
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 

เรื่อง ก าหนดวันสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป 

ต าแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไป,  นักวิชาการศึกษา   
*********************** 

 ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล  วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ  ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  
เมื่อวันพุธที่  ๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓  มีมติเห็นชอบให้เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยและได้มีการประกาศรับสมัครสอบฯเมื่อวันที่  ๖  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  แต่เนื่องด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙(COVID-๑๙)  ได้แพร่กระจายออกไปในหลายจังหวัดของ
ประเทศไทยจนท าให้รัฐบาลได้ประกาศพระราชก าหนด(พ.ร.ก.)การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.
๒๕๔๘  เพ่ือแก้ไขการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่หรือโควิด-๑๙  เมื่อวันที่  ๒๔  มีนาคม  
พ.ศ.๒๕๖๓  นั้น  มหาวิทยาลัยฯจึงได้เลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง  ที่ได้ประกาศรับ
สมัครสอบฯเมื่อวันที่  ๖  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  ทราบแล้วนั้น   

 ในการนี้  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มี
ประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๗  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๔๐  จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ
เรื่อง  ก าหนดวันสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป  เลขที่  
๕๗๑๘๐๐๑,  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  เลขที่  ๕๗๒๘๐๐๔  ดังนี้ 

 วัน  เวลาท าการสอบ 

 ๑. วันที่  ๒๐  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบที่ป้ายประกาศ  ณ  ส านักงานวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ  เลขท่ี  ๙๗  
หมู่ที่  ๑๔  บ้านโนนเหลี่ยม  ต าบลนาฝาย  อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  โทร.๐๔๔-๐๕๖๐๒๒  และเว็บไชต์
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ(www.cyp.mcu.co.th) 

 ๒. วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 เวลา  ๐๙.๐๐ –  ๑๑.๐๐  น. สอบข้อเขียน 



 ๓. วันที่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

 ๔. วันที่  ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

 เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  สอบสัมภาษณ์  ต าแหน่งตามข้อ  ๑๐ 

 วันประกาศผลสอบและรายงานตัว 

 ๑. วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้สอบได้และรับเอกสารรายงานตัว 

 ๒. วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ รายงานตัวที่ส านักงานวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ  
ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว  มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกผู้ติด
ส ารองเข้ารายงานตัว  เพื่อปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

      ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 

(พระศรีสัจญาณมุนี, ดร.) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 

เรื่อง ก าหนดวันสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
ประเภท วิชาการ    ต าแหน่ง   อาจารย์   

*********************** 

 ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล  วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ  ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  
เมื่อวันพุธที่  ๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓  มีมติเห็นชอบให้เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยและได้มีการประกาศรับสมัครสอบฯเมื่อวันที่  ๖  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  แต่เนื่องด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙(COVID-๑๙)  ได้แพร่กระจายออกไปในหลายจังหวัดของ
ประเทศไทยจนท าให้รัฐบาลได้ประกาศพระราชก าหนด(พ.ร.ก.)การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.
๒๕๔๘  เพ่ือแก้ไขการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่หรือโควิด-๑๙  เมื่อวันที่  ๒๔  มีนาคม  
พ.ศ.๒๕๖๓  นั้น  มหาวิทยาลัยฯจึงได้เลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง  ที่ได้ประกาศรับ
สมัครสอบฯเมื่อวันที่  ๖  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  ทราบแล้วนั้น   

 ในการนี้  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มี
ประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๗  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๔๐  จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ
เรื่อง  ก าหนดวันสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง  อาจารย์  เลขที่  
๑๕๗๗๐๑๒  ดังนี้ 

 วัน  เวลาท าการสอบ 

 ๑.วันที่  ๒๐  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบที่ป้ายประกาศ  ณ  ส านักงานวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ  เลขท่ี  ๙๗  
หมู่ที่  ๑๔  บ้านโนนเหลี่ยม  ต าบลนาฝาย  อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  โทร.๐๔๔-๐๕๖๐๒๒  และเว็บไชต์
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ(www.cyp.mcu.co.th) 

 ๒.วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 เวลา  ๐๙.๐๐ –  ๑๑.๐๐  น. สอบข้อเขียน 

 ๓.วันที่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 



 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

 ๔.วันที่  ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

 เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  สอบสัมภาษณ์  ต าแหน่งตามข้อ  ๑๐ 

 วันประกาศผลสอบและรายงานตัว 

 ๑.วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้สอบได้และรับเอกสารรายงานตัว 

 ๒.วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ รายงานตัวที่ส านักงานวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ  
ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว  มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกผู้ติด
ส ารองเข้ารายงานตัว  เพื่อปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

      ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 

(พระศรีสัจญาณมุนี, ดร.) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 

 


