บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่ อสถานประกอบการ

บริษัทคาสโก ไอทีจากัด

สถานทีต่ ้งั

บริษัทคาสโก ไอทีจากัด 35/7, 1/585 หมู่ 10 โชคชัย 4
ถนนลาดพร้าวแขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230

เบอร์ โทรศัพท์

02-637-5000

เว็บไซต์

http://www.kascoit.net

แผนที่

รู ปที่ 3.1 แผนที่บริ ษทั คาสโก ไอทีจากัด

19

3.2 ลักษณะประกอบการผลิตภัณฑ์ การใช้ บริการหลังขององค์ กร
ดาเนิ นธุ รกิ จเป็ นด้านการพัฒนาระบบ Software การจัดการ Logistics และการติดตามผลการ
ทางาน (Traceability and Tracking) ด้วยระบบ Barcode, 2D-Code, RFID มีซอฟแวร์ ทางด้านบริ หาร
จัดการคลังสิ นค้า, บริ หารจัดการขนส่ ง และอีกหลากหลายซอฟแวร์ ทางด้านโลจิสติกส์

รู ปที่ 3.2 หน้าเว็บไซต์ http://www.kascoit.net/
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและบริหารงานองค์ กร

รู ปที่ 3.3 แผนผังองค์กร บริ ษทั คาสโก ไอทีจากัด
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
1. ชื่อนักศึกษาสหกิจ : นางสาวอรวรรณ ศรี อินทร์ กิจ
ตาแหน่ง : Developer
2. ชื่อนักศึกษาสหกิจ : นายทศพล ณัฐชาคร
ตาแหน่ง : Developer
ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
1.

เขียนโปรแกรมตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน

3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณณัฐวุฒิ อ่าศรี
ตาแหน่ง : Developer
คุณพรทวี จันทนิตย์
ตาแหน่ง : Developer
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3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 16 สัปดาห์
วันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561
วันเวลาในการปฏิบตั ิงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 18.00 น.
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ในการพัฒนาโปรแกรมระบบบริ หารจัดการวัสดุ (Material Management System) คณะผูจ้ ดั ทา
ได้วางแผนดาเนินงานไว้ดงั นี้
3.7.1 รวบรวมความต้องการและศึ ก ษาข้อมู ลของโครงงาน ที่ เกี่ ยวกับ การพัฒ นาโปรแกรม
ระบบบริ หารจัดการวัสดุ (Material Management System) โดยศึกษาจากปั ญหาและหาวิธีแก้ไขปั ญหา
เพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
3.7.2 วิเคราะห์ ระบบงาน ต่ า งๆที่ เกี่ ย วกับ การพัฒ นาโปรแกรมระบบบริ ห ารจัด การวัส ดุ
(Material Management System) โดยวิ เคราะห์ ห าวิ ธี ที่ ง่ า ยและรวดเร็ ว ที่ สุ ดในการพัฒ นาและยัง
ครอบคลุมตรงตามความต้องการของระบบ
3.7.3 ออกแบบระบบ โดยการนาข้อมูลที่รวบรวมและวิเคราะห์ได้มาจัดทาการออกแบบอย่าง
เหมาะสม และสอดคล้องกับระบบงานเดิม เพื่อที่จะดูแลจัดการได้ง่าย
3.7.4 พัฒ นาระบบ โดยพัฒ นาโปรแกรมระบบบริ ห ารจัด การวัส ดุ (Material Management
System) ตามความต้องการของระบบอย่างครบถ้วน
3.7.5 ทดสอบและสรุ ปผล โดยได้ น าโปรแกรมที่ พ ัฒ นาเสร็ จ สมบู ร ณ์ ม าทดสอบหา
ข้อผิดพลาดและแก้ไข
3.7.6 จัดทาเอกสาร คู่มือในการใช้โปรแกรมระบบบริ หารจัดการวัสดุ (Material Management
System)
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ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ม.ค.61

ก.พ.61

รวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ระบบ
ออกแบบระบบ
จัดทาหรื อพัฒนาระบบ
ทดสอบและสรุ ปผล
จัดทาเอกสาร

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. Intel Core i5
2. Ram Memory 8 GB
3. HDD 1000 GB
4. DDR4
3.8.3 ซอฟต์แวร์สาหรับผูพ้ ฒั นาระบบ
1.
2.
3.
4.
5.

Postman Makes API Development Simple
Microsoft Office 2013
Microsoft Visual Studio 2015
SQL Server Management Studio 2015
Web browser Google chrome

มี.ค.61

เม.ย.61
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6. Source Tree
7. Visual Studio Code
3.8.4 ซอฟต์แวร์สาหรับผูใ้ ช้ระบบ
1. Microsoft Office 2013
2. Web browser Google chrome
3. SQL Server Management Studio 2015

