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วนัท่ี 11 มีนำคม 2564 

เรือ่ง ขอควำมอนเุครำะหร์บัสมคัรนกัศกึษำฝึกงำน 

เรยีน คณุรชัน ู

สิง่ที่สง่มำดว้ย หนงัสอืแนะน ำบรษัิทและตวัอยำ่งผลงำนบรษัิท 

 บริษัท เอไจล ์แร็พ จ ำกัด ไดเ้ปิดโครงกำรรบันักศึกษำฝึกงำน เพื่อเปิดโอกำสใหน้ักศึกษำไดน้ ำควำมรูท้ี่ไดจ้ำก
หอ้งเรยีนมำใชใ้นกำรปฏิบตัิงำนจรงิ เพื่อพฒันำทกัษะในกำรเรยีนรูแ้ละแกไ้ขปัญหำเฉพำะหนำ้ในระหวำ่งกำรฝึกปฏิบตัิงำน ซึง่
เป็นประโยชนต์่อกำรท ำงำนในอนำคต และเป็นช่องทำงหนึ่งในกำรเตรียมควำมพรอ้มของนกัศึกษำ โดยทำงบริษัทมีควำม
ประสงคข์อรบันกัศกึษำฝึกงำน ในต ำแหนง่ตอ่ไปนี ้

1. นกัวิเครำะหแ์ละออกแบบระบบ (SA) 
2. นกัพฒันำระบบ (Programmer) 
3. นกัวิเครำะหธ์ุรกิจ (BA) 
4. เจำ้หนำ้ที่สนบัสนนุ (Admin) 

 ทำงบรษัิทฯ จึงใครข่อควำมอนเุครำะหจ์ำกทำงมหำวิทยำลยั ในกำรประชำสมัพนัธร์บัสมคัรนกัศึกษำฝึกงำน โดยขอ
ควำมกรุณำแจ้งควำมจ ำนงตอบรบักำรส่งนักศึกษำฝึกงำนมำที่ นำงสำวดวงกมล ไชยเบญจพล ผูจ้ัดกำรฝ่ำยขำยและ
รบัผิดชอบดแูลกำรรบันกัศกึษำฝึกงำน บรษัิท เอไจล ์แรพ็ จ ำกดั เลขที่ 22/20-21 ซอยงำมวงศว์ำน 43 แยก 2-22 (ชินเขต1/22) 
ถนนงำมวงศว์ำน แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210 หมำยเลขโทรศพัท ์ 08 6555 2177 หมำยเลขโทรสำร  
0 2024 9755 หรอืทำง E-Mail: duangkamol@agilerap.com 
 บรษัิท เอไจล ์แรพ็ จ ำกดั หวงัเป็นอยำ่งยิ่งวำ่จะไดร้บัควำมอนเุครำะหจ์ำกทำงมหำวิทยำลยัดว้ยดี และขอบพระคณุ
อยำ่งยิ่งมำ ณ. โอกำสนี ้
 

 จึงเรยีนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนเุครำะห ์
  

 
  ขอแสดงควำมนบัถือ 
  
 

   (ดวงกมล ไชยเบญจพล)  
                 ผูจ้ดักำรฝ่ำยขำย และดแูลนกัศกึษำฝึกงำน 

                บรษัิท เอไจล ์แรพ็ จ ำกดั 
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ต ำแหนง่งำนท่ีรบัสมคัรและคณุสมบตันิกัศกึษำฝึกงำน 
1. ต ำแหนง่งำน 

1.1. ต ำแหน่งนักวิเครำะหแ์ละออกแบบระบบ (SA) 

 หนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ: ศกึษำวิเครำะห ์และออกแบบระบบกำรท ำงำนของ software ใหต้รงตำม business ที่ลกูคำ้

ตอ้งกำร ออกแบบฐำนขอ้มูล ออกแบบหนำ้จอโปรแกรม และ ประสำนงำนกับทีม UX/UI Designer ใหค้  ำปรึกษำด้ำน

กระบวนกำรและโครงสร้ำ งระบบงำน รับผิดชอบ  กำรวำงแผน กำรมอบหมำย  กำรตรวจสอบ  และควบคุม

ทีมงำน (Programmer และ Tester) เพื่อใหท้ีมงำนสำมำรถท ำงำนไดต้รงตำมเวลำที่ตกลงกบัลกูคำ้ ทดสอบระบบงำนก่อนสง่

มอบใหก้บัลกูคำ้ จดัท ำเอกสำรเพื่อสง่มอบตำมที่ก ำหนด 

1.1.1. คณุสมบตัิทั่วไปผูฝึ้กงำน: 

 เพศ: ชำย 

 กำรศกึษำ: นกัศกึษำคณะวศิวกรรมศำสตร ์คณะวิทยำศำสตร ์สำขำที่เก่ียวขอ้ง 

 คณุสมบตัิอื่นๆ: มีควำมเพียร ควำมอดทน รกักำรเรยีนรู ้สำมำรถท ำงำนลว่งเวลำได ้

1.2. ต ำแหน่งนักพัฒนำระบบ (Programmer) 

 หนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ พัฒนำระบบตำมเอกสำรวิเครำะหแ์ละออกแบบระบบงำน ที่ไดร้บัมอบหมำย ทดสอบ

ซอฟตแ์วรเ์พื่อใหท้ ำงำนไดต้รงตำม Requirement 

1.2.1. คณุสมบตัิทั่วไปผูฝึ้กงำน: 

 เพศ: ชำย 

 กำรศกึษำ: นกัศกึษำคณะวศิวกรรมศำสตร ์คณะวิทยำศำสตร ์สำขำที่เก่ียวขอ้ง 

 คณุสมบตัิอื่นๆ: มีควำมเพียร ควำมอดทน รกักำรเรยีนรู ้สำมำรถท ำงำนลว่งเวลำได ้
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1.3. ต ำแหน่งนักวิเครำะหธุ์รกิจ (BA) 

 หนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ เก็บขอ้มูลเพื่อท ำกำรวิเครำะหธ์ุรกิจและควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ ออกแบบโปรแกรม ใหม้ี 

UX/UI ที่ดีต่อผูใ้ชง้ำน ออกแบบ Wireframe และ ท ำ Prototype จดัท ำเอกสำร requirement spec และ prototype จดัท ำ

เอกสำรควำมตอ้งกำรระบบและกำรทดสอบกำรยอมรบัระบบใหก้บัผูใ้ชง้ำน ฝึกอบรมกำรใชง้ำนระบบ 

1.3.1. คณุสมบตัิทั่วไปผูฝึ้กงำน: 

 เพศ: ชำย/หญิง 

 กำรศกึษำ: นกัศกึษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ คณะวิทยำศำสตร ์ คณะบรหิำรธุรกิจ คณะนเิทศศำสตร์

สำขำที่เก่ียวขอ้ง  

 คณุสมบตัิอื่นๆ: มีควำมเพียร ควำมอดทน รกักำรเรยีนรู ้สำมำรถท ำงำนลว่งเวลำได ้

1.4. ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่สนับสนุน (Admin) 

 หนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ: จดัท ำเอกสำรสนบัสนนุดำ้นกำรขำยและเอกสำรดำ้นจดัซือ้จดัหำ ประสำนงำนโครงกำรและ

ติดตำมสถำนะของโครงกำรเพื่อสง่มอบและลงรบัเอกสำรตำ่งๆ ลงบนัทกึขอ้มลูธุรกรรมเพื่อน ำสง่ใหเ้จำ้หนำ้ที่บญัชีกำรเงิน  

1.4.1. คณุสมบตัิทั่วไปผูฝึ้กงำน: 

 เพศ: ชำย/หญิง 

 กำรศกึษำ: นกัศกึษำคณะบรหิำรธุรกิจ คณะมนษุยศำสตร ์คณะบญัชี หรอืคณะอื่นๆ 

 คณุสมบตัิอื่นๆ: มีควำมเพียร ควำมอดทน ควำมละเอียดรอบคอบ รกักำรเรยีนรู ้ 

หลกัเกณฑก์ำรรบัสมคัรนกัศกึษำฝึกงำน 
1. เอกสำรแนะน ำตวันกัศกึษำฝึกงำน 

2. ส ำเนำใบแสดงผลกำรศกึษำฉบบัลำ่สดุ (Transcript) 

3. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 

ทัง้นีเ้มื่อทำงบรษัิทฯ ไดร้บัเอกสำรขำ้งตน้แลว้ จะมีกำรนดัสมัภำษณเ์พื่อพิจำรณำตอบรบันกัศกึษำเขำ้ฝึกงำนอีกครัง้ 


