3.1

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ชื่ อและทีต่ ้ังของสถานประกอบการ
ชื่อสถานที่ประกอบการ (ภาษาไทย) : บริ ษทั เอ็มเอ็ม อัลไลอันซ์ จากัด
(ภาษาอังกฤษ) : MM Alliance Co., Ltd.
ที่อยูส่ ถานประกอบการ
: 43 อาคาร ไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ชั้น 17
ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขตสาทร
กรุ งเทพมหานคร 10120
อีเมล
: info@myxcaliber.com
โทรศัพท์
: 02-2673 9512

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ บริ ษทั เอ็มเอ็ม อัลไลอันซ์ จากัด
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รู ปที่ 3.2 แผนที่ต้ งั บริ ษทั เอ็มเอ็ม อัลไลอันซ์ จากัด

3.2

ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
3.2.1 เกี่ยวกับ บริ ษทั เอ็ม เอ็ม อัลไลอันซ์ จากัด
บริ ษทั เอ็ม เอ็ม อัลไลอันซ์ จากัด ปั จจุบนั จดทะเบียน 20 ล้านบาท บริ ษทั ดาเนิ น
ธุ รกิ จด้วยความมุ่งมัน่ ในการสร้ างการระบบการจองห้องพัก และการให้บริ การที่ ดีที่ สุด
เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ บริ ษทั จึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสรรหาเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มารองรับการทางานมารองรับองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
3.2.2 บริ การของบริ ษทั เอ็ม เอ็ม อัลไลอันซ์ จากัด
บริ ษทั มีการบริ การให้กบั ลู กค้าครบทุกวงจรทั้งในเรื่ องการจองโรงแรม การเปิ ด
เว็บไซต์เพื่อตอบสนองความต้องการข้องลูกค้าที่ตอ้ งการเว็บไซต์ในการโปรโมทของตัว
โรงแรม และยังคอยแก้ไขและอัพเดทเว็บ ไซต์อยู่ตลอดเมื่ อลู กค้า ต้องการเปลี่ ย นแปลง
ข้อมูลห้องหรื อเว็บไซต์ จองลูกค้าทั้งในด้านการใช้งาน การแก้ไขปั ญหา และเพื่อศักยภาพ
ในการแข่งขันเพื่อรองรับการเติบโตของโลกธุ รกิ จทั้งในปั จจุบนั และอนาคต การบริ การ
สามารถดูแลและให้คาแนะนาด้านไอที

3.3

รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
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ตาแหน่ งงานและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 นาย วัชรเดช ศิริจรรยาพงษ์
ตาแหน่งงาน : พัฒนาเว็บไซต์
ลักษณะงาน : ทาการออกแบบเว็บไซต์และสร้างธี มขึ้นมาใหม่แก้ไข
ข้อมูลจากลูกค้า
3.4.2 นาย พีรกิต
อ่าสอาด
ตาแหน่งงาน: พัฒนาเว็บไซต์
ลักษณะงาน : ทาการออกแบบเว็บไซต์และสร้างธี มขึ้นมาใหม่แก้ไข
ข้อมูลจากลูกค้า

3.5

ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
นางสาว สุ ภสั สรา ลู่บุญเกรี ยงไกร
ตาแหน่ง: Web Design

3.6

ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ระยะเวลา 16 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2560 ถึง 28 เมษายน 2560

3.7

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 ศึ ก ษาแนวความคิ ด และกระบวนการท างานของบริ ษ ัท กับ พนัก งานที่ ป รึ ก ษา
รวมถึงทฤษฎีที่จาเป็ นต่อการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
3.7.2 รวบรวมข้อมูลและความต้องการทางด้านเว็บไซต์จากพนักงานที่ปรึ กษา
3.7.3 วิเคราะห์ความต้องการและกาหนดขอบเขตของเว็บไซต์
3.7.4 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดนใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2015 ใน
การทารู ปแบบต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์
3.7.5 นาเว็บไซต์ที่ได้ออกแบบส่ งให้กบั พนักงานที่ปรึ กษาและตรวจสอบและให้
คาแนะนาเป็ นระยะ
3.7.6 ปรับปรุ งการออกแบบเว็บไซต์ตามที่พนักงานที่ปรึ กษาแนะนา เพื่อให้ได้เว็บไซต์
ที่ตรงตามความต้องการ
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3.7.7 นาเสนอเว็บไซต์ อธิบายแนวความคิดในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

ตาราง 3.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
มกราคม
1. วางแผนการดาเนินงานโครงการ
2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิด
3. ออกแบบโครงงาน
4. จัดทาโครงงาน
5. ตรวจสอบโครงงาน
6. จัดทาเอกสาร
3.8

กุมภาพันธ์ มิถุนายน เมษายน

อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.8.1 คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์
3.8.1.1 ฮาร์ดแวร์สาหรับผูพ้ ฒั นาเว็บไซต์
1. CPU Core i7 (I7-3615QM) @2.70 GHz.
2. Solid state drive 240 GB.
3. RAM 8 GB.
3.8.1.2 ฮาร์ดแวร์สาหรับผูใ้ ช้งานเว็บไซต์
1. CPU Core i3 หรื อสู งกว่า
2. Hard Disk 60GB. หรื อมากกว่า
3. RAM 2 GB. หรื อมากกว่า
3.8.1.3 ฮาร์ดแวร์สาหรับเครื่ องเซิฟเวอร์
1. CPU Core i7 (I7-3615QM) @2.70 GHz.
2. Hard disk 500 GB.
3. RAM 4 GB.
4. Microsoft Sql Server 2012 Express
3.8.2 คุณสมบัติของซอฟต์แวร์
3.8.2.1 ซอฟต์แวร์สาหรับผูพ้ ฒั นาเว็บไซต์
1. Microsoft window 10 pro
2. Visual Studio 2015 pro
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3.
4.
5.
3.8.2.2
1.
2.
3.8.2.3
1.
2.
3.
4.

Google Chrome
FileZilla
Microsoft SQL Server 2014 Express
ซอฟต์แวร์สาหรับผูใ้ ช้งานเว็บไซต์
Microsoft window 7 หรื อสู งกว่า
Google Chrome 58.0.3029.110 (64-bit)
ซอฟต์แวร์สาหรับเครื่ องเซิฟเวอร์
CPU Core i7 (I7-3615QM) @2.70 GHz.
Hard disk 500 GB.
RAM 4 GB.
Microsoft SQL Server 2014 Express

