
 

 

 
 

 

  ประกาศสํานักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เรื่อง  รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานท่ีจางตามภารกิจ  

สังกัดสํานักศึกษาท่ัวไป ครั้งท่ี 4/2565 

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

  ดวยสํานักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประสงคจะรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและ

แตงตั้งเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานท่ีจางตามภารกิจ สังกัดสํานักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อาศัย

อํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามท่ี 0650/2556 ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 เรื่อง มอบหมาย

หนาท่ีความรับผิดชอบ และมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีใหคณบดี ผู อํานวยการสถาบัน 

ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีจึงประกาศรับสมัครสอบแขงขัน 

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

1. ตําแหนงท่ีรับสมัคร 

 1.1 ตําแหนงอาจารย (สาขาภาษาจีน)    จํานวน 1 อัตรา  

 1.2 ตําแหนงอาจารย (สาขาภาษาอังกฤษ)    จํานวน 1 อัตรา  

 

2. คุณสมบัติ 

 ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีระบุในรายละเอียดแนบทายประกาศ 

 

   3. หลักสูตรและวิธีการสอบ  

 หลักสูตรและวิธีการสอบเฉพาะตําแหนงระบุรายละเอียดแนบทายประกาศ 
 

4. วัน/เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

สมัครดวยตนเอง ตั้งแตวันท่ี  10 - 23 พฤศจิกายน 2565  ในวันและเวลาราชการ  

ณ หองกลุมงานบริหาร (RN1-103)  สํานักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารราชนครินทร 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก สํานักศึกษาท่ัวไปจะแจงใหทราบผานเว็บไซต 

สํานักศึกษาท่ัวไป ในวัน 1 ธันวาคม 2565 
 

5. เอกสารและหลักฐานท่ีตองนํามาในการสมัครสอบ  

 เอกสารและหลักฐานระบุรายละเอียดแนบทายประกาศ  
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   6. คาธรรมเนียมสมัครสอบ ชําระเงินคาสมัครสอบ 

จํานวน 200 บาท ท่ีงานการเงินและบัญชี สํานักงานเลขานุการสํานักศึกษาท่ัวไป ชั้น 1  

อาคารราชนครินทร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
 

7. วัน/เวลา และสถานท่ีสอบ 

    วันสอบแขงขันวันอังคารท่ี 6 ธันวาคม 2565  เวลา 11.00 – 16.30 น.  

ณ หองประชุมสํานักศึกษาท่ัวไป  (RN1-105) ชั้น 1 อาคารราชนครินทร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

8. เกณฑการตัดสิน 

การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบคัดเลือกไดจะถือเกณฑวา ผูสอบไดจะตองสอบไดครบตาม 

หลักสูตรทุกภาค แตละภาคตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 50 และไดคะแนนรวมท้ังสิ้นทุกภาคไมต่ํากวา  

รอยละ 60 ท้ังนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือวาสิ้นสุด 
 

9. การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชี 

1.  จะเรียงตามลําดับผูสอบไดตามเกณฑการตัดสิน ซ่ึงไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ  

กรณีท่ีมีผูสอบไดคะแนนเทากัน ผูสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนงท่ีไดคะแนนมากสุดจะอยูลําดับสูงกวา 

2. บัญชีผูสอบแขงขันไดใหใชไดไมเกินสองปนับแตวันข้ึนบัญชี ยกเวนกรณีมีการ 

ประกาศสอบสอบแขงขันใหม ใหถือวาบัญชีผูสอบแขงขันไดเปนอันยกเลิก 

3.  การยกเลิกการข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได เฉพาะราย กรณีการสอบแขงขันใหยกเลิก  

ไดดังนี้ 

4.  ผูสอบแขงขันได ขอสละสิทธิ์โดยแสดงเจตนาสละสิทธิ์เปนลายลักษณอักษร 

5.  ผูสอบแขงขันได ไมมารายงานตัวภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

6.  ผูสอบแขงขันได มีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาท่ีไดตามกําหนดเวลาท่ีจะบรรจุ 

และแตงตั้งในตําแหนงท่ีสอบแขงขันได 

7.  ผูสอบแขงขัน ไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงอ่ืนไปแลว 
 

9. การบรรจุและการแตงตั้ง 

ผูสอบคัดเลือกไดจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานท่ีจางตาม 

ภารกิจ ตามลําดับในบัญชีผูสอบคัดเลือกได  
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เอกสารแนบทายประกาศ 

 

1. ตําแหนง   อาจารย (สาขาภาษาจีน) จํานวน 1 อัตรา 

2. อัตราเงินเดือน  21,420 บาท 

3. คุณสมบัติ   

3.1 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติท่ัวตามประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การจาง การบรรจุ การ 

แตงตั้ง และการออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2564  

   3.2 มีสัญชาติไทย 

   3.3 เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปน 

ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดวยความบริสุทธิ์ใจ 

   3.4 ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 

   3.5 ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทํา 

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือ 

ความผิดลหุโทษ 

   3.6 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกวา ในสาขาวิชาภาษาจีน หรือ 

สาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับการสอนภาษาจีน 

   3.7 มีความสามารถดานการสอนภาษาจีน 

   3.8 หากเปนชายตองผานการเกณฑทหารแลว 

   3.9 มีความรูทางดานคอมพิวเตอร 

4. หลักสูตรและวิธีการสอบ 

   4.1  ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

   4.2  ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง สอบสอน (คะแนนเต็ม 100  

คะแนน) 

4.3 ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง สอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

 

5. เอกสารและหลักฐานท่ีตองนํามาในการสมัครสอบ  

     5.1 หลักฐานการศึกษา ไดแก สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง และ Transcript  

     ในระดับปริญญาทุกระดับ (พรอมฉบับจริง) อยางละ 1 ชุด และสําเนาการแปลภาษา 

     อังกฤษหรือภาษาไทย 

     5.2 สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ  1 ชุด 

     5.3 กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใหนําหลักฐานการเปลี่ยนมาประกอบดวย อยางละ  1 ชุด 

     5.4 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ซ่ึงถายไวไมเกิน 1 ป  

     จํานวน 1 รูป 

     5.5 หลักฐานการตรวจสุขภาพกาย 
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เอกสารแนบทายประกาศ 

 

1. ตําแหนง   อาจารย (สาขาภาษาอังกฤษ) จํานวน 1 อัตรา 

2. อัตราเงินเดือน  21,420 บาท 

3. คุณสมบัติ   

3.1 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติท่ัวตามประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การจาง การบรรจุ การ 

แตงตั้ง และการออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2564  

   3.2 มีสัญชาติไทย 

   3.3 เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปน 

ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดวยความบริสุทธิ์ใจ 

   3.4 ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 

   3.5 ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทํา 

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือ 

ความผิดลหุโทษ 

   3.6 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกวา ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือ 

สาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับการสอนภาษาอังกฤษ  

   3.7 มีความสามารถดานการสอนภาษาอังกฤษ 

   3.8 หากเปนชายตองผานการเกณฑทหารแลว 

   3.9 มีความรูทางดานคอมพิวเตอร 

4. หลักสูตรและวิธีการสอบ 

   4.1  ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

   4.2  ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง สอบสอน (คะแนนเต็ม 100  

คะแนน) 

4.3 ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง สอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

 

5. เอกสารและหลักฐานท่ีตองนํามาในการสมัครสอบ  

     5.1 หลักฐานการศึกษา ไดแก สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง และ Transcript  

     ในระดับปริญญาทุกระดับ (พรอมฉบับจริง) อยางละ 1 ชุด  

     5.2 สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ  1 ชุด 

     5.3 กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใหนําหลักฐานการเปลี่ยนมาประกอบดวย อยางละ  1 ชุด 

     5.4 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ซ่ึงถายไวไมเกิน 1 ป  

     จํานวน 1 รูป 

     5.5 หลักฐานการตรวจสุขภาพกาย 
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กําหนดการสอบแขงขันพนักงานท่ีจางตามภารกิจ ตําแหนง อาจารย จํานวน 2 อัตรา 

วันอังคารท่ี 6 ธันวาคม 2565  

ณ สํานักศึกษาท่ัวไป อาคารราชนครินทร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

เวลา หอง หลักสูตร หมายเหตุ 

11.00 – 11.30 น. RN-210 สาขาวิชาภาษาจีน 

         -     ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (100 คะแนน) 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

         -     ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (100 คะแนน) 

 

- 

13.30 - 14.30 น. RN-105 สาขาวิชาภาษาจีน 

- ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง  

               (สอบสอน 100 คะแนน) 

- ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  

                (สอบสมัภาษณ 100 คะแนน) 

ผูเขาสอบเตรียม 

การสอนมาเอง  

ใชเวลาคนละ 10 

นาที 

14.30 – 15.30 น. RN-105 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

- ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง  

               (สอบสอน 100 คะแนน) 

- ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  

                (สอบสมัภาษณ 100 คะแนน) 

ผูเขาสอบเตรียม 

การสอนมาเอง  

ใชเวลาคนละ 10 

นาที 

 

 


