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ประกาศวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  

ประเภท วิชาการ 
 

 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ.๒๕๔๐ และมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ าวิทยาเขตขอนแก่น ในคราวประชุม 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ จึงออกประกาศวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย ประเภท วิชาการ  ไว้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ๑. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
  - ต าแหน่งที่จะสอบคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามข้อ ๑๐ ของประกาศนี ้
  - อัตราเงินเดือนให้เป็นไปข้อตกลงระหว่างนายจ้าง (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
กับลูกจ้าง (ผู้สมัคร) 

 ๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์สอบ 
  ๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๙ 
  ๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบตามข้อ ๑๐ 
ของประกาศนี ้
  ๒.๓ ไม่เป็นผู้เสพสิ่งเสพย์ติด 
  ๒.๔ ผู้สมัครต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษซึ่งมีผลรับรองไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่
วันสมัครเข้ารับการคัดเลือกเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง 
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้ 
  (๑) ผลสอบ MCU-GET ไม่ต่ ากว่า  ๒๒๐ คะแนน 
  (๒) ผลสอบ TOEFL Paper Based ไม่ต่ ากว่า  ๓๖๗ คะแนน 
  (๓) ผลสอบ TOEFL Computer Based ไม่ต่ ากว่า  ๑๖๕ คะแนน 
  (๔) ผลสอบ TOEFL Internet Based ไม่ต่ ากว่า  ๖๖ คะแนน 
  (๕) ผลสอบ IELTS ไม่ต่ ากว่า  ๕.๐ คะแนน 
  (๖) ผลสอบ TOEIC ไม่ต่ ากว่า  ๕๔๕ คะแนน 
  (๗) ผลสอบ CU-TEP ไม่ต่ ากว่า  ๖๖ คะแนน 
  (๘) ผลสอบ TU-GET ไม่ต่ ากว่า  ๕๕๐ คะแนน 
  (๙) ผลคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษอ่ืนซึ่งเทียบเคียงได้และสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรับรอง 
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 ๓. การรับสมัคร 
  ผู้ประสงค์สมัครสอบ ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่                      
๒๑ มิถุนายน – วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ณ กลุ่มงานบริหาร 
ส านักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๕ 
อาคารศูนย์เรียนรู้ศาสนาศิลปวัฒนธรรมนครจ าปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ต าบล
คันธารราษฎร์ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. โทร ๐๔๓-๗๕๐๒๑๗, 
๐๖๔-๕๒๔-๓๘๗๕ 

 ๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  ๔.๑ ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ที่แสดงว่ามีคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งตรงตามที่สมัครสอบ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ชุด (สมัครวุฒิปริญญาเอกให้น าวุฒิ
ปริญญาโทมาประกอบด้วย) 
  ๔.๒ ส าเนาหนังสือสุทธิหรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 
๑ ชุด 
  ๔.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ชุด 
  ๔.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา จ านวน ๓ รูป (ภาพสี) 
  ๔.๕ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  ๔.๖ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติ
ฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีกาย หรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเห็นของแพทย์ หรือ
ตามความในข้อ ๑๔(๘) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งออกไม่เกิน ๓๐ วัน นับถึงวันสมัคร 

 ๕. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ผู้สมัครจะต้องเสียงค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 
  -  ระดับปริญญาเอก  จ านวน   ๔๐๐ บาท 
  -  ระดับปริญญาโท  จ านวน   ๓๐๐ บาท 

 ๖. วิธีการสอบคัดเลือก 
  ๖.๑ สอบสัมภาษณ์ (จ านวน ๑๐๐ คะแนน) 
  ๖.๒ สอบความสามารถด้านการสอนและความสามารถด้านวิชาการ (จ านวน ๒๐๐ คะแนน) 

 ๗. รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ 
  - ทดสอบความรู้ตามข้อ ๗.๑ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ข้อ ๗.๒ โดยวิธีการสาธิตการสอน 

 ๘. วัน เวลาท าการสอบ  
  ๘.๑ วันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สอบ  ที่ป้ายประกาศ ชั้น ๑ อ าค า รศ ูน ย ์เ ร ีย น รู ้ศ า สน า
ศิลปวัฒนธรรมนครจ าปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ต าบลคันธารราษฎร์ อ าเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม และเว็บไซตว์ิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม http://msk.mcu.ac.th/ 
       ๘.๒ วันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคาร
ส านักงานสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ชั้น ๓) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก่น ต าบลโคกสี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
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  -  สอบสัมภาษณ์ 
  -  สอบสาธิตการสอน 

 ๙. เกณฑ์ตัดสิน 
  - ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก คือ ผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 
คะแนน และรวมทุกภาคที่สอบแล้วได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
สอบคัดเลือก 
 ๑๐. รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งงาน/ส่วนงาน 

ที ่ ต าแหน่ง/
เลขที่ 

ส่วนงาน คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

๑ อาจารย์ 
๓๒๑๗๒๑๒ 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยสงฆมหาสารคาม 

 
 

๑. เป็นบรรพชิต 
๒.ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครองหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ 
๓.มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๔.มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 
๒ ปี 
๕.มีผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ 
๖.มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
จัดการเรียนการสอน การใช้สื่อได้ดี 

 ๑๑. วันประกาศผลสอบและรายงานตัว 
  ๑๑.๑ วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
  ๑๑.๒ วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. รับเอกสารและรายงานตัวที่          
ณ กลุ่มงานบริหาร ส านักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๕ อาคารศูนย์เรียนรู้ศาสนาศิลปวัฒนธรรมนครจ าปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์
มหาสารคาม ต าบลคันธารราษฎร์ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผู้ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา 
และสถานที่ดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ติดส ารองเข้ารายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติงาน 

    ประกาศ ณ วันที่   ๑๙   มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                 

 
     

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.) 
รักษาการผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ปฏิบัติหน้าที่แทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 


