
 
 

 
 

 
ประกาศหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    

พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  

ประเภท วิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ พุทธมณฑลจันทบุรี 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ          
ราชวิทยาลัย พุทธมณฑลจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๗ (๔) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๔๐ ข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๙  
และมติคณะกรรมการบริหารหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ พุทธมณฑลจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในคราว
ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยที่ ดร.ศุภกิจ ภักดีแสน ตำแหน่ง อาจารย์ 
เลขท่ี ๐๕๒๗๖๑๒ ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง จึงออกประกาศหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธมณฑลจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้ง
เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท วิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์          
พุทธมณฑลจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ตำแหน่งทีจ่ะเลือกสรร 
 ๑.๑ ตำแหน่งทีจ่ะสอบคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามข้อ ๑๐ ของประกาศนี้ 

๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สอบ 
 ๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ ๑๔  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.๒๕๕๙ 
 ๒.๒  เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบตามความ ใน

ข้อ ๑๐ ของประกาศนี้ 
 ๒.๓ ไม่เป็นผู้เสพสิ่งเสพย์ติด       

๓. การรับสมัครสอบ 
 ผู้ประสงค์สมัครสอบ ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายงานบุคคล 

พร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่  สำนักงานหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ พุทธมณฑลจันทบุรี  
จันทบุรี โทรศัพท์ ๐๓๙-๔๙๘๕๙๙  ตั้งแต่วันที ่๑ - ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เว้นวัน
อาทิตย์  วันธรรมสวนะ และวันหยุดนักขัตฤกษ ์

 
 



 
๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องย่ืนพร้อมใบสมัครสอบ 
 ๔.๑ ปริญญาบัตร  และระเบียนแสดงผลการศึกษา(Transcript) ที่แสดงว่ามีคุณสมบัติเฉพาะ

ตำแหน่งตรงตามที่สมัครสอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง(สมัครวุฒิปริญญาเอก ให้นำวุฒิปริญญาโทและวุฒิ
ปริญญาตรีมาประกอบด้วย) 

 ๔.๒ หนังสือสุทธิ หรือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
 ๔.๓ ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
 ๔.๔ รูปถ่ายสี ขนาด ๑ นิ้ว  จำนวน  ๓ รูป (ภาพสี) 
 ๔.๕ หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล  ทะเบียนสมรส  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง   

 ๔.๖ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติ
ฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีกาย หรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเห็นของแพทย์ หรือ
ตามความในข้อ ๑๔ (๘) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งออกไม่เกิน ๓๐ วัน  

  ๔.๗  หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน ตามที่ระบุในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในข้อ ๑๐ 
ของประกาศนี ้

 ๔.๘  หนังสือรับรองผลการทดสอบความรู้ ความสามารถภาษาอังกฤษ(ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลั ย
กำหนด) 

๕. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 
 ๕.๑ ระดับ ปริญญาโท   จำนวน  ๓๐๐  บาท 
 ๕.๒ ระดับ ปริญญาเอก  จำนวน  ๔๐๐  บาท 

๖. รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ 
 ๖.๑ ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย (๑๐๐ คะแนน)   

 ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
พ.ศ. ๒๕๔๐  ข้อบังคับว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.๒๕๔๑ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๖) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน  พ.ศ. ๒๕๔๒   
 ๖.๒  ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)  
   ทดสอบความรู้ความสามารถด้านวิชาการด้วยการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา  
 ๖.๓  ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๒๐๐ คะแนน)  
  พิจารณาจากประสบการณ์ บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา ความรู้รอบตัว ทักษะความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ และมนุษยสัมพันธ์ สาธิตการสอนและการใช้สื่อหรืออุปกรณ์การสอน 

๗. รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ 
 ทดสอบความรู้ตามข้อ ๖.๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ข้อ ๖.๒ โดยวิธีสอบข้อเขียน(วิชาเฉพาะ

สาขา)  และข้อ ๖.๓ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และสาธิตการสอน    

 

๒ 



 
 

 
 

๘.  วัน  เวลาทำการสอบ ณ  สำนักงานหน่วยวิทยบริการฯ  
 ๘.๑ วันที่  ๑๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ที่ป้ายประกาศหน้าสำนักงานหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ 

พุทธมณฑลจันทบุรี จันทบุรี 
 ๘.๒ วันที่  ๑๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. สอบข้อเขียน 
 ๘.๓ วันที่  ๑๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 ๘.๔ วันที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ตามข้อ ๑๐ 

๙.  เกณฑ์ตัดสิน 
 ๙.๑ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาค ตามข้อ ๖.๑ และข้อ ๖.๒ ไม่ต่ำ

กว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 
 ๙.๒ การสอบสัมภาษณ์ ตามข้อ ๖.๓ การตัดสินของคณะกรรมสอบคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

๑๐. รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน 
 ๙.๑  รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน  จำนวน ๑ อัตรา  ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง/เลขที่ สังกัด คุณสมบัตเิฉพาะตำแหน่ง 
 
๑. 

 
ตำแหน่งอาจารย์ 
เลขที่ 
๐๕๒๗๖๑๒ 

หน่วยวิทย
บริการคณะ
สังคมศาสตร์ 
พุทธมณฑล
จันทบุรี จังหวัด
จันทบุรี 

๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์  
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ ์
(ISED ๒๐๑๓) 
๓. มีใบผ่านการทดสอบความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
๔. มีประสบการสอนและทำวิจัย ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษา 
๕. มีผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ 
๖. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการ
เรียนการสอน 

 

 

๓ 



 
๑๐. วันประกาศผลสอบและรายงานตัว 
 ๑๐.๑ วันที่ ๒๒ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้สอบได้และรับเอกสารรายงานตัว 
 ๑๐.๒ วันที่  ๒๔ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ รายงานตัวที่ฝ่ายงานบุคคลหน่วยวิทยบริการคณะ

สังคมศาสตร์ พุทธมณฑลจันทบุรี ผู้ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทางหน่วยวิทยบริการฯ 
จะถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกผู้ติดสำรองในลำดับถัดไปเข้ารายงานตัวเพ่ือเพ่ือปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
  
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์   พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 
 
 

(พระครูสุจิตกิตติวัฒน์, ดร.) 
ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดจันทบุรี 

 

๔ 


