ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)
***************************
เพื่อให้ การบริห ารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยจึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งบุคลากรจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) จำนวน ๒๔ อัตรา ไว้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก
ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามข้อ ๙ ของประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สอบ
๒.๑ ผู้ ส มั ค รสอบจะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปตามความในข้ อ ๑๔ แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๙
๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบตามความในข้อ
๙ ของประกาศนี้
๒.๓ ไม่เป็นผู้เสพสิ่งเสพย์ติด
๓. การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์สมัครสอบ ติดต่อของรับรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโครงการ ๑
ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ และหน่วยวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัด กำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่
๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันศุกร์ วันพระและวันหยุดนักขัตฤกษ์
๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
๔.๑ ประกาศนี ย บั ต ร ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ปริญ ญาบั ต ร และระเบี ย นแสดงผลการศึ ก ษา
(TRANSCRIPT) ที่แสดงว่ามีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามที่สมัครสอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๔.๒ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๔.๓ ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๔.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ภาพสี)
๔.๕ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๔.๖ ใบรับ รองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติ
ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีกาย หรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเห็นของแพทย์ หรือตาม
ความในข้อ ๑๔ (๘) แห่ งข้ อบั งคั บ มหาวิท ยาลั ยมหาจุ ฬ ารงกรณราชวิท ยาลั ย ว่าด้ ว ยการบริห ารงานบุ ค คล
พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งออกไม่เกิน ๓๐ วัน
๔.๗ หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)

~๒~
๕. รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ
๕.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน)
(๑) ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย (๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๔๐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๙ และ
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน
พ.ศ.๒๕๔๒
๕.๒ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
พิจารณาจากประสบการณ์ บุคลิกภาพ เชาว์ปัญญา ความรู้รอบตัว ทักษะความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ และมนุษยสัมพันธ์
๖. รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ
ทดสอบความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไป ตามข้ อ ๕.๑ โดยวิ ธี ก ารสอบข้ อ เขี ย น ทดสอบความรู้
ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตามข้อ ๕.๒ โดยวิธีการสอบข้อเขียน และดูความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามข้อ
๕.๓ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
๗. วัน เวลาทำการสอบ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ชั้น G
๗.๑ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ที่ https://bri.mcu.ac.th/
๗.๒ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สอบข้อเขียน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. สอบภาคปฏิบัติ
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์
๗.๓ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ที่ป้ายประกาศหน้าห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น ๓ สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ https://bri.mcu.ac.th/
๘. เกณฑ์ตัดสิน
๘.๑ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาค ตามข้อ ๕.๑ และ ๕.๒ ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ ๕๐ และรวมทุกภาคที่สอบแล้วได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
สอบคัดเลือก ฯ
๘.๒ การสอบสัมภาษณ์ ตามข้อ ๕.๓ การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
๙ . รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน/ส่วนงาน จำนวน ๒๔ ตำแหน่ง ดังนี้
ส่วนงาน
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา (๔)
วข.นครศรีธรรมราช (๒)
วข.สุรินทร์ (๒)
วส.นครน่าน (๒)
และหน่วยวิทยบริการ
มจร.กำแพงเพชร (๒)
ปฏิงานตามส่วนงานที่
กำหนด (-)

ตำแหน่ง
บุคลากรจ้างเหมา
บริการ
(บัณทิตจบใหม่)
๑๒ ตำแหน่ง

เลขที่
๘๐๐๗๐๑
๘๐๐๗๐๒
๘๐๐๗๐๓
๘๐๐๗๐๔
๘๐๐๗๐๕
๘๐๐๗๐๖
๘๐๐๗๐๗
๘๐๐๗๐๘
๘๐๐๗๐๙

คุณสมบัติ
การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล (Data Analytics) ใน
การวางแผนและตั ด สิ น ใจ เพื่ อจั ด ทำ
นโยบาย แนวทาง และงบประมาณ
สนับสนุน (เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จาก
การจัดเก็บข้อมูลของโครงการพัฒนาตำบล
แบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย)
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐.- บาท ๓ เดือน

~๓~
ส่วนงาน

ตำแหน่ง

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา (๒)
วข.นครศรีธรรมราช (๑)
วข.สุรินทร์ (๑)
วส.นครน่าน (๑)
และหน่วยวิทยบริการ
มจร.กำแพงเพชร (๑)
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา (๒)
วข.นครศรีธรรมราช (๑)
วข.สุรินทร์ (๑)
วส.นครน่าน (๑)
และหน่วยวิทยบริการ
มจร.กำแพงเพชร (๑)

บุคลากรจ้างเหมา
บริการ (ประชาชน)
๖ ตำแหน่ง

บุคลากรจ้างเหมา
บริการ (นิสิต)
๖ ตำแหน่ง

เลขที่
๘๐๐๗๑๐
๘๐๐๗๑๑
๘๐๐๗๑๒
๘๐๐๗๑๓
๘๐๐๗๑๔
๘๐๐๗๑๕
๘๐๐๗๑๖
๘๐๐๗๑๗
๘๐๐๗๑๘
๘๐๐๗๑๙
๘๐๐๗๒๐
๘๐๐๗๒๑
๘๐๐๗๒๒
๘๐๐๗๒๓
๘๐๐๗๒๔

คุณสมบัติ

การพั ฒ นาทั ก ษะอาชี พ ใหม่ จ ากความ
หลากห ลายท างชี วภ าพ และความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน
อัตราเงินเดือน ๙,๐๐๐.- บาท ๓ เดือน

การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่
(การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ)
การสร้างและพัฒนา Creative
Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว)
อัตราเงินเดือน ๕,๐๐๐.- บาท ๓ เดือน

๑๐. วันประกาศผลสอบ และรายงานตัว
๑๐.๑ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้สอบได้
๑๐.๒ วัน ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ รับเอกสารรายงานตัวและรายงานตัวที่ สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิท ยาลั ย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้ อ ย จังหวัด พระนครศรีอ ยุ ธ ยา
โครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ และ
หน่วยวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถื อว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ติดสำรองเข้ารายงานตัว เพื่อปฏิบัติงานตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

