
 
 

 

 
ประกาศวิทยาลัยสงฆ์บุรรีมัย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั   
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นลกูจ้างของมหาวิทยาลัย 

ต ำแหน่ง อำจำรย์  
--------------------------- 

 เพ่ือให้การบริหารงานของวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด าเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามมติคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เดือนสิงหำคม พ.ศ.256๕ จึงออกประกาศวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง 
อาจารย์  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

  ๑.  ต าแหน่งที่จะสอบคัดเลือก 
              ต าแหน่งที่จะสอบคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามข้อ ๑๐ แห่งประกาศนี้ 

 

 ๒.  คุณสมบัติทัว่ไปและคณุสมบัตเิฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์สอบ 
  ๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบตัทิั่วไปตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวทิยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ว่าด้วยการบริหารงานบคุคล พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบตาม
ความในข้อ ๑๐ ของประกาศนี้ 

๒.๓ ไม่เป็นผู้เสพสิ่งเสพย์ติด 

 ๓.  การรับสมัครสอบ 
    ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือกรอกใบ

สมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการสมัครสอบส่งทางไปรษณีย์ ได้ ท่ีกลุ่มงานบริหาร ส านักงานวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๘๑ หมู่ ๑๓ ต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. ๐๔๔-๖๓๗๒๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๖ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 



๒ 

                                    
บค.๐๑ ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  ๔.  เอกสารและหลกัฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  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  หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
  ๔.๖  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ 
สติฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีกาย หรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเห็นของแพทย์ หรือ
ตามความในข้อ ๑๔ (๘) แห่งข้อบังคับมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งออกไม่เกิน ๓๐ วัน 
  ๔.๗  หนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน ตามที่ระบุในคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ในข้อ ๑๐ ของประกาศนี้ 

๔.๘  หนังสือรับรองผลการทดสอบความรู้ ความสามารถทางภาษาองักฤษ (ตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด) 

 

๕.  ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 
    ๕.๑ ระดบั ปริญญาโท จ านวน  ๓๐๐ บาท 
    ๕.๒ ระดบั ปริญญาเอก จ านวน  ๔๐๐    บาท 

 ๖.  หลักสตูรและวิธกีารสอบ 
   ๖.๑  ความรู้ความสามารถทั่วไป  (๑๐๐ คะแนน) 

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

 

   ๖.๒  ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (๑๐๐ คะแนน) 
  ทดสอบความรู้ความสามารถด้านวิชาการด้วยการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา 

 

    



๓ 

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

ภาษาอังกฤษ และมนุษยสัมพันธ์ สาธิตการสอนและการใช้สื่อหรืออุปกรณ์การสอน 
 

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

๘. วัน เวลาท าการสอบ ณ วิทยาลยัสงฆ์บุรรีัมย ์
 ๘.๑  วนัที่ ๒๙ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศรายชือ่ผูม้ีสิทธิ์สอบ  ท่ีป้ายปดิประกาศ

วิทยาลัยสงฆบ์ุรีรมัย ์
 ๘.๒  วนัที่ ๓๐ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

       เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  สอบข้อเขียน  
 ๘.๓  วนัที่ ๓๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
        ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์
 ๘.๔  วนัที่ ๑ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
       เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์ ต าแหน่งตามขอ้ ๑๐  
๙. เกณฑ์การตัดสิน 
   ๙.๑  ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาค ตามข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ ไม่ต่ า

กว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกฯ 

  ๙.๒  การสอบสัมภาษณ์ ตามข้อ ๖.๓ การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯถือเป็นที่สิ้นสุด 
๑๐. รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งงาน/สว่นงาน จ านวน ๑ ต าแหน่ง ดังน้ี 

 

 

ล าดับที ่ ต าแหน่ง/เลขที ่ สังกดั คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง 

๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหนง่ อาจารย์ 
เลขที่ ๑๔๘๗๐๑๕ 

 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ 
๒. เปน็ผู้ส าเร็จปริญญาโทหรือปรญิญาเอกสาขาวิชาการ
สอนภาษาอังกฤษ หรอืสาขาวิชาที่สมัพันธ ์
๓. สามารถใชโ้ปรแกรม Microsoft Office ได ้
๔. มีผลงานทางวชิาการที่ไดร้ับการเผยแพรต่ามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
๕. มีใบผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถดา้น
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๖. มีประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 



๔ 

 
 
 

๒. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๓. 

 
 
 

ต าแหนง่อาจารย ์
เลขที่ ๑๔๘๗๐๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหนง่อาจารย ์
เลขที่ ๑๔๘๗๐๒๕ 

 
 
 

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรมัย ์

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรมัย ์

 

อัตราเงินเดือนปริญญาโท ๑๕,๗๐๐ บาท,  
ปริญญาเอก ๑๘,๙๐๐ บาท 
 
๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ 
๒. เปน็ผู้ส าเร็จปริญญาโทหรือปรญิญาเอกสาขาวิชาสังคม
ศึกษา หรือสาขาวิชาที่สมัพันธ ์
๓. สามารถใชโ้ปรแกรม Microsoft Office ได ้
๔. มีผลงานทางวชิาการที่ไดร้ับการเผยแพรต่ามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
๕. มีใบผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถดา้น
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๖. มีประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

อัตราเงินเดือนปริญญาโท ๑๕,๗๐๐ บาท  
ปริญญาเอก ๑๘,๙๐๐ บาท 
 
 
๑. เป็นบรรพชิต 
๒. เปน็ผู้ส าเร็จปริญญาโทสาขาวชิาสังคมศกึษา หรือ
สาขาวชิาที่สัมพันธ ์
๓. สามารถใชโ้ปรแกรม Microsoft Office ได ้
๔. มีผลงานทางวชิาการที่ไดร้ับการเผยแพรต่ามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
๕. มีใบผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถดา้น
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
อัตราเงินเดือน ๑๕,๗๐๐ บาท 
 

 
๑๑.  วันประกาศผลสอบ และรายงานตัว 

๑๑.๑ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ และรับเอกสารรายงานตัว 
 ๑๑.๒ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ รายงานตัวที่กลุ่มงานบริหาร อาคารสัจจานุรักษ์ 

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัยผู้ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่



๕ 

ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ติดส ารองเข้ารายงานตั วเพ่ือปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่  
๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  

 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๘ เดอืน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  

 
 

                                                                                                                     
                 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(พระศรปีริยัตธิาดา, ผศ.) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆบ์รุีรัมย ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 


