
 

 

 
 
 
 
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

ที่ 2/2563  
เรื่อง การขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก 

เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่ง  พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล 
   

 

 อนุสนธิประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ 1/2563 ลงวันที่  
15 เมษายน 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ต าแหน่งพนักงาน
วิเคราะห์ข้อมูล จ านวน 1 อัตรา เมื่อวันที่ 15 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2563  นั้น 
  เพ่ือประโยชน์ในการคัดเลือก ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งดังกล่าว 
และเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการป้องกัน เฝ้าระวังการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID–19)  จึงขอขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน 
จ้างเหมาบริการฯ ออกไปจนถึงวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ต ำแหน่งที่รับสมัคร 
- ต าแหน่ง      พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล  จ านวน 1 อัตรา 
- อัตราค่าจ้าง     17,000.- บาท/เดือน 
- ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแตว่ันทีเ่ริ่มสัญญา ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 

                       (อาจพิจารณาต่อสัญญารายปีในปีงบประมาณถัดไป) 
2. ลักษณะของงำน   

- รวบรวม ติดตามพัฒนาการของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย  
พ.ศ. 2560 - 2564 และกฏหมายส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล ติดตามข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี 
ในยุค digital disruption  

- ติดตาม รวบรวม การแก้ไขเชิงเทคนิคเฉพาะหน้า และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เพ่ือการใช้ประโยชน์ของกระทรวงการต่างประเทศ  

-    สรุปข้อมูลด้านเทคนิค IT และน าสู่ระบบงานตามท่ีก าหนด 
-    จัดท า Presentation ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ Infographic Multimedia Power point 
- จัดท าเอกสาร / รายงานต่าง ๆ  
- ภารกิจอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน ๆ 
ที่มีการเรียนหลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา   

- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี  
- สัญชาติไทย อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี  
- หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น 
- มีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยต้องรับโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
- ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
- มีความขยันขันแข็งและเสียสละ 
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      -    สามารถท างานเป็นทีมและท างานภายใต้ความกดดันได้ 
- มีความรู้/ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการ และการติดต่อประสานงาน 

จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
- สามารถท างานนอกเวลาราชการได้หากจ าเป็น  
- มีความรู้ในเครื่องมือทางเทคนิค IT 
- มีความช านาญในการใช้งานโปรแกรมส านักงาน จัดท าเอกสาร เช่น Word Excel 
- สามารถใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของ Google ได้ดี เช่น google form 

4. เอกสำรและหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัคร 
- ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 2 นิ้ว 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   
- ส าเนาทะเบียนบ้าน   
- ส าเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส าหรับผู้สมัครชาย) 
- ส าเนาปริญญาบัตรหรือส าเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา  
- ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับสมบูรณ์   
- ส าเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน (หากมี) 

5. วัน เวลำ กำรรับสมัคร   
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้จาก 

เว็ปไซต์ www.mfa.go.th (โดยเลือกภาษาไทย) ภายใต้หัวข้อ “ประกาศและอ่ืน ๆ”   
  ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ในการสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 
  -  ส่งทางไปรษณีย์  โดยจ่าหน้าซองถึง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
(วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงานต าแหน่งพนักงานวิเคราะห์ข้อมูล”)  ทั้งนี้ เอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์จะต้องส่ง
ถึงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ภายในเวลาราชการ (16.30 น.) ของวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เท่านั้น 
 -  ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่  su.kirdchinda@mfa.mail.go.th 
ภายในเวลาราชการ (16.30 น.) ของวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เท่านั้น 
หมำยเหตุ : โปรดลงชื่อรับรองส าเนาเอกสารและตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งใบสมัคร  
ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02 203 5000 ต่อ 11108 และ 11178 

6. กำรสอบคัดเลือก 
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะด าเนินการคัดเลือกกลั่นกรองผู้สมัครเบื้องต้นจาก 

คุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้สมัคร  และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตลอดจนวัน 
เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ 18  มิถุนายน  2563   ทางเว็บไซด์ www.mfa.go.th 
(โดยเลือกภาษาไทย) ภายใต้หัวข้อ “ประกาศและอ่ืน ๆ ”  หัวข้อย่อย “ประกาศกระทรวง”   

7. กำรจัดจ้ำง 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องท าสัญญาจ้างกับกระทรวงการต่างประเทศ และต้อง 

น าหลักประกันสัญญาจ้างเป็นเงินสด ในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงินค่าจ้างที่ได้รับ มาวางในวันที่ท าสัญญา  
ทั้งนี้  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
   

           ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 

  

 
(นางสาวสุรีย์ ไตรรัตนนุกูล) 

ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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ใบรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 

ต าแหน่ง พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการต่างประเทศ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น 

1. ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................. 
เชื้อชาติ..........................................สัญชาติ..............................................ศาสนา................ ................... 
เกิดวันที่ .......................เดือน...................................พ.ศ............................อายุ...................................ปี 
สถานที่เกิด.................................................................ต าบล/แขวง........................................ ................. 
อ าเภอ/เขต.................................................................จังหวัด................................................. ................ 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน......................................................................................... ....................... 

2. ที่อยู่ปัจจุบัน..............................หมู่ที่....................................ตรอก/ซอย............................. ................... 
ถนน...............................................................ต าบล/แขวง............ .......................................................... 
อ าเภอ/เขต.....................................................จังหวัด........................................................ ..................... 
รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์.....................................โทรศัพท์มือถือ................................... 

3. ชื่อ – สกุล บิดา................................................................อาชีพ............................................... .............. 
ชื่อ – สกุล มารดา............................................................อาชีพ.............................................................  

4. ชื่อคู่สมรส.........................................................................อาชีพ.................................... ......................... 
สถานที่ท างาน..................................................................โทรศัพท์มือถือ................................. .............. 

5. ชื่อบุคคลใกล้ชิดที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน 
ชื่อ – สกุล.......................................................................เกี่ยวข้องเป็น...................................................  
ที่อยู่...................................................................................................................... .................................. 
โทรศัพท์........................................................................โทรศัพท์มือถือ............................... ................... 

6. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร................................................................................... ............................. 

ตอนที่ 2 ประวัติการศึกษา 
1. ระดับ...........................................................สาขาวิชา..................................................... ........................ 

ชื่อสถานศึกษา......................................................................จังหวัด.......................................................  
ปีที่เริ่มการศึกษา.........................ปีที่จบการศึกษา.........................คะแนนเฉลี่ยสะสม..........................  

2. ระดับ...........................................................สาขาวิชา.............................................................................  
ชื่อสถานศึกษา......................................................................จังหวัด................................... .................... 
ปีที่เริ่มการศึกษา.........................ปีที่จบการศึกษา.........................คะแนนเฉลี่ยสะสม..........................  

  
3. การฝึกอบรม

................................................................................................................... .............................................

............................................................................................................................. ................................... 

................................................................................................................................................................  

เลขประจ าตัวผู้สมัคร.......................... 

รูปถ่าย
ขนาด2 นิ้ว 
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ตอนที่ 3 ประวัติการท างาน 

1. ปัจจุบันท างานที่................................................................................................. ...................................... 
ต าแหน่ง...................................................................................................................... ............................. 
เริ่มท างานเมื่อวันที่................เดือน....................พ.ศ....................เป็นเวลา...............ปี....................เดือน 

2. เคยท างานที่.................................................................................................................. ............................
ต าแหน่ง...................................................................................................................................................  
เริ่มท างานเมื่อวันที่................เดือน....................พ.ศ....................เป็นเวลา...............ปี............... .....เดือน 
เหตุผลที่เปลี่ยนงาน.......................................................................................................... ........................ 
 

3. เคยท างานที่........................................................................................ ..................................................... 
ต าแหน่ง...................................................................................................................... ............................. 
เริ่มท างานเมื่อวันที่................เดือน....................พ.ศ....................เป็นเวลา...............ปี....................เดือน 
เหตุผลที่เปลี่ยนงาน.......................................................................................................... ........................ 

 
ตอนที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ 

1. โปรดระบุคุณสมบัติที่ดี/ความรู้/ความสามารถ/ความถนัด/ความสนใจ ที่อาจเป็นประโยชน์กับงาน 
1.1.......................................................................................................................... .................................. 
1.2................................................................................................................................ ............................ 
1.3 .................................................................................................. ......................................................... 

     2. เหตุผลส าคัญในการเข้าสมัครท างานเป็น พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        และการสื่อสาร และท่านเห็นว่าตนเองมีความเหมาะสมกับงานในต าแหน่งนี้อย่างไร                              

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดท่ีข้าพเจ้าได้ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้สมัคร 
                                                                           (......................................................) 

                                                                            วันที่..........เดือน.....................พ.ศ................. 


	ประกาศที่ 2 ขยาย
	ใบสมัคร

