
 
 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� 
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ!างเป"นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐   
............................................................... 

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข%าสอบคัดเลือก
เพ่ือจ%างเป)นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ โดยรับสมัครต้ังแต5วันท่ี  ๑๘ – ๒๘ 
เมษายน ๒๕๖๐ และได�ดําเนินการสอบคัดเลือกเม่ือวันท่ี 1๕ – 1๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เสร็จสิ้นเรียบร%อยแล%วนั้น 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ%างเป)นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สาย
วิชาการ) ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐  ดังนี้ 

๑. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด�วย   
๑.๑  สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง  

            ตําแหน ง อาจารย" คุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน ๑ อัตรา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด�าน
การผลิตอาหารสัตว/น้ํา หรือ ผลิตภัณฑ/ประมง หรือ การจัดการประมง 
  - ไม4มีผู!สมัครสอบคัดเลือก – 
 

๑.๒  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล  
            ตําแหน ง อาจารย" คุณวุฒิปริญญาโท จํานวน ๑ อัตรา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมเครื่องกล คือ  
   ผู!ท่ีสอบได!ลําดับท่ี ๑ นายกัมปนาท  ไชยเพชร 
     
    สํารอง 
     ลําดับท่ี ๑ นายยุทธนา โนนศรีชัย 
    
 

๑.๓  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
            ตําแหน ง อาจารย" คุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน ๑ อัตรา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) หรือ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) วิศวกรรมอุตสาหการ หรือ 
วิศวกรรมเครื่องกล คือ 
   ผู!ท่ีสอบได!ลําดับท่ี ๑ นายไทยทัศน� สุดสวนสี 
 

๑.๔  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
            ตําแหน ง อาจารย" คุณวุฒิปริญญาโท จํานวน ๑ อัตรา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร/ หรือ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรม
ซอฟแวร/  หรือ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สารสนเทศและการสื่อสาร คือ 
   ผู!ท่ีสอบได!ลําดับท่ี ๑ นายรณชัย    สังหม่ืนเม!า 
  



 

- ๒ - 
 
๒. คณะมนุษยศาสตร"และสังคมศาสตร" ประกอบด�วย 

๒.๑ สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
           ตําแหน ง อาจารย"  คุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน  ๑  อัตรา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาพัฒนาชุมชน 

 - ไม4มีผู!สมัครสอบคัดเลือก - 
 
3. คณะเทคโนโลยีสังคม ประกอบด�วย 

3.1  สาขาวิชาการบัญชี 
 ตําแหน ง  อาจารย" คุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน  ๑  อัตรา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  

สาขาวิชาการบัญชี 
  - ไม4มีผู!สมัครสอบคัดเลือก – 
 

3.2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค3าปลีก 
 ตําแหน ง  อาจารย" คุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน  ๑  อัตรา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค�าปลีก  หรือสาขาวิชาการตลาด  หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาอ่ืนท่ี
เก่ียวข�องด�านการจัดการ คือ 
   - ไม4มีผู!ผ4านเกณฑ�การสอบคัดเลือก - 
 
    ๓.๓ สาขาวิชามนุษยศาสตร� 

    ตําแหน4ง อาจารย� จํานวน ๑ อัตรา  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข%อง  
   - ไม4มีผู!สมัครสอบคัดเลือก – 

การจัดจ!างและการข้ึนบัญชี 
๑. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� จะจ!างผู!ผ4านการสอบคัดเลือกตามจํานวนอัตราท่ีกําหนด และให!ผู!

ผ4านการสอบได!ลําดับท่ี ๑ มารายงานตัว ณ แผนกงานทรัพยากรบุคคลและนิติกร งานบริหารทรัพยากร 
อาคาร ๑ ช้ัน ๒ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� ๖๒/๑ ถนนเกษตรสมบูรณ� ตําบลกาฬสินธุ� อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ�  ตั้งแต4วันท่ี  ตั้งแต4วันท่ี  ๒๔ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ (ในวันและเวลาราชการ) หากไม4มา
ตามกําหนดถือว4าสละสิทธิ์ และเริ่มปฏิบัติหน!าท่ีในวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐    
  ๒. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� จะข้ึนบัญชีผู%ผ5านการคัดเลือกไว%เป)นเวลาไม5เกิน ๑ ปC นับต้ังแต5วันท่ีได%
ประกาศข้ึนบัญชี แต5ถ%ามีการคัดเลือกอย5างเดียวกันอีก และได%ข้ึนบัญชีผู%ผ5านการคัดเลือกใหม5แล%ว บัญชีการ
คัดเลือกได%ครั้งก5อนเป)นการยกเลิก และในอายุบัญชีถ%ามีกรณีอย5างใดอย5างหนึ่งดังต5อไปนี้ ให%รายชื่อท่ีได%ข้ึนบัญชีไว%
นี้เป)นอันถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีของผู%นั้นด%วย คือ 
   (๑) ผู%นั้นได%รับการจ%างและแต5งต้ังเป)นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในตําแหน5งท่ีสอบได% 
   (๒) ผู%นั้นได%ขอสละสิทธิไม5เข%ารับการจัดจ%างในตําแหน5งท่ีสอบได% 
 
 
 
 
 



 
 

- ๓ - 

   (๓) ผู%นั้นไม5มารายงานเพ่ือรับการจัดจ%างภายในเวลาท่ีกําหนด 
   (๔) ผู%นั้นไม5มาปฏิบัติหน%าท่ีราชการตามกําหนดวัน เวลา ท่ีกําหนด 

๓. ในกรณีท่ีผู%สอบคัดเลือกได%รายใดเปลี่ยนท่ีอยู5 หากไม5มีการติดต5อแจ%งการเปลี่ยนท่ีอยู5อันเป)น 
เหตุให%มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�  ไม5อาจเรียกตัวเพ่ือจ%างเป)นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาได%จะถือว5าเป)นความบก  
พร5องของผู%สอบคัดเลือกได%และจะยื่นคําร%องขอรับการจ%างเป)นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในภายหลังเม่ือพ%น 
กําหนดให%มารายงานตัวแล%วไม5ได% 
  ๔. ในกรณีท่ีมีผู%ได%รับการคัดเลือกมากกว5าจํานวนตําแหน5งว5างท่ีมี และภายหลังมีตําแหน5งว5าง
ลักษณะเดียวกัน หรือคล%ายคลึงกัน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณา จัดจ%างผู%ท่ีผ5านการคัดเลือกท่ีเหลืออยู5ดังกล5าวตาม
การข้ึนบัญชีรายชื่อผู%ผ5านการคัดเลือก หรืออาจดําเนินการคัดเลือกใหม5ก็ได% 
 
            ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๒๓  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

               (รองศาสตราจารย�จิระพันธ�  ห%วยแสน) 
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� 
 

 

หมายเหตุ  เอกสารท่ีใช%ประกอบการรายงานตัว  คือ 
 ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน   ๔   ฉบับ   พร%อมฉบับจริง 

  ๒.  สําเนาทะเบียนบ%าน  จํานวน  ๔    ฉบับ   พร%อมฉบับจริง 
  ๓.  สําเนาปริญญาบัตร  หรือสําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ    จํานวน  ๔  ฉบับ   พร%อมฉบับจริง
  ๔.  สําเนาใบรายงานผลการศึกษา  (Transcript)    จํานวน  ๔   ฉบับ   พร%อมฉบับจริง 
  ๕.  สําเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากาฬสินธุ� หรือ สาขากาฬสินธุ�พลาซ5า หรือ สาขาหน%า
      ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ� จํานวน ๒ ฉบับ  

 ๖.  สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล  (ถ%ามี) 
  ๗.  สําเนาทะเบียนสมรส  (ถ%ามี) 
  


