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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ประเภทตาแหน่ง วิชาการ
************************
เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่
๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้ง ที่ ๒/๒๕๖๓ วัน
พฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยกาหนดสัดส่วนอัตรากาลัง ตามมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิ ท ยาลัย ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๕๘ วั น พุ ธ ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึ ง ออกประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย ประเภทตาแหน่ง วิชาการ ไว้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่จะสอบคัดเลือก
ตาแหน่งที่จะสอบคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามข้อ ๑๐ ของประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้มีสิทธิ์สอบ
๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ. ศ. ๒๕๕๙
๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบตามความใน
ข้อ ๑๐ ของประกาศนี้
๒.๓ ไม่เป็นผู้เสพสิ่งเสพติด
๓. การรับสมัครสอบ
ประสงค์สมัครสอบ ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สานักงานวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เลขที่ ๙๗ หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนเหลี่ยม ตาบลนาฝาย
อาเภอเมือ ง จั งหวัด ชัย ภูมิ โทร. ๐๔๔-๐๕๖-๐๒๒ ตั้ง แต่ วัน ที่ ๑๘ มิถุ นายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง วัน ที่ ๑๗
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันอาทิตย์ วันธรรมสวนะและวันนักขัตฤกษ์
๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
๔.๑ ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ที่แสดงว่ามีคุณสมบัติเฉพาะ
ตาแหน่งตรงตามที่สมัครสอบ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (สมัครวุฒิปริญญาเอกให้นาวุฒิปริญญาโทและปริญญา
ตรี มาประกอบด้วย)
๔.๒ หนังสือสุทธิหรือบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๔.๓ ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
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๔.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป (ภาพสี)
๔.๕ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๔.๖ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถหรือ สติ
ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีกาย หรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเห็นของแพทย์หรือตาม
ความในข้อ ๑๔ (๘) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.
๒๕๕๙ ซึ่งออกไม่เกิน ๓๐ วัน
๔.๗ หนังสือรับรองประสบการณ์การทางาน ตามที่ระบุในคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งในข้อ ๑๐
ของประกาศนี้
๔.๘ หนั ง สื อ รั บ รองผลการทดสอบความรู้ ความสามารถทางภาษาอั ง กฤษ ( ตามเกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด)
๕. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
๕.๑ ระดับ ปริญญาเอก
จานวน
๕๐๐ บาท
๖. รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ
๖.๑ ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย (๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพระราชบัญ ญั ติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อบังคับว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ฉบับที่ ๒ (๒๕๔๔) ฉบับที่ ๓ (๒๕๔๖)
ข้อบัง คับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๒
๖.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะตาแหน่ง เพื่อทดสอบความรู้ความ
เข้าใจกับงานตามตาแหน่งที่สอบคัดเลือกในข้อ ๑๐ ของประกาศนี้
๖.๓ ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (๒๐๐ คะแนน)
พิจารณาประสบการณ์ บุ คลิกภาพ เชาวน์ ปัญ ญา ความรู้รอบตัว ทักษะความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษและมนุษยสัมพันธ์ สาธิตการสอนและการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอน
๗. รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ
ทดสอบความรู้ตามข้อ ๖.๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ข้อ ๖.๒ โดยวิธีการสอบข้อเขียน(วิชาเฉพาะ
สาขา) และข้อ ๖.๓ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และสาธิตการสอน
๘. วัน เวลาทาการสอบ
๘.๑ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ที่ป้ายประกาศ ณ สานักงานวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เลขที่ ๙๗ หมู่ที่
๑๔ บ้านโนนเหลี่ยม ตาบลนาฝาย อาเภอเมือง จัง หวัดชัยภูมิ โทร.๐๔๔-๐๕๖๐๒๒ และเว็บไซต์วิทยาลัยสงฆ์
ชัยภูมิ (www.cyp.mcu.co.th)
๘.๒ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. สอบข้อเขียน
๘.๓ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
๘.๔ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์ ตาแหน่งตามข้อ ๑๐
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๙. เกณฑ์ตัดสิน
๙.๑ ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาค ตามข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ ไม่ต่า
กว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ
๙.๒ การสอบสัมภาษณ์ ตามข้อ ๖.๓ การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯถือเป็นที่สิ้นสุด
๑๐. รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งงาน/ส่วนงาน จานวน ๒ ตาแหน่ง ดังนี้
ประเภทตาแหน่ง วิชาการ
ลาดับที่
ตาแหน่ง/เลขที่
สังกัด
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๑
ตาแหน่ง อาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์
-เป็นบรรพชิต
เลขที่ ๑๕๗๑๐๐๙ ชัยภูมิ
-สาเร็จ การศึก ษาระดับปริญ ญาเอก สาขาวิช ารัฐประศาสน
(กบม.๒/๒๕๖๒_๑๔
ศาสตร์
ก.พ. ๖๒)
-มี ผ ลการสอบความสามารถด้ า นภาษาอั ง กฤษตามเกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
-มีผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ
-มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี
-มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการ
สอน
๒
ตาแหน่ง อาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์
-เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
เลขที่ ๑๕๗๑๐๐๗ ชัยภูมิ
-สาเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาเอก สาขาวิชาการจัดการเชิง
(กบม.๒/๒๕๖๓_พฤ
พุทธ
๑๓ ก.พ. ๖๓)
-มี ผ ลการสอบความสามารถด้ า นภาษาอั ง กฤษตามเกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
-มีผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ
-มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี
-มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการ
สอน
๑๑. วันประกาศผลสอบ และรายงานตัว
๑๑.๑ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้สอบได้และรับเอกสารรายงานตัว
๑๑.๒ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รายงานตัวที่สานักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ผู้
ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่า ท่านสละสิทธิ์ จะเรียกผู้ติดสารองเข้า
รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(พระศรีสัจญาณมุนี,ดร.)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

