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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่ อสถานประกอบการ
บริ ษทั พาราวินเซอร์ จากัด
สถานทีต่ ้งั
บริ ษทั พาราวินเซอร์ จากัด อาคารอื้อจือเหลียง 968
ถนน พระรามที่ 4 แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
เบอร์ โทรศัพท์
02-637-5000
เว็บไซต์
http://www.barawindsor.com/
แผนที่

รู ปที่ 3.1 แผนที่บริ ษทั พาราวินเซอร์ จากัด
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3.2 ลักษณะประกอบการผลิตภัณฑ์ การใช้ บริการหลังขององค์ กร
ดาเนิ นธุ รกิ จเป็ นตัวแทนจาหน่ ายสิ นค้า และให้บริ การ เช่ น รถยนต์โตโยต้า ศู นย์บริ การ
ซ่ อ มรถยนต์ และอะไหล่ ร ถยนต์ โ ตโยต้า สี พ่ น รถยนต์ อุ ป กรณ์ บ นโต๊ ะ อาหาร จัก รเย็บ ผ้า
อุตสาหกรรม เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย ต้องการรับสมัครพนักงานที่มี
ความรู ้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เพื่อรองรับการขยายงานดังนี้

รู ปที่ 3.2 หน้าเว็บไซต์ http://www.barawindsor.com/
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและบริหารงานองค์ กร

รู ปที่ 3.3 แผนผังองค์กร บริ ษทั คราทอส จากัด
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
1.
2.

ชื่อนักศึกษาสหกิจ : นายศรัณย์ ฤทัยวัฒน์
ตาแหน่ง : Programmer
ชื่อนักศึกษาสหกิจ : นายอดิศร แสงสวาสดิ์
ตาแหน่ง : Programmer

ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
1. เขียนโปรแกรมตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณธงชัย โตประเสริ ฐ
ตาแหน่ง : IT Manager
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 15 สัปดาห์
วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 25 สิ งหาคม พ.ศ. 2560
วันเวลาในการปฏิบตั ิงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.00 น.
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ในการพัฒ นาระบบตรวจนับสิ น ค้าคงคลังบนอุ ปกรณ์ คอมพิ วเตอร์ มื อถื อ คณะผูจ้ ดั ท าได้
วางแผนดาเนินงานไว้ดงั นี้
3.7.1 รวบรวมข้อมูลและศึกษาซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ ต่างๆ ที่เกี่ ยวกับการตรวจนับสิ นค้า
และตรวจสอบสิ นค้าและหาวิธีในการแก้ไขปั ญหาที่ เกี่ ยวข้องกับ ระบบการตรวจนับสิ นค้าและ
ตรวจสอบสิ นค้าเพื่อให้ขอ้ มูลมีความถูกต้อง
3.7.2 วิเคราะห์ระบบงานต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจนับสิ นค้าและตรวจสอบสิ นค้า เพื่อ
หาข้อบกพร่ องของโปรแกรม ทาให้โปรแกรมมีประสิ ทธิ ภาพและสามารถตรวจนับและตรวจสอบ
สิ นค้าได้อย่างถูกต้อง
3.7.3 ออกแบบระบบงานโดยการนาข้อมูลที่รวบรวมและวิเคราะห์ได้มาจัดทาให้เ หมาะสม
กับงาน และตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน
3.7.4 จัด ท าหรื อพัฒ นาระบบโดยการน าข้อ มู ล ที่ วิเคราะห์ ไ ด้ม าท าการเปรี ย บเที ย บตาม
ขั้นตอนต่างๆ เพื่อหาจุดเด่นและจุดด้อยของโปรแกรมแต่ละชนิ ดเพื่อนาข้อมูลที่ ได้ไปพัฒนาและ
เลือกใช้งานโปรแกรม
3.7.5 ทดสอบและสรุ ปผลโดยการทดสอบโปรแกรมผ่านทางคอมพิวเตอร์ เพื่อยืนยันข้อมูลที่
ทาการตรวจนับและตรวจสอบสิ นค้า เพื่อดูความถูกต้องของข้อมูล
3.7.6 จัดทาคู่มือการใช้งานโปรแกรมหลังทาจากการทดสอบและปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้อง
สมบูรณ์เรี ยบร้อยแล้ว
ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ระบบ
ออกแบบระบบ
จัดทาหรื อพัฒนาระบบ
ทดสอบและสรุ ปผล
จัดทาเอกสาร

พ.ค.60

มิ.ย.60

ก.ค.60

ส.ค.60
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.8.1 ฮาร์ดแวร์สาหรับผูพ้ ฒั นาระบบ
1. Intel Core i5
2. Ram Memory 8 GB
3. HDD 1000 GB
4. DDR4
3.8.2 ฮาร์ดแวร์สาหรับผูใ้ ช้ระบบ
1. Handheld Texas Instruments หรื อสู งกว่า
2. Ram Memory 512 MB หรื อสู งกว่า
3. Battery 5200 mAh
3.8.3 ซอฟต์แวร์สาหรับผูพ้ ฒั นาระบบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Enterprise Resource Planning v.2017
Microsoft Office 2013
Microsoft Visual Studio 2008
SQL Server Management Studio 2008 R2
Web browser Google chrome v.63
Windows Moblie Device Center v6.0
Microsoft Windows 10

3.8.4 ซอฟต์แวร์สาหรับผูใ้ ช้ระบบ
1.
2.
3.
4.
5.

Microsoft Visual Studio 2008
Enterprise Resource Planning
SQL Server Management Studio 2008 R2
ThaiWinCE v.3.1.1.9
โปรแกรม Inventory Counting System on Handheld

