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ตำแหน่ง : .NET Developer C#  3 อัตรา 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

  มีประสบการณ์ การพัฒนา Web-based Application ด้วย ASP.NET MVC 3 ขึ้นไป หรือ Web 
Service 

  มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมภาษา C# 

  มีประสบการณ์การเขียน HTML, CSS3, jQuery, Bootstrap, LINQ 

  เคยใช้งานระบบฐานข้อมูลของ Microsoft SQL Server 2005 , 2008 , 2012 (หรือเคยใช้งาน 
MySQL, PostgreSQL, Oracle Database) 

  มีประสบการณ์ ASP.NET อย่างน้อย 1 ปี 

  มีการสื่อสารที่ดี ทำงานเป็นทีมได้ 

  มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ มีวินัย 

  ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 

 

ตำแหน่ง : PHP Programmer 2 อัตรา 

ณสมบัติผู้สมัคร 

  อายุไม่เกิน 30 ปี 

  รักการเขียนโปรแกรมเป็นชีวิตจิตใจ ชอบ algorithm ยากๆ ที่ท้าทาย 

  สามารถใช้งาน PHP framework ได้ เช่น Laravel, CodeIgniter, Yii 

  เชี่ยวชาญ Javascript, CSS, SCSS, HTML5 และสามารถเขียน jQuery, SCSS, ReactJS, AngularJS, 
Bootstrap ได้ 

  มีความรู้เรื่อง UX/UI และสามารถออกแบบ User Interface ได้ 

  มีความรู้เกี่ยวกับ Library หรือ API ของ Third Party เช่น Facebook API, Google API เป็นต้น 

  สามารถเรียกใช้งาน Push Notification ได้จาก Software ประเภทต่างๆ เช่น Firebase หรืออื่นๆ 

  มีความสามารถในการใช้งาน ดัดแปลง CMS ชื่อดังได้ เช่น WordPress, Magento และสามารถเขียน 
Website Template ขึ้นมาใช้งานเองได้จาก Graphic Mock-up ที่ออกแบบเอง 

  สามารถเขียน Extension หรือ Plug-in ของ WordPress หรือ CMS ตัวอื่นๆ ได้ 
 

 



 

ตำแหน่ง : Senior Developer 3 อัตรา 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

  จบปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์เขียนโปรแกรม 3-4 ปีขึ้นไป 

  สามารถออกแบบสถาปัตยกรรม software ในรูปแบบที่เหมาะสมได้ เช่น N-Tier design, API, UML 
Design 

  สามารถเขียนโปแรกรมได้หลายภาษา เช่น .NET C#, Java, PHP เป็นต้น 

  สามารถเขียนโปรแกรมในรูปแบบ N-Tier และ MVC ได้ 

  สามารถเขียนโปรแกรมได้ทั้ง frontend, backend, web service 

  มีประสบการณ์ในการเขียน unit test และการทำ test case ต่างๆ ทั้งแบบ manual และแบบ 
automated 

  สามารถออกแบบระบบฐานข้อมูล เขียน store procedure และการออกแบบเพื่อ scale ระบบให้มี
ขนาดใหญ่ได้ 

  สามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมให้ทำงานในลักษณะ micro-service ได้ 

  สามารถ review source code ของ programmer ในทีม เพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพทีมที่ดีขึ้น 
 

 

ตำแหน่ง : Senior Business Analyst  3 อัตรา 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

  จบทางด้านสายคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ หรือจะจบอะไรก็ได ้ไม่ใช่ปัญหา ขอให้ชอบเรื่องที่เกี่ยวกับ
รายละเอียดของาน อยากพัฒนาตัวเอง ได้หมด และมีประสบการณ์ทางด้าน BA หรือ SA มาไม่น้อยกว่า 3-
5 ปี 

  มีประสบกาาณ์ในการเขียนโปรแกรมมาไม่น้อยกว่า 1-2 ปี 

  มีความสามารถในการฟังเป็นพิเศษ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเล่า business flow ให้ฟังได้ และสามารถเก็บ
รายละเอียดตั้งคำถามต่าง ๆ กับลูกค้าได้ตรงประเด็นภายในระยะเวลาที่จำกัด 

  เรียนรู้ business ของลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
เพื่อให้ software ของลูกค้า เป็นรูปธรรมขึ้นมาได้จริงๆ 

  สามารถเขียน business flow ของลูกค้า หรือเขียน flow chart การทำงานในขั้นตอนต่าง ๆ ได้ 

  สามารถออกแบบ mockup software ให้กับลูกค้าด้วยเครื่องมือสำหรับการออกแบบ mockup ได้ 
และเคยออกแบบ UX/UI ของ software และมีความรู้ และประสบการณ ์UX/UI เป็นอย่างดี 

  สามารถออกแบบ test case software ได้เป็นอย่างดี 

  สามารถทำเอกสารการส่งมอบงาน เอกสารการจัดเก็บความต้องการ เอกสารทางเทคนิคอื่น ๆ ได้ จัดทำ 
presentation ได้ สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้อย่างคล่องแคล่ว 



  สามารถกำหนดรูปแบบการทำงาน ระยะเวลาดำเนินการ และขอบเขตของงานได้ 

  มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน พร้อมเป็นหลักให้กับคนในทีมเพื่อนำพาให ้software ไปสู่ความสำเร็จได้ มี
ความรับผิดชอบสูงมาก มีความเชื่อมั่นในตัวเอง และพร้อมรับฟังเพื่อปรับข้อบกพร่องอยู่ตลอดเวลา เป็น
ตัวเชื่อมที่สำคัญระหว่างลูกค้า และทีม programmer 

 

 

ตำแหน่ง : Senior Mobile Developer 2 อัตรา 

ณสมบัติผู้สมัคร 

  จบปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อายุไม่เกิน 30 ปี มีประสบการณ์ในการพัฒนา 
iOS/Android มาแล้ว 3-4 ปี 

  สามารถเขียนโปรแกรมแบบ Native บน iOS ด้วยภาษา Swift หรือ Android ด้วยภาษา Java, Kotlin 

  สามารถเขียน code pattern design ในรูปแบบ MVC, MVVM สำหรับ iOS หรือ MVC, MVP สำหรับ 
Android 

  มีประสบการณ์ในการใช้งาน RESTFul Web Services และมีความเข้าใจใน JSON หรอื XML 

  มีความรู้ และความเข้าใจ และสามารถใช้งาน API จากระบบต่าง ๆ ได้เช่น Firebase, Retrofit 2.0, 
Recycle View 

  มีความเข้าใจในการใช้งาน version control เช่น Git, Jenkins และมีประสบการณ์ในสภาพแวดล้อม
การทำงานแบบ AGILE 

  สามารถออกแบบ UX/UI ได้เป็นอย่างดี 

  สามารถออกแบบสถาปัตยกรรม software ได้ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้ 

  สามารถ review source code ของคนในทีมได้ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพทีมให้ดีขึ้น 

  มีใจรักในการสอนงานคนในทีม เพื่อสร้างทีมที่มีคุณภาพ มีความสุขในการทำงานร่วมกันภายในทีม มี
ทันศนคติในการทำงานดีเยี่ยม น้อมรับคำติชมจากลูกน้องในทีม และพร้อมจะพัฒนาไปพร้อม ๆ กับทีม 
programmer ด้วยกัน 
 

 

ตำแหน่ง : Mobile Programmer 5 อัตรา 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

  ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการพัฒนา iOS/Android หรือเคย
ทำ project จบทางด้าน mobile มา 

  สามารถเขียนโปรแกรมแบบ Native บน iOS ด้วยภาษา Swift หรือ Android ด้วยภาษา Java, Kotlin 

  หากเพิ่งเรียนจบ ควรเคยทำ project เขียน ios หรือ android มาก่อน พร้อมมีตัวอย่างงานมาให้ดู 

  ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และการออกแบบ 
 

 



ตำแหน่ง : System Analyst 3 อัตรา 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

  ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานด้านเขียนโปรแกรมมาไม่น้อย
กว่า 5-6 ปี 

  สามารถออกแบบ API, class diagram สำหรับการทำงานของ aoftware เพื่อให้ module software 
สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  สามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างชำนาญ เช่นภาษา .NET C#, Java, PHP เป็นต้น 

  สามารถเขียนโปรแกรมแบบ full stack ได้ทั้ง frontend, backend, web service, class library 

  สามารถเขียน unit test, test case ได้อย่างคล่องแคล่ว และสามารถเขียน UI robot framework 
script สำหรับทดสอบการกรอกข้อมูลจากหน้า UI ได้แบบ automated 

  สามารถทำงานในรูปแบบ Agile 

  สามารถวางแผนงานการพัฒนาโปรแกรม และแบ่งงานให้กับคนในทีมได้อย่างเหมาะสม 

  สามารถทำ coder review ให้กับคนในทีม และหาจุดบกพร่องของการทำงาน เพื่อพัฒนาคนในทีมได้ 

  สามารถเขียนเอกสาร technical ได้ เช่น เอกสาร software architecture, API, UML, Business 
flow, Work flow เป็นต้น 

  รู้จักเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมเป็นอย่างดี และสามารถค้นหาเครื่องมือในการทำงานใหม่ ๆ 
ได้ 

 

 


