
 
 

ประกาศหนวยวิทยบรกิารคณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จันทบุรี 

พุทธมณฑลจังหวัดจันทบรุ ีอำเภอเมือง จังหวดัจันทบุร ี
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนลูกจางของมหาวิทยาลัย 

ประเภท ปฏิบัตกิารวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา 
สังกัด หนวยวิทยบริการฯ มจร พุทธมณฑลจันทบุรี 

----------------------------------------------- 

 เพื่อใหการบริหารงานหนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พุทธมณฑลจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ดำเนินไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ 
และบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอำนาจตามความในขอ ๒๗ (๔) แหงขอบังคับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ขอ ๒๙ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติคณะกรรมการบริหารหนวยวิทยบริการฯ มจร จังหวัด
จันทบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ จึงออกประกาศ
หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธมณฑล
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนลูกจางมหาวิทยาลัย 
ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัด หนวยวิทยบริการฯ มจร พุทธมณฑลจันทบุรี 
ตามรายละเอียดดังตอไปนี ้

๑. ตำแหนงที่จะสอบคัดเลือก 
๑.๑ ตำแหนงที่จะสอบคัดเลอืก รายละเอียดปรากฏตามขอ ๑๐ ของประกาศนี ้

๒. ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในขอ ๑๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๑ ดังตอไปนี ้

๒.๑ มีสัญชาติไทย 
๒.๒ มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดปบริบูรณ 
๒.๓ เปนผูเลื่อมใสและสนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญ

ดวยความบริสุทธิ์ใจ 
๒.๔ ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
๒.๕ ไมเปนหนี้สินลนพนตัว 
๒.๖ ไมเปนบุคคลลมละลาย 
๒.๗ ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสยีหรือบกพรองในศีลธรรมอันด ี
๒.๘ ไมเปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือสติฟนเฟอน ไม

สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ได 



๒.๙ ไมเปนโรคเรื้อนในระยะติดตอ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแก
สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม โรค
ติดยาเสพติดใหโทษ โรคสุราเรื้อรัง 

๒.๑๐ ไมเปนผูอยูในระหวางพักงาน พักราชการ หรือสั่งใหหยุดงานเปนการชั่วคราว 
ในลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรือพักราชการ 

๒.๑๑ ไมเปนผูเคยไดรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษ
สำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาณ หรือความผิดลหุโทษ 

๒.๑๒ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานอ่ืนเพราะกระทำผิดวินัย 

๓. การรับสมัครสอบ 
ผูประสงคสมัครสอบ ติดตอขอทราบรายละเอียดและยื่นในสมัครดวยตนเองที่ฝาย

งานบุคคลากรพรอมเอกสารประกอบการสมัครไดที่ สำนักงานหนวยวิทยบริการฯ มจร พุทธ
มณฑลจันทบุรี โทรศัพท ๐๓๙-๔๙๘๕๙๙ ตั้งแตวันที่ ๑๐-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ - 
๑๗.๐๐ น. เวน วันอาทิตย วันธรรมสวนะ และวันนักขัตฤกษ 

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะตองยื่นพรอมใบสมัครสอบ 
๔.๑ สำเนาประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาบัตร และใบแสดงผล

การศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงวามีคุณสมบัติเฉพาะตำแหนงตามที่สมัครสอบ พรอม
รับรองสำเนาถูกตอง (สมัครวุฒิปริญญาโท ใหนำวุฒิปริญญาตรี มาประกอบดวย) 

๔.๒ สำเนาหนังสือสุทธิ หรือบัตรประจำตัวประชาชน พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 
๔.๓ สำเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 
๔.๔ รปูถายหนาตรงขนาด ๑ นิ้ว ถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร 

จำนวน ๓ รูป (ภาพสี) 
๔.๕ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 
๔.๖ ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามความในขอ ๑๑ (๙) แหง

ขอบังคบัมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่ง
ไมเกิน ๓๐ วัน 

๔.๗ หนังสอืรับรองประสบการณการทำงาน (ถามี) 
๕. คาธรรมเนียมสมัครสอบ ผูสมัครสอบจะตองเสียคาธรรมเนียมสมัครสอบ 

๕.๑ ระดับ ปริญญาตรี จำนวน ๒๐๐ บาท 
๕.๒ ระดับ ปริญญาโท จำนวน ๓๐๐ บาท 

๖. รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ  
๖.๑ ความรูความสามารถทั่วไป (๒๐๐) 
 
 



(๑) ความรูความสามารถเกี่ยวพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ.๒๕๕๐ และประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การสรรหา การ
คัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(๒) ความรูความสามารถดานสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ (๑๐๐) 
ทดสอบความรูความสามารถดานการปฏิบัติงานจริง เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร

ดานธุรการ งานฐานขอมูลการสืบคนขอมูลดวยระบบอินเตอรเน็ต 
๖.๒ ความรูความสามารถทั่วไป (๑๐๐) 

ทดสอบความรูความสามารถดวยการสอบขอเขียนวิชาเฉพาะตำแหนง เพื่อ
ทดสอบความรูความเขาใจกับงานนั้น 

๖.๓ ความเหมาะกับตำแหนง (๑๐๐) 
พิจารณาจากบุคลิกภาพ เชาวปญญา ความรูรอบตัว และมนุษยสัมพันธ และ

ทักษะความสามารถดานภาษาอังกฤษ 
๗. รายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบ 

ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป ตามขอ ๖.๑ ทดสอบความสามารถเฉพาะ
ตำแหนง ตามขอ ๖.๒ และความเหมาะสมกับตำแหนง ตามขอ ๖.๓ โดยวิธกีารสัมภาษณ 

๘. วัน เวลาทำการสอบ ณ สำนักงานหนวยวิทยบริการฯ  
๘.๑ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ที่ปายประกาศหนาสำนักงานหนวยวิทยบริการฯ 
มจร พุทธมณฑลจันทบุรี และ www.chan.mcu.ac.th 

๘.๒ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. สอบขอเขียน / สอบภาคปฏิบัติ 

๘.๓ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

๘.๔ วันที่ ๑๐ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. สอบสัมภาษณ ตำแหนงตามขอ ๑๐ 

๙. เกณฑตัดสิน  
๙.๑ ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ คือผูที่สอบไดคะแนนในแตละภาค ตามขอ ๖.๑ และขอ 

๖.๒ ไมต่ำกวารอยละ ๕๐ และรวมทุกภาคที่สอบแลวไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ ๖๐ ทั้งนี้ใหอยูใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก 

๙.๒ การสอบสัมภาษณ ตามขอ ๗.๑ การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือก ถือ
เปนสิ้นสุด 

 
 



๑๐. รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะตำแหนงงาน 
๑๐.๑ รายละเอียดและคณุสมบัติเฉพาะตำแหนงงาน จำนวน ๑ อัตรา ดังนี ้
 

ที่ ตำแหนง/เลขที ่ คุณสมบัต ิ สังกัด 
๑ ตำแหน ง น ักว ิชาการ

ศึกษา เลขที ่๐๕๓๗๖๐๔ 
ใชเงินรายไดหนวยวิทย
บร ิ ก า ร ฯ  มจ ร  พ ุ ท ธ
มณฑลจังหวัด จันทบุรี 

๑. เปนบรรพชิต หรอืคฤหัสถ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

หรือปริญญาโท ไมจำกัดสาขา 
๓. มีประสบการณทำงาน 
๔. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ไดดี 

๕. มีความรูและทักษะดานดิจิตอลใน
การปฏิบัติงาน 

หนวยวิทยบริการ
คณะสังคมศาสตร
พุทธมณฑลจังหวัด 
จันทบุร ี

 
๑๑. วันประกาศผลสอบ และรายงานตัว  

๑๑.๑ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผูสอบไดและรับเอกสารรายงาน
ตัว 

๑๑.๒ วนัที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ รายงานตัวที่สำนักงานหนวยวทิยบริการฯ มจร 
พุทธมณฑล จันทบุรี ผูไมมารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว ทางหนวยวิทยบริการฯ 
จะถือวาสละสิทธิ์และจะเรียกผูติดสำรองในลำดับถัดไปเขารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ตั้งแต ๑ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เปนตนไป 

 
 

    ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 

 
 

               (พระครสุูจิตกิตติวัฒน, ดร.) 
                   ผูอำนวยการวิทยบริการคณะสังคมศาสตร 

      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดจันทบุรี 


