
 
 

 

 
ประกาศวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบคุคลเพ่ือแตง่ตัง้เปน็ลูกจา้งของมหาวิทยาลัย 

ต ำแหน่ง อำจำรย์ (คร้ังที่ ๓) 
--------------------------- 

 เพื่อให้การบริหารงานของวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด าเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙  ตามมติคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่  
๒/๒๕๖๔ วันอังคำร ที่ ๑๐ เดือนสิงหำคม พ.ศ.256๔ จึงออกประกาศวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่ง อาจารย์  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

  ๑.  ต าแหน่งที่จะสอบคัดเลือก 
              ต าแหน่งที่จะสอบคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามข้อ ๑๐ แห่งประกาศนี้ 

 

 ๒.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธ์ิสอบ 
  ๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเก่ียวกับการสอบตาม
ความในข้อ ๑๐ ของประกาศนี้ 

๒.๓ ไม่เป็นผู้เสพสิ่งเสพย์ติด 

 ๓.  การรับสมัครสอบ 
    ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือกรอกใบ

สมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการสมัครสอบส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่กลุ่มงานบริหาร ส านักงานวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๘๑ หมู่ ๑๓ ต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. ๐๔๔-๖๓๗๒๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ – ๑๗ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

                            
บค.๐๑ ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๒ 
  ๔.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  ๔.๑ ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ที่แสดงว่ามีคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งตรงตามที่สมัครสอบ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (สมัครวุฒิปริญญาเอกให้น าวุฒิปริญญาโทและ
ปริญญาตรีมาประกอบด้วย) 
  ๔.๒  หนังสือสุทธิ หรือบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  ๔.๓  ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  ๔.๔  รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป (ภาพสี) 
  ๔.๕  หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
  ๔.๖  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ 
สติฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีกาย หรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเห็นของแพทย์ หรือ
ตามความในข้อ ๑๔ (๘) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงออกไม่เกิน ๓๐ วัน 
  ๔.๗  หนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน ตามที่ระบุในคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ในข้อ ๑๐ ของประกาศนี้ 

๔.๘  หนังสือรับรองผลการทดสอบความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด) 

 

๕.  ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 
    ๕.๑ ระดับ ปริญญาเอก จ านวน  ๔๐๐    บาท 
 

 ๖.  หลักสูตรและวิธีการสอบ 
   ๖.๑  ความรู้ความสามารถทั่วไป  (๑๐๐ คะแนน) 

  ทดสอบความรู้ความสามารถเก่ียวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อบังคับว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ฉบับที่ ๒ (๒๕๔๔) ฉบับที่ ๓ 
(๒๕๔๖) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  

 

   ๖.๒  ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (๑๐๐ คะแนน) 
  ทดสอบความรู้ความสามารถด้านวิชาการด้วยการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา 

 

   ๖.๓  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (๒๐๐ คะแนน) 
  พิจารณาจากประสบการณ์ บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา ความรู้รอบตัว ทักษะความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษ และมนุษยสัมพันธ์ สาธิตการสอนและการใช้สื่อหรืออุปกรณ์การสอน 
 

 
 
 
 



๓ 
 ๗. รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ 
     ทดสอบความรู้ตามข้อ ๖.๑  โดยวิธีการสอบข้อเขียน ข้อ ๖.๒ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (วิชาเฉพาะสาขา) 
และข้อ ๖.๓ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และสาธิตการสอน  

๘. วัน เวลาท าการสอบ ณ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
 ๘.๑  วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  ที่ป้ายปิดประกาศ

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย ์
 ๘.๒  วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

       เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  สอบข้อเขียน (สอบออนไลน์)     
 ๘.๓  วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
 ๘.๔  วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
       เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์ ต าแหน่งตามข้อ ๑๐ (สัมภาษณ์ออนไลน์) 
๙. เกณฑ์การตัดสิน 
   ๙.๑  ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาค ตามข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 
  ๙.๒  การสอบสัมภาษณ์ ตามข้อ ๖.๓ การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯถือเป็นที่สิ้นสุด 
๑๐. รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งงาน/ส่วนงาน จ านวน ๑ ต าแหนง่ ดังนี ้

 

 

ล าดับท่ี ต าแหน่ง/เลขที่ สังกัด คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง 

๑. 
 

ต าแหน่ง อาจารย์ 
เลขที่ ๑๔๘๗๐๐๒ 
  

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 

 
๑. เป็นบรรพชิต 
๒. เป็นผูส้ าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาเอก สาขา
พระพุทธศาสนาหรือสาขาวชิาปรัชญา หรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์ 
๓.มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า ๒ ปี และสามารถใช้
โปรแกรม Microsoft Office ได้ 
๔. มีผลงานวจิัยที่ไมใ่ช่สว่นหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
๕. มีผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
๖. มีใบผ่านการทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาอังกฤษ  
    ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
อัตราเงินเดือน ๑๘,๙๐๐ บาท 

 
 

 



๔ 
๑๑.  วันประกาศผลสอบ และรายงานตัว 

๑๑.๑ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ประกาศรายช่ือผูส้อบได้ และรับเอกสารรายงานตัว 
 ๑๑.๒ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ รายงานตัวที่กลุ่มงานบริหาร อาคารสัจจานุรักษ์ 

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ผู้ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ติดส ารองเข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานตั้งแต่
วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

                                                                                  
                 (พระศรีปริยัติธาดา, ผศ.) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 


