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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อบริษัท
สถำนที่ตงั ้
เบอร์ โทรศัพท์
เบอร์ โทรสำร
อีเมล์
เว็บไซต์
แผนที่

สำนักงำนเขตบำงขุนเทียน
เลขที่ 164 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเที ย น
กรุ งเทพมหานคร 10150
0-2415-1694
0-2416-4291
bktdo00@yahoo.com
http://www.bangkok.go.th/bangkhunthian

รูปที่ 3.1 แผนที่ตงส
ั ้ ำนักงำนเขตบำงขุนเทียน
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3.2 ลักษณะการประกอบการ และการให้ บริการ

รูปที่ 3.2 โครงสร้ ำงกำรให้ บริกำรของสำนักงำนเขต
บทบำทและอำนำจหน้ ำที่ของสำนักงำนเขต มีหน้ ำทีเกี่ยวกับกำรปกครอง กำรทะเบียน
กำรจัดทำแผนพัฒนำเขต กำรจัดให้ มีและบำรุงรักษำทำงบก ทำงน ้ำ และทำงระบำยน ้ำ กำรจัดให้
มีและควบคุม กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ ำงอื่นๆ กำรสำธำรณูปกำร กำรส่งเสริ ม กำรฝึ ก
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรบำรุงรักษำศิลปะจำรี ตประเพณี ภูมิปัญญำท้ องถิ่น และวัฒนธรรมอัน
ดีของท้ องถิ่น กำรจัดให้ มีพิพิธภัณฑ์กำรปรับปรุ งแหล่งชุมชนแออัดและกำรจัดกำรเกี่ยวกับที่อยู่
อำศัย กำรจัดให้ มี และบำรุ งรั กษำสถำนที่ พักผ่อนหย่อนใจ กำรส่งเสริ มกำรกี ฬำ กำรส่งเสริ ม
ประชำธิ ปไตย ควำมเสมอภำค และสิทธิ เสรี ภำพของประชำน กำรส่งเสริ มกำรมีส่วนร่ วมของ
รำษฎรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของบ้ ำนเมือง กำรสำธำรณสุข กำร
อนำมัยครอบครัว กำรจัดให้ มีและควบคุมสุสำนและฌำปนกิจสถำน กำรควบคุมกำรเลี ้ยงสัตว์กำร
จัดให้ มีและควบคุมกำรฆ่ำสัตว์ กำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยและกำร
อนำมัย โรงมหรสพ และสำธำรณสถำนอื่นๆ กำรคุ้มครอง ดูและบำรุ งรักษำและกำรใช้ ประโยชน์
จำกที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม กำรผังเมือง กำรวิศวกรรมจรำจร กำรดูและรักษำที่
สำธำรณะ กำรควบคุมอำหำร กำรป้องกัน และกำรบรรเทำสำธำรณภัย กำรส่งเสริ มและสนับสนุน
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กำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กำรจัดกำรสิ่งแวดล้ อมและมลพิษต่ำงๆ
กำรจัดเก็บรำยได้ กำรบังคับให้ เป็ นไปตำมข้ อบัญญัติกรุงเทพมหำนครหรื อกฎหมำยอื่นที่กำหนดให้
เป็ นอำนำจหน้ ำที่ของกรุงเทพมหำนคร และหน้ ำที่อื่นตำที่ได้ รับมอบหมำย

รูปที่ 3.3 หน้ ำเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตบำงขุนเทียน
3.3 รูปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

รู ปที่ 3.4 โครงสร้างการบริ หารงานของสานักงานเขต

15

3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ตำแหน่งคือ IT Support
ลักษณะงำนที่ได้ รับมอบหมำย
1. แก้ ไขปั ญหำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ น
2. บันทึกและแก้ ไขข้ อมูลเกี่ยวกับหน้ ำที่ที่รับผิดชอบลงในคอมพิวเตอร์ n
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
1. คุณมนตรี ชมนำ ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทัว่ ไปชำนำญกำร
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ระยะเวลำในกำรปฏิบตั ิงำน 15 สัปดำห์
วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ ที่ 25 สิงหำคม พ.ศ.2560
วันเวลำในกำรปฏิบตั ิงำน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลำ 8.00 น. - 16.00 น.
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ในกำรสร้ ำงทาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ป่ าชายเลนของสำนักงำนเขตบำงขุนเทียน เพื่อประชำชน
คณะผู้จดั ทำได้ วำงแผนกำรดำเนินงำนไว้ ดงั นี ้
3.7.1 กำหนดเป้ำหมำยและวำงแผน
กำหนดเป้ำหมำยของระบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ป่ าชายเลน
3.7.2 วิเครำะห์ระบบ
วิเครำะห์ วิธีกำรพัฒนำระบบ และศึกษำฐำนข้ อมูลที่ต้องใช้ ในกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำร
ข้ อมูล
3.7.3 ออกแบบระบบ
ออกแบบระบบและนำเสนอต่อพนักงำนพี่เลี ้ยง โดยมีขนตอนต่
ั้
อไปนี ้
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3.7.3.1. ออกแบบหน้าแรกของระบบ

รู ปที่ 3.5 ออกแบบหน้าเว็บไซต์

3.7.3.2. ออกแบบลาดับขั้นตอนปุ่ มเมนูในระบบ

รู ปที่ 3.6 ออกแบบปุ่ มในเว็บไซต์
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3.7.3.3 ออกแบบจัดทาข้อมูลลงฐานข้อมูลที่ใช้

รู ปที่ 3.7 จัดการโครงสร้างฐานข้อมูลผูพ้ ฒั นาระบบในโปรแกรม Microsoft Access

รู ปที่ 3.8 จัดการโครงสร้างฐานข้อมูลผูพ้ ฒั นาระบบในโปรแกรม Microsoft Access
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3.7.4 พัฒนาระบบ
สร้างระบบจากที่วางแผนไว้ จัดใส่ และออกแบบ จัดใส่ ปุ่มต่างๆในระบบ เชื่อมข้อมูลลงไปยัง
ฐานข้อมูลที่ใช้ในเว็บไซต์ป่าชายเลนสานักงานงานเขตบางขุนเทียนโดยใช้งานโปรแกรม Microsoft
Visual Studio

รู ปที่ 3.9 พัฒนาระบบโปรแกรม Microsoft Visual Studio
3.7.5 ทดสอบระบบ
นักศึ กษาทดสอบโดยทดลองใช้เ ว็บไซต์ป่าชายเลนสานักงานเขตบางขุนเที ยน และแก้ไ ข
ข้อผิดพลาด
3.7.6 จัดทาเอกสาร
จัดทาเอกสารรู ปเล่มรายงานปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ให้แก่สานักงานเขต
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3.7.7 ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
ตำรำงระยะเวลำกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. กาหนดเป้าหมายและวางแผน
2. วิเคราะห์ระบบ
3. ออกแบบระบบ
4. พัฒนาระบบ
5. ทดสอบระบบ
6. จัดทาเอกสาร

พ.ค.60

มิ.ย.60

ก.ค.60

ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงงาน
3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.8.1 คุณสมบัติของฮำร์ ดแวร์
3.8.1.1 Notebook Dell Inspiron
Intel Core i7-6700HQ (2.60GHz Turbo Boost up to 3.50GHz)
Hard Disk 500 GB.
RAM 8 GB.
System Type : 64 bit
3.8.1.2 Notebook Asus
Intel Core i3-6006U (2.00GHz)
Hard Disk 500 GB.
RAM 4 GB.
System Type : 32 bit
3.8.2 คุณสมบัติของซอฟต์แวร์
3.8.2.1 Microsoft Windows 10
3.8.2.2 Google Chrome

ส.ค.60

