
 
 

    ประกาศมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา 

      เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
              ประเภทวิชาการ  ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่  ๑๒๗๑๐๑๙    
 
 

 เพ่ือให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา     
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๑  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๔๐  และข้อ ๒๗  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๑  และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ 
๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติปรับเปลี่ยนคุณสมบัติและเปิดสอบคัดเลือกบุคคล  ให้ออก
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์  เลขที่ ๑๒๗๑๐๑๙   และมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 
วิทยาเขตนครราชสีมา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓  ที่ประชุมมีมติให้เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑.  รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน  จำนวน  ๑  อัตรา ประกอบด้วย 

ที ่ ตำแหน่ง/เลขท่ี ส่วนงาน คุณสมบัติ 
๑ ๑๒๗๑๐๑๙ วิทยาลัยสงฆ ์

นครราชสีมา 
๑. เป็นบรรพชิต   
๒. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
๓. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ       
     ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
๔. มีประสบการณ์วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา 
๕. มีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
๖. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียน        
    การสอน 

    
 

 
๒.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ 
 ๒.๑  ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ 
 ๒.๒  ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript)  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
 ๒.๓  หนังสือสุทธิ บัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
 ๒.๔  ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
 ๒.๕  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) 



 ๒.๖  ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามความในข้อ ๑๑ (๙)  แห่งข้อบังคับ 
         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒.๗  หลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล พร้อมรบัรองสำเนาถูกต้อง 
 ๒.๘  สำเนาหลักฐานแสดงพื้นฐานความรู้หรือความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
 ๒.๙  เอกสารมาตรฐานความสามารถทางภาษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
๓.  ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ    จำนวน  ๓๐๐  บาท 
๔.  เปิดรับสมัครสอบ 
 สมัครสอบด้วยตนเองที่งานฝ่ายบริหารงานทั่วไป  สำนักงานวิทยาเขตนครราชสีมา  อาคารบัณฑิตศึกษา 
ถ.ชาติพัฒนา  ต.หัวทะเล  อ.เมือง จ.นครราชสีมา  ตั้งแต่วันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๓ ถงึวันที่  ๑๑ กันยายน  พ.ศ. 
๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวัน  เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์  และวันหยุด นักขัตฤกษ์    
โทร. ๐๖๑ – ๐๑๙๕๕๕๑    
๕.  สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี 
คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  
ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ    อันมีผล   
ทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับ
ผู้นั้น และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
๖.  วัน เวลาทำการสอบ 
 ๖.๑   วันที่  ๑๕ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓      
  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
 ๖.๒   วันที่  ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓      
  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.   สอบข้อเขียน ห้องประชุม B ๒๐๖   อาคารเรียนบัณฑิตศึกษา 
  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม B ๒๐๖   อาคารเรียนบัณฑิตศึกษา 
๗.  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ 
 ๗.๑  ความรู้ความสามารถทั่วไป     (๑๐๐ คะแนน) 
  ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับพระราชบัณฑิตมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๑ – ๓) และประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
เรื่อง การสรรหา การคัดเลือกและการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๗.๒  ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  (๒๐๐ คะแนน) 
  ทดสอบความรู้ความสามารถด้านวิชาการ เฉพาะสาขาวิชาที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน  
ในหน้าที่ความสามารถด้านการสอน เช่น มีการวางแผนการสอนอย่างมีระบบ มีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้และประเมินผลการเรียน ความสามารถด้านวิชาการ มีความรู้กว้างขวางในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง        
มีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับวิชาที่สอน มีศักยภาพท่ีจะเป็นนักวิชาการท่ีดี โดยวิธีการสอบข้อเขียนและทดลอง 
เชิงปฏิบัติการ 
 ๗.๓  ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (๑๐๐ คะแนน) 
  สอบสัมภาษณ์  จะพิจารณาจากบุคลิกภาพ เจตคติ ความสนใจ ความจริงจัง เชาว์ปัญญา  
การแสดงออก ความรู้รอบตัว  มนุษยสัมพันธ์ และประสบการณ์ รวมทั้งการพูด การอ่านภาษาอังกฤษ 



๘.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ คือ ผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่เข้าสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และรวมผล
สอบทุกภาคที่สอบแล้ว ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
มติของคณะกรรมการสอบคัดเลือกให้ถือว่าเป็นอันสิ้นสุด 
๙.  วันประกาศผลสอบ 
 ๙.๑  วันที่  ๒๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓    ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
 ๙.๒  วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐ ยื่นเอกสารรายงานตัวที่งานบริหารงานทั่วไป  
สำนักงานวิทยาเขตนครราชสีมา  พร้อมเข้าปฏิบัติงาน ผู้ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ 
  
 

 ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๙   เดือนสิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 
 
 

 

                    (พระเทพสีมาภรณ์) 
                             รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


