บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและที่ต้ งั ของสถานประกอบการ
ชื่อบริ ษทั :
สถานที่ต้ งั :

บริ ษทั คิวท์ซอฟท์เทค จากัด
160/170-2 อาคารไอทีเอฟ-สี ลมพาเลส ชั้น 13 ถนนสี ลมแขวงสุ ริยวงศ์
เขตบางรัก กรุ งเทพ 10500
เบอร์ โทรติดต่อ : 02-679-8855,088-022-9400
อีเมล์ :
info@cubesofttech.com
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริ การหลักขององค์กร
บริ ษทั คิวบ์ ซอฟท์เทค จากัด เป็ นบริ ษทั พัฒนาซอฟท์แวร์ นวัตกรรมที่มีคุณภาพสู ง เป็ น
บริ ษ ัท มื อ อาชี พ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารธุ ร กิ จ ด้า นเว็บ ไซต์ แ ละการพัฒ นาซอฟต์ แ วร์ ด้ว ย Java, .NET
Technology, รับออกแบบเว็บไซต์, พัฒนาโปรแกรมขององค์กร , การให้คาปรึ กษาด้านเทคโนโลยี
และการบรู ณ าการมี บริ ก ารที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก แง่ มุ ม ของการพัฒ นาตั้ง แต่ ต้น จนจบ โดยการท า
โครงการร่ วมกับทีมพัฒนาภายนอกที่มีศกั ยภาพอย่างสมบูรณ์
คิวบ์ ซอฟท์เทค เชี่ยวชาญในการให้บริ การ :
 IT Staff บริ การ Outsourcing
 ที่ปรึ กษาด้าน IT สาหรับลูกค้าขนาดเล็ก ขนาดกลาง
 พัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน่ ให้กบั ลูกค้า ทั้งกับเอกชน และ หน่วยงานของรัฐ
ผูเ้ ชียวชาญด้านเทคโนโลยี :
 Website Development : Web Programming Language Java , J2EE , JSP , Servlet
ASP.NET , VB , VC# , PHP , HTML , AJAX , JQuery , XML
 Enterprise Technology : UML , RUP , SOA Web2.0 , SOAP , Web Service
 Database Technology : Oracle , MySQL , SQL SERVER , DB2 , Sybase , Postgre SQL
 Smartphone / Tablet : Phone , IPad , Andriod , J2ME , BB

3.3 รู ปแบบการจัดการองค์การและการบริ หารงานขององค์กร
Project Manager

System Analyst

Java Team

Android Team

IOS Team

.NET Team

รู ปที่ 3.1 รู ปแบบการจัดการองค์การและการบริ หารงานขององค์กร
บริ ษทั คิวบ์ ซอฟท์เทค จากัด เป็ นบริ ษทั เอกชนขนาดเล็ก การบริ หารงานจะทาโดยเจ้าของ
บริ ษทั ซึ่ งเป็ น Project Manager และพนักงานที่มีตาแหน่ง SA (System Analyst) จากนั้นก็แบ่ง
พนักงานออกเป็ นทีมเพื่อดูแลงานแต่ละโครงการซึ่ งแบ่งตามแพลทฟอร์ มของซอฟท์แวร์
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ตาแหน่ ง Java Developer แผนกไอที ณ บริ ษทั คิ วบ์ ซอฟท์เทค จากัด งานที่ ได้รับ
มอบหมายนั้นเป็ นซอฟต์แวร์ ประเภทเว็บแอปพลิ เคชัน่ โดยหัวข้อการทางานคือ สร้าง Demo ของ
เว็บ E-service ระบบสารสนเทศทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม และ Demo ของเว็บ SCG เพื่อนาไป
เสนอขาย และเข้าร่ วมที่ประชุมในการนาเสนอโดยใช้ Power Point และเครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนา
คือ ภาษา Java สาหรับควบคุมการทางาน ในส่ วนของการแสดงผลหน้าเว็บ ใช้ภาษา HTML, JSP,
jQuery ในส่ วนของการดึ งข้อมูลจากฐานข้อมูลใช้ภาษา SQL ส่ วน framework ที่ใช้คือ Spring,
Struts 2 และ Hibernate
3.5 ชื่อและตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา
 ชื่อ นายศรี วชิ ยั ปรัตถจริ ยา
 ตาแหน่ง Project Manager
 แผนก Software Development
 เบอร์ 088-8988870
 เมล srivichai.p@cubesofttech.com
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
ระหว่างวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนิ นงาน
3.7.1 รวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูลของโครงงาน
ศึ ก ษาแนวความคิ ด และกระบวนการท างานของบริ ษ ัท กับ พนัก งานที่ ป รึ ก ษา
รวมถึงสอบถามถึงความต้องการของระบบใหม่ที่ยงั ไม่มีในระบบเก่า
3.7.2 วิเคราะห์ระบบงาน
การวิเคราะห์ระบบงานจะทาได้เริ่ มจากสอบถามความต้องการของผูใ้ ช้ เดิมที่มีอยู่
ว่า เป็ นแบบไหนโดยจัดบันทึ ก เป็ นข้อๆเพื่ อให้ง่า ยต่ อการนาไปต่ อการนาไปสร้ า งและ
พัฒนาเว็บไซต์
3.7.3 ออกแบบระบบงาน
การออกแบบระบบงานในทีมจะมี 5 คน แบบงานกันทาโดยเริ่ มจากคนละ 1 ส่ วน
ของระบบเพื่อเรี ยนรู ้การทางานและเข้าใจการทางานของโปรแกรม ร่ วมไปถึงเป็ น Tester
ค่อยตรวจสอบโปรแกรมและจัดการ ข้อผิดพลาด ที่เกิดขึ้นจากโปรแกรมอีกด้วย และเมื่อ
งานของแต่ละคนเสร็ จเรี ยบร้อย หัวหน้า หรื อพี่เลี้ยงก็จะมอบหมายงานต่อไปให้
3.7.4 จัดทาหรื อพัฒนาระบบ
ระบบช่ วยเหลื อ การจัดการข้อมู ลพนัก งาน จะถู กพัฒนาด้วยภาษา Java Ajax
JavaScript Jquery HTML CSS Boostrap SQL โดยใช้ Framework ของ Java Hibernate
Struts2 และการเขียนเว็บแบบ MVC คือการแยก MODEL VIEW CONTROLLER และ ใช้
SVN ในการ Update Code ให้ทุกคนในทีมโดยเริ่ มจากการทาส่ วนของ VIEW เป็ นอันดับ
แรกเพื่อให้ได้หน้าจอ ตามที่ผูใ้ ช้ตอ้ งการ และ จากนั้นก็สร้ าง MODEL เพื่อติดต่อกับ
ฐานข้อมูล และ ท้ายสุ ดคือ Controller / Action ที่ควบคุมการทางานต่างๆของหน้าเว็บ
3.7.5 ทดสอบและสรุ ปผล
โปรแกรมสามารถประมวลผล และทางานได้ตามความต้องการของผูใ้ ช้โดยมีการ
เพิ่มการทางานของระบบ ใหม่ ๆลงไปให้โปรแกรม ที่ เดิ มไม่ มีอยู่รวมไปถึ งการเปลี่ ย น
หน้าจอเพิมความสวยงามมากขึ้นและ ติดตามตรวจสอบข้อผิดพลาดจนกระทั้งเสร็ จสิ้ นการ
ปฏิบตั ิสหกิจ

3.7.6 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
1.รวบรวมความต้องการ
2.วิเคราะห์ระบบ
3.ออกแบบระบบ
4.พัฒนาระบบ
5.ทดสอบระบบ
6.จัดทาเอกสาร

ม.ค.60

ก.พ.60

มี.ค.60

เม.ย.60

3.8 อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้
3.8.1 Hardware
 Notebook Dell
 Processer Intel(R) Core(TM) i7-6500U CPU @2.50GHz 2.59GHz
 Ram 8.00 GB
3.8.2 Software
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Programming Language : Java , JSP , Javascript , CSS
Database : php MyAdmin
Server : Tomcat 8
Java Framework : Spring , Struts 2 , Hibernate
CSS Framework : BootStrap
Browser : Google Chrome
Integrated Development Environment : Eclipse
Version Control : SVN

