
 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 
เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพ่ือแต่งต้ังเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 
__________________________________________ 

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี อำเภอ
ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ครั้งท่ี 3/2563 เมื่อวันจันทร์ท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ.
2563 จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี  เรื ่อง รับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั ้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ไว้ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก 
ตำแหน่งท่ีจะสอบคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามข้อ 10 ของประกาศนี้ 

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธ์ิสอบ 
2.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปตามความในข้อ 14 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 
2.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเก่ียวกับการสอบตามความใน

ข้อ 10 ของประกาศนี้ 
2.3 ไม่เป็นผู้เสพส่ิงเสพติด 

3. การรับสมัคร 
ผู้ประสงค์สมัครสอบ ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองท่ีสำนักงาน วิทยาลัย

สงฆ์ราชบุรี ห้อง 2/301 ช้ัน 3 อาคารเทพมงคลมุนี วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ตำบล
แพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร. 08 1014 3946 ต้ังแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
ถึง วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น. เว้นวันธรรมสวนะ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องย่ืนพร้อมใบสมัครสอบ 
4.1 ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปร ิญญาบัตร และใบแสดงผลการศ ึกษา 

(TRANSCRIPT) ท่ีแสดงว่ามีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามท่ีสมัครสอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
4.2 หนังสือสุทธิ หรือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
4.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
4.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ภาพสี) 



 
4.5 หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบเปล่ียนช่ือ นามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
4.6 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติ

ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีกาย หรือจิตใจไม่เหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามความเห็นของแพทย์ หรือตาม
ความในข้อ 14 (8) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 
2559 ซ่ึงออกไม่เกิน 30 วัน 

4.7 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน ตามที่ระบุในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในข้อ 10 
ของประกาศนี้ 

5. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 
5.1 ระดับปริญญาตรี   จำนวน  200  บาท 

6. หลักสูตรและวิธีการสอบ 
6.1 ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย (100 คะแนน) 

ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. 2540 ข้อบังคับว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2541 ฉบับท่ี 2 (2544) ฉบับท่ี 3 (2546) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 และประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. 2542 

6.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) 
ทดสอบความรู้ความสามารถด้านปฏิบัติการวิชาชีพด้วยการสอบข้อเขียน และการใช้อุปกรณ์

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6.3 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (200 คะแนน) 
พิจารณาจากประสบการณ์ บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา ความรู้รอบตัว มนุษยสัมพันธ์ และทักษะ

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
7. รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ 

ทดสอบความรู้ตามข้อ 6.1 ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ข้อ 6.2 โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ด้าน
ปฏิบัติการเฉพาะตำแหน่ง) และข้อ 6.3 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

8. วัน เวลาทำการสอบ 
8.1 วันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2563 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ ท่ีป้ายประกาศหน้าห้อง 2/301 ช้ัน 3 อาคารมงคลเทพมุนี 
8.2 วันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2563 

เวลา 13.00 – 15.00 น.  สอบข้อเขียน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 3 วิทยาลัยสงฆ์
ราชบุรี 

8.3 วันท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2563 
ประกาศรายชื่อผู ้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่ป้ายประกาศหน้าห้อง 2/301 ชั้น 3 อาคาร

มงคลเทพมุนี 
 



 
8.4 วันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2563 

เวลา 09.30 – 16.30 น.  สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งตามข้อ 10 ณ ห้องประชุม ชั ้น 3 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 

9. เกณฑ์ตัดสิน 
9.1 ผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือ ผู้ท่ีสอบได้คะแนนในแต่ละภาค ตามข้อ 6.1 และ 6.2 ไม่ต่ำ

กว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
9.2 การสอบสัมภาษณ์ ตามข้อ 6.3 การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นท่ีส้ินสุด 

10. รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน/ส่วนงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังน้ี 

ลำดับ
ที่ 

ตำแหน่ง/เลขที ่ สังกัด/ส่วนงาน คุณสมบัติ 

1. ตำแหน ่ง น ักว ิชาการ
ศึกษา 
เลขท่ี ๖๑๒๘๐๐๑ 
(มติคณะกรรมการประจำ
ว ิทยาล ัยสงฆ ์ราชบ ุ รี  
3/2563 วันจันทร์ที ่ 3 
สิงหาคม พ.ศ.2563) 

สำนักงานวิชาการ วิทยาลัย
สงฆ์ราชบุรี 

1. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์  
๒.สำ เร ็จปร ิญญาตร ี ไ ม ่จำ ก ัด สา ขา                             
๓. มีประสบการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี                                      
๔. มีความสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ดี 
๕. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการ การส่ือสาร การบริการได้ดี 

11. วันประกาศผลสอบ และรายงานตัว 
11.1 วันท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2563 ประกาศรายช่ือผู้สอบได้ และรับเอกสารรายงานตัว 
11.2 วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น. รายงานตัวที่สำนักงาน

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ผู้ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธ์ิ และจะ
เรียกผู้ติดสำรองเข้ารายงานตัว เพื่อปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
 
                    ประกาศ  ณ  วันท่ี  24 สิงหาคม พุทธศักราช 2563 
 

 
(พระปิฎกโกศล, ดร.) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 


