บทที
รายละเอียดปฏิบตั งิ าน
3.1 ชื อ และทีตังสถานประกอบการ
ชือบริ ษทั

:

บริ ษทั การ์ด ซิสเต็มส์ แอนด์ มาร์เก็ตติง จํากัด

ทีอยู่

:

/ ซอยเพชรเกษม ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า กรุ งเทพมหานคร
10160

โทรศัพท์

:

02-869-7000

E-Mail

:

support@cardsystem.co.th

Website

:

http://www.cardsystem.co.th

รูปที . โลโก้บริษทั การ์ ด ซิสเต็มส์ แอนด์ มาร์ เก็ตติง จํากัด

รูปที . แผนทีตังบริษทั การ์ ด ซิสเต็มส์ แอนด์ มาร์ เก็ตติง จํากัด
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3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ หลักขององค์ กร
บริ ษทั การ์ด ซิสเต็มส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ ง จํากัด เริ มก่อตังขึนในปี 2538 ผูก้ ่อตังบริ ษทั คือ คุณ
จริ นทร์ ทรั พท์เ กษม และคุ ณ สมศัก ดิ สัจ จะวัช รสิ ท ธิ โดยเริ มต้น ประกอบธุ ร กิ จ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื อสารที เกี ยวข้อ งกับระบบการจัด การข้อมูลด้วยบัตรสมาร์ ทการ์ด ด้วยเงิ น
ลงทุนของคนไทย 100% จากทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
ในปี 2540 บริ ษทั ฯ ได้เป็ นผูร้ ิ เริ มการพัฒนา และการให้บริ การทางด้านระบบบัตรศูนย์อาหาร
ซึ งเป็ นการต่ อยอดจากธุ รกิ จหลัก ทีผูบ้ ริ หาร และทีมงานมีค วามเชี ยวชาญ และได้ข ยายตลาดการ
ให้บริ การระบบบัตรศูนย์อาหารเรื อยมาภายใต้ชือย่อ “CS&M” หรื อ Card System and Marketing
ต่ อมาในช่ วงปี 2545 บริ ษทั ฯ ได้เริ มขยายการให้ บ ริ การด้า นระบบบัตรศู นย์อ าหารไปยัง
อุตสาหกรรมค้าปลีกทังในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์ทียาวนานในฐานะผูน้ าํ ด้าน
การให้บริ การระบบบัตรศูนย์อาหารแบบครบวงจร ทําให้ระบบบัตรศูนย์อาหารเป็ นทีรู ้จกั กันอย่าง
แพร่ ห ลาย อี ก ทังยัง เป็ นผู ้ใ ห้บ ริ ก ารพัฒ นา จํา หน่ า ย และบํา รุ ง รั ก ษาระบบการจัด การข้ อ มู ล
สารสนเทศแบบครบวงจรด้วยทีมงานผูช้ าํ นาญการในการให้บริ การประกอบด้วย ทีมงานพัฒ นา
ซอร์ฟแวร์ ทีมงานช่ วยเหลือการใช้งาน ทีมงานติดตังระบบ และทีมงานซ่ อมบํารุ ง โดยให้บริ การ
ระบบการจัดการสารสนเทศต่างๆ อาทิ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ระบบบัตรศูนย์อาหาร
ระบบสมาชิก
ระบบบริ หารงานค้าปลีก
ระบบลานจอดรถ
ระบบอนุ มตั ิวงเงินบัตร Credit (Master Card Compliant)
ระบบ Network-Attached Storage (NAS)
ระบบ Wireless Surveillance System
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3.3 รูปแบบการจัดองค์ การ และการบริหารงานขององค์ กร

รูปที . แผนผังองค์กรบริษทั การ์ ด ซิสเต็มส์ แอนด์ มาร์ เก็ตติง จํากัด
3.4 ตําแหน่ ง และลักษณะงานทีนักศึกษาได้ รับมอบหมาย
1.

ชือ
แผนก
ลักษณะการทํางาน

นายณภัทร เลาหไพฑูรย์
Food Court Developer
พัฒนาระบบตามทีบริ ษทั ได้รับมอบหมาย และจัดเก็บ
ความรู ้การพัฒนาระบบศูนย์อาหาร

2.

ชือ
แผนก
ลักษณะการทํางาน

นายณัฐวุฒิ พิทกั ษ์เงินดี
Food Court Developer
พัฒนาระบบตามทีบริ ษทั ได้รับมอบหมาย และจัดเก็บ
ความรู ้การพัฒนาระบบศูนย์อาหาร

3.

ชือ
แผนก
ลักษณะการทํางาน

นายจิรเมธ แก้วมณี
IT Support
ดูแลรักษาเครื องเซิ ฟเวอร์ของบริ ษทั ทีใช้งาน
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3.5 ชื อ และตําแหน่ งงานของพนักงานทีปรึกษา
1.

ชือ
แผนก
ตําแหน่ง

นางสาวรัชนีกร วิริยะมันพงศ์
Infa Solution
Software Tester

2.

ชือ
แผนก
ตําแหน่ง

นางสาวปรี ดาวรรณ พรหมเมศร
Food Court Developer
Senior Developer

3.

ชือ
แผนก
ตําแหน่ง

นายคณิศร ซื อใจเย็น
Infa Solution
Software Tester

3.6 ระยะเวลาทีปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดําเนินงาน
วันที พฤษภาคม
- สิงหาคม

(รวม

สัปดาห์)

3.6.2 วันเวลาในการปฏิ บตั ิงานสหกิจศึกษา วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา . น. - . น.
3.7 ขันตอน และวิธีการดําเนินงาน
แผนกปฏิบตั ิการ Food Court Developer เป็ นแผนกที ใช้สําหรับการเขี ยนโปรแกรมสํา หรับ
โปรแกรมเมอร์ และนักทดสอบระบบขันตอนการปฏิ บตั ิ งานจะเป็ นไปตามวงจรการพัฒนาระบบ
(SDLC) ซึ งผูจ้ ดั การโครงการจะเป็ นผูท้ ีเลือกแบบแผนที ใช้ในการพัฒ นาและประชุ มสําหรับ ที ม
พัฒนาซึ งมีทงั โปรแกรมเมอร์, นักทดสอบระบบ, นักวิเคราะห์ระบบ, วิศวกรเครื อข่าย เพือแจกจ่าย
งานทีได้รับมอบหมาย และทําตามความต้องการของลูกค้าได้จา้ งงานมา ตลอดจนการบํารุ งรักษา
ระบบต่างๆ ทีบริ ษทั อืนได้จา้ งเขามาอาทิเช่ น Tesco Lotus, เครื อ CPN เป็ นต้น
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3.7.1 รวบรวมข้ อมูล และศึกษาข้ อมูลโครงงาน
การศึกษาข้ อมูลเบืองต้น
จากการคณะผูจ้ ัดทําได้ศึ กษาวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื องต้นกับระบบศู นย์อาหารมีข นตอน
ั
ดังนี
1.
2.
3.
4.

ศึ กษาทฤษฎี ระบบศู นย์อาหาร กระบวนการทํางานส่ วนประกอบของระบบ
ทังหมด
ศึ ก ษารู ป แบบการออกแบบของ HCI เพื อใช้ใ นการพัฒ นาซอฟต์แ วร์ ใ ห้ มี
รู ปแบบทันสมัย
ศึ ก ษาข้อ มูล การพัฒ นาระบบ โดยใช้ Visual Studio C# 2015 และ MySQL
Server
ศึกษาเครื องมือในการช่วยให้ระบบศู นย์อาหาร ให้สามารถรองรับการใช้งาน
ได้ทุกระบบปฏิ บตั ิการ

การรวบรวมข้ อมูล
1. คณะผูจ้ ดั ทํา เก็บรวบรวมข้อมูลการพัฒ นาระบบ ด้วย Visual Studio C# 2015
และ MySQL Server จากแหล่งเว็บไซต์ต่างๆ ผ่านทางเสิ ร์ชเอนจินของ Google
2. รวบรวมเทคนิ คต่ างๆ และข้อมูลต่างๆ จากพนักงานโปรแกรมเมอร์ ตลอดจน
การติ ด ตังโปรแกรมที จํา เป็ นในองค์ก รอย่า งเช่ น VMware Workstation Pro,
SQLyog เป็ นต้น
3.7.2 วิเคราะห์ ระบบงาน
การวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบนั ทําให้คณะผูจ้ ดั ทําพัฒนาโปรแกรมเป็ นไปตามขอบเขต
ของระบบที ได้กล่าวไว้ทาํ ให้เ กิ ดความสะดวกสบาย และมีประสิ ท ธิ ภาพมากขึ นในการใช้
งานโปรแกรมระบบศูนย์อาหาร
ตารางที 3.1 รายละเอียดของระบบงานปัจจุบัน
งาน/กิจกรรม
รายละเอียดของงาน/
เอกสารทีเกียวข้อง
ผูร้ ับผิดชอบ
กิจกรรม
. จัดเก็บข้อมูลของ
รวบรวมข้อมูลระบบศูนย์
พนักงานพัฒนาระบบ
ระบบศูนย์อาหาร
อาหารในการพัฒนา
ระบบ
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ตารางที 3.2 สภาพปัญหาทีเกิดจากระบบงานปัจจุบัน
งาน/กิจกรรม
ปัญหา
ความต้องการ
1.การรักษาข้อมูล
หากพนักงานทีเก็บข้อมูลระบบศูนย์
ต้องการระบบทีจัดเก็บข้อมูล
อาหารได้ลาออกข้อมูลส่วนนันจะขาด
พัฒนาระบบ และแก้ไขระบบ
หายไป และต้องใช้เวลาในการพัฒนา
ได้ตลอดเวลา
ใหม่
.การเข้าถึงข้อมูล
หากพนักงานทีจัดเก็บข้อมูลระบบศูนย์ ต้องการระบบทีสมบูรณ์
อาหารไม่มา พนักงานพัฒนาระบบขาด สามารถพัฒนาต่อได้ง่าย และ
คนปรึ กษาจึงต้องใช้ Search Engine ใน เก็บข้อมูลสํารองเอาไว้
การสื บค้นข้อมูลทีตนต้องการ ในการ
แก้ไขระบบ
3.7.3 ออกแบบหน้ าจอ
ออกแบบหน้าจอโดยจัดหมวดหมู่เนื อหาข้อมูลอย่างเป็ นระเบียบ โดยนําการออกแบบ
HCI เข้ามาช่วยในการออกแบบ เพือให้โปรแกรมดู มีความน่าสนใจยิงขึน และเลือกสี โทน
เย็นทีเหมาะสมต่อการใช้งานโปรแกรม
3.7.4 พัฒนาระบบ
พัฒนาระบบของโปรแกรมในส่ วนของหน้าจอการใช้หลักเป็ นส่ วนสําคัญ และเพิม
ข้อมูลการใช้งานในโปรแกรมอํานวยความสะดวกต่างๆ
3.7.5 ทดสอบระบบ
ทดสอบระบบของโปรแกรมในส่ วนของหน้า ใช้งานหลัก โปรแกรมอํา นวยความ
สะดวกต่างๆ และตรวจสอบการทํางานโปรแกรม เพือหาข้อผิดผลาดต่างๆ
3.7.6 ออกแบบคู่มือ และเอกสาร
คู่มือการใช้งานเริ มต้นที มีการอธิ บายรายละเอียดหน้าเมนูหลัก ขันตอนการทํางานของ
เมนูโดยละเอียด และอธิบายส่ วนต่างๆ ของหน้าโปรแกรมทุกหน้า
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3.7.7 ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ตารางที 3.3 แสดงระยะเวลาในการดําเนินโครงงาน
ขันตอนการดําเนินงาน

1.
2.
3.
4.
5.
.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

รวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ระบบ
ออกแบบหน้าจอ
พัฒนาระบบ
ทดสอบระบบ
จัดทําคู่มือ และเอกสาร

3.8 อุปกรณ์ และเครื องมือทีใช้
คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์
3.8.1 ฮาร์ ดแวร์ สําหรั บผู้พฒ
ั นาโปรแกรม
3.8.1.1 CPU Intel® Core™ i5-6300k @2.80 GHz.
3.8.1.2 Hard Disk 1 TB.
3.8.1.3 RAM 8 GB.
3.8.2 ฮาร์ ดแวร์ สําหรั บผู้ใช้ โปรแกรม
3.8.2.1 CPU Intel® Core™ i3-3230 @2.30 GHz. หรื อสู งกว่า
3.8.2.2 Hard Disk 500 MB. หรื อมากกว่า
3.8.2.3 RAM 2 GB. หรื อมากกว่า
คุณสมบัติของซอฟต์แวร์
3.8.3 ซอฟต์แวร์ สําหรับผู้พฒ
ั นาโปรแกรม
3.8.3.1 โปรแกรม Microsoft Windows 10 Pro x64
3.8.3.2 โปรแกรม Microsoft Office Pro Plus 2016
3.8.3.4 โปรแกรม SQLyog Ultimate – MySQL GUI
3.8.3.5 โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2015
3.8.4 ซอฟต์ แวร์ สําหรับผู้ใช้ โปรแกรม
3.8.4.1 โปรแกรม Microsoft Windows XP หรื อสู งกว่า
3.8.4.2 โปรแกรม Microsoft Office 2007 หรื อสู งกว่า
3.8.4.3 โปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC 2005 หรื อสู งกว่า

ส.ค.

