บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั ควินท์ คอร์ เปอเรชัน่ จำกัด
24,26,28 พหลโยธิน ซอย11 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท
กรุ งเทพมหำนคร 10400

รู ปที่ 3.1 แผนที่บริ ษทั ควินท์ คอร์ เปอเรชัน่ จำกัด
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั ควินท์ คอร์ เปอเรชัน่ จำกัด เป็ นบริ ษทั ที่ให้คำปรึ กษำทำงธุ รกิ จหลำยประเภท เช่ น
ธุ รกิจอสังหำริ มทรัพย์ ธุ รกิจกองทุนในบริ ษทั เครื อข่ำยหรื อ E-Money เป็ นต้น ซึ่ งมีสำนักงำนใหญ่
ตั้งอยู่ที่ประเทศสิ งคโปร์ (QUiNT Pte.) และมีสำขำอยู่ในประเทศต่ำงๆ เช่ น ประเทศไทย และ
ฮ่องกง โดยที่บริ ษทั ควินท์ คอร์ เปอเรชัน่ ไทยแลนด์ จะทำหน้ำที่เป็ นเอำท์ซอร์ ซให้กบั บริ ษทั ใน
เครื อ เช่น ระบบงำนเครื อข่ำย, System Development เป็ นต้น
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

รู ปที่ 3.2 แผนผังกำรบริ หำรงำนขององค์กร
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ตำแหน่ง Developer
ลัก ษณะงำนที่ ไ ด้รั บ มอบหมำย คื อ ส ำรวจและสอบถำมถึ ง ปั ญ หำของระบบโดยเก็ บ
รวบรวมควำมต้องกำรของผูใ้ ช้ท้ งั จำกกำรสัมภำษณ์ และรวบรวมเอกสำรที่ ใช้อยู่ ณ ปั จจุบนั เพื่อ
นำมำวิเครำะห์ ออกแบบระบบและฐำนข้อมูล เขียนโปรแกรม และทดลองใช้รวมถึงประเมินควำม
พึงพอใจกำรใช้งำนระบบ นอกเหนือจำกระบบบริ หำรจัดกำรกำรลำหยุดของพนักแล้วคณะผูจ้ ดั ทำ
ยังได้พฒั นำระบบสมัครงำน และเขียนโปรแกรมในส่ วนของกำรเรี ยกดูขอ้ มูลลูกค้ำ ข้อมูลสิ นค้ำที่
ลูกค้ำซื้ อ และกำรตรวจสอบสัญญำซื้ อข้อมูลรำยละเอียดผ่ำนทำงเว็บไซต์
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
นำงสำวปุณยภัสร์ ชวรัตน์ธนรังษี ตำแหน่ง ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศสำรสนเทศ
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
14 สัปดำห์ ตั้งแต่วนั ที่ 8 มกรำคม 2561 ถึง 30 เมษำยน 2561
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3.7 ขั้นตอนและการดาเนินงาน
ตำรำงที่ 3.1 แสดงระยะเวลำและขั้นตอนในกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนกำรดำเนิ นงำน
ม.ค. 61
1. รวบรวมควำมต้องกำรและศึกษำควำมต้องกำร
ของโครงงำนโดยกำรสั ม ภำษณ์ ฝ่ ำยบุ ค คลและ
รวบรวมเอกสำรที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
2. วิเครำะห์ ระบบงำนจำกปั ญหำที่เกิ ดขึ้ นภำยใน
องค์ก รเพื่ อ นำไปสู่ ก ำรแก้ไ ขปั ญ หำที่ ตรงจุ ด และ
เหมำะสมกับผูใ้ ช้งำนระบบ
3. ออกแบบระบบงำนโดยค ำนึ ง ถึ ง ผูใ้ ช้มำกที่ สุ ด
และง่ำยต่อกำรใช้งำน สะดวก และใช้งำนออนไลน์
ได้
4. จัด ท ำหรื อ พัฒ นำระบบได้จ ัด ท ำเว็บ ไซต์โ ดย
เขียนโปรแกรมด้วยภำษำ PHP
5. ทดสอบและสรุ ปผล โดยน ำเว็บ ไซต์ ใ ห้ ฝ่ ำย
บุคคลทดลองใช้งำนสอบถำมถึงควำมพึงพอใจและ
นำกลับมำปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องตำมคำแนะนำ
เมื่อทำกำรปรับปรุ งแก้ไขแล้วและผ่ำนกำรพิจำรณำ
จำกพนัก งำนที่ ปรึ ก ษำแล้วจึ ง ท ำกำรอัพ โหลดขึ้ น
เซิร์ฟเวอร์
6. จัดทำคู่มือกำรใช้งำนระบบ
7. จัดอบรมกำรใช้งำนผูใ้ ช้ สอนวิธีกำรใช้งำนระบบ
ให้แก่พนักงำนภำยในบริ ษทั

ก.พ. 61

3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
1. คุณสมบัติของฮำร์ดแวร์
1.1 ฮำร์ดแวร์สำหรับผูพ้ ฒั นำระบบ
1.1.1 CPU Intel® core™ i7 CPU 860 @2.80 GHz

มี.ค. 61

เม.ย. 61
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1.1.2 Hard Disk 1 TB
1.1.3 RAM 8 GB
1.2 ฮำร์ดแวร์สำหรับผูใ้ ช้ระบบ
1.2.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ Notebook รุ่ น Pentium(R) Dual-Core CPU Ram
3 GB
1.3 ฮำร์ดแวร์สำหรับเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์
1.3.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ Notebook รุ่ น Pentium(R) Dual-Core CPU Ram
3 GB
2. คุณสมบัติของซอฟต์แวร์
2.1 ซอฟต์แวร์สำหรับผูพ้ ฒั นำระบบ
2.1.1 ระบบปฏิบตั ิกำร Windows 10 pro
2.1.2 Apache Web Server Version 2.4.25
2.1.3 PHP Script Language Version 5.6.30 & 7.1.1
2.1.4 MySQL Database Version 5.7.17
2.1.5 phpMyAdmin Database Manager Version 4.6.6
2.2 ซอฟต์แวร์สำหรับผูใ้ ช้ระบบ
2.2.1 ระบบปฏิบตั ิกำร Windows 10 pro
2.2.2 โปรแกรม Web Browser Google Chrome
2.3 ซอฟต์แวร์ สำหรับเครื่ องเซิร์ฟเวอร์
2.3.1 ระบบปฏิบตั ิกำร Windows 10 pro
2.3.2 Appserv Version 2.5.10
2.3.3 phpMyAdmin Database Manager Version 4.6.6
2.3.4 www.quintorg.com/Email

