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IT TEAM WANTED!! 
 

“บริษทั แมกซ์ เซฟวิง่ส์ (ประเทศไทย) จ  ำกดั”  บริษทัผูบุ้กเบิกดำ้นกำรพฒันำระบบโปรแกรม
บนเครือข่ำย Internet ในยคุแรกของประเทศไทย ตอ้งกำรรับสมคัรพนกังำนจ ำนวนมำก เพื่อ
พฒันำซอฟตแ์วร์ระบบ e-Document, e-Workflow, e-Signature, e-Security, e-Office, Mobile 

Office, Mobile Application & ERP ใหอ้งคก์รขนำดใหญ่ทั้งภำครัฐและเอกชน ดงัน้ี 
 

(1)  นักพฒันาโปรแกรม (SOFTWARE DEVELOPER/PROGRAMMER) 
 

มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรพัฒนำซอฟต์แวร์และปรับแต่งโปรแกรมของระบบ e-Document,  
e-Workflow, e-Signature, e-Security, e-Office, Mobile Office, Mobile Application & 
ERP ส ำหรับกำรใช้งำนผ่ำนเคร่ือง PC และ Smart Device/อุปกรณ์ Mobile อย่ำง Smart Phone และ 
Tablet ตำมควำมตอ้งกำรของหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนขนำดใหญ่  ผูส้มคัรตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

 
- จบปริญญำตรี สำขำ วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ข้ึนไป 
- สำมำรถเขียนโปรแกรมดว้ยภำษำ XML, HTML, .Net, Java, PHP, ASP, VB, หรือ C# ได ้ 
- มีควำมสำมำรถในกำรออกแบบและเขียนโปรแกรมให้ท ำงำนกบัฐำนขอ้มูล SQL Server, 

Oracle และ/หรือ MySQL 
- มี Logic ในกำรเขียนโปรแกรมท่ีดีและท ำงำนอยำ่งเป็นระบบ  
- มีใจรักในกำรร่วมสร้ำงสรรคซ์อฟตแ์วร์ใหเ้ป็นเลิศและมีมำตรฐำนท่ีดี 
- มีควำมขยนั อดทน ตรงต่อเวลำ รับผิดชอบต่องำนท่ีไดรั้บมอบหมำย ซ่ือสัตย ์ท ำงำนเป็น

ทีม และมีไหวพริบในกำรแกไ้ขปัญหำ 
- เงินเดือนจะพิจำรณำตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ และใหผ้ลตอบแทนสูงกว่ำมำตรฐำนไดห้ำก

พิสูจน์ตนเองไดว้ำ่มีควำมรู้ควำมสำมำรถดีเยีย่มในกำรท ำงำนในต ำแหน่งน้ี 
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(2)   นักวเิคราะห์และออกแบบระบบ 
 

มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรส ำรวจข้อมูลควำมตอ้งกำรของผูใ้ช้งำนเพื่อวิเครำะห์สรุป Requirement 

Specifications และออกแบบระบบส ำหรับกำรพฒันำซอฟต์แวร์และทดสอบโปรแกรมของระบบ  
e-Document, e-Workflow, e-Signature, e-Security, e-Office, Mobile Office, Mobile 
Application & ERP ส ำหรับกำรใช้งำนผ่ำนเคร่ือง PC และ Smart Device/อุปกรณ์ Mobile อย่ำง 
Smart Phone และ Tablet ตำมควำมตอ้งกำรของหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนขนำดใหญ่  ผูส้มคัรตอ้งมี
คุณสมบติั ดงัน้ี 

 
- จบปริญญำตรี สำขำ วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สำรสนเทศ

เพื่อกำรจดักำร (MIS)  หรือ เทคโนโลยสีำรสนเทศ (IT) ข้ึนไป 
- มีควำมสำมำรถในกำรส ำรวจ ศึกษำวิเครำะห์ควำมตอ้งกำรของผูใ้ช้งำน และออกแบบ

ระบบซอฟตแ์วร์และระบบฐำนขอ้มูล ประกอบรวมระบบ และทดสอบระบบโปรแกรม 
- มีควำมเขำ้ใจกลไกดำ้นกำรบริหำรงำนของงำนรำชกำรและเอกชนและดำ้นสำรสนเทศ 
- มีควำมคิดสร้ำงสรรค ์รอบคอบ เขำ้ใจกลไกกำรท ำงำนของโปรแกรมอยำ่งเป็นระบบ  
- มีควำมสำมำรถในกำรออกแบบระบบด้วยภำษำ UML และใช้โปรแกรม VISIO จดัท ำ

ห น้ ำ จ อ ต้ น แ บ บ  Use-Case Diagram, Flowchart/Business Flow Diagram แ ล ะ  E-R 
Diagram  

- สำมำรถวำงแผนกำรพฒันำซอฟตแ์วร์ดว้ย Ms. Project และบริหำรโครงกำรพฒันำระบบ
ไดเ้ป็นอยำ่งดี 

- มีควำมสำมำรถในกำรก ำหนดมำตรฐำนควบคุมคุณภำพกำรพฒันำและทดสอบโปรแกรม 
รวมถึงกำรก ำหนดแนวทำงในแกไ้ขขอ้บกพร่องของโปรแกรมท่ีทดสอบพบ 

- มี Logic ในกำรออกแบบระบบโปรแกรมและฐำนขอ้มูลใหส้ำมำรถประมวลผลไดอ้ยำ่งมี
ประสิทธิภำพ รวดเร็ว และปลอดภยั 

- มีใจรักในกำรร่วมสร้ำงสรรคซ์อฟตแ์วร์ใหเ้ป็นเลิศและมีมำตรฐำนท่ีดี 
- มีควำมขยนั อดทน ตรงต่อเวลำ รับผิดชอบต่องำนท่ีไดรั้บมอบหมำย ซ่ือสัตย ์ท ำงำนเป็น

ทีม และมีไหวพริบในกำรแกไ้ขปัญหำ 
- เงินเดือนจะพิจำรณำตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ และใหผ้ลตอบแทนสูงกว่ำมำตรฐำนไดห้ำก

พิสูจน์ตนเองไดว้ำ่มีควำมรู้ควำมสำมำรถดีเยีย่มในกำรท ำงำนในต ำแหน่งน้ี 
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(3)  เจ้าหน้าทีป่ฏิบัตกิารและบ ารุงรักษาระบบ  
 

เพ่ือสนับสนุน ช่วยเหลือ ใหก้ำรฝึกอบรม จดัท ำคู่มือกำรใชง้ำน และดูแลบ ำรุงรักษำระบบโปรแกรม
แก่ผูใ้ชง้ำนทั้งท่ีมีส ำนกังำนอยูใ่นเขตกรุงเทพมหำนครและต่ำงจงัหวดั ผูส้มคัรตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

 
- จบปริญญำตรี สำขำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, MIS, IT หรือ สำขำอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
- มีทกัษะในกำรใชโ้ปรแกรมแบบ Web-based  หรือ โปรแกรมท่ีใชง้ำนผำ่น Web Browser  
- มีควำมรู้พ้ืนฐำนท่ีจะเข้ำใจในกระบวนกำรบริหำรงำนต่ำงๆ ขององค์กร และสำมำรถ

ส ำรวจควำมตอ้งกำรของผูใ้ชง้ำนเพ่ือก ำหนดเป็นแนวทำงให ้SA และโปรแกรมเมอร์น ำไป
วิเครำะห์ ออกแบบ และเขียนโปรแกรมได ้

- มีไหวพริบในกำรแกไ้ขปัญหำ กำรส่ือสำร และน ำเสนอ หรือ จดัท ำเอกสำรประกอบกำร
ใชง้ำนระบบไดเ้ป็นอยำ่งดี 

- มีบุคลิกดี มนุษยสมัพนัธ์ดี และสำมำรถเป็นวิทยำกรในกำรฝึกอบรมผูใ้ชง้ำนได ้
- สำมำรถเดินทำงไปท ำงำนในต่ำงจังหวดัได้ หรือ ไปประจ ำหน่วยงำนภำยนอกเพ่ือ

สนบัสนุนกำรใชง้ำนระบบงำนได ้
- มีควำมขยนั อดทน รับผดิชอบต่องำนท่ีไดรั้บมอบหมำย และท ำงำนเป็นทีม 
- เงินเดือนจะพิจำรณำตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ และใหผ้ลตอบแทนสูงกว่ำมำตรฐำนไดห้ำก

พิสูจน์ตนเองไดว้ำ่มีควำมรู้ควำมสำมำรถดีเยีย่มในกำรท ำงำนในต ำแหน่งน้ี 
 
 
ผู้สนใจสมัครงาน โปรดส่งใบสมัครงาน ประวัติ พร้อมหลักฐานด้านการศึกษาและภาพถ่ายของท่านไปยัง
บริษัทฯ ได้ที่ E-mail: service@ecombot.com หรือ sale@cryptbot.com หรือ กรอกใบสมัคร Online ได้
โดยตรงที่เว็บไซต์ www.eofficeservice.com หรือ www. maxcyber.com  
 

หรือ ส่งโทรสารไปที่ 02-587-9388-89 หรือ โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-587-5400  ต่อ 
105, 200, 205  หรือ 087-719-0040, 089-699-1080, 081-490-8510  
 

หรือ ย่ืนสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ (ประเทศไทย) จ ากดั   
เลขที่ 11 ซ. รัชดาภิเษก 64  แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กทม. 10800 
(ดูแผนที่ที่ตั้งบริษัทฯ ได้ที่ “www.eofficeservice.com/map”) 


