
 
 

 

    ประกาศมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา 

      เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
              ประเภทวิชาการ  ตำแหน่ง อาจารย ์   
 
 

 เพ่ือให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา     
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๔๐  และข้อ ๒๙  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๙  และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดี   
ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔  จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา    เรื่อง 
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง 
อาจารย์  ไว้ตามระเบียบดังต่อไปนี้ 
 

 ๑.  ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก 
      ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามข้อ ๑๐ ของประกาศนี้ 
 ๒.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สอบ 
      ๒.๑  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ๒๕๕๙ 
      ๒.๒  เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบตามความ 
ในข้อ ๑๐ ของประกาศนี้ 
      ๒.๓  ไม่เป็นผู้เสพสิ่งเสพย์ติด 
 ๓.  การรับสมัครสอบ 
      ผู้ประสงค์สมัครสอบ ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
สำนักงานวิทยาเขตนครราชสีมา ห้อง B ๑๐๒  อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครราชสีมา ถ.ชาติพัฒนา  ต.หัวทะเล  อ.เมือง จ.นครราชสีมา  ตั้งแต่วันที่ ๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง
วันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ทุกวัน  เว้นวันอาทิตย์  และวันหยุด นักขัตฤกษ์    
โทร. ๐๖๑ – ๐๑๙๕๕๕๑    
 ๔.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ 
      ๔.๑  ปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ที่แสดงว่ามีคุณสมบัติเฉพาะ
ตำแหน่งตรงตามที่สมัครสอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สมัครวุฒิปริญญาเอก ให้นำวุฒิปริญญาโทและ
ปริญญาตรีมาประกอบด้วย) 
      ๔.๒  หนังสือสุทธิ หรือบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
      ๔.๓  ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 



      ๔.๔  หลักฐานอื่น ๆ  เชน่ ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
      ๔.๕  ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ 
สติฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือมีกาย มีจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของแพทย์หรือตาม
ความในข้อ ๑๔ (๘) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 
๒๕๕๙ ซึ่งออกไม่เกิน ๓๐ วัน 
      ๔.๖  หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน ตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในข้อ ๑๐ 
ของประกาศ 
      ๔.๗  หนังสือรับรองผลการทดสอบความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ตามเกณฑ์ 
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
      ๔.๘  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๕.  ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ    ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 
      ๕.๑  ระดับปริญญาเอก     จำนวน  ๔๐๐  บาท 
      ๕.๒  ระดับปริญญาโท จำนวน  ๓๐๐  บาท 
 ๖.  รายละเอียดเกี่ยวกับการสอน   
      ๖.๑  ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย    (๑๐๐ คะแนน) 
      ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ ข้อบังคับว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๔๑  ฉบับที่ ๒ (๒๕๔๔)  ฉบับที่ ๓ 
(๒๕๔๖)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การสรรหา การคัดเลือกและการทดลองปฏิบัติงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 
       ๖.๒  ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  (๑๐๐ คะแนน) 
       ทดสอบความรู้ความสามารถด้านวิชาการ  ด้วยการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา 
       ๖.๓  ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (๒๐๐ คะแนน) 
       พิจารณาจากประสบการณ์ บุคลิกภาพ เชาว์ปัญญา ความรู้รอบตัว ทักษะความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ และมนุษยสัมพันธ์  
 ๗.  รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ   
      ทดสอบความรู้ตามข้อ ๖.๑  โดยวิธีการสอบข้อเขียน  ข้อ ๖.๒  โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(วิชาเฉพาะสาขา)  และข้อ ๖.๓  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  (ในการสอบขอ้เขียนและสอบสัมภาษณ์ จะเข้าสอบ
ปกต ิหรือสอบทางระบบออนไลท์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก และสถานการณ์
การแพร่ระบาดโควิค-๑๙ การพิจารณาจะดำเนินการสอบอย่างไร มติคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกถือ
เป็นทีส่ิ้นสุด) 
 ๘.  วัน เวลาทำการสอบ 
      ๘.๑   วันที่  ๒๕ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔      
       เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ที่ป้ายประกาศหน้าห้อง A  
อาคารเรียน A  หน้าป้ายประกาศชั้น ๑  อาคารบัณฑิตศึกษา อาคาร B และหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา   
      ๘.๒   วันที่  ๒๖ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔      
        เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.   สอบข้อเขียน ห้อง B ๒๐๖   อาคารเรียนบัณฑิตศึกษา 



      ๘.๓   วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
        เวลา  ๑๓.๐๐  น.  สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งตามข้อ ๑๐  ณ ห้อง B ๒๐๖ 
อาคารเรียนบัณฑิตศึกษา 
 ๙.  เกณฑ์การตัดสิน 
      ๙.๑  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาค ตามข้อ ๖.๑ และ ๖.๒   
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐  และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ  
ตำแหน่ง อาจารย์ 
 ๑๐.  รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน/ส่วนงาน  จำนวน  ๓  ตำแหน่ง ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง/เลขท่ี ส่วนงาน คุณสมบัตเิฉพาะตำแหน่ง 
๑ อาจารย์ เลขที่ 

๑๒๗๑๐๐๑ 
วิทยาลัยสงฆ ์
นครราชสีมา 
(รายงานตัว 
๓ มกราคม 

๒๕๖๕) 

๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ 
๒. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก   
    สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   
๓. มีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ       
    ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
๔. มีผลงานการวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา 
๕. มีผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ  
๖. มีทกัษะด้านดิจิทัลในการปฏิบตัิงานและการจัดการเรยีนการสอน      

    
    ๒ อาจารย์ เลขที่ 

๑๒๗๑๐๐๔ 
วิทยาลัยสงฆ์ 
นครราชสีมา 
(รายงานตัว 
๑ ตุลาคม  
๒๕๖๔) 

๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ 
๒. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   
    สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ 
๓. มีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ       
    ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
๔. มีผลงานการวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา 
๕. มีผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ  
๖. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียน 
    การสอน      

   ๓ อาจารย์ เลขที่ 
๑๒๗๑๐๒๔ 

วิทยาลัยสงฆ ์
นครราชสีมา 
(รายงานตัว 
๑ ตุลาคม  
๒๕๖๔) 

๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ 
๒. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
    สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ 
๓. มีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ       
    ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
๔. มีผลงานการวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา 
๕. มีผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ  
๖. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียน 
    การสอน      

 



 ๑๑.  วันประกาศผลสอบ 
        ๑๑.๑  วันที่  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔    ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
        ๑๑.๒  ยื่นเอกสารรายงานตัว ตามตารางข้อ ๑๐ ส่วนงาน ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ทีฝ่่ายบริหารงานทั่วไป  สำนักงานวิทยาเขตนครราชสีมา ห้อง B ๑๐๒  อาคารบัณฑิตศึกษา  ผู้ไม่มารายงานตัว
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ติดสำรองเข้ารายงานตัว  
เพ่ือปฏิบัติงานตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 
  
 

 ประกาศ  ณ  วันที่   ๖  เดือนสิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 
 
 

 

                    (พระเทพสีมาภรณ์) 
                              รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


