวันหยุดราชการ ภาคเช5าเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ.ายเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.
๔.๒ ผูสมัครจะตองกรอกใบสมัครและเอกสารการรับสมัครดวยลายมือตนเองใหถูกตอง
ครบถวน
๔.๓ ผูสมัครตองเสียค'าธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน ๒๐๐ บาท เมื่อสมัครแลว
ค'าธรรมเนียมจะไม'ไดคืนใหไม'ว'าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๕ หลักฐานที่จะต5องยื่นพร5อมใบสมัคร
๕.๑ รูปถ'ายหนาตรงไม'สวมหมวก และไม'สวมแว'นตาสีดํา ขนาด ๑ x ๑ นิ้ว
ซึ่งถ'ายมาแลวไม'เกิน ๑ เดือน (นับถึงวันปSดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
๕.๒ สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
จํานวนอย'างละ ๑ ฉบับ พร5อมฉบับจริง ทั้งนี้ ผูที่จะถือว'าเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตร หรือ
ประกาศนียบัตรของสถาบันการศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษานั้นๆ เปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูรับ
อํานาจอนุมัติภายในวันปSดรับสมัคร สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ศึกษาหลักสูตรต'อเนื่อง ๒
ปE ใหยื่นสําเนาใบทะเบียนผลการศึกษาระดับ ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญาที่เกี่ยวเนื่องกับคุณวุฒิที่ใชสมัครสอบ
๕.๓ สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts) จํานวน ๑ ฉบับ พร5อมตัวจริง
๕.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๕.๕ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
๕.๖ สําเนาหลักฐานที่แสดงว'าเปนผูผ'านการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน
(สําหรับเพศชาย) จํานวน ๑ ฉบับ
๕.๗ สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช'น ใบสําคัญการสมรส หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ
นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม'ตรงกัน) จํานวนอย'างละ ๑ ฉบับ
๕.๘ ใบรับ รองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่ งออกใหไม' เกิน ๑ เดื อน และ
แสดงว'าไม'เปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ ว'าดวยโรคมายื่นดวย
๕.๙ สํ า เนาหนั ง สื อ อนุ ญ าตใหเขารั บ การสรรหาจากหน' ว ยงาน ในกรณี ที่ เป น
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว
สังกัดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
ทั้งนี้ สําเนาหลักฐานทุกฉบับ (๕.๒ – ๕.๗) ใหผูสมัครเขียนคํารับรองว'า สําเนา
ถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย
/๖. เงื่อนไข...
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๖. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการสรรหาจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว'าเปนผูมี
คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน' งตรงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง และจะตองกรอก
รายละเอียดต'าง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองตรงตามวุฒิของตําแหน'งที่สมัคร
สอบ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไม'มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล'าวใหถือว'าการรับสมัครและการ
ไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น
๗. ประกาศรายชื่อผู5มีสิทธิเข5ารับการสรรหา เพื่อประเมินความรู5 ความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ จะประกาศรายชื่อผู5มีสิทธิเข5ารับการสรรหา เพื่อประเมินความรู5
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ แผนกงานทรัพยากรบุคคลและนิติกร
พื้นที่ในเมือง และที่เว็บไซต http://www.ksu.ac.th ตั้งแต'เวลา ๑๓.๓๐ น. เปนตนไป
๘. วัน เวลา และสถานที่ การประเมินความรู5 ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ จะดําเนิ นการการประเมิน ความรู5 ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ในระหว.างวันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามตารางกําหนดวัน เวลา และสถานที่ การ
ประเมินความรู5 ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ แนบทายประกาศฉบับนี้
๙. หลักเกณฑและวิธีการสรรหา
ผูสมัครตองไดเขารับการสรรหา เพื่อประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
โดยการประเมินตามตําแหน'ง รายละเอียดดังนี้
หลักเกณฑการสรรหา
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
หมายเหตุ
ประเมินครั้งที่ ๑
๑๐๐
สอบปฏิบัติ
ดังรายละเอียดแนบทาย
ประกาศฉบับนี้
ประเมินครั้งที่ ๒
๕๐
สอบสัมภาษณ
๑๐. เกณฑการตัดสิน
ผูที่ จะถือว'าเป นผู ที่ผ' านการสรรหา จะตองเปนผู ที่ไดคะแนนในการประเมิน การสอบ
ขอเขี ย น ไม' ต่ํ า กว' า รอยละ ๖๐ การสอบปฏิ บั ติ ไม' ต่ํ า กว' า รอยละ ๖๐ และการสอบสั ม ภาษณ ไม' ต่ํ า กว' า
รอยละ ๖๐
การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได โดยเรียงลําดับที่จากผูที่ไดคะแนนการ
ประเมิ น ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ รวมกั น มากกว' าเป นผู อยู' ในลํ าดั บ ที่ สู งกว'า และหากคะแนนการ
ประเมินครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ เท'ากันใหถือว'าผูไดรับเลขประจําตัวสอบก'อนเปนผูอยู'ในลําดับที่สูงกว'า
๑๑. การประกาศผลการสรรหา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ จะประกาศรายชื่อผูผ'านการสรรหา ในวัน ที่ ๒๕ พฤษภาคม
๒๕๖๐ ณ แผนกงานทรัพยากรบุคคลและนิติกร และทางเว็บไซต http://www.ksu.ac.th การสรรหาครั้งนี้ไม'
รับโอนพนักงานราชการจากส'วนราชการอื่น
/๑๒. การจาง…
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๑๒. การจ5างและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู5ผ.านการสรรหา
๑๒.๑ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ จะจางผูผ'านการสรรหาตามจํานวนอัตราที่กําหนด และใหผู
ผ'านการสรรหามารายงานตั ว ณ แผนกงานทรัพยากรบุ คคลและนิ ติ กร เพื่ อทํ าสัญ ญาจาง ตั้ งแต' วัน ที่ ๒๖
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ (ในวันและเวลาราชการ) หากไม'มาตามกําหนดถือว'าสละสิทธิ์
และเริ่มปฏิบัติหนาที่ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
๑๒.๒ ผูผ'านการสรรหาในวันที่ทําสัญ ญาจาง จะตองไม'เปนขาราชการหรือลูกจางของ
ส'วนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหน'วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการ
ส'วนทองถิ่น
๑๒.๓ ผู ผ' านการสรรหาจะตองสามารถไปประจํ าปฏิ บั ติ ราชการ ตามที่ มหาวิท ยาลั ย
กาฬสินธุกําหนดได
๑๒.๔ ในกรณี ที่ มีผู ไดรั บ การสรรหามากกว' าจํ านวนตํ า แหน' งว' างที่ มี และภายหลั งมี
ตําแหน'งว'างลักษณะเดียวกัน หรือคลายคลึงกัน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ อาจพิจารณาจัดจางผูที่ผ'านการสรรหา
ที่เหลืออยู'ดังกล'าวตามการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผ'านการสรรหา หรืออาจดําเนินการเลือกสรรและสรรหาใหม'ก็ได
๑๒.๕ มหาวิ ท ยาลั ย กาฬสิ น ธุ จะขึ้ น บั ญ ชี ผู ผ' า นการสรรหาไวเป นเวลาไม' เกิ น ๑ ปE
นับตั้งแต'วันที่ไดประกาศขึ้นบัญชี และในอายุบัญชีถามีกรณีอย'างใดอย'างหนึ่งดังต'อไปนี้ ใหรายชื่อที่ไดขึ้นบัญชี
ไวนี้เปนอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผูนั้นดวย คือ
(๑) ผูนั้นไดขอสละสิทธิไม'เขารับการจัดจางในตําแหน'งที่สอบได
(๒) ผูนั้นไม'มารายงานเพื่อรับการจัดจางภายในเวลาที่กําหนด
(๓) ผูนั้นไม'มาปฏิบัติหนาที่ราชการตามกําหนดวัน เวลา ที่ส'วนราชการกําหนด
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารยจิระพันธ หวยแสน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
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รายละเอียดแนบท5ายประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเปนพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
...........................................................................
๑. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน.งและคุณวุฒิที่กําหนด ชื่อตําแหน.ง กลุ.มงาน ค.าตอบแทน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
ตําแหน.งที่ ๑ ชื่อตําแหน'ง
นักวิชาการเกษตร
จํานวน ๑ อัตรา
กลุ'มงาน
บริหารทั่วไป
อัตราค'าตอบแทน
๑๘,๐๐๐ บาท
หน'วยงานที่ปฏิบัติงาน ศูนยวิจัยและฝLกอบรมภูสิงห มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
ตําบลภูดิน อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางวิชาการเกษตร เกี่ยวกับการศึกษาคนควา ทดลอง วิเคราะห วิจัยทาง
การเกษตรในทุ ก ดาน และพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ วิ ช าการเกษตร หรื อ ควบคุ ม และดํ า เนิ น การตามกฎหมายที่
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุรับผิดชอบ หรือบริการวิชาการ วิเคราะหทดสอบ ตรวจสอบและรับรองปIจจัยการผลิต
ผลิตผล ผลิตภัณฑ ของหน'วยงาน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน.ง
(๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบไดไม'ต่ํากว'านี้
สาขาวิชาเกษตรศาสตร หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางดานสัตวศาสตร หรือทางดานพืชศาสตร
หรือทางดานเกษตรศาสตร
(๒) มีมนุษยสัมพันธดี และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได
สิทธิประโยชน
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค'าตอบแทน
และสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ
ระยะเวลาการจ5าง
ไม'เกิน ๔ ปE ภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร หรือภายในระยะเวลาเริ่มตน
ถึงสิ้นสุดแต'ละโครงการ หรือตามกรอบอัตราที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุไดรับการจัดสรร
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๒. หลักเกณฑ วิธีการสรรหา และวัน เวลา สถานที่ การประเมินความรู5 ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้
หลักเกณฑการสรรหา
คะแนนเต็ม
วิธีการ
วิชาที่ประเมินความรู5 ความสามารถ
วัน เวลา
สถานที่
ประเมิน
ทักษะ และสมรรถนะ
ประเมินสมรรถนะ
ประเมินสมรรถนะ
ตําแหน.ง นักวิชาการเกษตร
๑๐๐
สอบปฏิบัติ ทดสอบการปฏิ บั ติ งานจริ ง หรื อ การทดสอบสมรรถนะ
๒๒
ศูนยวิจัยและฝ-กอบรมภูสิงห
ประเมินครั้งที่ ๑
ทางดานความรู ความสามารถ หรื อ ทั ก ษะทางดาน
พฤษภาคม
ต.ภูดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
๒๕๖๐
พื ช หรื อ สาขาวิ ช าใดวิ ช าหนึ่ ง ทางดานสั ต วศาสตร หรื อ
ตั้งแต'เวลา
ทางดานพืชศาสตร
๐๙.๐๐ น. เปนตนไป
ประเมินครั้งที่ ๒

๕๐

สอบสัมภาษณ หัวขอเกี่ยวกับ
๑. ประวัติความสามารถประสบการณ ๑๐ คะแนน
๒. บุคลิกภาพ ๑๐ คะแนน
๓. ความรู ๑๐ คะแนน
๔. ท'วงทีวาจาเชาวปIญญา ๑๐ คะแนน
๕. เจตคติ ๑๐ คะแนน

๒๓
พฤษภาคม
๒๕๖๐
ตั้งแต'เวลา
๐๙.๐๐ น. เปนตนไป

หองประชุมพุทธรักษา
สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
พื้นที่ในเมือง

