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DevOps Engineer 

 
บรษัิท AAPICO ITS จ ำกัด กอ่ตัง้ข ึน้เมือ่ปีพ.ศ. 2547 ด ำเนนิธุรกจิใหค้ ำปรกึษำ, ออกแบบและพัฒนำ software ดำ้น 
telematics  ผลติภัณฑแ์ละบรกิำรของเรำในปัจจบัุนประกอบไปดว้ย GPS navigation software และแผนที ่digital 
ประเทศไทยภำยใตเ้ครือ่งหมำยกำรคำ้ POWERMAP  ในสว่นของ mobile เรำม ีapp น ำทำงรถยนตช์ือ่ Galactio TH ให ้
ดำวน์โหลดไดฟ้รทีัง้จำก Play Store และ App Store  แลว้เรำยังม ีsoftware ส ำหรับชว่ยในงำนบรหิำรจัดกำรรถสง่สนิคำ้  
นอกไปจำกนี้ ดว้ยประสบกำรณ์และควำมเชีย่วชำญในดำ้นระบบภมูสิำรสนเทศ (GIS) และกำรวเิครำะหข์อ้มลูกำรจรำจร
โดยใช ้Big Data Analytics เรำไดเ้ริม่ใหบ้รกิำรเทคโนโลยสี ำหรับเมอืงอัจฉรยิะ (Smart City) กลุม่ลกูคำ้ของเรำมทีัง้
บคุคลทั่วไป ตัวแทนจ ำหน่ำย ลกูคำ้องคก์ร และหน่วยงำนภำครัฐ  
 
ตอนนี้เรำก ำลงัสรำ้งทมีใหมเ่พือ่พัฒนำ platform ตอ่ยอดจำกผลติภัณฑท์ีม่อียู ่โดยจะเนน้ไปทีก่ำรใหบ้รกิำรดำ้นแผนที่
ออนไลน์ ซึง่รวมถงึแอพมอืถอืดว้ย โดยทีล่กูคำ้เป้ำหมำยคอืกลุม่ธุรกจิดำ้น e-commerce, กำรบรกิำรจัดสง่สนิคำ้, กำร
ขนสง่ผูโ้ดยสำร และกำรบรหิำรจัดกำร Smart City 
 
หนา้ทีห่ลกั 

 รับผดิชอบ infrastructure ทัง้ local server และ Cloud รวมถงึ database system ในดำ้นควำมเสถยีร (24/7) ควำม

ปลอดภัย เพือ่รองรับผูใ้ชง้ำนจ ำนวนมำกในอนำคต 

 ออกแบบและจัดเตรยีม infrastructure ส ำหรับโปรเจ็คตต์ำ่งๆ 

 สรำ้ง tool ส ำหรับ deployment และ automation 

 ท ำงำนร่วมกับ developer ในกำรทดสอบ แกปั้ญหำ และ deploy ผลติภณัฑใ์หม ่

 

คณุสมบตั ิ

 จบปรญิญำตรหีรอืโทสำขำ Computer Engineering หรอื Computer Science 

 มปีระสบกำรณ์ท ำงำนอยำ่งนอ้ย 3 ปีข ึน้ไป 

 สำมำรถท ำงำนบน Unix หรอื Linux ได ้

 มปีระสบกำรณใ์ชง้ำน database และ SQL เชน่ MySQL, SQL Server, MongoDB หรอื PostgresSQL 

 คุน้เคยกับกำรใชง้ำน Cloud Platform เชน่ AWS, Azure หรอื Google Cloud Platform 

 สำมำรถเขยีน code และ script โดยใช ้Ruby, Python, JavaScript, Perl หรอื PHP 

 สำมำรถใชง้ำน automation management tool ตำ่งๆ เชน่ Chef, Ansible หรอื Puppet 

 คุน้เคยกับ encryption technology เชน่ PKI และ OpenSSL 

 คุน้เคยกับ network architecture ตำ่งๆ เชน่ DNS, TCP/IP, SNMP, QoS และ NTP 

 เชีย่วชำญในเรือ่งของ scalability technology เชน่ load balancing, CDN และ message queue 

 เขำ้ใจหลักกำรพืน้ฐำนของ Software Engineering กับ Software Release Management เป็นอยำ่งด ี

 เชีย่วชำญในกำรใช ้version control เชน่ Git หรอื Subversion เป็นอยำ่งด ี

 ถำ้เคยมปีระสบกำรณพั์ฒนำดว้ย Agile จะไดรั้บกำรพจิำรณำเป็นพเิศษ 

 สือ่สำรกับเพือ่นร่วมงำนไดด้ ีท ำงำนเป็นทมีได ้

 มคีวำมรับผดิชอบ สำมำรถแกไ้ขปัญหำได ้

 ชอบเรยีนรูแ้ละตดิตำมขำ่วสำรหรอืเทคโนโลยใีหม่ๆ  

 สำมำรถสือ่สำรเป็นภำษำอังกฤษไดบ้ำ้ง 

 

สวสัดกิารและรายละเอยีดตา่งๆ 

 เงนิเดอืนพจิำรณำตำมประสบกำรณแ์ละควำมสำมำรถ (35,000-70,000 บำท) 

 ประกันสังคม เบกิคำ่รักษำพยำบำล 

 ปรับเงนิเดอืนและโบนัสประจ ำปี 

 ออฟฟิสอยูต่ดิกับ BTS สถำนีชดิลม 

 เวลำท ำงำน จันทรถ์งึศกุร ์9:00 – 18:00 น. 

 
ถำ้คณุสนใจร่วมงำนกับเรำ ใหส้ง่ resume กับผลงำนทีเ่คยท ำ พรอ้มแนะน ำตัวสัน้ๆ มำทีอ่เีมล ์nattapol.s@aapico.com 
แลว้ทำงเรำจะตดิตอ่กลับไปครับ 
 


