
 
ประกาศส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที ่ ๐๐๒/๒๕๖๖ 
เรื่อง  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือรับโอนย้ายมาสังกัดส านักคอมพิวเตอร์ 

*********************** 
 
  ด้วย ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
เพ่ือรับโอนย้ายมาสังกัดส านักคอมพิวเตอร์ จ านวน ๔ อัตรา ดังต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดส านักงานผู้อ านวยการ 
เลขที่ต าแหน่ง ๘๒๗-๒๕๕๓ จ านวน ๑ อัตรา ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล 

๒. ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานระบบ  
เลขที่ต าแหน่ง ๙๐๑๑๓ , ๙๑๑๗๒ จ านวน ๒ อัตรา ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน 

๓. ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายพัฒนาระบบ 
เลขที่ต าแหน่ง ๙๐๑๐๑ จ านวน ๑ อัตรา ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๓ (๒๕) ของค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่  
๒ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ เรือ่ง การมอบอ านาจของอธิการบดี ด้านการบริหารงานบุคคล ให้รองอธิการบดี  
หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทน ประกอบกับหนังสือของส านักคอมพิวเตอร์ ที่ อว ๘๑๒๗.๑/๐๒๔ ลงวันที่     
๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือรับโอนย้ายมาสังกัดส 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 าแหนง่นักวเิคราะหน์โยบายและแผน เลขที่ต าแหน่ง ๘๒๗-๒๕๕๓ จ านวน ๑ อัตรา 
  ภาระงานที่รับผิดชอบหลัก 

งานนโยบายและแผน 
- จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และสรุปผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

- ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และสรุปผลการด าเนินงานตามแผน  

- วิเคราะห์ ด าเนินงานการขอปรับแผน และการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

- จัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี รายงานผลการปฏิบัติงาน และจัดท ารายงานผล 

   การใช้จ่ายงบประมาณ 
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-๒- 

 

- วางแผนอัตราก าลังคน การขอกรอบก าหนดต าแหน่งและอัตราก าลัง 

- โอนเงินระหว่างหมวด 

  งานประกันคุณภาพการศึกษา  
  - วิเคราะห์ วางแผนและปรับปรุงการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

  - ก ากับ ติดตามและวางแผนการตรวจประเมินตนเองจากคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน 

และภายนอก 

  - การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานสรุปผลการตรวจประเมิน 

  - รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เอกสาร รายงานและคู่มือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

                 งานระบบบรหิาร ISO 
          - จัดท าและควบคุมเอกสาร 
          - รายงานผลการด าเนินงานของระบบให้ทราบอย่างสม่ าเสมอ 

                    - ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบและการอนุมัติเอกสาร 
          - แจกจ่ายเอกสารแจ้งข่าวสารไปยังผู้ปฏิบัติ 

     คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
    - มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์และความช านาญสูง 
    - มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยใช้ความรู้  

ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญสูง 

    - มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากได้ 

    - สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้ 
    - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๒  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) 

- ติดตั้ง ดูแล และแก้ไขปัญหางาน security patch update, software patch update ของ  
Windows Server, Linux Server 
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-๓- 

 
- 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 ในการให้บริการแก่นิสิตและบุคลากร 
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้ 
๒.๓  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 
- ตรวจสอบ และดูแล การส ารองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลระบบฐานข้อมูล  

(Backup/Restore) และพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักคอมพิวเตอร์ 
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-๔- 
 

  - 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 ในการให้บริการแก่นิสิตและบุคลากร 
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้ 
๒.๔  ต าแหนง่นักวชิาการคอมพวิเตอร ์เลขที่อตัรา ๙๐๑๐๑ จ านวน ๑ อตัรา 
ภาระงานที่รับผิดชอบหลัก 
- วิเคราะห์ ออกแบบระบบ พัฒนาระบบ ทดสอบระบบ และวางแผนงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้ 

การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

- จัดท าคู่มือพัฒนาระบบและคู่มือการใช้งาน เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ด้วยตนเองอย่าง 

มีประสิทธิภาพ 

  - ด าเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ 

ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ 

- ติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบสารสนเทศจากผู้ใช้งาน เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข 

ระบบให้ดีข้ึน  
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-๕- 

 

- ให้ค าแนะน าการใช้งาน ค าปรึกษาแก่ผู้ใช้งาน ควบคุม ดูแล ปรับปรุงระบบงานให้สามารถ 

ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

- พัฒนาโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
- มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ภาษา PHP, HTML, CSS และ  

  JavaScript ที่เป็นในลักษณะ Framework ได้เป็นอย่างดี 

- มีความรู้ความสามารถในการใช้ฐานข้อมูล MySQL, MSSQL, ORACLE ได้เป็นอย่างดี 

- มีความรู้สามารถในการพัฒนา Web Application โดยใช้ภาษาร่วมกับฐานข้อมูล MySQL 

  หรือ MSSQL หรือ ORACLE 

- มีทักษะและความสามารถในการเขียนโปรแกรม Front-End และ Back-End ได้เป็นอย่างด ี 

คุณสมบัติอ่ืน ๆ 
- มีความพร้อมและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 

- ตั้งใจ ขยัน อดทน และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถท างานเป็นทีมได้ 

- มี Service mind ในการให้บริการ 

- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้ 

๓. วนั เวลา และสถานทีร่บัสมัคร 

ผู้ประสงคจ์ะสมัครขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันและเวลาท าการ ณ ห้อง ๓๐๑ ชั้น ๓ ส านักงานผู้อ านวยการ อาคาร
ส 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 
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 
** กรณีหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการประกาศรายชื่อ 

ผู้มีสิทธิสอบ** 
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-๖- 
 
๕. ประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธิเ์ข้าสอบคัดเลือก 

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖  ทางเว็บไซต ์http://www.ict.buu.ac.th หรือสอบถาม 
ได้ทีห่มายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๘๑๐-๒๗๖๐  
๖. ก าหนดคดัเลือก 

วนั/เวลา วชิาทีส่อบ สถานทีส่อบ 
ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เลขที่ต าแหน่ง ๘๒๗-๒๕๕๓  
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม ๓๐๖ ชั้น ๓ 
อาคารส านักคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  
เลขที่ต าแหน่ง ๙๐๑๑๓ , ๙๑๑๗๒  
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม ๓๐๖ ชั้น ๓ 
อาคารส านักคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  
เลขที่ต าแหน่ง ๙๐๑๐๑  
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม ๓๐๖ ชั้น ๓ 
อาคารส านักคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

๗. ประกาศผลสอบคัดเลือก  
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ http://www.ict.buu.ac.th หรือสอบถามที่ 

หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๘๑๐-๒๗๖๐ ในวันและเวลาท าการ (ติดต่อคุณธริศรา นิธิสุระกุล) 
  อนึ่ง หากผ่านการคัดเลือกสามารถขออนุมัติย้ายต่างส่วนงานได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 

  ประกาศ ณ  วันที่  ๑๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
 
 

               (นายวิทวัส พันธุมจินดา) 
ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการแทน 
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
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