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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลยัสงฆ์นครพนม 
เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตง่ตั้งเป็นลกูจ้างของมหาวิทยาลัย 

ตำแหน่ง วิชาการ  
************************************** 

เพ่ือให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และข้อ ๒๗  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล  พ.ศ. ๒๕๔๑  จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์
นครพนม  เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง 
วิชาการ  ไว้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1.  ตำแหน่งทีส่อบคัดเลือก 
ตำแหน่งทีจ่ะสอบคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามข้อ  10 ของประกาศนี้ 

 

2.  คุณสมบัตทิั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สอบ 
๒.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  ๑๑  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ. ๒๕๔๑ 
2.2  เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบตามความ    

ในข้อ 10 ของประกาศนี้ 
๒.3  มีความขยัน อดทน ความรับผิดชอบสูง  มีไหวพริบในการทำงาน 
๒.4  เป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และบุคลิกดี ยิ้มแย้มรักในการให้บริการ 
๒.5  ไม่เป็นผู้ที่เสพสิ่งเสพติด เช่น บุหรี่ สุรา เป็นต้น 
2.6  มีสัญชาติไทย 

 

3.  การรับสมัครสอบ 
ผู้ประสงค์สมัครสอบ  ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่  สำนักงาน

วิทยาลัย ห้อง A 310 ชั้น 3  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม        
เลขที่ 33 หมู่ 9  ตำบลธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  ๔๘๑๑๐ โทร. 0-4253-2106  
ตั้งแต่วันที่  7  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖6 - 18  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖6  เวลา 09.00 น. - 16.30 น.  
(เว้นวันธรรมสวนะ และวันหยุดนักขัตฤกษ)์ 

 

4.  เอกสารและหลักฐานการยื่นพร้อมใบสมัคร 
4 .๑   ป ริญ ญ าบั ตร และระเบี ยนแสดงผลการศึ กษ า (TRANSCRIPT) ที่ แสดงว่ ามี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามที่สมัครสอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สมัครวุฒิปริญญาเอกให้นำวุฒิ
ปริญญาโท และปริญญาตรีมาประกอบด้วย)  จำนวน  1 ชุด 

4.2  หนังสือสุทธิ หรือบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน 1 ชุด 
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4.3  ทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน  1 แผ่น 
4.4  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.5 นิ้ว จำนวน  3  แผ่น (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
4.5  หลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ  นามสกุล  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
4.6  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ

สติฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีกาย หรือจิตใจไม่เหมาะสมที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามตวามเห็นของแพทย์ 
หรือตามความในข้อ ๑๑ (๙) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล  พ.ศ. ๒๕๔๑  ซึ่งออกไม่เกิน  ๓๐  วัน  

4.7  หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน ตามที่ระบุในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในข้อ 10 
ของประกาศนี ้

4.8  หนังสือรับรองผลการทดสอบความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ตามเกณ์ที่
มหาวิทยาลัยกำหนด) 

 

5.  ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ  ผู้สมัครสอบต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 
 5.1  ระดับ ปริญญาโท  จำนวน   300  บาท 
 5.2  ระดับ ปริญญาเอก  จำนวน   400  บาท 
 

6.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
6.๑  ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย (100 คะแนน) 

 ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ พัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พัฒนาการของวิทยาลัยสงฆ์นครพนม 

6.๒  ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (1๐๐ คะแนน)  
ทดสอบความรู้ความสามารถด้านวิชาการด้วยการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา 

6.๓  ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (2๐๐ คะแนน) 
 พิจารณาจากประสบการณ์  บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา ความรูปรอบตัว ทั กษะ

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ  และมนุษยสัมพันธ์  สาธิตการสอนและการใช้สื่อหรืออุปกรณ์การสอน    
 

7.  รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ 
 ทดสอบความรู้ตามข้อ 6.1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน  ข้อ 6.2 โดยวิธีการสอบข้อเขียน (เฉพาะ

สาขา)  และข้อ 6.3 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และสาธิตการสอน 
 

8.  วัน เวลาทำการสอบ   
8.๑  วันที่  20  กุมภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕๖6 
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ที่ป้ายวิทยาลัยสงฆ์นครพนม และเว็บไซต์วิทยาลัยสงฆ์

นครพนม  www.nkp.mcu.ac.th 
8.๒  วันที่  22  กุมภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕๖6 

  เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑1.๐๐ น. สอบข้อเขียน (ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย) 
  เวลา 13.๐๐ น. - ๑5.๐๐ น. สอบข้อเขียน (วิชาเฉพาะสาขา) 

8.3  วันที่  23  กุมภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕๖6 
  เวลา ๐๙.๐๐ น. - 17.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์ และสาธิตการสอน ตำแหน่งตามข้อ 10 
 
 
 
 

http://www.nkp.mcu.ac.th/
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9.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาค ตามข้อ 6.1 , 6.2 และข้อ 6.3       

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5๐ และรวมผลสอบทุกภาคที่สอบแล้วได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของกรรมการคัดเลือกและมติของคณะกรรมการให้ถือว่าเป็นอันสิ้นสุด 

 

10.  รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  จำนวน  2  ตำแหน่ง  ดังนี้ 
 

 

ลำดับที่ ตำแหน่ง/เลขที ่ สังกัด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
๑ ตำแหน่ง อาจารย์ 

สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ 
เลขที่ 1131013 
(กบม. 6/2561_พฤ 13 ก.ย. 
61) 
ค่าจ้างเดือนละ  13,1๐๐ บาท 
ใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์
นครพนม  

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ๑. เป็นบรรพชิต 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
    หรือปริญญาเอก สาขาวิชา   
    ภาษาอังกฤษ 
๓. ต้องสอบผ่านการทดสอบความ 
    สามารถด้านภาษาอังกฤษตามท่ี  
    มหาวิทยาลัยกำหนด 
๔. มีประสบการณ์การสอนหรือทำ  
    วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งการศึกษา 
๕. มีความสามารถในการใช้  
    เทคโนโลยีสารสนเทศในการ 
    จัดการเรียนการสอนได้ดี 

2 ตำแหน่ง อาจารย์ 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
เลขที่ 1131026 
(กบม. 6/2561_พฤ 13 ก.ย. 
61) 
ค่าจ้างเดือนละ  13,1๐๐ บาท 
ใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์
นครพนม  

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ๑. เป็นบรรพชิต 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
    หรือปริญญาเอก สาขาวิชา   
    พระพุทธศาสนา  สาขาวิชา 
    พุทธศาสนศึกษา  สาขาปรัชญา 
๓. ต้องสอบผ่านการทดสอบความ 
    สามารถด้านภาษาอังกฤษตามท่ี  
    มหาวิทยาลัยกำหนด 
๔. มีประสบการณ์การสอนหรือทำ  
    วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งการศึกษา 
๕. มีความสามารถในการใช้  
    เทคโนโลยีสารสนเทศในการ 
    จัดการเรียนการสอนได้ดี 

 
๑1.  วันประกาศผลสอบและรายงานตัว 

 ๑1.๑  วันที่  27  กุมภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕๖6 
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก ที่ป้ายวิทยาลัยสงฆ์นครพนม และเว็บไซต์

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม  www.nkp.mcu.ac.th 
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 ๑1.๒  วันที่  1  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖6 
รับเอกสารรายงานตัวที่กลุ่มงานบริหารบุคคล  สำนักงานวิทยาลัย  ห้อง A 310 ชั้น 

3 อาคารพระพรหมบัณฑิต  วิทยาลัยสงฆน์ครพนม  ผู้ใดที่ไม่มารายงานตัวตามวัน  เวลา  สถานที่ดังกล่าว  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม  จะถือว่าสละสิทธิ์  และจะเรียกผู้ติด
สำรองเข้ารายงานตัว  เพื่อปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่  1  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖6 
 

ประกาศ   ณ   วันที่  3  เดอืน  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖6 
   

 
 

(พระครูสิริเจติยานุกิจ, ผศ.ดร.) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม 

 
 


