
 
 

    ประกาศมหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา 

      เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัง้เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
              ต าแหน่ง อาจารย์  เลขที่  ๑๒๗๑๐๑๘    
 
 

 เพ่ือให้การบริหารงานของมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตนครราชสีมา     
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลวุตัถปุระสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลยั 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๓๐  แหง่พระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณ 
ราชวิทยาลยั  พ.ศ.๒๕๔๐  และข้อ ๒๗  แหง่ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วา่ด้วยการ
บริหารงานบคุคล พ.ศ.๒๕๔๑  และมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริหารงานบคุคล ครัง้ท่ี ๑๐/๒๕๕๙ ให้ออก
ประกาศมหาวิทยาลยั เร่ืองรับสมคัรสอบคดัเลือกบคุคลเพ่ือบรรจแุละแตง่ตัง้เป็นบคุลากรของมหาวิทยาลยั  
ต าแหนง่ อาจารย์  เลขท่ี ๑๒๗๑๐๑๘    รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

๑.  รายละเอียดและคุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่งงาน  จ านวน  ๑  อัตรา ประกอบด้วย 

ท่ี เลขต าแหนง่ ต าแหนง่ สว่นงาน คณุสมบตัิ 
๑ ๑๒๗๑๐๑๘ อาจารย์ 

  
วิทยาลยัสงฆ์ 
นครราชสีมา 

- เป็นบรรพชิต หรือ คฤหสัถ์ 
- ส าเร็จการศกึษาโท หรือปริญญาเอก 
  ด้านครุศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาไทย ,  
  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
- มีประสบการณ์การสอนในระดบัอดุมศกึษา 

    - มีมาตรฐานความสามารถภาษาองักฤษ 
  ของอาจารย์ ตามประกาศ มหาวิทยาลยั 
  มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ลงวนัท่ี ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
- มีความสามารถใช้ส่ือและเทคโนโลยี 
  สารสนเทศได้เป็นอยา่งดี 
 

 



๒.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ 
 ๒.๑  ใบสมคัรท่ีกรอกข้อความสมบรูณ์ 
 ๒.๒  ปริญญาบตัรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript)  พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
 ๒.๓  หนงัสือสทุธิ บตัรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
 ๒.๔  ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
 ๒.๕  รูปถ่ายขนาด ๑ นิว้ จ านวน ๓ รูป  (ภาพสีหรือขาวด า)  
 ๒.๖  ใบรับรองแพทย์ แสดงวา่ไมเ่ป็นโรคท่ีต้องห้ามตามความในข้อ ๑๑ (๙)  แหง่ข้อบงัคบั 
         มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
 ๒.๗  หลกัฐานอ่ืน ๆ  เชน่ ใบเปล่ียนช่ือ นามสกลุ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
 ๒.๘  ส าเนาหลกัฐานแสดงพืน้ฐานความรู้หรือความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
 ๒.๙  เอกสารมาตรฐานความสามารถทางภาษา พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

๓.  ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ     จ านวน  ๓๐๐  บาท 
 
๔.  เปิดรับสมัครสอบ 
 สมคัรสอบด้วยตนเองท่ีงานฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  ส านกังานวิทยาเขตนครราชสีมา  อาคารเรียน 
วิทยาเขตนครราชสีมา ถ.ชาตพิฒันา  ต.หวัทะเล  อ.เมือง จ.นครราชสีมา  ตัง้แตว่นัท่ี  ๑๒  มิถนุายน  ๒๕๖๐ 
ถึงวนัท่ี  ๒๒  กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  เว้นวนัเสาร์ – อาทิตย์  และวนัหยดุ 
นกัขตัฤกษ์   โทร. ๐๘๑ - ๐๗๔๔๖๓๘    
 
๕.  สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี 
คุณสมบัตทิั่วไป และคุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัคร พร้อมทัง้ย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หรือคุณวุฒกิารศึกษาไม่ตรงกับคุณวุฒขิอง
ต าแหน่งท่ีสมัครสอบ    อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  
ให้ถือว่าการรับสมัครครัง้นีเ้ป็นโมฆะส าหรับผู้นัน้ และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการ
สมัครสอบ 
 
๖.  วัน เวลาท าการสอบ 
 ๖.๑   วนัท่ี  ๒๖ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐     เวลา  ๑๓.๐๐ น. 
  ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิสอบ 
 



 ๖.๒   วนัท่ี  ๒๗  กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐   
  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
   สอบข้อเขียน ห้องประชมุ ชัน้ ๒  (๒๐๓)   อาคารเรียนมหาวิทยาลยั 
  มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตนครราชสีมา 
  เวลา  ๑๓.๐๐  น. 
   สอบสมัภาษณ์ ณ ห้องประชมุ ชัน้ ๒  (๒๐๓)   อาคารเรียนมหาวิทยาลยั 
  มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตนครราชสีมา 
๗.  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ 
 ๗.๑  ภาคการสอบข้อเขียน  (๓๐๐ คะแนน) 
  วิชาความรู้ความสามารถทัว่ไป  (๑๐๐ คะแนน) 
  วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหนง่ (๒๐๐ คะแนน) 
 ๗.๒  ภาคประเมินความเหมาะสมกบัต าแหนง่    (๑๐๐ คะแนน) 
  สอบสมัภาษณ์  จะพิจารณาจากบคุลิกภาพ เจตคต ิความสนใจ ความจริงจงั 
เชาว์ปัญญา การแสดงออก ความรู้รอบตวั  มนษุยสมัพนัธ์ และประสบการณ์ รวมทัง้การพดู การอา่น 
ภาษาองักฤษ 
๘.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ ท่ีสอบผ่านเกณฑ์  จะต้องเป็นผู้ ท่ีสอบได้คะแนนแตล่ะด้านไมน้่อยกวา่ร้อยละ  ๖๐ 
ทัง้นีใ้ห้อยูใ่นดลุพินิจของคณะกรรมการสอบคดัเลือกบคุคลเพื่อบรรจแุละแตง่ตัง้เป็นบคุลากร 
ของมหาวิทยาลยั 
๙.  วันประกาศผลสอบ 
 ๙.๑  วนัท่ี  ๒๘  กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐    ประกาศรายช่ือผู้สอบได้ 
 ๙.๒  วนัท่ี  ๒๙  กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐    ย่ืนเอกสารรายงานตวัท่ีงานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกังานวิทยาเขตนครราชสีมา  ผู้ ไมม่ารายงานตวัตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว มหาวิทยาลยั 
จะถือวา่สละสิทธ์ิ 
 ประกาศ  ณ  วนัท่ี           เดือนมิถนุายน  พทุธศกัราช  ๒๕๖๐ 
 
 
 

                     (พระราชสีมาภรณ์) 
                                   รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา 
 


