ประกาศหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พุทธมณฑลจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
เรือ่ ง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่ แต่งตัง้ เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ประเภท ปฏิบตั กิ ารวิชาชีพและบริหารทัว่ ไป จำนวน ๒ อัตรา
สังกัด หน่วยวิทยบริการฯ มจร พุทธมณฑลจันทบุรี
.............................
เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พุทธมณฑลจัน ทบุรี จังหวัดจัน ทบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามนโยบายมหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๗ (๔) แห้งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๔๐ ข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.
๒๕๕๙ และมติคณะกรรมการบริหารหน่วยวิทยบริการฯ มจร จังหวัดจันทบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
เมื่อวัน ศุกร์ ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ จึงออกประกาศหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธมณฑลจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
เป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัด หน่วยวิทยบริการฯ มจร พุทธ
มณฑลจันทบุรี ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก
๑.๑ ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามข้อ ๑๐ ของประกาศนี้
๒. ผู้สมัครสอบต้องมีคณ
ุ สมบัติทั่วไปตามความในข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๑ ดังต่อไปนี้
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
๒.๓ เป็นผู้เลื่อมใสและสนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ
๒.๔ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๒.๕ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
๒.๖ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๗ ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
๒.๘ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสารถ หรือสติฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมี
กายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้

-๒๒.๙ ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณ
โรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสะติดให้โทษ โรค
สุราเรื้อรัง
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว ในลักษณะ
เดียวกันกับพักงาน หรือพักราชการ
๒.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๒.๑๒ ไม่เป็น ผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐ วิส าหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัย
๓. การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์สมัครสอบ ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายงานบุคลากร
พร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ สำนักงานหน่วยวิทยบริการฯ มจร พุทธมณฑลจันทบุรี โทรศัพท์ ๐๓๙๔๙๘๕๙๙ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เว้น วันอาทิตย์ วันธรรมสวนะ
และวันนักขัตฤกษ์
๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
๔.๑ สำเนาประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา
(Transcrippt of Records) ที่แสดงว่ามีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามที่สมัครสอบ พร้อมรับรองสำเนา
ถูกต้อง (สมัครวุฒิปริญญาโท ให้นำวุฒิปริญญาตรี มาประกอบด้วย)
๔.๒ สำเนาหนังสือสุทธิ หรือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๔.๔ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร จำนวน ๓
รูป (ภาพสี)
๔.๕ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๔.๖ ใบรั บ รองแพทย์ แ สดงว่ าไม่ เ ป็ น โรคที ่ ต้ อ งห้า มตามความในข้อ ๑๑ (๙) แห่ ง ข้ อ บั ง คับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งออกไม่เกิน ๓๐ วัน
๔.๗ หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)
๕. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
๕.๑ ระดับ ปริญญาตรี จำนวน ๒๐๐ บาท
๕.๒ ระดับ ปริญญาโท จำนวน ๓๐๐ บาท
๖. รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ
๖.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๒๐๐)
(๑) ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ( ๑๐๐ คะแนน )

-๓ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ.
๒๕๔๒
(๒) ความรู้ความสามารถด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ๑๐๐ คะแนน )
ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการปฏิบัติงานจริง เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านธุรการ
งานฐานข้อมูลการสืบค้นข้อมูลด้วยระบบอินเตอร์เน็ต
๖.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ( ๑๐๐ คะแนน )
ทอสอบความรู้ความสามารถด้วยการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะตำแหน่ง เพื่อทดสอบความรู้
ความเข้าใจกับงานนั้น
๖.๓ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( ๑๐๐ คะแนน )
พิจ ารณาจากบุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา ความรู้รอบตัว และมนุษยสัมพันธ์ และทัก ษะ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
๗. รายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบ
ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ตามข้อ ๖.๑ ทดสอบความสามรถเฉพาะตำแหน่ง ตามข้อ
๖.๒ และความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามข้อ ๖.๓ โดยวิธีการสัมภาษณ์
๘. วัน เวลาทำการสอบ ณ สำนักงานหน่วยวิทยบริการฯ
๘.๑ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ที่ป้ายประกาศหน้าสำนักงานหน่วยวิทยบริการฯ มจร พุทธ
มณฑลจันทบุรี
๘.๒ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. สอบข้อเขียน / สอบภาคปฏิบัติ
๘.๓ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
๘.๔ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งตามข้อ ๑๐
๙. เกณฑ์ตัดสิน
๙.๑ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาค ตามข้อ ๖.๑ และข้อ ๖.๒ ไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ ๕๐ และรวมทุกภาคที่สอบแล้วได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการสอบคัดเลือก
๙.๒ การสอบสัมภาษณ์ ตามข้อ ๗.๓ การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือก ถือเป็นสิ้นสุด

-๔๑๐. รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
๑๐.๑ รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้
ที่
๑

ตำแหน่ง/เลขที่
ตำแหน่ ง นั ก วิ ช าการ
พัสดุ เลขที่ ๐๕๓๘๖๐๕
ใช้เงินรายได้หน่วยวิ ทย
บริ ก ารฯ มจร พุ ท ธ
มณฑลจังหวัดจันทบุรี

๒

ตำแหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่
ทะเบียนและวัดผล เลขที่
๐ ๕ ๓ ๙ ๖ ๐ ๑ ใ ช ้ เ งิ น
รายได้หน่วยวิทยบริการ
ฯ มจร พุทธมณฑล
จังหวัดจันทบุรี

คุณสมบัติ
๑. เป็นบรรพชิต หรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
ปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา
๓. มีประสบการณ์การทำงาน
๔. มี ค วามสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้ดี
๕. มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล ในการ
ปฏิบัติงาน
๑. เป็นบรรพชิต หรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับ ต่ำกว่าปริญญา
ตรี ไม่จำกัดสาขา
๓. มีประสบการณ์การทำงาน
๔. มี ค วามสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้ดี
๕. มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล ในการ
ปฏิบัติงาน

สังกัด
หน่ ว ยวิ ท ยบริ ก าร
คณะสั ง คมศาสตร์
พุ ท ธมณฑลจั ง หวั ด
จันทบุรี

หน่ ว ยวิ ท ยบริ ก าร
คณะสั ง คมศาสตร์
พุ ท ธมณฑลจั ง หวั ด
จันทบุรี

๑๑. วันประกาศผลสอบ และรายงานตัว
๑๑.๑ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้สอบได้และรับเอกสารรายงานตัว
๑๑.๒ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รายงานตัวที่สำนักงานหน่วยวิทยบริการฯ มจร พุทธ
มณฑลจันทบุรี ผู้ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทางหน่วยวิทยบริการน จะถือว่าสละสิทธิ์
และจะเรียกผู้ติดสำรองในลำดับถัดไปเข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้น
ไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระครูสุจิตกิตติวัฒน์,ดร.)
ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดจันทบุรี

