ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปนลูกจ"างชั่วคราว
(สายวิชาการและสายสนับสนุน) ครั้งที่ 3/๒๕๖1
…………………………………………………..
ดวยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ มีความประสงคที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป!นลูกจาง
ชั่วคราว (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ครั้งที่ 3/๒๕๖1 รวมจํานวน 10 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๓๑ แห6งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
สอบคัดเลือกเป!นลูกจางชั่วคราว (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ครั้งที่ 3/๒๕๖1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คุณสมบัติทั่วไป
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไม6มีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
สํ า หรั บ พระภิ กษุ ห รื อ สามเณร ทางราชการไม6 รับ สมั ครและไม6 อาจใหเขาสอบ ทั้ งนี้ ตาม
หนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝIายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตาม
ความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน6ง
ดังรายละเอียดแนบทายประกาศฉบับนี้
เอกสารและหลักฐานที่จะต"องยื่นในวันสมัคร
๑. รูปถ6ายหนาตรง ไม6สวมหมวกและไม6ใส6แว6นตาดํา ขนาด ๓ x ๔ ซ.ม.
หรือ ๑ นิ้ว ถ6ายไม6เกิน ๖ เดือน จํานวน ๓ รูป
๒. ทะเบียนบาน บัตรประจําตัวประชาชน ฉบับจริงพรอมสําเนา อย6างละ ๑ ฉบับ
๓. ใบรับรองแพทย แสดงว6าไม6เป!นโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. จากสถานพยาบาลของรัฐเท6านั้น
ซึ่งออกใหไม6เกิน ๑ เดือน นับแต6วันที่ตรวจร6างกาย
๔. สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ซึ่งผ6านการอนุมัติจากผูมีอํานาจว6าสําเร็จการศึกษาไม6หลัง
วันที่รับสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ (พรอมฉบับจริง)
๕. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ6านการอนุมัติจากผูมีอํานาจว6าสําเร็จ
การศึกษาไม6หลังวันที่รับสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ (พรอมฉบับจริง)
๖. หลักฐานแสดงการผ6านการเกณฑทหาร (สําหรับเพศชาย) จํานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ จะดําเนินการรับสมัครเฉพาะผูที่มีคุณสมบัติครบถวน และมีวุฒิ
การศึกษา ตรงตามที่ระบุไวเท6านั้น
ค6าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู สมั ครจะตองเสี ย ค6 าธรรมเนี ย มในวั น ที่ ยื่ น ใบสมั คร โดยผู สมั ครเสี ย ค6 า ธรรมเนี ย มในการ
สมัครสอบ จํานวน ๑๐๐ บาท (เงินจํานวนนี้จะไม6คืนใหไม6ว6ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
/วัน เวลา…
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วัน เวลา การรับสมัคร
กําหนดรับสมั ครในวันที่ 16 – 31 พฤษภาคม ๒๕๖1 (เว"นวัน หยุ ดราชการ) ผูสมัคร
จะตองยื่ นใบสมัครดวยตนเองที่ กลุ6มงานบริห ารงานบุคคล มหาวิทยาลั ยกาฬสิน ธุ พื้น ที่ในเมือง อาคาร ๑
ชั้น ๒ ภาคเชาเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ6ายเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว6าเป!น
ผูมี คุณ สมบั ติ ทั่วไป และคุ ณ สมบั ติเฉพาะสําหรับ ตํ าแหน6 งตรงตามประกาศรับ สมั ครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดต6าง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองตรงตามวุฒิของตําแหน6งที่สมัคร
สอบ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไม6มีสิทธิ์สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล6าวใหถือว6าการรับสมัครและการ
ไดเขารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป!นโมฆะสําหรับผูนั้น
การประกาศรายชื่อผู"มีสิทธิ์เข"ารับการสอบคัดเลือก
มหาวิ ท ยาลั ย กาฬสิ น ธุ จะประกาศรายชื่ อ ผู" มี สิ ท ธิ์ เข" า รั บ การสอบคั ด เลื อ ก ในวั น ที่ 7
มิ ถุ น ายน 2561 ณ กลุ6 ม งานบริ ห ารงานบุ ค คล และที่ เ ว็ บ ไซต http://www.ksu.ac.th (หั ว ขอข6 า ว
รับสมัครงาน) ตั้งแต6เวลา ๑๓.3๐ น. เป!นตนไป
กําหนดวัน/เวลา/สถานที่สอบคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ จะดําเนินการสอบข"อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ ระหว6าง
วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2561 โดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ จะแจงกําหนดเวลา และสถานที่สอบคัดเลือกให
ทราบภายหลัง
หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือก ตามรายละเอียดดังนี้
การสอบคัดเลือก
๑. สอบขอเขียน
๒. สอบปฏิบัติ
๓. สอบสัมภาษณ

คะแนนเต็ม
๑๐๐ คะแนน
๑๐๐ คะแนน
๕๐ คะแนน

หมายเหตุ
ดังรายละเอียด
แนบทายประกาศ
ฉบับนี้

เกณฑการตัดสิน
ผูถือว6าเป!นผูสอบคัดเลือกได จะตองเป!นผูที่ไดคะแนนในการสอบขอเขียน ไม6ต่ํากว6ารอยละ
๖๐ การสอบปฏิบัติ ไม6ต่ํากว6ารอยละ ๖๐ และการสอบสัมภาษณ ไม6ต่ํากว6ารอยละ ๖๐ โดยการจัดจางจะ
เป!นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได
กําหนดการประกาศผลผู"ผ6านการสอบคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ จะประกาศผลผู"ผ6านการสอบคัดเลือก ในวันที่ 28 มิถุนายน
๒๕๖1 ณ กลุ6มงานบริหารงานบุคคล และที่เว็บไซต http://www.ksu.ac.th (หัวขอข6าวรับสมัครงาน)
ตั้งแต6เวลา ๑๓.๐๐ น. เป!นตนไป
/การจาง...
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การจ"าง/การขึ้นบัญชีผู"ผ6านการสอบคัดเลือก
(๑) ผูผ6านการสอบคัดเลือก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุจะแจง วัน เวลา รายงานตัว และวันเริ่ม
ปฏิบัติงานใหทราบภายหลัง ที่เว็บไซต http://www.ksu.ac.th (หัวขอข6าวรับสมัครงาน)
(๒) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ จะขึ้นบัญชีผูสอบไดแต6ละตําแหน6งไว ไม6เกิน ๑ ปi นับแต6วันขึ้น
บัญชี แต6ถามีการสอบคัดเลือกอย6างเดียวกันอีก และไดขึ้นบัญชีผูผ6านการสอบคัดเลือกใหม6แลว บัญชีการสอบ
คัดเลือกไดครั้งก6อนเป!นการยกเลิก และในอายุบัญชีถามีกรณีอย6างใดอย6างหนึ่งดังต6อไปนี้ ใหรายชื่อที่ไดขึ้น
บัญชีไวนี้เป!นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผูนั้นดวย คือ
(๒.๑) ผูนั้นไดรับการจางและแต6งตั้งในตําแหน6งที่สอบได
(๒.๒) ผูนั้นไดขอสละสิทธิไม6เขารับการจัดจางในตําแหน6งที่สอบได
(๒.๓) ผูนั้นไม6มารายงานเพื่อรับการจัดจางภายในเวลาที่กําหนด
(๒.๔) ผูนั้นไม6มาปฏิบัติหนาที่ราชการตามกําหนดวัน เวลา ที่กําหนด
(๓) ในกรณีที่มีผูผ6านสอบคัดเลือกมากกว6าจํานวนตําแหน6งว6างที่มี และภายหลังมีตําแหน6งว6าง
ลั กษณะเดี ย วกั น หรื อคลายคลึ งกั น มหาวิท ยาลั ย อาจพิ จ ารณาจั ด จางผู ที่ ผ6 านการสอบคั ด เลื อ กที่ เหลื ออยู6
ดังกล6าวตามการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผ6านการสอบคัดเลือก หรืออาจดําเนินการสอบคัดเลือกใหม6ก็ได
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖1

(นายพัฒนา พึ่งพันธุ)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
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ลําดับ
ที่
๑

๒

รายละเอียดแนบท"ายคุณสมบัติเฉพาะตําแหน6ง
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปนลูกจ"างชั่วคราว (สายวิชาการและสายสนับสนุน)
ครั้งที่ 3/๒๕๖1 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม ๒๕๖1
.......................................................
ชื่อตําแหน6ง
คุณวุฒิ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน6ง
จํานวนอัตรา
/ อัตราค6าจ"าง
อาจารย
ปริญญาโท
1.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จํานวน
สาขาวิชา
ทางดานภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษศึกษา
1 อัตรา
ภาษาอังกฤษ
หรือ วรรณคดีอังกฤษ หรือ ภาษาศาสตรอังกฤษ
สังกัด คณะครุศาสตร
หรือการสอนภาษาอังกฤษ
อัตราค6าจาง
1.2 คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และ
เดือนละ
ปริญญาโท ตองสัมพันธกัน
๑8,360
1.3 หากมีวุฒิใดวุฒิหนึ่งทางการศึกษา หรือ
บาท
มีงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่ไดรับการ
ตีพิมพเผยแพร6 หรือมีประสบการณการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา หรือมีผลสอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC 700
คะแนนขึ้นไป หรือผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ
อื่นที่เทียบเท6า จะไดรับการพิจารณาเป!นพิเศษ
อาจารย
ปริญญาโท
2.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จํานวน
สาขาวิชาการศึกษา
ทางดานการศึกษาปฐมวัย
1 อัตรา
ปฐมวัย
2.2 มีคุณวุฒิปริญญาตรี/โท ตองสัมพันธกัน
สังกัด คณะครุศาสตร
2.3 การศึกษาในระดับปริญญาโท ตองเป!น
อัตราค6าจาง
หลักสูตรที่ทําวิทยานิพนธ เป!นเงื่อนไขในการจบ
เดือนละ
การศึกษา
๑8,360
2.4 กรณีมีวุฒิใดวุฒิหนึ่งทางการศึกษา หรือ
บาท
มีงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่ไดรับการ
ตีพิมพเผยแพร6 หรือมีประสบการณการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาจะไดรับการพิจารณาเป!นพิเศษ
2.5 เป!นผูมีความรูความสามารถ
ภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของ
อาจารยประจํา ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

/ลําดับที่…
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ที่
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ชื่อตําแหน6ง

คุณวุฒิ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน6ง

อาจารย
ปริญญาโท
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ สังกัด คณะ
บริหารธุรกิจ

อาจารย
สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหการ สังกัด
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร

๓.๑ มีรายวิชาที่ไดศึกษามาทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท ที่เกี่ยวของกับ
สาขาวิชาทางดานบริหารธุรกิจ ไม6ต่ํากว6า
๓๐ หน6วยกิต และสาขาวิชาทางดาน
คอมพิวเตอร ไม6ต่ํากว6า ๓๐ หน6วยกิต หรือ
๓.๒ มีรายวิชาที่ไดศึกษามาทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท ที่เกี่ยวของกับ
สาขาวิชาทางดานคอมพิวเตอรไม6ต่ํากว6า ๓๐
หน6วยกิต และมีประสบการณในการทํางาน
สายอาชีพคอมพิวเตอรในองคกรธุรกิจอย6าง
นอย ๕ ปi
๓.๓ เป!นผูมีความรู ความสามารถภาษาอังกฤษ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ เรื่อง
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย
ประจํา ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ปริญญาโท
4.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วศ.ม.
วิศวกรรมอุตสาหการ หรือ วิศวกรรมการผลิต
หรือ วิศวกรรมแม6พิมพ
4.2 มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี วศ.บ.
วิศวกรรมอุตสาหการ หรือ วิศวกรรมการผลิต
หรือ วิศวกรรมแม6พิมพ
4.3 เป!นผูมีความรูความสามารถ
ภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของ
อาจารยประจํา ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

นักวิทยาศาสตร
ปริญญาตรี
5.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย
สุขภาพสัตว สังกัด
5.2 หากมีประสบการณจะไดรับการ
คณะเทคโนโลยี
พิจารณาเป!นพิเศษ
อุตสาหกรรมเกษตร

จํานวนอัตรา /
อัตราค6าจ"าง
จํานวน
๑ อัตรา
อัตราค6าจาง
เดือนละ
๑8,360 บาท

จํานวน
๑ อัตรา
อัตราค6าจาง
เดือนละ
๑8,360 บาท

จํานวน
๑ อัตรา
อัตราค6าจาง
เดือนละ
14,020 บาท

/ลําดับที่…

6
ลําดับ
ชื่อตําแหน6ง
ที่
6
เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป
สังกัด สํานักงาน
อธิการบดี

7

นักพัฒนาการกีฬา
สังกัด สํานักงาน
อธิการบดี

8

คนงานเกษตร
กลุ6มงานอาคาร
และสถานที่
สังกัด สํานักงาน
อธิการบดี
พนักงานทั่วไป
ประจําแผนกงาน
อาคารสถานที่
และยานพาหนะ
สังกัด สํานักงาน
อธิการบดี

9

คุณวุฒิ
ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน6ง

จํานวนอัตรา /
อัตราค6าจ"าง
จํานวน
๑ อัตรา

6.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทุกสาขาวิชา หรือเทียบไดไม6ต่ํากว6านี้
6.2 สามารถใชคอมพิวเตอร Microsoft
Office และระบบการสืบคนอินเตอรเน็ตไดเป!น
อัตราค6าจาง
อย6างดี
เดือนละ
6.3 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบงาน
14,020 บาท
สารบรรณไดเป!นอย6างดี
6.4 มีมนุษยสัมพันธดี ร6วมงานและ
ประสานงานกับบุคคลอื่น และสามารถปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการได
6.5 หากมีประสบการณทํางาน หรือมี
ประสบการณในการใชโปรแกรมสารสนเทศดาน
การบริหาร เช6น โปรแกรมดานงานสารบรรณ
โปรแกรมดานพัสดุ โปรแกรมดานการประเมินผล
การปฏิบัติงานขององคกร จะไดรับการพิจารณา
เป!นพิเศษ
ปริญญาตรี
7.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จํานวน
สาขาวิชาดานวิทยาศาสตรการกีฬา หรือสาขาวิชา
2 อัตรา
ที่เกี่ยวของ
7.2 หากมีความสามารถทักษะดานกีฬา
อัตราค6าจาง
วอลเลยบอล หรือวอลเลยบอลชายหาด หรือ
เดือนละ
ไดรับรางวัลในระดับนานาชาติหรือชาติ หรือเป!น
14,020 บาท
ตัวแทนชาติหรือนานาชาติจะไดรับการพิจารณา
เป!นพิเศษ
7.3 มีมนุษยสัมพันธดี ร6วมงานและ
ประสานงานกับบุคคลอื่น และสามารถปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการได
ประถม
8.1 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา
จํานวน
ศึกษาขึ้นไป ขึ้นไป
๑ อัตรา
8.2 มีความประพฤติเรียบรอยพรอมทั้งมี
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธที่ดี สุขภาพร6างกาย อัตราค6าจางเดือนละ
แข็งแรงเหมาะสมกับตําแหน6งงานที่รับผิดชอบ
7,500 บาท
ประถม
9.1 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา
จํานวน
ศึกษาขึ้นไป ขึ้นไป
๑ อัตรา
9.2 มีความประพฤติเรียบรอยพรอมทั้งมี
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธที่ดี สุขภาพร6างกาย อัตราค6าจางเดือนละ
7,5๐๐ บาท
แข็งแรงเหมาะสมกับตําแหน6งงานที่รับผิดชอบ

7
รายละเอียดแนบท"ายหลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือก
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปนลูกจ"างชั่วคราว (สายวิชาการและสายสนับสนุน)
ครั้งที่ 3/๒๕๖1 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
............................................
๑. สอบข"อเขียน น้ําหนักคะแนน จํานวน ๑๐๐ คะแนน
 ทดสอบความรูความสามารถเฉพาะตําแหน6ง ในแต6ละสาขาวิชาดานที่สมัครเขาสอบคัดเลือกฯ
ใช"เวลาในการสอบ ๒ ชั่วโมง
๒. สอบปฏิบัติ ทดสอบปฏิบัติการทางห"องปฏิบัติการ หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด
น้ําหนักคะแนน จํานวน ๑๐๐ คะแนน ใช"เวลาในการสอบ ๒ ชั่วโมง
๓. สอบสัมภาษณ ๕๐ คะแนน การแบ6งน้ําหนักคะแนนเปนดังนี้
 ประวัติความสามารถประสบการณ
๑๐
 บุคลิกภาพ
๑๐
 ความรู
๑๐
 ท6วงทีวาจา เชาวสติปxญญา
๑๐
 เจตคติ
๑๐
รวม
๕๐
ใช"เวลา ๑๐ – ๑๕ นาที/คน

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

