ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกเพื่อจางเป&นลูกจางชั่วคราว
(สายวิชาการและสายสนับสนุน) ครั้งที่ 3/๒๕๖๑
…………………………………………..
ตามประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การรับสมัครบุคคล
เพื่อสอบคัดเลือกเป)นลูกจ,างชั่วคราว (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ครั้งที่ 3/๒๕๖1 โดยรับสมัครตั้งแต8วันที่
16 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เสร็จสิ้นแล,วนั้น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ จึงประกาศ
รายชื่อผู,มีสิทธิเข,ารับการสอบคัดเลือก ดังนี้
๑. รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก
ปรากฏตามเอกสารแนบท,ายประกาศนี้
๒. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ การสอบคัดเลือก
ปรากฏตามเอกสารแนบท,ายประกาศนี้
จึ งประกาศให, ผู, ที่ มีสิ ท ธิ ส อบคั ด เลื อกเข, ารั บ การสอบคั ด เลื อกตามกํ า หนด วั น เวลา และ
สถานที่สอบคัดเลือกตามรายละเอียดกําหนดการสอบคัดเลือก แนบท,ายประกาศนี้ และจะประกาศผลผู,ผ8าน
การสอบคั ด เลื อ ก ในวั น ที่ 2 8 มิ ถุ น ายน 2 56 1 ณ กลุ8 ม งานบริ ห ารงานบุ ค คล และที่ เ ว็ บ ไซต
http://www.ksu.ac.th ตั้งแต8เวลา ๑๓.๓๐ น. เป)นต,นไป
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖1

(นายพัฒนา พึ่งพันธุ)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
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รายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกเพื่อจางเป&นลูกจางชั่วคราว
(สายวิชาการและสายสนับสนุน) ครั้งที่ 3/๒๕๖1
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561
...............................................................
๑. รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก ดังนี้
1.1 ตําแหน;ง อาจารยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา สังกัดคณะครุศาสตร
- ไม8มีผู,ผ8านคุณสมบัติ –
1.2 ตําแหน;ง อาจารยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน 1 อัตรา สังกัดคณะครุศาสตร
- ไม8มีผู,สมัครสอบคัดเลือก –
1.3 ตําแหน;ง อาจารยสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 1 อัตรา
สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ดังนี้
001 นางขนิษฐา
ศรีแก,ว
002 นางสาวพชรพรรณ ชรารัตน
003 นายเกรียงชัย
ศิริกุล
004 นางสาวสกลวรรณ เชื้อภักดี
1.4 ตําแหน;ง อาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ จํานวน 1 อัตรา
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
- ไม8มีผู,สมัครสอบคัดเลือก –
1.5 ตําแหน;ง นักวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว จํานวน 1 อัตรา
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ดังนี้
001 นายพิทวัส
คําภาเมือง
002 นางสาววนิดา
ภูสดศรี
003 นายณัฐพงษ
สุนทรสนิท

/1.6 ตําแหน8ง เจ,าหน,าที่บริหารงานทั่วไป...
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1.6 ตําแหน;ง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา สังกัด สํานักงานอธิการบดี
ดังนี้
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036

นางจรัลรัตน
นางสาวขัติยาภรณ
นางสาวชลิตา
นายจักรกฤษณ
นางสาวรดา
นางสาวนิลาวรรณ
นายอดิศักดิ์
นางสาวทิพยอักษร
นางสาวสุภาภรณ
นายอัครวัฒน
นางสาวศรินทิพย
นายภานุเดช
นางสาวจุฬารัตน
นางสาวศิวาพร
นางสาวจินตรา
นางสาวอนุสรา
นายนรากร
นางสาวอินทุอร
นางสาวจันทรเพ็ญ
นางพานทอง
นางสาววิชญาดา
นางสาวศกลวรรณ
น.ส.นันทนภัส
จ.ส.อ.หญิง ยุพาภรณ
นางสาวรัชนี
นางสาวฐานิดา
นางสาวปทิตญา
นางสาวอัญรา
นางสาวกมลรัตน
นางสาวสุดารัตน
นางสาวนุชรีนาค
นางสาวนวพร
นางสาวพรพรรณ
นางสาวเสาวลักษณ
นายวิทธวัฒน
นางสาววรางคณา

ถาบุญกิจ
จันทะพินิจ
ศิริกุล
ภูดินทราย
สุภี
การรินทร
สุขล้ําเลิศ
มันปาติ
น,อยมาลา
สอนชา
ซ,ายจันทึก
ป\ญญา
สุภีรคํา
ภูสดศรี
รักษา
นามวงษา
ศิริกุล
คําภา
ภูสดศรี
กิ่งทอง
ฉายถวิล
เขจรแข
ทาบุเรศ
ญาณศิริ
ศรีพันลม
ผานิ
พรมโสภา
คําพิชิต
พันธุขันธ
รสชาติ
แจ,งคํา
ภารสุวรรณ
คงพิบูลย
ญาณสิทธิ์
ฤทธิ์รุ8ง
ศรีอัสดร
/037 นางสาวอรอนงค...
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037
038
039
040
041
042

นางสาวอรอนงค
นางสาวกรภัสสรณ
นางสาวขวัญชนก
นางสาวนิตยา
นางสาวมุทิตา
ว8าที่ ร.ต.หญิง พันธนิภา

คงพูลเพิ่ม
ภูกองชัย
เสถียรเขต
วิโรจนะ
ใสลําเพาะ
ทบง8อม

1.7 ตําแหน;ง นักพัฒนาการกีฬา จํานวน 2 อัตรา สังกัดสํานักงานอธิการบดี ดังนี้
001 นางสาวอภิญญา
ประชานันท
002 นางสาวอริญา
เหล8าแสงสา
003 นายณัฐวรรธน
ดลชม
004 นายจัตุพร
ฤทธิ์รุ8ง
005 นายชัยรัตน
หารอาษา
006 นายคุณากร
อินเสมียน
007 นายอภินันท
โคตรรักษา
008 นายมนตรี
สุดเฉลียว
1.8 ตํ า แหน; ง คนงานเกษตร จํ า นวน
สํานักงานอธิการบดี ดัวนี้
001 นายอานนท
002 นายวุฒิชัย
003 นายป\ญญา

1 อั ต รา กลุ; ม งานอาคารและสถานที่ สั ง กั ด
สุวรรณดี
กั้วประดับ
วังชัย

1.9 ตําแหน;ง พนักงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ประจําแผนกงานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ สังกัด สํานักงานอธิการบดี ดังนี้
001 นายฉัตรชัย
ไชยภา

5
๒. รายละเอียดกําหนดวัน เวลา และสถานที่ การสอบคัดเลือก ดังนี้
ตําแหน;ง / วิธีการสอบคัดเลือก

วันเวลา และสถานที่
ในการสอบคัดเลือก

หมายเหตุ

๒.1 ตําแหน;ง อาจารยสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ สังกัด คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ 20 มิถุนายน 2561
(๑) การสอบขอเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ เวลา ๐๙.๐๐ – 11.00 น..
คะแนน วิชาที่ทําการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
ณ คณะบริหารธุรกิจ
- ทดสอบความรู,ความสามารถเฉพาะ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
ตําแหน8ง ทางด,านสาขาวิชาคอมพิวเตอร หรือ ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน
สาขาวิชาทางด,านธุรกิจ
จังหวัดกาฬสินธุ
(๒) การสอบปฏิบัติ (ทดสอบการสอน)
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน วิชาที่ทําการ
ประเมินสมรรถนะ ดังนี้
- ทดสอบความรู,ความสามารถ ทักษะ
ทางด,านสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือ
ทางด,านธุรกิจ โดยใหเตรียมหัวขอการสอน
ที่ถนัดที่สุดในสาขาวิชาที่สมัครสอบคัดเลือก
มาทดสอบ ใชเวลาไม"เกิน ๓๐ นาที
(๓) การสอบสัมภาษณ คะแนนเต็ม
๕๐ คะแนน ดังนี้
- ประวัติ/ความสามารถ/ประสบการณ
๑๐ คะแนน
- บุคลิกภาพ
๑๐ คะแนน
- ความรู,
๑๐ คะแนน
- ท8วงทีวาจา เชาวป\ญญา ๑๐ คะแนน
- เจตคติ
๑๐ คะแนน

การใหคะแนน
- การนําเข,าสู8บทเรียน
วันที่ 20 มิถุนายน 2561
- เนื้อหา
เวลา 13.3๐ น.
- เทคนิคการสอน
ณ คณะบริหารธุรกิจ
- การใช,สื่อและอุปกรณ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
- การประเมินผลการสอน
ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน
- บุคลิกภาพ
จังหวัดกาฬสินธุ

วันที่ 21 มิถุนายน 2561
เวลา 09.0๐ น.
ณ ห,องประชุมพุทธรักษา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
ตําบลกาฬสินธุ อําเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ

๑๐ คะแนน
๓๐ คะแนน
๒๐ คะแนน
๒๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
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ตําแหน;ง / วิธีการสอบคัดเลือก

วันเวลา และสถานที่
ในการสอบคัดเลือก

๒.2 ตําแหน;ง นักวิทยาศาสตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว
วันที่ 2๐ มิถุนายน ๒๕๖1
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
เวลา ๐๙.๐๐ น.
(๑) การสอบขอเขียน คะแนนเต็ม
ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น.
๑๐๐ คะแนน
ณ ห,องประชุมพิกุลทอง
วิชาที่ทําการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
อาคารเรียนและปฏิบัติการ
- ทดสอบความรู,ความสามารถทั่วไป
เครือ่ งกล
หรือทักษะเกี่ยวกับตําแหน8ง นักวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน8งที่ ก.พ.อ.
พื้นที่ในเมือง
กําหนด
(๒) การสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม ๑๐๐
คะแนน วิชาที่ทําการประเมินสมรรถนะ
ดังนี้
- ทดสอบความรู,ความสามารถ
เฉพาะตําแหน8ง ทักษะ การปฏิบัติงานจริง
ทางดานตําแหน"ง นักวิทยาศาสตร ตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน8งที่ ก.พ.อ. กําหนด
(๓) การสอบสัมภาษณ คะแนนเต็ม
๕๐ คะแนน ดังนี้
- ประวัติ/ความสามารถ/ประสบการณ
๑๐ คะแนน
- บุคลิกภาพ
๑๐ คะแนน
- ความรู,
๑๐ คะแนน
- ท8วงทีวาจา เชาวป\ญญา ๑๐ คะแนน
- เจตคติ
๑๐ คะแนน

วันที่ 2๐ มิถุนายน ๒๕๖1
เวลา 13.3๐ น. เป)นต,นไป
ณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพสัตว
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
พื้นที่ในเมือง

วันที่ 2๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
เวลา 09.0๐ น. เป)นต,นไป
ณ ห,องประชุมพุทธรักษา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
พื้นที่ในเมือง

หมายเหตุ
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ตําแหน;ง / วิธีการสอบคัดเลือก

วันเวลา และสถานที่
ในการสอบคัดเลือก

๒.3 ตําแหน;ง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดสํานักงานอธิการบดี
(๑) การสอบขอเขียน คะแนนเต็ม
วันที่ 2๐ มิถุนายน ๒๕๖1
๑๐๐ คะแนน
เวลา ๐๙.๐๐ น.
วิชาที่ทําการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น.
- ทดสอบความรู,ความสามารถทั่วไป
ณ ห,องประชุมพิกุลทอง
หรือทักษะเกี่ยวกับตําแหน8ง เจ,าหน,าที่
อาคารเรียนและปฏิบัติการ
บริหารงานทั่วไป ตามมาตรฐานกําหนด
เครือ่ งกล
ตําแหน8งที่ ก.พ.อ. กําหนด
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
พื้นที่ในเมือง
(๒) การสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม ๑๐๐
คะแนน วิชาที่ทําการประเมินสมรรถนะ
วันที่ 2๐ มิถุนายน ๒๕๖1
ดังนี้
เวลา 13.3๐ น. เป)นต,นไป
- ทดสอบความรู,ความสามารถ
ณ ห,องปฏิบัติการคอมพิวเตอร
เฉพาะตําแหน8ง ทักษะ การปฏิบัติงานจริง ชั้น 2 อาคารศูนยคอมพิวเตอร
ทางดานตําแหน"ง เจ,าหน,าที่บริหารงานทั่วไป
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน8งที่ 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
- ความรู,
๑๐ คะแนน
พื้นที่ในเมือง
- ท8วงทีวาจา เชาวป\ญญา ๑๐ คะแนน
- เจตคติ
๑๐ คะแนน

หมายเหตุ

8
ตําแหน;ง / วิธีการสอบคัดเลือก

วันเวลา และสถานที่
ในการสอบคัดเลือก

๒.4 ตําแหน;ง นักพัฒนากีฬา
สังกัดสํานักงานอธิการบดี
(๑) การสอบขอเขียน คะแนนเต็ม
วันที่ 2๐ มิถุนายน ๒๕๖1
๑๐๐ คะแนน
เวลา ๐๙.๐๐ น.
วิชาที่ทําการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น.
- ทดสอบความรู,ความสามารถทั่วไป
ณ ห,องประชุมพิกุลทอง
หรือทักษะเกี่ยวกับตําแหน8ง นักพัฒนา
อาคารเรียนและปฏิบัติการ
นักศึกษา ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน8งที่
เครือ่ งกล
ก.พ.อ. กําหนด
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
พื้นที่ในเมือง
(๒) การสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม ๑๐๐
คะแนน วิชาที่ทําการประเมินสมรรถนะ
ดังนี้
- ทดสอบความรู,ความสามารถ
เฉพาะตําแหน8ง ทักษะ การปฏิบัติงานจริง
ทางดานตําแหน"ง นักพัฒนานักศึกษา ตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน8งที่ ก.พ.อ. กําหนด
(๓) การสอบสัมภาษณ คะแนนเต็ม
๕๐ คะแนน ดังนี้
- ประวัติ/ความสามารถ/ประสบการณ
๑๐ คะแนน
- บุคลิกภาพ
๑๐ คะแนน
- ความรู,
๑๐ คะแนน
- ท8วงทีวาจา เชาวป\ญญา ๑๐ คะแนน
- เจตคติ
๑๐ คะแนน

วันที่ 2๐ มิถุนายน ๒๕๖1
เวลา 13.3๐ น. เป)นต,นไป
ณ สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
พื้นที่ในเมือง

วันที่ 2๑ มิถุนายน ๒๕๖1
เวลา 09.0๐ น. เป)นต,นไป
ณ ห,องประชุมพุทธรักษา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
พื้นที่ในเมือง

หมายเหตุ

9
ตําแหน;ง / วิธีการสอบคัดเลือก

วันเวลา และสถานที่
ในการสอบคัดเลือก

๒.5 ตําแหน;ง คนงานเกษตร
สังกัด สํานักงานอธิการบดี
(1) การสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม ๑๐๐ วันที่ 2๐ มิถุนายน ๒๕๖1
คะแนน วิชาที่ทําการประเมินสมรรถนะ
เวลา 09.0๐ น. เป)นต,นไป
ดังนี้
ณ โครงการจัดตั้งกองอาคาร
- ทดสอบความรู,ความสามารถ
สถานที่ มหาวิทยาลัย
ทักษะเฉพาะตําแหน8ง ทางด,านการ
กาฬสินธุ พื้นที่นามน
ปฏิบัติการจริง ในตําแหน8งที่สมัครสอบ
คัดเลือก
(๒) การสอบสัมภาษณ คะแนนเต็ม ๕๐
คะแนน ดังนี้
- ประวัติ/ความสามารถ/ประสบการณ
วันที่ 2๑ มิถุนายน ๒๕๖1
๑๐ คะแนน
เวลา 09.0๐ น. เป)นต,นไป
- บุคลิกภาพ
๑๐ คะแนน
ณ ห,องประชุมพุทธรักษา
- ความรู,
๑๐ คะแนน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
- ท8วงทีวาจา เชาวป\ญญา ๑๐ คะแนน
พื้นที่ในเมือง
- เจตคติ
๑๐ คะแนน
๒.6 ตําแหน;ง พนักงานทั่วไป
สังกัด สํานักงานอธิการบดี
(1) การสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม ๑๐๐
คะแนน วิชาที่ทําการประเมินสมรรถนะ
ดังนี้
- ทดสอบความรู,ความสามารถ
ทักษะเฉพาะตําแหน8ง ทางด,านการ
ปฏิบัติการจริง ในตําแหน8งที่สมัครสอบ
คัดเลือก
(๒) การสอบสัมภาษณ คะแนนเต็ม ๕๐
คะแนน ดังนี้
- ประวัติ/ความสามารถ/ประสบการณ
๑๐ คะแนน
- บุคลิกภาพ
๑๐ คะแนน
- ความรู,
๑๐ คะแนน
- ท8วงทีวาจา เชาวป\ญญา ๑๐ คะแนน
- เจตคติ
๑๐ คะแนน

วันที่ 2๐ มิถุนายน ๒๕๖1
เวลา 09.0๐ น. เป)นต,นไป
ณ แผนกงานอาคาสถานที่
และยานพาหนะ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
พื้นที่ในเมือง

วันที่ 2๑ มิถุนายน ๒๕๖1
เวลา 09.0๐ น. เป)นต,นไป
ณ ห,องประชุมพุทธรักษา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
พื้นที่ในเมือง

หมายเหตุ

