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หน้าที่ ๒ 

  ๔.๓ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ชุด 
  ๔.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๓ รูป (ภาพสี) 
  ๔.๕ หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางาน 
  ๔.๖ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามความในข้อ ๑๔(๘) แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งออกไม่เกิน ๓๐ วัน 
นับถึงวันสมัคร 
  ๔.๗ หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ นามสกุล ทะเบียนสมรส พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 ๕. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ดังน้ี 
  - ระดับปริญญาตรี  จํานวน   ๒๐๐ บาท 

 ๖. วิธีการสอบคัดเลือก 
  ๖.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน) 
   (๑)  ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย (๕๐ คะแนน) 
   ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง การสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 
          (๒)  ความรู้ความสามารถด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ (๕๐ คะแนน) 
   ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยการปฏิบัติงานจริง เช่น ความสามารถในการ
ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านงานธุรการ งานฐานข้อมูล และการสืบค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต  
  ๖.๒    ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (๒๐๐ คะแนน) 
   ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะตําแหน่ง เพื่อ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจกับงานนั้นๆ  
  ๖.๓ ความเหมาะสมกับตําแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)  
   พิจารณาจากประสบการณ์ บุคลิกภาพ  เชาวน์ปัญญา  ความรู้รอบตัว มนุษย-
สัมพันธ์ และทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ   

 ๗. วัน เวลา ทําการสอบ 
  ๗.๑ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ที่ป้ายประกาศ ณ สํานักงานวิทยาลัย ห้อง ๑๐๓ 
อาคารพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อนุสรณ์ ๖๐ ปี วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เลขที่ ๒๕๒ หมู่ที่ ๔           
บ้านท่าเย่ียม ตําบลนิเวศน์  อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. ๐๔๓-๕๖๙-๔๘๗  และหน้าเว็บไซต์
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
  ๗.๒ วันที่  ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สอบข้อเขียน   
  ๗.๓  วันที่  ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
  ๗.๔ วันที่  ๒๔  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 



หน้าที่ ๓ 

   เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์ 
 หมายเหตุ วัน เวลา และสถานที่ทําการสอบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ให้ตรวจสอบ
รายละเอียดอีกคร้ังในประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ 

 ๘. เกณฑ์ตัดสิน 
  ๘.๑ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาค ตามข้อ ๖.๑ และ 
๖.๒ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๕๐ และรวมทุกภาคที่สอบแล้วได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
  ๘.๒ การสอบสัมภาษณ์ ตามข้อ ๖.๓ การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือ
เป็นที่สิ้นสุด   

 ๙. รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งงาน/ส่วนงาน 
ส่วนงาน ตําแหน่ง เลขที ่ คุณสมบัติ 

สํานักงานวิชาการ 
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 

บรรณารักษ ์
 

๕๙๒๒๐๐๒ ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์  
๒. มีประสบการณ์การทํางานตําแหน่งบรรณารักษ์ 
๓. สําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี สาขาบรรณารักษ ์
  ศาสตร์ หรือสาขาสารนิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่
เก่ียวข้อง 
๔. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม  
  ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศห้องสมุดเฉพาะ 
๕. สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ 
๖ . มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  การจัดการ การสื่อสารและการบริการได้ดี 

 ๑๐. วันประกาศผลสอบและรายงานตัว 
  ๑๐.๑ วันที่ ๒๗  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศรายช่ือผู้สอบได้ ที่ป้ายประกาศชั้น ๑ 
สํานักงานวิทยาลัย ห้อง ๑๐๓ อาคารพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อนุสรณ์ ๖๐ ปี วิทยาลัยสงฆ์
ร้อยเอ็ด และเว็บไซต์วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
                     ๑๐.๑  วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. รับเอกสารและ
รายงานตัวที่สํานักงานวิทยาลัย ห้อง ๑๐๓ อาคารพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อนุสรณ์ ๖๐ ปี 
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เลขที่ ๒๕๒ หมู่ที่ ๔ บ้านท่าเย่ียม ตําบลนิเวศน์ อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ไม่
มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ติดสํารอง
เข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

 ประกาศ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น  ปฏิบัติหน้าที่แทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

 


