(สํ าเนา)
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เรื"อง รับสมัครบุคคลเพือ" เป็ นพนักงานโครงการระบบออนไลน์ เพือ" การจัดการความรู้สุขภาวะ
ด้ ว ยโครงการระบบออนไลน์ เ พื อ การจั ด การความรู ้ สุ ขภาวะ มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานคริ น ทร์ มี ค วามประสงค์รั บ สมัค รสอบคัด เลื อ กพนัก งานโครงการฯ จํา นวน 2 ตํา แหน่ ง
ดังรายละเอียดต่อไปนี*
1. ตําแหน่ งทีจ" ะดําเนินการคัดเลือก (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
1.1 ตําแหน่งโปรแกรมเมอร์ จํานวน 1 อัตรา
1.2 ตําแหน่ง Graphic Designer จํานวน 1 อัตรา
2. กําหนดการคัดเลือก
ตั*งแต่วนั นี*จนถึง 17 ตุลาคม 2551
วันที 21 ตุลาคม 2551
วันที 24 ตุลาคม 2551
วันที 28 ตุลาคม 2551

รับสมัครงาน
ประกาศรายชือผูม้ ีสิทธิC
สัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชือผูผ้ า่ นการสอบ
สัมภาษณ์

3. สถานทีร" ับสมัคร
ผูป้ ระสงค์จะสมัคร ส่ ง Resume, Portfolio, ผลงานที"ผ่านมาเช่ น Source Code
ฯลฯ, หรืออืน" ๆทีต" ้ องการนําเสนอ ส่ งอีเมลมาที" staff@usablelabs.org เท่านัLน
ติดต่อสอบถามเพิมเติมได้ที UsableLabs ชั*น 3 ตึกอาคารบริ หารคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิท ยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
Website: http://usablelabs.org/jobs, e-mail: staff@usablelabs.org. โทร.074-287-971

โครงการระบบออนไลน์ เพือ การจัดการความรู้ สุขภาวะ

คุณสมบัตทิ วไป
ั
•

ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา แต่ต้องมีความสามารถด้ านการเขียนโปรแกรม (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

•

เพศหญิงหรื อชาย กรณีเป็ นเพศชาย ต้ องผ่านการเกณฑ์ทหาร

•

ทํางานโดยเน้ นความสําเร็ จของงานเป็ นตัวตัง1

รายละเอียดของงาน
•

เขียนโปรแกรมต่างๆ ตามที3ได้ รับมอบหมาย

•

พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน3

•

เทคโนโลยีที3ใช้ ทงหมดเป็
ั1
น Open Source Software

•

ทํางานเต็มเวลา (Full time)

คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ ง
•
•
•
•
•
•

รักและสนใจในการเขียนโปรแกรม
มีใจที3อยากทํางานสร้ างสรรค์สงั คมผ่านทาง IT
มีใจรักในการเรี ยนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยูเ่ สมอ
สามารถทํางานเป็ นทีมได้
สามารถทํางานได้ ภายใต้ ภาวะเร่งรี บและการกดดันของเวลา
ภาษาและเทคโนโลยี Ruby (Ruby on Rails), Python
(Django, Google App Engine), MySQL, Java, PHP

•
•
•

•
•

สนใจ Open Source Software
มีทศั นคติและความตังใจในการเขี
1
ยนโปรแกรม
สามารถเขียนโปรแกรมได้ หลายภาษาจะพิจารณา
เป็ นพิเศษ
ระบบปฏิบตั ิการที3ใช้ Ubuntu, Debian, FreeBSD
เครื3 องมือพัฒนา Vim, Subversion

อัตราค่ าจ้ าง
• ตามความสามารถ (โดยไม่น้อยกว่าองค์กรเอกชน)

สนใจสมัครงาน ส่ ง Resume, Portfolio, ผลงานทีผ่ านมาเช่ น Source Code ฯลฯ
หรื ออืนๆทีต้ องการนําเสนอ ส่ งอีเมลมาที staff@usablelabs.org เท่ านัน@ เพื3อพิจารณา
ในขันตั
1 นและจะเรี
1
ยกสัมภาษณ์ในภายหลัง
ติดต่อสอบถามเพิ3ม เติมได้ ที3 UsableLabs ชัน1 3 ตึกอาคารบริ หารคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตหาดใหญ่

ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

website: http://usablelabs.org/jobs, E-Mail: staff@usablelabs.org. โทร.074-287-971

โครงการระบบออนไลน์ เพือ การจัดการความรู้ สุขภาวะ

คุณสมบัตทิ วไป
ั
•

ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา แต่ต้องมีความสามารถด้ านการออกแบบเว็บไซต์ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

•

เพศหญิงหรื อชาย กรณีเป็ นเพศชาย ต้ องผ่านการเกณฑ์ทหาร

•

ทํางานโดยเน้ นความสําเร็ จของงานเป็ นตัวตัง2

รายละเอียดของงาน
•

สร้ างสรรค์งานศิลปะให้ กบั สือ5 ชนิดต่างๆ เช่นวารสาร นิตยสาร

•

เว็บไซต์ และงานกราฟิ กต่างๆ ตามที5ได้ รับมอบหมาย
•

คอมพิวเตอร์

วางแผนการดําเนินงานด้ านกราฟิ กในแต่ละโครงการที5

•

รับผิดชอบ
•

ออกแบบและวางโครงสร้ างของเว็บไซต์

•

ประสานงานร่วมกับทีมงานในส่วนต่างๆ อาทิเช่น ทมเนื 2อหา

เตรี ยมงานและออกแบบกราฟิ กโดยใช้
ศึกษาความต้ องการของผู้ใช้ และนํามาออกแบบ
เว็บไซต์

•

ศึกษาและเรี ยนรู้เทคโนโลยีที5ใช้ ออกแบบกราฟิ ก
อย่างสมํา5 เสมอ

ทีมโปรแกรมเมอร์ ทีมดูแลชุมชนเป็ นต้ น

•

ทํางานเต็มเวลา (Full time)

คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ ง
•
•
•
•

รักและสนใจในการออกแบบเว็บไซต์
มีใจที5อยากทํางานสร้ างสรรค์สงั คมผ่านทาง IT
สามารถทํางานเป็ นทีมได้
มีความสามารถในการสร้ างสรรค์กราฟิ กใหม่ๆ

•
•

•

มีทศั นคติและความตังใจในการออกแบบเว็
2
บไซต์
มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบเว็บไซต์จะ
พิจารณาเป็ นพิเศษ
สามารถทํางานได้ ภายใต้ ภาวะเร่งรี บและการ
กดดันของเวลา

อัตราค่ าจ้ าง
• ตามความสามารถ (โดยไม่น้อยกว่าองค์กรเอกชน)

สนใจสมัครงาน ส่ ง Resume, Portfolio, ผลงานทีผ่ านมาเช่ น Source Code ฯลฯ
หรื ออืนๆทีต้ องการนําเสนอ ส่ งอีเมลมาที staff@usablelabs.org เท่ านัน@ เพื5อพิจารณา
ในขันตั
2 นและจะเรี
2
ยกสัมภาษณ์ในภายหลัง
ติดต่อสอบถามเพิ5ม เติมได้ ที5 UsableLabs ชัน2 3 ตึกอาคารบริ หารคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตหาดใหญ่

ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

website: http://usablelabs.org/jobs, E-Mail: staff@usablelabs.org. โทร.074-287-971

