ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ตาแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
************************
เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยกาหนดสัดส่วนอัตรากาลังตามมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๕๘ วั น พุ ธ ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ จึ ง ออกประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย ประเภทตาแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ไว้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก
ตาแหน่งที่จะสอบคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามข้อ ๑๐ ของประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สอบ
๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ. ศ. ๒๕๕๙
๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบตามความใน
ข้อ ๑๐ ของประกาศนี้
๒.๓ ไม่เป็นผู้เสพสิ่งเสพย์ตดิ
๓. กำรรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์สมัครสอบ ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สานักงานวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เลขที่ ๙๗ หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนเหลี่ยม ตาบลนาฝาย
อ าเภอเมื อ ง จั งหวัด ชั ย ภู มิ โทร. ๐๔๔-๐๕๖-๐๒๒ ตั้ งแต่ วั น ที่ ๑๐ สิ งหำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึ งวั น ที่ ๘
กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันอำทิตย์ วันธรรมสวนะและวันนักขัตฤกษ์
๔. เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
๔.๑ ประกาศนี ย บั ต ร ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ปริ ญ ญาบั ต ร และใบแสดงผลการศึ ก ษา
(TRANSCRIPT) ที่แสดงว่ามีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามที่สมัครสอบ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (สมัครวุฒิ
ปริญญาโท ให้นาวุฒิปริญญาตรี มาประกอบด้วย)
๔.๒ หนังสือสุทธิหรือบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

๔.๓ ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
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 หนังสือรับรองผลการทดสอบความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
๕. ค่ำธรรมเนียมสมัครสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมสมัครสอบ
๕.๑ ระดับ ปริญญาตรี จานวน ๓๐๐ บาท
๕.๒ ระดับ ปริญญาโท จานวน ๔๐๐ บาท
๖. วิธีกำรทดสอบ
๖.๑ ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (๒๐๐ คะแนน)
(๑) ควำมรู้เกี่ยวกับมหำวิทยำลัย(๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อบังคับว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ฉบับที่ ๒ (๒๕๔๔) ฉบับที่ ๓ (๒๕๔๖)
ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริห ารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๒
(๒) ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศ(๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถด้ว ยการปฏิ บัติงานจริง เช่น ความสามารถในการใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านงานธุรการ งานฐานข้อมูล และการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
เป็นต้น
๖.๒ ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถวิชาเฉพาะตาแหน่ง เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจกับงานตาม
ตาแหน่งที่สอบคัดเลือกในข้อ ๑๐ ของประกาศนี้
๖.๓ ควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
พิจารณาจากประสบการณ์ บุ คลิ กภาพ เชาวน์ปัญ ญา ความรู้รอบตัว มนุษยสัมพัน ธ์ และ
ทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ
๗. รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรสอบ
ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง ตามข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ โดย
วิธีการสอบวัดความรู้และด้านทักษะการปฏิบัติ และดูความเหมาะสมกับตาแหน่ง ตามข้อ ๖.๓ โดยวิธีการสอบ
สัมภาษณ์

๘. วัน เวลำทำกำรสอบ
๘.๑ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ที่ป้ายประกาศ ณ สานักงานวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เลขที่ ๙๗ หมู่ที่
๑๔ บ้านโนนเหลี่ยม ตาบลนาฝาย อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทร.๐๔๔-๐๕๖๐๒๒ และเว็บไซต์วิทยาลัยสงฆ์
ชัยภูมิ (www.cyp.mcu.co.th)
๘.๒ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. สอบข้อเขียน
๘.๓ วันที่ ๑๖ กันยาน พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
๘.๔ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์ ตาแหน่งตามข้อ ๑๐
๙. เกณฑ์ตัดสิน
๙.๑ ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาค ตามข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ ไม่ต่า
กว่ า ร้ อ ยละ ๕๐ และรวมทุ ก ภาคที่ ส อบแล้ ว ได้ ค ะแนนไม่ ต่ ากว่ า ร้ อ ยละ ๖๐ ทั้ ง นี้ ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล พิ นิ จ ของ
คณะกรรมการสอบคัดเลือก
๙.๒ การสอบสัมภาษณ์ ตามข้อ ๖.๓ การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
๑๐. รำยละเอียดและคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งงำน/ส่วนงำน จำนวน ๑ ตำแหน่ง ดังนี้
ประเภทตำแหน่ง ปฏิบัติกำรวิชำชีพและบริหำรทั่วไป
ลำดับที่
ตำแหน่ง/เลขที่
สังกัด
๑
ตำแหน่ง นักวิชำกำร สำนักงำนวิทยำลัย
กำรเงินและบัญชี
วิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ
เลขที่ ๕๗๑๒๐๐๒
(กบม.๒/๒๕๖๓_พฤ.
๑๓ ก.พ.๖๓)

คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
๑.เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒.ส ำเร็จกำรศึกษำปริญ ญำตรีห รือปริญ ญำโท สำขำวิช ำ
กำรเงินและบัญชี
๓ .มี ป ระ ส บ ก ำรณ์ ก ำร ท ำงำน แ ล ะ ก ำรบ ริ ห ำรใน
สถำบันอุดมศึกษำไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี
๔.มีทักษะด้ำนดิจิทัลในกำรปฏิบัติงำนได้ดี
๑๑. วันประกำศผลสอบ และรำยงำนตัว
๑๑.๑ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้สอบได้และรับเอกสารรายงานตัว
๑๑.๒ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ รายงานตัวที่สานักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
ผู้ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ จะเรียกผู้ติดสารองเข้า
รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(พระศรีสัจญาณมุนี,ดร.)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ประเภทตาแหน่ง วิชำกำร
************************
เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่
๑๓ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ และมติคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วัน
จันทร์ที่ ๘ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยกาหนดสัดส่วนอัตรากาลัง ตามมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ประเภทตาแหน่ง วิชาการ ไว้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก
ตาแหน่งที่จะสอบคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามข้อ ๑๐ ของประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สอบ
๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ. ศ. ๒๕๕๙
๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบตามความใน
ข้อ ๑๐ ของประกาศนี้
๒.๓ ไม่เป็นผู้เสพสิ่งเสพติด
๓. กำรรับสมัครสอบ
ประสงค์สมัครสอบ ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สานักงานวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เลขที่ ๙๗ หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนเหลี่ยม ตาบลนาฝาย
อ าเภอเมื อ ง จั งหวัด ชั ย ภู มิ โทร. ๐๔๔-๐๕๖-๐๒๒ ตั้ งแต่ วั น ที่ ๑๐ สิ งหำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึ งวั น ที่ ๘
กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันอำทิตย์ วันธรรมสวนะและวันนักขัตฤกษ์

๔. เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
๔.๑ ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ที่แสดงว่ามีคุณสมบัติเฉพาะ
ตาแหน่งตรงตามที่สมัครสอบ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (สมัครวุฒิปริญญาเอกให้นาวุฒิปริญญาโทและปริญญา
ตรี มาประกอบด้วย)
๔.๒ หนังสือสุทธิหรือบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๔.๓ ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
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. ค่ำธรรมเนียมสมัครสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมสมัครสอบ
๕.๑ ระดับ ปริญญาเอก
จานวน
๕๐๐ บาท
๖. รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรสอบ
๖.๑ ควำมรู้เกี่ยวกับมหำวิทยำลัย (๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อบังคับว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ฉบับที่ ๒ (๒๕๔๔) ฉบับที่ ๓ (๒๕๔๖) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๒
๖.๒ ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะตาแหน่ง เพื่อทดสอบความรู้ความ
เข้าใจกับงานตามตาแหน่งที่สอบคัดเลือกในข้อ ๑๐ ของประกาศนี้
๖.๓ ควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (๒๐๐ คะแนน)
พิจ ารณาประสบการณ์ บุ คลิ กภาพ เชาวน์ปั ญ ญา ความรู้รอบตั ว ทั กษะความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษและมนุษยสัมพันธ์ สาธิตการสอนและการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอน
๗. รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรสอบ
ทดสอบความรู้ตามข้อ ๖.๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ข้อ ๖.๒ โดยวิธีการสอบข้อเขียน(วิชาเฉพาะ
สาขา) และข้อ ๖.๓ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และสาธิตการสอน

๘. วัน เวลำทำกำรสอบ
๘.๑ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ที่ป้ายประกาศ ณ สานักงานวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เลขที่ ๙๗ หมู่ที่
๑๔ บ้านโนนเหลี่ยม ตาบลนาฝาย อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทร.๐๔๔-๐๕๖๐๒๒ และเว็บไซต์วิทยาลัยสงฆ์
ชัยภูมิ (www.cyp.mcu.co.th)
๘.๒ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. สอบข้อเขียน
๘.๓ วันที่ ๑๖ กันยาน พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
๘.๔ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์ ตาแหน่งตามข้อ ๑๐
๙. เกณฑ์ตัดสิน
๙.๑ ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาค ตามข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ ไม่
ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ
๙.๒ การสอบสัมภาษณ์ ตามข้อ ๖.๓ การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯถือเป็นที่สิ้นสุด
๑๐. รำยละเอียดและคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งงำน/ส่วนงำน จำนวน ๑ ตำแหน่ง ดังนี้
ประเภทตำแหน่ง วิชำกำร
ลำดับที่
ตำแหน่ง/เลขที่
สังกัด
คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
๑
ตาแหน่ง อาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ -เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
เลขที่ ๑๕๗๑๐๐๗
-สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ
(กบม.๒/๒๕๖๓_พฤ
เชิงพุทธ
๑๓ ก.พ. ๖๓)
-มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
-มีผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ
-มีประสบการณ์ การสอนในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า
๓ ปี
-มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียน
การสอน
๑๑. วันประกำศผลสอบ และรำยงำนตัว
๑๑.๑ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้สอบได้และรับเอกสารรายงานตัว
๑๑.๒ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ รายงานตัวที่สานักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ผู้
ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ จะเรียกผู้ติดสารองเข้า
รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(พระศรีสัจญาณมุนี,ดร.)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ประเภทตาแหน่ง วิชำกำร
************************
เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่
๑๔ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ และมติคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วัน
จันทร์ที่ ๘ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยกาหนดสัดส่วนอัตรากาลัง ตามมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ประเภทตาแหน่ง วิชาการ ไว้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก
ตาแหน่งที่จะสอบคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามข้อ ๑๐ ของประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สอบ
๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ. ศ. ๒๕๕๙
๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบตามความใน
ข้อ ๑๐ ของประกาศนี้
๒.๓ ไม่เป็นผู้เสพสิ่งเสพติด
๓. กำรรับสมัครสอบ
ประสงค์สมัครสอบ ติดต่อขอทราบรายละเอีย ดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สานักงานวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เลขที่ ๙๗ หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนเหลี่ยม ตาบลนาฝาย
อ าเภอเมื อ ง จั งหวัด ชั ย ภู มิ โทร. ๐๔๔-๐๕๖-๐๒๒ ตั้ งแต่ วั น ที่ ๑๐ สิ งหำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึ งวั น ที่ ๘
กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันอำทิตย์ วันธรรมสวนะและวันนักขัตฤกษ์

๔. เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
๔.๑ ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ที่แสดงว่ามีคุณสมบัติเฉพาะ
ตาแหน่งตรงตามที่สมัครสอบ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้ อง (สมัครวุฒิปริญญาเอกให้นาวุฒิปริญญาโทและปริญญา
ตรี มาประกอบด้วย)
๔.๒ หนังสือสุทธิหรือบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๔.๓ ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
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. ค่ำธรรมเนียมสมัครสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมสมัครสอบ
๕.๑ ระดับ ปริญญาเอก
จานวน
๕๐๐ บาท
๖. รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรสอบ
๖.๑ ควำมรู้เกี่ยวกับมหำวิทยำลัย (๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อบังคับว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ฉบับที่ ๒ (๒๕๔๔) ฉบับที่ ๓ (๒๕๔๖) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๒
๖.๒ ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะตาแหน่ง เพื่อทดสอบความรู้ความ
เข้าใจกับงานตามตาแหน่งที่สอบคัดเลือกในข้อ ๑๐ ของประกาศนี้
๖.๓ ควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (๒๐๐ คะแนน)
พิจ ารณาประสบการณ์ บุ คลิ กภาพ เชาวน์ปั ญ ญา ความรู้รอบตั ว ทั กษะความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษและมนุษยสัมพันธ์ สาธิตการสอนและการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอน
๗. รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรสอบ
ทดสอบความรู้ตามข้อ ๖.๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ข้อ ๖.๒ โดยวิธีการสอบข้อเขียน(วิชาเฉพาะ
สาขา) และข้อ ๖.๓ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และสาธิตการสอน

๘. วัน เวลำทำกำรสอบ
๘.๑ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ที่ป้ายประกาศ ณ สานักงานวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เลขที่ ๙๗ หมู่ที่
๑๔ บ้านโนนเหลี่ยม ตาบลนาฝาย อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทร.๐๔๔-๐๕๖๐๒๒ และเว็บไซต์วิทยาลัยสงฆ์
ชัยภูมิ (www.cyp.mcu.co.th)
๘.๒ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. สอบข้อเขียน
๘.๓ วันที่ ๑๖ กันยาน พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
๘.๔ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์ ตาแหน่งตามข้อ ๑๐
๙. เกณฑ์ตัดสิน
๙.๑ ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาค ตามข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ ไม่
ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ
๙.๒ การสอบสัมภาษณ์ ตามข้อ ๖.๓ การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯถือเป็นที่สิ้นสุด
๑๐. รำยละเอียดและคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งงำน/ส่วนงำน จำนวน ๑ ตำแหน่ง ดังนี้
ประเภทตำแหน่ง วิชำกำร
ลำดับที่
ตำแหน่ง/เลขที่
สังกัด
คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
๑
ตาแหน่ง อาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ๑.เป็นบรรพชิต
เลขที่ ๑๕๗๑๐๐๙
๒.ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก สาขาวิ ช ารั ฐ
(กบม.๒/๒๕๖๒_พฤ
ประศาสนศาสตร์
๑๔ ก.พ. ๖๒)
๓.มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๔.มี ป ระสบการณ์ ส อนและท าวิจั ยที่ ไม่ ใช่ ส่ ว นหนึ่ งของ
การศึกษา
๕.มีผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ
๖.มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
๑๑. วันประกำศผลสอบ และรำยงำนตัว
๑๑.๑ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้สอบได้และรับเอกสารรายงานตัว
๑๑.๒ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ รายงานตัวที่สานักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ผู้
ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ จะเรียกผู้ติดสารองเข้า
รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(พระศรีสัจญาณมุนี,ดร.)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ตาแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
************************
เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบ
คัดเลือกบุ คคลเพื่อแต่งตั้งเป็ น ลู กจ้ างของมหาวิทยาลั ย ประเภท ปฏิบัติการวิช าชีพและบริห ารทั่วไป ไว้ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก
ตาแหน่งที่จะสอบคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามข้อ ๑๐ ของประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สอบ
๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ. ศ. ๒๕๕๙
๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบตามความใน
ข้อ ๑๐ ของประกาศนี้
๒.๓ ไม่เป็นผู้เสพสิ่งเสพย์ตดิ
๓. กำรรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์สมัครสอบ ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สานักงานวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เลขที่ ๙๗ หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนเหลี่ยม ตาบลนาฝาย
อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทร. ๐๔๔-๐๕๖-๐๒๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๘ กันยำยน
พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันอำทิตย์ วันธรรมสวนะและวันนักขัตฤกษ์
๔. เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
๔.๑ ประกาศนี ย บั ต ร ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ปริ ญ ญาบั ต ร และใบแสดงผลการศึ ก ษา
(TRANSCRIPT) ที่แสดงว่ามีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามที่สมัครสอบ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (สมัครวุฒิ
ปริญญาโท ให้นาวุฒิปริญญาตรี มาประกอบด้วย)
๔.๒ หนังสือสุทธิหรือบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๔.๓ ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

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 หนังสือรับรองผลการทดสอบความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
๕. ค่ำธรรมเนียมสมัครสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมสมัครสอบ
๕.๑ ระดับ ปริญญาตรี จานวน ๓๐๐ บาท
๕.๒ ระดับ ปริญญาโท จานวน ๔๐๐ บาท
๖. หลักสูตรวิธีกำรสอน
๖.๑ ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (๒๐๐ คะแนน)
(๑) ควำมรู้เกี่ยวกับมหำวิทยำลัย(๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อบังคับว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ฉบับที่ ๒ (๒๕๔๔) ฉบับที่ ๓ (๒๕๔๖)
ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริห ารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๒
(๒) ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศ(๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถด้ว ยการปฏิ บัติงานจริง เช่น ความสามารถในการใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านงานธุรการ งานฐานข้อมูล และการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
เป็นต้น
๖.๒ ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถวิชาเฉพาะตาแหน่ง เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจกับงานตาม
ตาแหน่งที่สอบคัดเลือกในข้อ ๑๐ ของประกาศนี้
๖.๓ ควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
พิจารณาจากประสบการณ์ บุ คลิ กภาพ เชาวน์ปัญ ญา ความรู้รอบตัว มนุษยสัมพัน ธ์ และ
ทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ
๗. รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรสอบ
ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง ตามข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ โดย
วิธีการสอบวัดความรู้และด้านทักษะการปฏิบัติ และดูความเหมาะสมกับตาแหน่ง ตามข้อ ๖.๓ โดยวิธีการสอบ
สัมภาษณ์

๘. วัน เวลำทำกำรสอบ
๘.๑ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ที่ป้ายประกาศ ณ สานักงานวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เลขที่ ๙๗ หมู่ที่
๑๔ บ้านโนนเหลี่ยม ตาบลนาฝาย อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทร.๐๔๔-๐๕๖๐๒๒ และเว็บไซต์วิทยาลัยสงฆ์
ชัยภูมิ (www.cyp.mcu.co.th)
๘.๒ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. สอบข้อเขียน
๘.๓ วันที่ ๑๖ กันยาน พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
๘.๔ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์ ตาแหน่งตามข้อ ๑๐
๙. เกณฑ์ตัดสิน
๙.๑ ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาค ตามข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ ไม่ต่า
กว่ า ร้ อ ยละ ๕๐ และรวมทุ ก ภาคที่ ส อบแล้ ว ได้ ค ะแนนไม่ ต่ ากว่ า ร้ อ ยละ ๖๐ ทั้ ง นี้ ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล พิ นิ จ ของ
คณะกรรมการสอบคัดเลือก
๙.๒ การสอบสัมภาษณ์ ตามข้อ ๖.๓ การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
๑๐. รำยละเอียดและคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งงำน/ส่วนงำน จำนวน ๒ ตำแหน่ง ดังนี้
ประเภทตำแหน่ง ปฏิบัติกำรวิชำชีพและบริหำรทั่วไป
ลำดับที่
ตำแหน่ง/เลขที่
สังกัด
คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
๑
ตำแหน่ง นักวิชำกำร สำนักงำนวิทยำลัย ๑.เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
กำรเงินและบัญชี
วิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ ๒.ส ำเร็จกำรศึกษำปริญ ญำตรี ห รือปริญ ญำโท สำขำวิช ำ
เลขที่ ๕๗๑๘๐๐๑
กำรเงินและบัญชี
๓.มี ป ระสบกำรณ์ ก ำรท ำงำนด้ำนบั ญ ชีและกำรเงิน มำไม่
น้อยกว่ำ ๑ ปี
๔.มีทักษะด้ำนดิจิทัลในกำรปฏิบัติงำนได้ดี
๒
ตำแหน่ง นักวิชำกำร สำนักงำนวิชำกำร ๑.เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
ศึกษำ เลขที่
วิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ ๒.สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโททุกสำขำวิชำ
๕๗๒๘๐๐๗
๓.มีประสบกำรณ์กำรทำงำนด้ำนกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ ๑
ปี
๔ .มี ค วาม ส าม ารถด้ าน ภ าษ าอั งก ฤษ ตาม เกณ ฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
๕.มีทักษะด้ำนดิจิทัลในกำรปฏิบัติงำนได้ดี

๑๑. วันประกำศผลสอบ และรำยงำนตัว
๑๑.๑ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้สอบได้และรับเอกสารรายงานตัว
๑๑.๒ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ รายงานตัวที่สานักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
ผู้ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ จะเรียกผู้ติดสารองเข้า
รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(พระศรีสัจญาณมุนี,ดร.)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

