ประกาศมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่ งตัง้ เป็ นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ตาแหน่ ง อาจารย์ เลขที่ ๑๒๗๑๐๑๘

เพื่อให้ การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
ดาเนินไปด้ วยความเรี ยบร้ อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวตั ถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ และข้ อ ๒๗ แห่งข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้ วยการ
บริ หารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๑ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ ให้ ออก
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่ องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตังเป็
้ นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ตาแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๑๒๗๑๐๑๘ รายละเอียดดังต่อไปนี ้
๑. รายละเอียดและคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ งงาน จานวน ๑ อัตรา ประกอบด้ วย
ที่
๑

เลขตาแหน่ง
ตาแหน่ง
๑๒๗๑๐๑๘ อาจารย์

ส่วนงาน
วิทยาลัยสงฆ์
นครราชสีมา

คุณสมบัติ
- เป็ นบรรพชิต หรื อ คฤหัสถ์
- สาเร็จการศึกษาโท หรื อปริ ญญาเอก
ด้ านครุศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาไทย ,
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
- มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา
- มีมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ
ของอาจารย์ ตามประกาศ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐
ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- มีความสามารถใช้ สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ เป็ นอย่างดี

๒. เอกสารและหลักฐานที่จะต้ องยื่นพร้ อมใบสมัครสอบ
๒.๑ ใบสมัครที่กรอกข้ อความสมบูรณ์
๒.๒ ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรี ยน (Transcript) พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
๒.๓ หนังสือสุทธิ บัตรประชาชน พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
๒.๔ ทะเบียนบ้ าน พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
๒.๕ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ ้ว จานวน ๓ รูป (ภาพสีหรื อขาวดา)
๒.๖ ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็ นโรคที่ต้องห้ ามตามความในข้ อ ๑๑ (๙) แห่งข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒.๗ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
๒.๘ สาเนาหลักฐานแสดงพื ้นฐานความรู้หรื อความสามารถพิเศษ (ถ้ ามี) พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
๒.๙ เอกสารมาตรฐานความสามารถทางภาษา พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
๓. ค่ าธรรมเนียมสมัครสอบ

จานวน ๓๐๐ บาท

๔. เปิ ดรับสมัครสอบ
สมัครสอบด้ วยตนเองที่งานฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป สานักงานวิทยาเขตนครราชสีมา อาคารเรี ยน
วิทยาเขตนครราชสีมา ถ.ชาติพฒ
ั นา ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา ตังแต่
้ วนั ที่ ๑๒ มิถนุ ายน ๒๕๖๐
ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เว้ นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ โทร. ๐๘๑ - ๐๗๔๔๖๓๘
๕. สมัครเข้ ารั บการคัดเลือกจะต้ องรั บผิดชอบในการตรวจสอบ และรั บรองตนเองว่ าเป็ นผู้มี
คุณสมบัตทิ ่ วั ไป
และคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ งตรงตามประกาศรับสมัครจริง
และกรอก
รายละเอียดต่ าง ๆ ในใบสมัคร พร้ อมทัง้ ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน ในกรณีท่ มี ี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ ว่าด้ วยเหตุใด ๆ หรื อคุณวุฒกิ ารศึกษาไม่ ตรงกับคุณวุฒขิ อง
ตาแหน่ งที่สมัครสอบ
อันมีผลทาให้ ผ้ ูสมัครไม่ มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรั บสมัครดังกล่ าว
ให้ ถือว่ าการรั บสมัครครั ง้ นีเ้ ป็ นโมฆะสาหรั บผู้นัน้ และมหาวิทยาลัยจะไม่ คืนค่ าธรรมเนียมในการ
สมัครสอบ
๖. วัน เวลาทาการสอบ
๖.๑ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

๖.๒ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
สอบข้ อเขียน ห้ องประชุม ชัน้ ๒ (๒๐๓) อาคารเรี ยนมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
เวลา ๑๓.๐๐ น.
สอบสัมภาษณ์ ณ ห้ องประชุม ชัน้ ๒ (๒๐๓) อาคารเรี ยนมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
๗. หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบ
๗.๑ ภาคการสอบข้ อเขียน (๓๐๐ คะแนน)
วิชาความรู้ความสามารถทัว่ ไป
(๑๐๐ คะแนน)
วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (๒๐๐ คะแนน)
๗.๒ ภาคประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
สอบสัมภาษณ์ จะพิจารณาจากบุคลิกภาพ เจตคติ ความสนใจ ความจริงจัง
เชาว์ปัญญา การแสดงออก ความรู้รอบตัว มนุษยสัมพันธ์ และประสบการณ์ รวมทังการพู
้
ด การอ่าน
ภาษาอังกฤษ
๘. เกณฑ์ การตัดสิน
ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ จะต้ องเป็ นผู้ที่สอบได้ คะแนนแต่ละด้ านไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๖๐
ทังนี
้ ้ให้ อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตังเป็
้ นบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย
๙. วันประกาศผลสอบ
๙.๑ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศรายชื่อผู้สอบได้
๙.๒ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ยื่นเอกสารรายงานตัวที่งานบริ หารงานทัว่ ไป
สานักงานวิทยาเขตนครราชสีมา ผู้ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว มหาวิทยาลัย
จะถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่
เดือนมิถนุ ายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

(พระราชสีมาภรณ์ )
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา

