
 
 
 
 
 

ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
เพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

.................................................................... 
 

  ตามประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  ลงวันที่  5 กันยายน 2560 
เรื่อง  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา     
38 ค.(2)  เพ่ือเลื่อนขึ้นและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน  โดยมีก าหนดการรับสมัครระหว่างวันที่  14 – 20 กันยายน  ๒๕60  นั้น 
 

  บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว  
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
เพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  และแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทราบดังนี้    
 

สถานที่สอบคัดเลือก 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จะด าเนินการคัดเลือก โดยการสัมภาษณ์ และ 
ประเมินความรู้ความสามารถ และผลงานของผู้สมัคร ในวันที่  28  กันยายน  2560  ตัง้แต่เวลา  09.30 น.       
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
 

       ประกาศ  ณ  วันที่  22  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕60 

                  
(นายภัทรวรรธน์   นิลแก้วบวรวิชญ์) 

             รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามรักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                       ปฏิบัติหนา้ที่ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกลุ ต าแหน่ง ระดับ สังกดั
1 นางสาวทิพยฉัตร   ฉัตรทอง นักประชาสัมพนัธ์ ช านาญการ สพป.มหาสารคาม เขต 3

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกลุ ต าแหน่ง ระดับ สังกดั
1 นายบุญเติม   ปัญญาสิทธ์ิ นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ สพม.เขต 26

ล าดับ ชื่อ  -  สกลุ ต าแหน่ง ระดับ สังกดั
1 นางสาวพกิลุ   ไชยแสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ สพม.เชต 26

ล าดับ ชื่อ  -  สกลุ ต าแหน่ง ระดับ สังกดั
1 นางชุติมา   นามศรีอุน่ นักวิชาการศึกษา ช านาญการ สพม.เขต 26

ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบคุคล ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที ่ อ 21

ต าแหน่ง นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที ่ อ  36

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที ่ อ  44

ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธเิข้ารับการคัดเลอืกข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา
ต าแหน่ง บคุลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือเลือ่นและแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัทีส่งูขึ้น 

สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
( แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  ประกาศ ณ วันที ่ 22   กนัยายน  พ.ศ.2560 )

ต าแหน่ง นักประชาสมัพันธ ์ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที ่ อ 5



 
 
 
 
 
 

 
ข้อแนะน าในการปฏิบัติตนของผู้เขา้สอบ 

 

แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  ลงวันที่  9  สิงหาคม  ๒๕60 
............................................................................ 

 

๑. ก่อนเวลาเข้าห้องสอบ 
๑.๑ ตรวจสอบความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ปากกาลูกลื่นหมึกสีน้ าเงิน ดินสอ 2B  

ยางลบ ที่ใช้ในการท าข้อสอบ น้ ายาลบค าผิด บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก บัตรประจ าตัวประชาชน 
ให้เรียบร้อยก่อนไปสนามสอบ  
 ๑.๒ ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่ก าหนด  ทั้งนี้  ถือเป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้อง 
ทราบ วัน เวลา สถานที่สอบของตนเอง 
 ๑.๓ ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
 ๑.๔ ตรวจชื่อและห้องสอบ ที่นั่งสอบ ของตนเอง  จากแผนผังห้องสอบและที่นั่งสอบ และรออยู่ใน
บริเวณนั้น  หากหาไม่พบให้รีบติดต่อคณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบ 
 ๑.๕ ควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย  ๓๐  นาท ี
 ๑.๖ ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการก ากับการสอบ 
 ๑.๗ หากท าบัตรประจ าผู้เข้ารับการคัดเลือกหาย ให้รีบแจ้งประธานคณะกรรมการกลางประจ า 
สนามสอบ เพ่ือขอใบอนุญาตเข้าสอบ 
 ๑.๘ ห้ามน าต ารา เอกสาร หรือกระดาษ และสิ่งพิมพ์อ่ืนใด รวมทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องมือสื่อสาร 
เครื่องค านวณ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าผู้ใดน าเข้ามา 
ในห้องสอบจะถือว่ามีเจตนากระท าการทุจริตในการสอบ ต้องยุติการสอบทันทีและอาจถูกตัดสิทธิ์ในการสอบ 
 

๒. ก่อนเวลาสอบ 
๒.๑ กรรมการก ากับการสอบจะเชิญผู้เข้าสอบ เข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย  ๑๕  นาที 
๒.๒ ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจ าตัวผู้เข้ารับการคัดเลือก หรือใบอนุญาตเข้าห้องสอบ  ควบคู่ 

กับบัตรประจ าตัวประชาชน ต่อกรรมการก ากับการสอบ มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
 ๒.๓ ผู้เข้าสอบต้องนั่งตามที่นั่งสอบที่ก าหนดให้ จะเปลี่ยนที่นั่งสอบก่อนได้รับอนุญาตไม่ได้ 
 ๒.๔ นั่งรอด้วยอาการสงบเรียบร้อยอย่างสุภาพชนในขณะที่ผู้เข้าสอบ  ๒  คน  ถูกก าหนดให้เป็นตัวแทน 
ผู้เข้าสอบร่วมตรวจสภาพซองข้อสอบ และตรวจนับจ านวนข้อสอบร่วมกับกรรมการก ากับการสอบ 
 ๒.๕ รับแจกกระดาษค าตอบและข้อสอบจากกรรมการก ากับการสอบ หากได้รับกระดาษค าตอบที่มี 
รอยยับหรือฉีกขาด ให้รีบน าไปเปลี่ยนกับกรรมการก ากับการสอบ 
 ๒.๖ ห้ามผู้เข้าสอบท าข้อสอบก่อนมีสัญญาณให้ลงมือสอบ 
 ๒.๗ เขียนชื่อ – ชื่อสกุล รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ  รหัสวิชาสอบให้ถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ 
 ๒.๘ อ่านข้อแนะน า ค าชี้แจงทั่วไป และตัวอย่างในการตอบที่ปกหน้าและปกหลัง 



 ๒.๙ ตรวจทานการกรอกรหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบและรหัสวิชาให้ถูกต้องและลงลายมือชื่อ 
 ๒.๑๐ เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและข้อแนะน าของกรรมการก ากับการสอบโดยเคร่งครัด 
 

 
 
 

/๓. ในเวลาสอบ... 
-๒- 

 
๓. ในเวลาสอบ 

๓.๑ เริ่มเปิดข้อสอบเมื่อได้รับสัญญาณให้ลงมือสอบจากกรรมการก ากับการสอบ 
๓.๒ ตรวจสอบจ านวนข้อและหน้าของข้อสอบ ถ้ามีไม่ครบหรือหน้าใดพิมพ์ไม่ชัดเจน ให้รีบแจ้ง 

กรรมการก ากับการสอบทันที เพื่อเปลี่ยนฉบับใหม่ 
 ๓.๓ เมื่อมีค าสั่งให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อสอบจากกรรมการก ากับการสอบให้รีบปฏิบัติตามทันที 
 ๓.๔ ลงมือท าข้อสอบโดยปฏิบัติตามค าสั่งและข้อแนะน าของกรรมการก ากับการสอบ รวมทั้งระเบียบ 
แบบแผนเกี่ยวกับการสอบ โดยไม่ทุจริตในการสอบ 
 ๓.๕ เมื่อมีข้อสงสัยหรือมีกิจจ าเป็นห้ามลุกจากที่นั่ง ให้ยกมือขึ้นเพ่ือแจ้งกรรมการก ากับการสอบ 
 ๓.๖ เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืน หรือบุคคลภายนอก เว้นแต่ 
จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความควบคุมดูแลของกรรมการก ากับการสอบ 
 ๓.๗ ลงลายมือชื่อและพิมพ์ลายนิ้วมือหัวแม่มือข้างขวา ในบัญชีลายมือชื่อผู้เข้าสอบ 
 ๓.๘ ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบควบคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน เพ่ือให้กรรมการ
ก ากับการสอบตรวจสอบว่า ผู้เข้าสอบเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจากการดูตัวจริง 
กับรูปถ่ายในบัตร  และจากลายมือชื่อในบัตร 
 ๓.๙ รับการตรวจรหัสเลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ และการลงลายมือชื่อของผู้เข้าสอบบนกระดาษค าตอบ 
ก่อนที่กรรมการก ากับการสอบจะลงลายมือชื่อของกรรมการก ากับการสอบบนกระดาษค าตอบ 
 ๓.๑๐ ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสนามสอบก่อนเริ่มเวลาสอบตามสมควร (ไม่น้อยกว่า ๓๐  นาที)  ผู้ใดไปไม่ทัน 
เวลาลงมือสอบวิชาใด ไม่มีสิทธิเข้าสอบวิชานั้น แต่ส าหรับการสอบวิชาแรกในตอนเช้าของแต่ละวัน ผู้ใดเข้าห้อง 
สอบหลังจากเวลาลงมือสอบแล้ว  ๑๕  นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุความจ าเป็น 
ให้อยู่ในดุลพินิจของประธานด าเนินการสอบพิจารณาอนุญาต 
 ๓.๑๑ หากกระท าการทุจริตในการสอบหรือพยายามกระท าการทุจริตในการสอบวิชาใด ไม่ว่าจะกระท า
โดยวิธีใดหรือให้บุคคลอื่นกระท าการให้ เมื่อได้สอบสวนแล้วพบว่าผิดจริงถือว่าสอบตก 
 ๓.๑๒ ระมัดระวังมิให้ผู้เข้าสอบคนอ่ืนมีโอกาสคัดลอกค าตอบของตน 
 ๓.๑๓ การส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบให้ยกมือขึ้น เพ่ือให้กรรมการก ากับการสอบมาเก็บข้อสอบ 
ที่โต๊ะ  โดยห้ามลุกจากที่นั่งสอบ 

๓.๑๔ ห้ามน าข้อสอบและกระดาษค าตอบหรือคัดลอกแบบทดสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 
๓.๑๕ เมื่อหมดเวลาสอบ กรรมการก ากับการสอบสั่งให้หยุดท าข้อสอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจาก 

ห้องสอบได้เมื่อกรรมการก ากับการสอบได้อนุญาตแล้ว 
 

๔. หลังเวลาสอบ 
๔.๑ หากยังมีการสอบวิชาต่อไปในวันเดียวกัน ควรพักอยู่ในบริเวณสนามสอบ หรือไม่ไกลจากสนามสอบ 



เพ่ือทราบความเคลื่อนไหวของการสอบ หรือกรรมการก ากับการสอบ หรือกรรมการกลางประจ าสนามสอบ 
อาจจะมีการเรียกตัวบางกรณี  
 ๔.๒ เมื่อหมดวิชาสอบในวันนั้น ควรส ารวจรายการสิ่งของที่น ามาให้ครบก่อนกลับที่พัก 
 

------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


