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หน้าที่ ๒ 

 ๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  ๔.๑ ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ที่แสดงว่ามีคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่งตรงตามท่ีสมัครสอบ จํานวน ๑ ชุด 
  ๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบสุทธิ จํานวน ๑ ชุด 
  ๔.๓ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ชุด 
  ๔.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๓ รูป (ภาพสี) 
  ๔.๕ หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางาน 
  ๔.๖ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามความในข้อ ๑๔(๘) แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งออกไม่เกิน ๓๐ วัน 
นับถึงวันสมัคร 
  ๔.๗ หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ นามสกุล ทะเบียนสมรส พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 ๕. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ดังน้ี 
  - ระดับปริญญาโท  จํานวน   ๓๐๐ บาท 
  - ระดับปริญญาตรี  จํานวน   ๒๐๐ บาท 

 ๖. วิธีการสอบคัดเลือก 
  ๖.๑ ภาคการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน) 
  - วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
  ๑) ความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ 
 ๒) ความรู้เก่ียวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๙ 
 ๓) ความรู้เก่ียวกับระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยงาน              
สารบรรณ พ.ศ.๒๕๔๕ และว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ 
 ๔) ความรู้เก่ียวกับโครงสร้าง ภารกิจ อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ 
 ๕) ความรู้ทางด้านการคิดคํานวณ การวิเคราะห์ด้านแผนงาน โครงการ และการจัดการ
องค์การ 
 ๖) ความรู้ทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม 
 ๗) ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
 ๘) ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
 - วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
  ๑) ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยวิธีทดลองปฏิบัติงานในการ
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านงานธุรการ  
  ๒) ทดสอบความรู้ความสามารถวิชาเฉพาะตําแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน 
 ๖.๒ ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น เจตคติ ความสนใจ ความจริงจัง การแสดงออก 
มนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพอ่ืนๆ โดยการสัมภาษณ์ 
 



หน้าที่ ๓ 

 ๗. วัน เวลา ทําการสอบ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) 
  ๗.๑ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒  
 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ ที่ป้ายประกาศช้ัน ๑ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และเว็บไซต์                    
ส่วนงานบริหาร สํานักงานวิทยาเขตขอนแก่น http://www.mcukk.com/admin/ 
  ๗.๒ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
  เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 
  เวลา ๑๐.๑๐-๑๑.๔๐ น. สอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 
  เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ 
 หมายเหตุ วัน เวลา และสถานที่ทําการสอบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ให้ตรวจสอบ
รายละเอียดอีกคร้ังในประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ 

 ๘. เกณฑ์ตัดสิน 
  - ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก คือ ผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๕๐ และ
รวมทุกภาคที่สอบแล้วได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งน้ีให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก 

 ๙. รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งงาน/ส่วนงาน 
ส่วนงาน ตําแหน่ง เลขที ่ คุณสมบัติ 

สํ า นั ก วิ ช า ก า ร
วิ ท ย า เ ข ต
ขอนแก่น 

นักวิชาการศึกษา ๑๒๒๒๐๐๖ ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ 
๒. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต
ทุกสาขาวิชา หรือทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
๓. มีประสบการณ์การทํางานไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
๔. มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 

สํ า นั ก วิ ช า ก า ร
วิ ท ย า เ ข ต
ขอนแก่น 

นัก วิชาการโสต
ทัศนศึกษา 

๑๒๒๒๐๐๘ ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ 
๒. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต 
ทุกสาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หรือ
สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี, สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
๓. มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี 
๔. มีประสบการณ์ในการทํางานไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
๕ . มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สื่อสารได้ดี และสามารถตัดต่อวีดีโอและเสียงได้เป็น
อย่างดี 

สํานักงานวิทยา
เขตขอนแก่น 

นั ก วิ เ ค ร า ะ ห์
นโยบายและแผน 

๑๒๑๒๐๑๗ ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ 
๒. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท 
ด้านสถิติและวิจัย 
๓. มีประสบการณ์ในการทํางาน 
๔ . มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สื่อสารดี 
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 ๑๐. วันประกาศผลสอบและรายงานตัว 
  ๑๐.๑ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศรายช่ือผู้สอบได้ ที่ป้ายประกาศช้ัน ๑ อาคาร 
๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น และเว็บไซต์ส่วนงานบริหาร สํานักงานวิทยาเขตขอนแก่น http://www.mcukk.com/admin/ 
  ๑๐.๒ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. รับเอกสารและรายงานตัวที่          
ส่วนงานบริหาร สํานักงานวิทยาเขตขอนแก่น ห้อง ๑๐๓ ช้ัน ๑ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์              
(อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ ๓๐ หมู่ ๑         
ตําบลโคกสี อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผู้ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธ์ิ และจะเรียกผู้ติดสํารองเข้ารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติงานต้ังแต่วันที่ ๒ กันยายน 
พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

 ประกาศ ณ วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
(พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น  ปฏิบัติหน้าที่แทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

 


