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หน้าที่ ๒ 

  (๗) ผลสอบ CU-TEP ไม่ตํ่ากว่า  ๖๖ คะแนน 
  (๘) ผลสอบ TU-GET ไม่ตํ่ากว่า  ๕๕๐ คะแนน 
  (๙) ผลคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษอ่ืนซึ่งเทียบเคียงได้และสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรับรอง 

 ๓. การรับสมัคร 
  ผู้ประสงค์สมัครสอบ ติดต่อขอทราบรายละเอียดและย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง ต้ังแต่วันที่                    
๑๕-๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ณ ส่วนงานบริหาร สํานักงานวิทยา
เขตขอนแก่น ห้อง ๑๐๓ ช้ัน ๑ อาคารเรียนรวม (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตขอนแก่น เลขที่ ๓๐ หมู่ ๑ ตําบลโคกสี  อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
โทร ๐๔๓-๒๘๓๕๔๗, ๐๙๔-๑๗๐๑๔๖๔ 

 ๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  ๔.๑ ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ที่แสดงว่ามีคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่งตรงตามท่ีสมัครสอบ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน ๑ ชุด (สมัครวุฒิปริญญาเอกให้นําวุฒิ
ปริญญาโทมาประกอบด้วย) 
  ๔.๒ สําเนาหนังสือสุทธิหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 
๑ ชุด 
  ๔.๓ สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน ๑ ชุด 
  ๔.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ น้ิว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา จํานวน ๓ รูป (ภาพสี) 
  ๔.๕ หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ นามสกุล พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
  ๔.๖ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติ
ฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีกาย หรือจิตใจไม่เหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเห็นของแพทย์ หรือ
ตามความในข้อ ๑๔(๘) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งออกไม่เกิน ๓๐ วัน นับถึงวันสมัคร 

 ๕. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ผู้สมัครจะต้องเสียงค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 
  -  ระดับปริญญาเอก  จํานวน   ๔๐๐ บาท 
  -  ระดับปริญญาโท  จํานวน   ๓๐๐ บาท 

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

 ๗. รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ 
  - ทดสอบความรู้ตามข้อ ๖.๑ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ข้อ ๖.๒ โดยวิธีการสาธิตการสอน 

 ๘. วัน เวลาทําการสอบ  
  ๘.๑ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒  
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