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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้ งั ของสถานประกอบการ
สถานประกอบการ

:

ที่ต้ งั

:

หมายเลขโทรศัพท์
เว็บไซต์

:
:

บริ ษทั คราทอส จํากัด
(Kratos Co.,Ltd.)
968 อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น 5
ถนนพระรามที่ 4 แขวงสี ลม
เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
0-2687-5188,0-2637-5000 ต่อ 118
http://www.kratos.co.th

รู ปที่ 3.1 บริ ษทั คราทอส จํากัด
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3.2 ลักษณะของสถานประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั คราทอส จํากัด ก่อตั้งเพื่อ ปฏิบตั ิงาน สนับสนุ น การบริ การตามที่ได้รับมอบหมาย
จากบริ ษทั จนเสร็ จสิ้ นขบวนการบริ การ รั บผิดชอบงานด้านธุ รการ เอกสารต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ
กระบวนการขาย ประสานงานด้านการขายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่
ได้รับมอบหมายจากผูบ้ ริ หารและลูกค้าซัพพลายเออร์ บริ ษทั คราทอส จํากัด ได้รับการยอมรับใน
ฐานะ บริ ษ ทั บ่ ม เพาะธุ รกิ จนวัตกรรมและ บริ ษ ทั ผูถ้ ื อหุ ้น บริ ษ ทั คราทอส จํา กัด จะให้ค วาม
ช่วยเหลือ บริ ษทั ในเครื อผ่านเครื อข่ายโดยใช้ประสบการณ์และความสัมพันธ์ สามารถที่จะยกระดับ
ประสบการณ์ เหล่านั้นในนามของ บริ ษทั ในเครื อ คนและองค์กรจะเป็ นตัวแทนของพันธมิตรทาง
ธุ รกิจที่เหมาะสําหรับผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งการเริ่ มต้นและขยายธุ รกิจใหม่ บริ ษทั ในเครื อจะได้รับ
การยอมรับว่าเป็ นผูน้ าํ ในอุตสาหกรรมของตน
3.3

รูปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

รู ปที่ 3.2 แผนผังองค์กรบริ ษทั คราทอส จํากัด
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3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ชื่อ - นามสกุล
แผนก
ตําแหน่ง
ลักษณะงาน

นายศักดิ์ชยั ชาวเชียงขวาง
ไอที
โปรแกรมเมอร์
เขียนโปรแกรมแอพพลิเคชัน่ บนมือถือแอนดรอยด์

ชื่อ - นามสกุล
แผนก
ตําแหน่ง
ลักษณะงาน

นายรชต สัมพันธ์สุวรรณ
ไอที
โปรแกรมเมอร์
เขียนโปรแกรมแอพพลิเคชัน่ บนมือถือแอนดรอยด์

3.5 ชื่ อและตําแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่อ – นามสกุล
แผนก
ตําแหน่ง
E – mail
ชื่อ – นามสกุล
แผนก
ตําแหน่ง
E – mail

นายธงชัย โตประเสริ ฐ
ไอที
ผูจ้ ดั การฝ่ ายไอที
thongchai@barawindsor.com
นายจิรายุ คําศิริ
ไอที
programmer specialist
jirayu@barawindsor.com

3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
• ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 15 สัปดาห์
• ตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 25 สิ งหาคม พ.ศ. 2560
• วันเวลาในการปฏิบตั ิงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
ในการพัฒนาโปรแกรมแอพพลิเคชัน่ ดู กล้องวงจรปิ ดบนมือถือระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
คณะผูจ้ ดั ทําได้วางแผนดําเนินงานไว้ดงั นี้
3.7.1 รวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูลของโครงงาน ที่เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม
แอพพลิ เคชัน่ ดู กล้องวงจรปิ ดบนมือถื อระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์ โดยศึกษาจากปั ญหาและหา
วิธีแก้ไขปั ญหา เพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
3.7.2 วิเคราะห์ระบบงาน ต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมแอพพลิเคชัน่ ดูกล้องวงจรปิ ด
บนมือถือระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ โดยวิเคราะห์หาวิธีที่ง่ายและรวดเร็ วที่สุดในการพัฒนาและ
ยังครอบคลุมตรงตามความต้องการของระบบ
3.7.3 ออกแบบระบบ โดยการนํา ข้อ มู ล ที่ ร วบรวมและวิ เ คราะห์ ไ ด้ม าจัด ทํา การออก
แบบอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับระบบงานเดิม เพื่อที่จะดูแลจัดการได้ง่าย
3.7.4 พัฒ นาระบบ โดยพัฒ นาโปรแกรมแอพพลิ เ คชั่ น ดู ก ล้ อ งวงจรปิ ดบนมื อ ถื อ
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ ตามความต้องการของระบบอย่างครบถ้วน
3.7.5 ทดสอบและสรุ ป ผล โดยได้นาํ แอพพลิ เคชั่นที่ พ ฒ
ั นาเสร็ จสมบู รณ์ ม าทดสอบหา
ข้อผิดพลาดและแก้ไข
3.7.6 จัดทําเอกสาร คู่มือในการใช้แอพพลิเคชัน่ ดูกล้องวงจรปิ ดบนมือถื อระบบปฏิบตั ิการ
แอนดรอยด์
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ตารางที่ 1.1 แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พ.ค.60

มิ.ย.60

ก.ค.60

ส.ค.60

รวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ระบบ
ออกแบบระบบ
จัดทําหรื อพัฒนาระบบ
ทดสอบและสรุ ปผล
จัดทําเอกสาร

3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.8.1 คุณสมบัติของฮาร์ ดแวร์
1. ฮาร์ ดแวร์ สาํ หรับผูพ้ ฒั นาระบบ
1.1 คอมพิวเตอร์ ที่ใช้พฒั นา
1.5.1 CPU Intel Core i7-6700HQ, 2.6GHz.
1.5.2 Hard Disk 1 TB.
1.5.3 RAM 16 GB.
1.2 Smart Phone ที่ใช้ประกอบการพัฒนา
1.2.1 หน่วยประมวลผล: ARM MTK MT6753 Octa Core 1.3 GHz
1.2.2 RAM 2GB.
1.3 เครื่ องบันทึกวิดีโอแบบดิจิตอล (DVR)
1.3.1 รุ่ น DH-DVR504
1.3.2 4 Channel
1.3.3 Hard Disk 500 GB.
1.4 กล้องวงจรปิ ด
1.4.1 รุ่ น HAC-HDBW3231E-Z
1.4.2 Full HD
2.

ฮาร์ ดแวร์ สาํ หรับผูใ้ ช้ระบบ
2.1 Smart Phone
2.1.1 หน่วยประมวลผล: Dual Core 1 GHz หรือสูงกว่า

34

3.8.2 คุณสมบัติของซอฟต์แวร์
1. ซอฟต์แวร์ สาํ หรับผูพ้ ฒั นาระบบ
1.1 คอมพิวเตอร์ ที่ใช้พฒั นา
1.1.1 Microsoft Windows 10 Home v.1703
1.1.2 Android Studio v.2.3.3
1.1.3 Genymotion v.2.10.0
1.1.4 Adobe Photoshop CC 2015 v.2015.0.0
1.1.5 Postman v.5.2.0
1.2 Smart Phone ที่ใช้ประกอบการพัฒนา
1.2.1 ระบบปฏิบตั ิการ Android API 22 (LOLLIPOP_MR1)
2.

ซอฟต์แวร์ สาํ หรับผูใ้ ช้ระบบ
2.1 Smart Phone
2.1.1 ระบบปฏิบตั ิการ Android API 16 (JELLY_BEAN) หรื อสู งกว่า

