~๑~

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ดาเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศั ย อานาจตามความในมาตรา ๔๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย
พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อ ๒๗ แห่ งข้อบังคับ มหาวิท ยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุ คคล
พ.ศ.๒๕๔๑ และมติ คณะกรรมการบริหารงานบุ คคลมหาวิท ยาลั ยมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย ในคราวประชุ ม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อพฤหัสบดี ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และมติคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สินวิทยาลัย
สงฆ์นครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ นครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล (บรรพชิตหรือคฤหัสถ์ )
เพื่ อ บรรจุ และแต่ ง ตั้ งเป็ น บุ คลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการคอมพิ ว เตอร์ เลขที่ ๑๑๓๒๐๐๘
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน ๑ อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่จะสอบคัดเลือก
๑.๑ ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จานวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้มีสทิ ธิ์สอบ
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๙ ของประกาศนี้
๒.๒ เป็น ผู้ มีคุณ สมบั ติ ตามข้อ ๑๑ แห่งข้อบั งคับ มหาวิท ยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราชวิท ยาลั ย
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๑
๒.๓ มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๔ มีความสามารถออกแบบวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้
๒.๕ มีประสบการณ์การทางานไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๒.๖ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบหรือเว็บแอพพลิเคชั่น ใช้ PHP ได้
๒.๖ สามารถปรับปรุงแต่งโปรแกรม Open Source และโปรแกรมสานักงานอื่นๆ ได้ดี
๒.๗ สามารถทาการควบคุมระบบการใช้งานเมนูบล็อกการตั้งค่าทั่วไป HTML การเชื่อมโยง
๒.๘ มีความขยัน อดทน ความรับผิดชอบสูง
๒.๙ เป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และบุคลิกดี
๒.10 ไม่เป็นผู้ที่เสพสิ่งเสพติด เช่น บุหรี่สุรา เป็นต้น
๒.๑1 เป็นบรรพชิต หรือคฤหัสถ์
๓. การรับสมัครสอบ
ผู้ป ระสงค์จะสมัครสอบ ติ ดต่ อขอทราบรายละเอี ยดและยื่น ใบสมั ครได้ที่ สานั กงานวิท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม วัดพระธาตุพนม อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
๔๘๑๑๐ โทร.๐๔๒-๕๔๐-๐๓๘ ตั้งแต่วันที่ 2 - 25 เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันพระธรรม
สวนะ) ดูรายละเอียดได้ที่ www.mcunkp.ac.th

~๒~
๔. เอกสารและหลักฐานการยื่นพร้อมใบสมัคร
๕.๑ หลักฐานการสาเร็จการศึกษา ที่ แสดงว่ามีคุณ สมบัติ เฉพาะต าแหน่งตามประกาศ พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๑ ชุด
๕.๒ สาเนาบัตรประชาชน หรือใบสุทธิถ่ายหน้าที่มีรูปและสถานะเดิม,บรรพชา/อุปสมบท และ
สังกัดวัดปัจจุบัน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๑ ชุด
๕.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๑ ชุด
๕.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ แผ่น (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๕.๕ สาเนาหลักฐานอื่นๆ ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๑ ชุด
๕.๖ หากเป็นเพศชายต้องมีหลักฐานสาเนาการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๕.๗ ใบรับรองแพทย์ แสดงความไม่เป็นโรคที่ต้องห้ ามตามความในข้อ ๑๑ (๙) แห่ งข้อบังคั บ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๑ ซึ่งออกไม่เกิน ๓๐ วัน
๕. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จานวน ๒๐๐ บาท
๖. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
๖.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ พัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พัฒนาการของวิทยาลัยสงฆ์
นครพนม
๖.๒ ความรูค้ วามสามารถเฉพาะตาแหน่ง (๒๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานด้านการปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป และทดสอบความรู้
ความสามารถ ด้วยการเขียนวิชาเฉพาะตาแหน่งและความรู้ความสามารถในด้านการจัดการบริหารงานทั่วไป เช่น
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
๖.๓ ความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)
พิ จ ารณาความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง จากประวั ติ ก ารศึ ก ษา ความมี เหตุ ผ ล การตั ด สิ น ใจ
การวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ความรู้รอบตัว และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
๗. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คือ ผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละวิชาที่สอบไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ และ รวม
ผลสอบทุ กวิชา ที่สอบแล้วได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้ งนี้ ให้อยู่ในดุลพิ นิจของกรรมการคัดเลือกและมติของ
คณะกรรมการให้ถือว่าเป็นอันสิ้นสุด
๘. วัน เวลาทาการสอบ ณ อาคารวิทยาลัยสงฆ์นครพนม
๘.๑ วันที่ ๒6 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ที่ป้ายวิทยาลัยสงฆ์นครพนม และเว็บไซต์วิทยาลัยสงฆ์
นครพนม www.mcunkp.ac.th
๘.๒ วันที่ ๒8 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
- เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
- เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาความรู้เฉพาะตาแหน่ง / สอบภาคปฏิบัติ
๘.๓ วันที่ ๒9 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
- เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ (ผู้สอบได้คะแนนตามข้อ ๖.๑,๖.๒
ไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๖๐)

~๓~
๙. รายละเอียดและคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา ประกอบด้วย
ลาดับที่
ตาแหน่ง/เลขที่
๑
- ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
เลขที่ ๑๑๓๒๐๐๘
- ใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์
นครพนม
- อัตราเงินเดือน ๑๐,๐๐๐ บาท

สังกัด
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
สานักงาน
๑. บรรพชิตหรือคฤหัสถ์
วิชาการวิทยาลัย ๒. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม
สงฆ์นครพนม คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
๓. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. มีสามารถออกแบบวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายได้
๕. สามารถแก้ปัญหาระบบคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์
เครือข่ายได้
๖. สามารถพัฒนาระบบหรือเว็บแอพพลิเคชั่น ใช้
PHP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
๗. สามารถปรับปรุงแต่งโปรแกรม Open Source
ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
๘. การควบคุมระบบการใช้งานเมนูบล็อกการตั้งค่า
ทั่วไป HTML การเชื่อมโยง

๑๐. วันประกาศผลสอบและรายงานตัว
๑๐.๑ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบ ที่ป้ายวิทยาลัยสงฆ์นครพนม และเว็บไซต์วิทยาลัยสงฆ์
นครพนม www.mcunkp.ac.th
๑๐.๒ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
- รับเอกสารรายงานตัวที่กลุ่มงานบริหารบุคคล ห้องธุรการ ชั้น ๒ อาคารเรียนวิทยาลัย
สงฆ์นครพนม ผู้ใดที่ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา สถานที่ดัง กล่าว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย
สงฆ์นครพนม จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ติดสารองเข้ารายงานตัว เพื่อปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

(พระครูสิริเจติยานุกิจ,ดร.)
ผู้อานวยวิทยาลัยสงฆ์นครพนม

