
 
ประกาศส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที ่  ๐๑๐/๒๕๖๕ 
เรื่อง  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือรับโอนย้ายมาสังกัดฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ ส านักคอมพิวเตอร์ 

*********************** 
 
  ด้วยส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
เพ่ือรับโอนย้ายมาสังกัดฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ ส านักคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ อัตรา ดังต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ อัตรา เลขที่ต าแหน่ง ๙๐๑๑๓ , ๙๑๑๗๒   
สังกัดฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานรระบบ  ส านักคอมพิวเตอร์ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๕ ของค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที ่๒  
มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  เรื่อง การมอบอ านาจของอธิการบดี ด้านการบริหารงานบุคคล ให้รองอธิการบดี  
หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทน ประกอบกับหนังสือของส านักคอมพิวเตอร์ ที่ อว ๘๑๒๗.๑/๑๗๖ ลงวันที่     
๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือรับโอนย้ายมาสังกัดฝ่ายโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบ ส านักคอมพิวเตอร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
๑. คุณสมบัตทิัว่ไปส าหรบัผูส้มัคร 

๑.๑ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๑.๒ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
๒. คุณสมบัตเิฉพาะต าแหนง่และภาระงานของต าแหน่ง 

๒.๑  ต าแหนง่นักวชิาการคอมพวิเตอร์ เลขที่อตัรา ๙๐๑๑๓ จ านวน ๑ อตัรา  
ภาระงานที่รับผิดชอบหลัก งาน System Administrator 
- ติดตั้ง ดูแล และแก้ไขปัญหางาน Server Cluster, Hyper Converge Infrastructure และ  

Cloud เช่น Azure Stack HCI, VMware HCI, Failover Cluster, vSphere Cluster, Hyper-v, VMWare 
ESXi 

- ติดตั้ง ดูแล และแก้ไขปัญหางาน Server Hardware, Network Switch/SAN Switch  
ส าหรับงาน Server Cluster และ Enterprise Storage 

- ติดตั้ง ดูแล และแก้ไขปัญหางาน Software ส ารองข้อมูล และ Disaster Recovery Site  
(DR) 

- ติดตั้ง ดูแล และแก้ไขปัญหางาน Windows Server, Linux Server, Container (Docker,  
LXC) 
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- ติดตั้ง ดูแล และแก้ไขปัญหางาน security patch update, software patch update ของ  
Windows Server, Linux Server 

- ติดตั้ง ดูแล และแก้ไขปัญหางาน DevOps (งาน operation) และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เช่น  
Docker Swarm, Kubernetes 

- ติดตั้ง ดูแล และแก้ไขปัญหา การให้บริการระบบเครื่องแม่ข่าย/ระบบสารสนเทศ/ระบบงาน  
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักคอมพิวเตอร์ 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
- มีความรู้ความสามารถ ด้านการติดตั้งระบบปฏิบัติการ ทั้ง Windows และ Linux, รวมทั้ง 

การติดตั้งโปรแกรมจ าพวก Application server เช่น Web server (Apache/Nginx), Database server 
(Oracle/MSSQL/MySQL/MariaDB) 

- มีความรู้ความสามารถ ด้านระบบเครือข่าย/อุปกรณ์เครือข่าย ที่จ าเป็นส าหรับติดตั้งและตั้ง 
ค่าให้กับระบบปฏิบัติการ และ Application server 

- มีความรู้ความสามารถ ด้านการติดตั้งและดูแล Server Cluster, Hyper Converge  
Infrastructure, ระบบ Cloud (AWS/Azure/GCP), Docker Container, Kubernetes 

- มีความรู้ความสามารถ การส ารองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลด้วย Enterprise Grade Software 
- มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับ DevOps และงานที่เกี่ยวข้อง 
- สามารถเขียนโปรแกรม Batch/Powershell script, Bash/Python/Perl script ได้  

(การท า Scripting/automation) 
คุณสมบัติอ่ืน ๆ 
- มีความพร้อมและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
- ตั้งใจ ขยัน อดทน และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถท างานเป็นทีมได้ 
- มี Service mind ในการให้บริการผู้นิสิตและบุคลากร 
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้ 
 
๒.๒  ต าแหนง่นักวชิาการคอมพวิเตอร ์เลขที่อตัรา ๙๑๑๗๒ จ านวน ๑ อตัรา  
ภาระงานที่รับผิดชอบหลัก งาน Database Administrator 
- ติดตั้ง ดูแล และแก้ไขปัญหางานโปรแกรมระบบฐานข้อมูล Oracle, MSSQL,  

MySQL/MariaDB, SAP HANA และ PostgreSQL 
- ติดตั้ง ดูแล และแก้ไขปัญหางาน security patch update, software patch update,  

version upgrade ของโปรแกรมระบบฐานข้อมูลของระบบปฏิบัติการ 
- ก ากับ ดูแล และรักษาป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
- ดูแล และแก้ไขปัญหางานให้บริการระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย เช่น การสร้าง 

ฐานข้อมูล, การควบคุมและก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล, การใช้งานฐานข้อมูลของแต่ละผู้ใช้งาน 
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- ตรวจสอบ และดูแล การส ารองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลระบบฐานข้อมูล  
(Backup/Restore) และพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักคอมพิวเตอร์ 
  - ติดตั้ง ดูแล และแก้ไขปัญหางาน Windows Server, Linux Server ที่ติดตั้งโปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูลและโปรแกรมที่เก่ียวข้อง 

- ติดตั้ง ดูแล และแก้ไขปัญหา การให้บริการระบบเครื่องแม่ข่าย/ระบบสารสนเทศ/ระบบงาน  
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักคอมพิวเตอร์ 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
- มีความรู้ความสามารถ ด้านการติดตั้งระบบปฏิบัติการ (ทั้ง Windows/Linux) และการติดตั้ง 

โปรแกรม Database server (Oracle/MSSQL/MySQL/MariaDB) 
- มีความรู้ความสามารถ ด้านระบบเครือข่าย ที่จ าเป็นส าหรับตั้งค่าให้กับระบบปฏิบัติการ และ  

Database server 
- มีความรู้ความสามารถ ในการเขียน SQL เป็นอย่างดี และมีความสามารถในการจัดการ 

ข้อมูล, วิเคราะห์ข้อมูล, การท า data cleansing, ออกแบบระบบงานและระบบสารสนเทศ 
- มีความรู้ความสามารถ ในการดูแลระบบฐานข้อมูล Oracle, MSSQL, MySQL/MariaDB 
- มีความรู้ความสามารถ การส ารองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลระบบฐานข้อมูล  

(Backup/Restore, Export/Import) 
- สามารถเขียนโปรแกรม Batch/Powershell script, Bash/Python/Perl script ได ้

(การท า Scripting/automation) 
คุณสมบัติอ่ืน ๆ 
- มีความพร้อมและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
- ตั้งใจ ขยัน อดทน และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถท างานเป็นทีมได้ 
- มี Service mind ในการให้บริการผู้นิสิตและบุคลากร 
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้ 

๓. วนั เวลา และสถานทีร่บัสมัคร 

ผู้ประสงคจ์ะสมัครขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันและเวลาท าการ ณ ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๑ ส านักงาน
ผู้อ านวยการ อาคารส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 
๐-๓๘๑๐-๒๗๖๐  
๔. หลกัฐานการสมคัร 

๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๓ นิ้ว  
ถ่ายคราวเดียวกัน และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๓ รูป  

๒. หลักฐานการส าเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติทั่วไปที่ระบุไว้ ถ่ายเอกสาร จ านวน  ๑ ชุด 
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๓. กรณีชื่อ – ชื่อสกุล ในหลักฐานต่าง ๆ ไม่ตรงกันให้น าใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล     
มาแสดงถ่ายเอกสาร จ านวน ๑ ชุด 

๔. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ถ่ายเอกสาร จ านวน ๑ ชุด 
๕. หลักฐานการรับราชการทหาร (เฉพาะเพศชาย) ถ่ายเอกสาร จ านวน ๑ ชุด 
๖. หนังสืออนุญาตให้เข้ารับการสมัครจากหัวหน้าส่วนงานที่สังกัดอยู่ ณ ปัจจุบัน 
** กรณีหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วนภายในวันที่ปิดรับสมัคร จะไม่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 

เข้ารับการคัดเลือก** 
๕. ประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธิเ์ข้าสอบคัดเลือก 

วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  ทางเว็บไซต์ http://www.ict.buu.ac.th หรือสอบถามได้ที่ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๘๑๐-๒๗๖๐  
 
๖. ก าหนดคดัเลือก 

วนั/เวลา วชิาทีส่อบ สถานทีส่อบ 
วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม ๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารส านักคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 
๗. ประกาศผลสอบคัดเลือก  

วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ http://www.ict.buu.ac.th หรือสอบถามท่ี 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๘๑๐-๒๗๖๐ ในวันและเวลาท าการ (ติดต่อคุณธริศรา นิธิสุระกุล) 
  อนึ่ง พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือก ต้องจัดท าสัญญาจ้างพนักงานและสัญญาค้ า
ประกัน ณ งานบุคคล ส านักงานผู้อ านวยการ ชั้น ๓ อาคารส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้จัดหา
บุคคลที่เป็นผู้ค้ าประกันลงนามในสัญญาฯ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพาท่ี 
๐๐๐๓/๒๕๖๓ ข้อ ๑๔ วรรคหนึ่งและสอง พร้อมทั้งสามารถขออนุมัติโอนย้ายได้ตามหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

  ประกาศ ณ  วันที่  ๑๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

               (นายวิทวัส  พันธุมจินดา) 
ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการแทน 
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
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