ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกเป$นลูกจางชั่วคราว
(สายวิชาการและสายสนับสนุน) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
…………………………………………..
ตามประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบ
คั ด เลื อกเป* น ลู ก จ- า งชั่ ว คราว (สายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น ) ครั้ งที่ 6/๒๕๖๐ โดยรั บ สมั ค รระหว6 า งวั น ที่
6 – 14 มิถุนายน ๒๕๖๐ เสร็จสิ้นแลวนั้น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบ
คัดเลือก ดังนี้
๑. รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก
ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
๒. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ การสอบคัดเลือก
ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
จึงประกาศใหผูที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเขารับการสอบคัดเลือกตามกําหนด วัน เวลา และสถานที่
สอบคัดเลือกตามรายละเอียดกําหนดการสอบคัดเลือก แนบทายประกาศนี้ และจะประกาศผลผูผ.านการสอบ
คัดเลือก ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ แผนกงานทรัพยากรบุคคลและนิติกร งานบริหารทรัพยากร และที่
เว็บไซต http://www.ksu.ac.th ตั้งแต.เวลา ๑๓.๓๐ น. เปFนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารยจิระพันธ หวยแสน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
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รายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกเป$นลูกจางชั่วคราว
(สายวิชาการและสายสนับสนุน) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
...............................................................
๑. รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก ดังนี้
1.1 ตําแหนง อาจารย จํานวน 2 อัตรา ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สังกัด คณะครุศาสตร สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด-านภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษศึกษา หรือ
วรรณคดีอังกฤษ หรือ ภาษาศาสตรอังกฤษ หรือการสอนภาษาอังกฤษ
- ไมมีผู)สมัครสอบคัดเลือก –
1.2 ตําแหนง อาจารย จํานวน 1 อัตรา สาขาการศึกษาปฐมวัย สังกัด คณะครุศาสตร
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด-านการศึกษาปฐมวัย
- ไมมีผู)สมัครสอบคัดเลือก –
3. ตําแหนง อาจารย จํานวน 1 อัตรา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ สังกัด คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด-านภาษาจีน หรือ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ หรือ
ภาษาจีน หรือ การสอนภาษาจีน หรือ สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข-อง
- ไมมีผู)สมัครสอบคัดเลือก –
4. ตําแหนง อาจารย จํานวน 1 อัตรา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สังกัด คณะบริหารธุรกิจ มีรายวิชาที่ ได-ศึกษามาทั้งในระดับปริญ ญาตรีและระดับ ปริญ ญาโท ที่เกี่ยวข-องกับ
สาขาวิชาทางด-านธุรกิจ ไม6ต่ํากว6า ๓๐ หน6วยกิต หรือสาขาวิชาทางด-านคอมพิวเตอร ไม6ต่ํากว6า ๓๐ หน6วยกิต
- ไมมีผู)สมัครสอบคัดเลือก –
5. ตําแหนง เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา สังกัด สํานักงานอธิการบดี
(หนวยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
ผู)มีสิทธิสอบคัดเลือก ดังนี้
001 นางสาวจริยา
เพ็งสม
002 นายภัทรพงษ
วิชัยโย
003 นางสาวกัณฑภิรมย
สุดสนธิ์
004 นางสาวชิดชนก
สอนบุญชู
005 นางสาวนวพร
เกษฤทธิ์
006 นางสาวจิราธร
แสนทวีสุข
007 นายพีรพล
ปาโส
008 นายฐิติพงศ
นาคพรมพะเนาว
009 นายศิวกร
ทีปสว6าง
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6. ตําแหนง ผู)ปฏิบัติงานการเกษตร จํานวน 2 อัตรา สังกัด สํานักงานอธิการบดี
สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาขึ้นไป
ผู)มีสิทธิสอบคัดเลือก ดังนี้
001 นายวินัย
กะตะจิต
002 นายหงษทอง
ทองบุญ
7. ตําแหนง พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา สังกัด สํานักงานอธิการบดี
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป
ผู)มีสิทธิสอบคัดเลือก ดังนี้
001 นายพิทักษ
จันทรเทพ
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๒. รายละเอียดกําหนดวัน เวลา และสถานที่ การสอบคัดเลือก ดังนี้
วันเวลา และสถานที่
ตําแหนง / วิธีการสอบคัดเลือก
ในการสอบคัดเลือก
๒.1 เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด สํานักงานอธิการบดี
(หนวยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัย
วันที่ 2๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
กาฬสินธุ)
เวลา ๐๙.๐๐ น.
(๑) การสอบข)อเขียน คะแนนเต็ม
ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น.
๑๐๐ คะแนน
ณ ห-องประชุมลีลาวดี
วิชาที่ทําการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
- ทดสอบความรู-ความสามารถทั่วไป
พื้นที่ในเมือง
หรือทักษะเกี่ยวกับตําแหน6ง เจ-าหน-าที่
บริหารงานทั่วไป ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน6งที่ ก.พ.อ. กําหนด
(๒) การสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม ๑๐๐
คะแนน วิชาที่ทําการประเมินสมรรถนะ
วันที่ 2๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
ดังนี้
เวลา 13.3๐ น. เป*นต-นไป
- ทดสอบความรู-ความสามารถ
ณ ห-องปฏิบัติการคอมพิวเตอร
เฉพาะตําแหน6ง ทักษะ การปฏิบัติงานจริง ชั้น 2 อาคารศูนยคอมพิวเตอร
ทางดานตําแหน.ง เจ-าหน-าที่บริหารงานทั่วไป
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน6งที่ ก.พ.อ.
พื้นที่ในเมือง
กําหนด
(๓) การสอบสัมภาษณ คะแนนเต็ม
๕๐ คะแนน ดังนี้
วันที่ 2๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
- ประวัติ/ความสามารถ/ประสบการณ
เวลา 09.0๐ น. เป*นต-นไป
๑๐ คะแนน
ณ ห-องประชุมพุทธรักษา
- บุคลิกภาพ
๑๐ คะแนน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
- ความรู๑๐ คะแนน
พื้นที่ในเมือง
- ท6วงทีวาจา เชาวปSญญา ๑๐ คะแนน
- เจตคติ
๑๐ คะแนน

หมายเหตุ

5

ตําแหนง / วิธีการสอบคัดเลือก

วันเวลา และสถานที่
ในการสอบคัดเลือก

๒.๒ ตําแหนง ผู)ปฏิบัติงานการเกษตร
สังกัด สํานักงานอธิการบดี
วันที่ 2๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
(1) การสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม ๑๐๐ เวลา 09.0๐ น. เป*นต-นไป
คะแนน วิชาที่ทําการประเมินสมรรถนะ
ณ โครงการจัดตั้งกองอาคาร
ดังนี้
สถานที่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
- ทดสอบความรู-ความสามารถ
พื้นที่นามน
เฉพาะตําแหน6ง ทักษะ การปฏิบัติงานจริง
ทางดานตําแหน.ง เจ-าหน-าที่บริหารงานทั่วไป
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน6งที่ ก.พ.อ.
กําหนด
(๒) การสอบสัมภาษณ คะแนนเต็ม
๕๐ คะแนน ดังนี้
วันที่ 2๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
- ประวัติ/ความสามารถ/ประสบการณ
เวลา 09.0๐ น. เป*นต-นไป
๑๐ คะแนน
ณ ห-องประชุมพุทธรักษา
- บุคลิกภาพ
๑๐ คะแนน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
- ความรู๑๐ คะแนน
พื้นที่ในเมือง
- ท6วงทีวาจา เชาวปSญญา ๑๐ คะแนน
- เจตคติ
๑๐ คะแนน

หมายเหตุ
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ตําแหนง / วิธีการสอบคัดเลือก
๒.3 ตําแหนง พนักงานขับรถยนต
สังกัด สํานักงานอธิการบดี
(๑) การสอบข)อเขียน คะแนนเต็ม
๑๐๐ คะแนน
วิชาที่ทําการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
- ทดสอบความรู-ความสามารถทั่วไป
หรือทักษะเกี่ยวกับตําแหน6งที่สมัครสอบ
คัดเลือก
(๒) การสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม ๑๐๐
คะแนน วิชาที่ทําการประเมินสมรรถนะ
ดังนี้
- ทดสอบความรู-ความสามารถ
ทักษะเฉพาะตําแหน6ง ทางด-านการ
ปฏิบัติการจริง ในตําแหน6งที่สมัครสอบ
คัดเลือก
(๓) การสอบสัมภาษณ คะแนนเต็ม
๕๐ คะแนน ดังนี้
- ประวัติ/ความสามารถ/ประสบการณ
๑๐ คะแนน
- บุคลิกภาพ
๑๐ คะแนน
- ความรู๑๐ คะแนน
- ท6วงทีวาจา เชาวปSญญา ๑๐ คะแนน
- เจตคติ
๑๐ คะแนน

วันเวลา และสถานที่
ในการสอบคัดเลือก
วันที่ 20 มิถุนายน
2560
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ โครงการจัดตั้งกอง
อาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
พื้นที่นามน
วันที่ 20 มิถุนายน
๒๕๖๐
เวลา 13.3๐ น. เป*นต-นไป
ณ โครงการจัดตั้งกอง
อาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
พื้นที่นามน
วันที่ 2๑ มิถุนายน
๒๕๖๐
เวลา 09.0๐ น. เป*นต-นไป
ณ ห-องประชุมพุทธรักษา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
พื้นที่ในเมือง

หมายเหตุ

