
 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

  ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มีมติในคราวประชุม ครั้งที ่8/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  
14  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้ด าเนินการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า  ครูสอนศาสนาอิสลาม 
วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560    
ลงวันที่ 3 เมษายน  2560 เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  หนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖  ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่  ศธ ๐๔๐๐๙/ว 6838  ลงวันที่ 31 ตุลาคม ๒๕๖๐  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ       
ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้  
 

๑. ต าแหนง่ทีร่บัสมัคร 
  ต าแหน่งครูผู้ช่วย  ตามรายละเอียดสาขาวิชาหรือวิชาเอกที่รับสมัครสอบคัดเลือก  12 กลุ่มวิชา/
สาขาวิชาเอก  จ านวน 36 อัตรา  ตามแนบท้ายประกาศนี้ 
 

๒. คุณสมบัตขิองผูส้มคัร 
  ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตาม
มาตรฐานต าแหน่ง 
   (1) มีสัญชาติไทย 
   (2) อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
   (3) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
   (4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
   (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดใน
กฎ ก.ค.ศ. 
   (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราช-
บัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด
ในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ       
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           (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูฯ 
   (๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   (๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (1๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
   (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
   (13) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ   
   (14) ไม่เป็นพระภิกษุ  สามเณร นักพรต หรือนักบวช 

  ๒.๒ ปัจจุบันเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลาม
ศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ  ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งทุกต าแหน่งต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่สอนตามค าสั่งจ้างหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันที่รับสมัคร
คัดเลือกวันสุดท้าย และมีภาระงานการสอน ตามตารางสอนไม่น้อยกว่า ๕ ชั่วโมง หรือ ๕ คาบ/สัปดาห์     
การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอน ให้นับได้ตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี  โดยผู้มีอ านาจอนุมัติให้ส าเร็จ
การศึกษาแล้ว 
  การนับระยะเวลาปฏิบัติงานตามค าสั่งจ้างหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง  รวมกันไม่น้อยกว่า 
3 ป ีในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่านั้น กรณีต่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้นับ
ระยะเวลาปฏิบัติงานรวมกันได้ และให้นับได้ตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี โดยผู้มีอ านาจอนุมัติ ให้ส า เร็จ
การศึกษา 
  หมายเหตุ  เงินรายได้สถานศึกษา หมายความว่า เงินบริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าตอบแทน
จากการให้บริการ การลงทุน การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา  โดยมีการน าเข้าระบบบัญชีของสถานศึกษาและ
น าไปใช้จ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการก าหนด หรือเงินรายได้อ่ืนตามกฎหมายหรือระเบียบว่า
ด้วยการนั้น    
 

  ๒.๓ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืนที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
  ๒.๔ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ
ซึ่งทางคุรุสภาออกให้ ที่ยังไม่หมดอายุ   
  ๒.๕ ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามท่ีก าหนด ผู้สมัครรายใดปกปิด หรือแจ้งข้อความ      
อันเป็นเท็จ ที่เจ้าหน้าที่รับสมัครไม่สามารถตรวจสอบได้ในขณะรับสมัครหากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัคร
ผู้ใดเป็นผู้ขาด คุณสมบัติตามที่ก าหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ ง  
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ในต าแหน่งดังกล่าว หรือหากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งเพิกถอนค าสั่ ง
นั้นโดยพลันและจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้ท้ังสิ้น 
 

๓. การรบัสมัคร 
  ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม ถนนศรีสวัสดิ์ด าเนิน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันพุธ ที่ ๒๒ - วันอังคารที่      
๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 

๔. เอกสารและหลกัฐานทีต่้องน ามาในวนัสมัคร  
  เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริงและส าเนาภาพถ่ายจ านวน ๑ ชุด (รับรองความถูกต้องทุกฉบับ) ดังนี้  
   ๔.๑ ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript) 
ฉบับภาษาไทย ที่ระบุสาขาวิชาเอก   
  ๔.๒ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๔.๓ บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๔.๔ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป (ถ่ายไว้ ไม่
เกิน ๖ เดือน) 
   ๔.๕ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ   
ซึ่งทางคุรุสภาออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ   
   ๔.๖ ใบรับรองแพทย ์จากสถานพยาบาลของรฐั ซ่ึงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จ านวน ๑ ฉบับ 
   4.๗ หนังสือรับรองประวัติการปฏิบัติงานตามแบบที่ก าหนดตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน 
   ๔.๘ ตารางสอนของผู้สมัครสอบ ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาลงนามรับรอง  
   ๔.๙ ค าสั่งจ้าง หรือสัญญาจ้าง อย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี   
 4.9.1 กรณี ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัด สพฐ. 
  1. สัญญาจ้างที่ได้ด าเนินการจัดจ้างโดยสถานศึกษา ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
          เป็นผู้รับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น 
   2. สัญญาจ้างที่ได้ด าเนินการจัดจ้างโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ 
          ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ลงนามในสัญญาจ้างทุกแผ่น   
 4.9.2 กรณี ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ สังกัด สพฐ. ต้องเป็นการจ้าง
ที่ไดด้ าเนินการตามหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 629 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง แนวทาง 
การสรรหาและบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพฐ. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2559 และหนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ 
ศธ 04009/ว 4562  ลงวันที่  24 กรกฎาคม 2560  เรื่อง  แนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลัง
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560 และต้อง
แนบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 
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    1. ส าเนาหลักฐานการได้รับความเห็นชอบให้จ้างครูอัตราจ้างจากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
           2. หลักฐานที่สถานศึกษาได้รับเงินและหลักฐานการน าเงินเข้าระบบบัญชีของ  
                                    สถานศึกษานั้น ๆ  
     3. หลักฐานการจ่ายเงินเดือนให้กับครูอัตราจ้าง 
    4. ทะเบียนคุมเงินที่เก่ียวข้องกับ การรับ-จ่ายเงินที่จ้าง ครูอัตราจ้าง 
                                    (ท้ังนี้เอกสารหลักฐานทุกฉบับให้รับรองความถูกต้องทุกฉบับ) 
   ๔.๑๐ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส   
   ๔.๑๑ เอกสารประกอบการประเมินประวัติและผลงานการคัดเลือก พร้อมเอกสารอ้างอิง  
ตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  จ านวน  ๓  ชุด 
 
๕. การประกาศรายชือ่ผูม้สีิทธิเ์ขา้รบัการคดัเลือก 
      จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และทางเว็บไซต์ http://www.mhkpeo. go.th  
 
๖. หลกัสตูรและวธิกีารคดัเลอืก 
      จะด าเนินการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบข้อเขียน แบบปรนัย ภาค ก และภาค ข  และประเมิน
ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ ภาค ค  โดยการประเมินประวัติและผลงาน และสัมภาษณ์ โดย
แบ่งเป็น ๓ ภาค รวม ๓๐๐ คะแนน  ดังนี้ 
  ภาค ก  ความรอบรู ้ และความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความประพฤตแิละการปฏบิตัิของวชิาชีพครู   
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  โดยการสอบข้อเขียน แบบปรนัย   ดังนี้  
  ๑. ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) จะทดสอบโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่อง
ต่อไปนี้  
   ๑.๑ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน  
   ๑.๒ นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  
   ๑.๓ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  
   ๑.๔ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ  
    ๑.๔.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
    ๑.๔.๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๑.๔.๓ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 
    ๑.๔.๔ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๑.๔.๕ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
    ๑.๔.๖ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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   ๑.๕ ความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยเน้นเนื้อหา
ความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในต าแหน่งครูผู้ช่วย 
  ๒. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม ๕๐ 
คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
    ๒.๑ วินัยและการรักษาวินัย 
    ๒.๒ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
    ๒.๓ มาตรฐานวิชาชีพ 
    ๒.๔ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
    ๒.๕ สมรรถนะวิชาชีพ 
  ภาค ข  ความรู ้ความสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะต าแหนง่ (คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน) 
  1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ใช้ทดสอบโดยวิธีการ
สอบข้อเขียนแบบปรนัย  ในเรื่องต่อไปนี้ 
   ๑.๑ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
   ๑.๒ หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ๑.๓ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
   ๑.๔ การพัฒนาผู้เรียน 
   ๑.๕ การบริหารจัดการชั้นเรียน 
   ๑.๖ การวิจัยทางการศึกษา 
   ๑.๗ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   ๑.๘ การวัดและประเมินผลการศึกษา 
  ๒. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการสอบ
ข้อเขียนแบบปรนัย  เกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
 
  ภาค ค  ความเหมาะสมกบัต าแหนง่และวชิาชพี (คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน)  
  ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ โดยประเมินจาก  
  ๑. ประวัติและผลงาน ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา (๕๐ คะแนน) ตาม
องค์ประกอบการประเมินตัวชี้วัด และคะแนนประเมินประวัติและผลงาน ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกจัดส่งรายงานประวัติ
และผลงาน  ตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด  จ านวน ๓ เล่ม  ในวนัทีส่มคัร 
  2. สัมภาษณ์ (๕๐  คะแนน)  ดังรายละเอียดองค์ประกอบการประเมิน แนบท้ายประกาศนี้ 
 
๗. วนั เวลา และสถานที่คดัเลือก 
  จะด าเนินการคัดเลือก โดยการสอบ ภาค ก และภาค ข ในวันเสาร์ที่ ๑6 ธันวาคม ๒๕๖๐ และ
ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม ๒๕๖๐  
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ตามตารางสอบแนบท้ายประกาศนี้  ส าหรับสถานที่ในการสอบคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อ  
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

 
๘. เกณฑก์ารตดัสนิ   
  การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้มีสิทธิ์ได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้ง ต้องได้คะแนนสอบตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

   
  ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยประกาศผลการคัดเลือก
เรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย กรณีคะแนนรวม ภาค ก ภาค ข และภาค ค เท่ากัน 
ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ข มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า  หากยังได้คะแนนภาค ข เท่ากันอีก  ให้ผู้สอบได้
คะแนนภาค ก มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ก เท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก   
 

๙. การประกาศผลการคัดเลือก 
  กศจ.มหาสารคาม จะประกาศผลการคัดเลือกได้ ภายในวันศุกร์ที่ ๒2 ธันวาคม ๒๕๖๐  ณ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  และทางเว็บไซต์  http://www.mhkpeo.go.th  โดยประกาศ
เรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย โดยแยกตามคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก 
  ทั้งนี้ จะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกได้ จากมากไปหาน้อย เมื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการ
คัดเลือกได้ครบตามจ านวนต าแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัครแล้ว จะยกเลิกประกาศผลการคัดเลือกทันที โดยไม่
มีการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้   
 

๑๐. การบรรจแุละแตง่ตั้ง 
  ๑๐.๑ จะด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกได้ตามล าดับที่การประกาศผลการ
คัดเลือกตามจ านวนอัตราว่างที่ประกาศไว้จนครบ โดยไม่มีการขึ้นบัญชี และใช้ประกาศผลการคัดเลือกเป็นการ
เรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  
  ๑๐.๒ ผู้ได้รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว หากจะ
ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งนอกหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่
อยู่ในหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า ๔ ปี 
  ๑๐.๓ หากตรวจสอบภายหลงัพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่ก าหนด จะยกเลิกการสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
  ๑๐.๔ ผู้ผ่านการคัดเลือกท่ีได้คุณวุฒิสูงกว่าปริญญาตรี ก่อนวันรับสมัครวันสุดท้าย เมื่อได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งแล้ว จะขอปรับให้ได้รับเงินตามคุณวุฒิในภายหลังไม่ได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mhkpeo.go.th/
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๑๑. กรณหีมดสทิธิ์การบรรจแุละแตง่ตั้ง 
  ๑๑.๑ ผู้นั้นไม่ไปรายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้ง  ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 
  ๑๑.๒ ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว 
  ๑๑.๓ ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง   
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  15   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
     (นายเสน่ห์  นนทะโชติ) 
                                               ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 
               ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



ก าหนดการคดัเลือกบคุคลเพือ่บรรจุและแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหนง่ครผููช้ว่ย กรณทีี่มคีวามจ าเป็นหรอืมเีหตพุเิศษ ครัง้ที ่2  ป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

(แนบทา้ยประกาศคณะกรรมการศึกษาธกิารจงัหวดัมหาสารคาม  ณ  วนัที ่    พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 

1.  ประกาศรับสมัครคัดเลือก 
 

ภายในวันพุธที่ 15  พฤศจิกายน  2560 

๒.  รับสมัครคัดเลือก 
 

วันพุธที่ 22 - วันอังคารที่ 28  พฤศจิกายน 2560 
เวลา 08.3o – 16.30 น. 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
3.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 

ภายในวันศุกร์ที่ 1  ธันวาคม  2560 

๔.  ประเมินประวัติและผลงาน  
 

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๔ - วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 

๕.  สอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข 
     ภาค ก  ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจ 
               เกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติ 
               ของวิชาชีพครู 
     ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 

 
 
         วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 

๖.  สอบสัมภาษณ์ 
 

วันอาทิตย์ที่ 17  ธันวาคม  2560 

๗.  ประกาศผลการคัดเลือก 
 

ภายในวันศุกร์ที่ 22  ธันวาคม  2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสอบ 
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจแุละแต่งตัง้เขา้รับราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  

ต าแหนง่ครผููช้ว่ย กรณทีี่มคีวามจ าเป็นหรอืมเีหตพุเิศษ ครัง้ที ่2  ป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  ณ  วันที่       พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 

ภาค ก  ความรอบรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู โดยการสอบข้อเขียน 
 

วนั / เวลา ประเมนิความเหมาะสมกบัต าแหนง่ คะแนนเต็ม 
(๑๐๐ คะแนน) 

หมายเหต ุ

วันเสาร์ที่ ๑6 ธันวาคม ๒๕๖๐ 
   เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. 

 
ความรอบรู้ 

 
๕๐  คะแนน 

 

   เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ 
และการปฏิบัติของวิชาชีพครู 

๕๐  คะแนน  

    
 

ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  โดยการสอบข้อเขียน 
 

วนั / เวลา ประเมนิความเหมาะสมกบัต าแหนง่ คะแนนเต็ม 
(๑๐๐ คะแนน) 

หมายเหต ุ

วันเสาร์ที่ ๑6 ธันวาคม ๒๕๖๐ 
   เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น. 

 
ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชา
การศึกษา 

 
๕๐  คะแนน 

 

   เวลา ๑๕.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก ๕๐  คะแนน  
    

 

ภาค ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ  โดยการประเมินประวัติและผลงาน  และสัมภาษณ์ 
 

วนั / เวลา ประเมนิความเหมาะสมกบัต าแหนง่ คะแนนเต็ม 
(๑๐๐ คะแนน) 

หมายเหต ุ

วันที่  4 ธันวาคม ๒๕๖๐   
ถึงวันที่  15 ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 
 

ประเมินประวัติและผลงาน 
ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา 

๕๐  คะแนน  

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม ๒๕๖๐   
เวลา ๐๙.๐๐ น.  
เป็นต้นไป 
 
 

สอบสัมภาษณ์ 
 

๕๐  คะแนน  

 



รายละเอยีดกลุม่วชิา / ทาง / สาขาวชิาเอกทีเ่ปิดรบัสมัครคัดเลือกคดัเลือกบคุคล  
เพื่อบรรจแุละแตง่ตั้งเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา  
ต าแหนง่ครผููช้ว่ยกรณทีี่มคีวามจ าเปน็หรือมเีหตุพเิศษ  ครัง้ที ่2 ป ีพ.ศ. 2560 

(แนบทา้ยประกาศคณะกรรมการศึกษาธกิารจงัหวดัมหาสารคาม   ลงวนัที ่    พฤศจิกายน   ๒๕๖๐) 
------------------------------------ 

 
ก.  กลุม่วชิา / ทาง / สาขาวชิาเอกทีเ่ปิดรบัสมัครคดัเลือก 
 

1.  สาขาวชิาเอกภาษาไทย  คุณวุฒิและสาขาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
1.1 ภาษาไทย      1.2 การสอนภาษาไทย  
1.3 ภาษาและวัฒนธรรมไทย    1.4 ภาษาและวรรณคดีไทย  
1.5 วรรณคดีไทย     1.6 การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา  
1.7 วธิีสอนภาษาไทย     1.8 การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง 
1.9 สาขาวิชาภาษาไทย    1.10 วชิาเอกภาษาไทย 
1.11 โปรแกรมภาษาไทย    1.12 ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ 
1.13 วชิาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกท่ีก าหนด 
 

       2. สาขาวชิาเอกคณติศาสตร์    คุณวุฒิและสาขาวิชาเอกท่ีใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
2.1  คณิตศาสตร์     2.2  การสอนคณิตศาสตร์  
2.3  การสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2.4  คณิตศาสตร์ศึกษา 
2.5  คณิตศาสตร์ประยุกต์   2.6  การศึกษาคณิตศาสตร์  
2.7  สถิต ิ     2.8  สถิติคณิตศาสตร์ 
2.9  สถิติศาสตร์     2.10  สถิติประยุกต์ 
2.11  คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ   2.12  คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ 
2.13  คณิตศาสตร์ – เคมี   2.14  คณิตศาสตร์ – ฟิสิกส์ 
2.15  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์   2.16  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
2.17  วิชาเอกคณิตศาสตร์   2.18  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 
2.19  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 
2.20  วิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกท่ีก าหนด  
 

3. สาขาวชิาเอกวทิยาศาสตร์     คุณวุฒิและสาขาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
3.1 วิทยาศาสตร์     3.2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
3.3 การสอนวิทยาศาสตร์    3.4 การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
3.5 การสอนวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษา 3.6 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
3.7 วชิาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกท่ีก าหนด 

 
 
 



4. สาขาวชิาเอกภาษาองักฤษ    คุณวุฒิและสาขาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
4.1  ภาษาอังกฤษ     4.2  อังกฤษ  
4.3  วรรณคดีอังกฤษ     4.4  ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
4.5  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   4.6  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4.7  การสอนภาษาอังกฤษ   4.8  วธิีสอนภาษาอังกฤษ 
4.9  การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (อังกฤษ)   4.10  ภาษาอังกฤษชั้นสูง 
4.11  การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ   4.12  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  
4.13  การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 4.14  ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
4.15  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ   4.16  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
4.17  วิชาเอกภาษาอังกฤษ   4.18  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
4.19  สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ  4.20  ภาษาอังกฤษศึกษา 
4.21  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล  4.22  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ 
4.23  ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย   4.24  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4.25 การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพ้ืนฐานภาษาอ่ืนนอกจากภาษาอังกฤษ 
4.26  วิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกท่ีก าหนด 

 
      ๕.  สาขาวชิาเอกปฐมวยั  คุณวุฒิและสาขาวิชาเอกท่ีใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ๕.๑  ปฐมวัยศึกษา    ๕.๒  การศึกษาปฐมวัย 
 ๕.๓  อนุบาลศึกษา    ๕.๔  อนุบาล 
 ๕.๕  การอนุบาลศึกษา    ๕.๖  การปฐมวัยศึกษา 
 ๕.๗  การสอนปฐมวัย 

๕.๘  วชิาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกท่ีก าหนด 
 

       ๖.  สาขาวชิาเอกสังคมศึกษา  คุณวุฒิและสาขาวิชาเอกท่ีใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 ๖.1  สังคมศึกษา     ๖.2  ภูมิศาสตร์  
 ๖.3  ประวัติศาสตร์    ๖.4  พุทธศาสนา 
 ๖.5  ศาสนา     ๖.6  พุทธศาสตร์  
 ๖.7  การสอนสังคมศึกษา   ๖.8  สังคมวิทยา 
 ๖.9  สังคมศาสตร์    ๖.10  ศาสนาเปรียบเทียบ 
 ๖.11  การสอนสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ๖.12  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
 ๖.13  มานุษยวิทยา    ๖.14  สังคมศาสตร์การพัฒนา 
 ๖.15  พัฒนาสังคม    ๖.16  อิสลามศึกษา 
 ๖.17  วัฒนธรรมศึกษา    ๖.18  ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและสังคม 
 ๖.19  ภูมิศาสตร์แผนที่    ๖.20  เปรียญธรรม  9  ประโยค 
 ๖.21  จริยธรรม    ๖.22  ปรชัญา 
 ๖.23  ปรชัญาและศาสนา   ๖.24  การพัฒนาชุมชน 
 ๖.25  พัฒนาชุมชน    ๖.๒6  ประวัติศาสตร์ตะวันตก 



 ๖.27  ประวัติศาสตร์ตะวันออก   ๖.28  การปกครอง 
 ๖.29  รฐัประศาสนศาสตร์   ๖.30  รฐัศาสตร์ 
 ๖.31  การบริหารรัฐกิจ    ๖.32  การบริหารและการปกครองท้องถิ่น 
 ๖.33  การเมืองการปกครอง   ๖.34  บริหารรฐักิจ 
 ๖.35  พระพุทธศาสนา    ๖.36  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 
 ๖.37  การสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๖.38  สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 ๖.39  วิชาเอกสังคมศึกษา   ๖.40  ไทยคดีศึกษา 
 ๖.41  การสอนภูมิศาสตร์   ๖.42  การสอนประวัติศาสตร์ 
 ๖.43  วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกท่ีก าหนด   

 
๗. สาขาวชิาเอกประถมศกึษา   คุณวุฒิและสาขาวิชาเอกท่ีใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

๗.1 การประถมศึกษา    ๗.2  ประถมศึกษา  
๗.3 วชิาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกท่ีก าหนด 

 
๘.  สาขาวชิาเอกนาฏศลิป์     คุณวุฒิและสาขาวิชาเอกท่ีใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

 ๘.1  นาฏศิลป์      ๘.2  นาฏยศิลป์  
 ๘.3  นาฏยศาสตร ์    ๘.4  นาฏศิลปไทย 
 ๘.5  นาฏศิลป์ไทย    ๘.6  นาฏศิลปสากล 
 ๘.7  นาฏศิลป์สากล    ๘.8  นาฏศิลป์และการละคร 
 ๘.9  นาฏศิลป์ไทยศึกษา    ๘.10  นาฏศิลป์สากลศึกษา 
 ๘.11  นาฏดุริยางค์คีตศิลปศึกษา    
 ๘.12  วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกท่ีก าหนด 

 
๙.  สาขาวชิาเอกดรุิยางคศลิป์   คุณวุฒิและสาขาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  ๙.1 ดนตรีสากล     ๙.2 ดุริยางค์สากล  
๙.3 ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา   ๙.4 ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีแจ๊ส) 
๙.5 ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา แขนงวิชาดนตรีสากล ๙.6 คีตศิลป์สากล 
๙.7 ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา   ๙.8 การสอนวิชาดนตรีสากล 
๙.9 วชิาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกท่ีก าหนด 

 
10. สาขาวชิาเอกเคมี   คุณวฒุิและสาขาวิชาเอกท่ีใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

10.1 เคมี      10.2 เคมีเทคนิค  
10.3 การสอนเคมี     10.4 การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา  
10.5 เคมีศึกษา      10.6 เคมีทั่วไป  
10.7 อินทรีย์เคมี      
10.8 วชิาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกท่ีก าหนด 

 



11. สาขาวชิาเอกเกษตรกรรม   คุณวุฒิและสาขาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
11.1 เกษตรศึกษา     11.2 เกษตรศาสตร์ 
11.3 พฤกษศาสตร     11.4 เกษตรศาสตร์ทั่วไป  
11.5 เกษตรทั่วไป    11.6 คุรุศาสตร์เกษตร  
11.7 ส่งเสริมการเกษตร     11.8 พืชศาสตร์  
11.9 พืชสวน     11.10 พืชผัก  
11.11 พืชไร่     11.12 พืชสวนประดับ  
11.13 เกษตรและสิ่งแวดล้อม    11.14 สัตวศาสตร์  
11.15 เทคโนโลยชีีวภาพทางอุตสาหกรรมการเกษตร 11.16 เทคโนโลยีการเกษตร  
11.17 อุตสาหกรรมการเกษตร    11.18 อุตสาหกรรมเกษตร  
11.19 พัฒนาการเกษตร    11.20 วิศวกรรมเกษตร  
11.21 ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ    11.22 วิทยาศาสตร์เกษตร  
11.23 วิทยาศาสตร์การเกษตร    11.24 ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร  
11.25 เทคโนโลยชีีวภาพเกษตร    11.26 เกษตรและสิ่งแวดล้อม 
11.27 วชิาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกท่ีก าหนด 
 

12. สาขาวชิาเอกคหกรรมศาสตร์   คุณวุฒิและสาขาวิชาเอกท่ีใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
1๒.1 คหกรรมศาสตร์     1๒.2 คหกรรมศิลป์  
1๒.3 คหกรรม     1๒.4 คหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
1๒.5 คหกรรมศาสตร์ศึกษา   1๒.6 ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์ 
1๒.7 อาหารและโภชนาการ   1๒.8 คหกรรมศาสตร์-คหกรรมทั่วไป 
1๒.9 คหกรรมศาสตร์(สาขาอาหารและโภชนาการ) 12.10  คหกรรมท่ัวไป 
12.๑๑ วชิาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกท่ีก าหนด 

 
หมายเหตุ  ต าแหน่งครูผู้ช่วย  จ านวน 36 อัตรา  โดยรับเงนิเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง  ดังนี้ 
 1. คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี  รับเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย  ขั้น ๑๕,๐๕๐ บาท   
 2. คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี  ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษา 
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี รับเงินเดือนอับดับครูผู้ช่วย ขั้น ๑๕,๘๐๐ บาท   
 ๓. คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี  รับเงินเดือนอับดับครูผู้ช่วย ขั้น ๑๕,๘๐๐ บาท  
 4. คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี  รับเงินเดือนอับดับครูผู้ช่วย ขั้น ๑7,69๐ บาท 
 5. คุณวุฒิปริญญาโททั่วไป หรือเทียบเท่า  รับเงินเดือนอับดับครูผู้ช่วย ขั้น ๑7,69๐ บาท 
 6. คุณวุฒิปริญญาโท หลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร     
๔ ป ี รับเงินเดือนอับดับครูผู้ช่วย ขั้น ๑8,69๐ บาท   
 7. คุณวุฒิปริญญาเอก  รับเงินเดือนอับดับครูผู้ช่วย ขั้น 21,15๐ บาท 

 
 
 



ข.  กรณหีลักฐานการศกึษา มิไดร้ะบวุชิาเอกที่ศกึษาไว ้หรือระบไุว้แตกตา่งจากประกาศรบัสมัคร 
      ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จะด าเนินการนับหน่วยกิต จากรายวิชาที่ศึกษาตาม  
Transcript  ทั้งหมด  ดังนี้ 
 1.  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร  4  ปี  และหลักสูตร  5  ปี  ต้องศึกษาเนื้อหา 
วิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต  
 2.  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  2  ปี  หลักสูตรต่อเนื่อง  ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ  
ในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า  20  หนว่ยกิต  และในระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า ได้ไม่เกิน 
10  หน่วยกิต  รวมแล้วไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต  
 3.  แต่ละเนื้อหาที่ศึกษาตามข้อ 1 และข้อ 2  จะต้องได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า เกรด C 
  
 


