บทที่ 1
บทนำ

1.1 ชื่อและที่ต้งั ของสถำนประกอบกำร
บริ ษทั บางกอกซอฟแวร์ จากัด (Bangkok Software Co.,Ltd.)
79/40 หมู่ 5 (อาคาร 8 ชั้น) โครงการ วี. เค. บิสซิเนสแลนด์ ถนนพระราม2 แขวงแสมดา
เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพฯ 10150

รู ปที่ 1.1 แผนที่ต้ งั บริ ษทั บางกอกซอฟแวร์ จากัด
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1.2 ลักษณะกำรประกอบกำร ผลิตภัณฑ์ กำรให้ บริกำรขององค์ กร
บริ ษทั บางกอกซอฟแวร์ จากัด ดาเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์เกี่ยวกับสื่ อการเรี ยน
การสอนและให้บริ การเช่า หรื อเช่าซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์อื่นๆ

รู ปที่ 1.2 ตัวอย่างลูกค้าของบริ ษทั บางกอกซอฟแวร์ จากัด
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รู ปที่ 1.3 ตัวอย่างลูกค้าของบริ ษทั (ต่อ)
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1.3 รูปแบบกำรจัดกำรองค์ กำรและกำรบริหำรงำนองค์ กร

รู ปที่ 1.4 โครงสร้างของบริ ษทั บางกอกซอฟแวร์ จากัด

บริ ษทั บางกอกซอฟแวร์ จากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 ด้วยความมุ่งหวังที่จะมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาเยาวชนของประเทศให้มีความรู ้ ความสามารถทางด้านคอมพิว เตอร์ จึ งได้คิด ริ เ ริ่ ม
โครงการจัดห้องเรี ยนคอมพิวเตอร์สมบูรณ์แบบให้แก่สถานศึกษา ดังนี้
1. การจัด เตรี ย มอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ที่ ท รงคุ ณ ภาพและการตกแต่ ง ห้ อ งเรี ยน
คอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐาน
2. การจัดหลักสู ตรที่เหมาะสมกับพัฒนาของนักเรี ยน คู่มือการสอนและคู่มือการวัด
ประเมินผลการเรี ยนอย่างเป็ นระบบ และมีประสิ ทธิภาพ
3. การจัดการฝึ กอบรมครู เพื่อทาการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ในโรงเรี ยน ได้อย่างมี
ประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพ
จากการที่บริ ษทั บางกอกซอฟแวร์ จากัด ดาเนิ นงานตามโครงการจัดห้องคอมพิวเตอร์ และ
หลักสู ตรการสอนสาหรับโรงเรี ยน มาโดยตลอด ทาให้บริ ษทั ฯ มีประสบการณ์และความเข้าใจใน
ระบบงานโรงเรี ยนเป็ นอย่างดี จึงให้พฒั นาระบบงานโดยนาคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการดาเนิ นงาน
ด้านต่าง ๆ ของโรงเรี ยนให้มีประสิ ทธิภาพ และความถูกต้องมากขึ้น
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บริ ษทั บางกอกซอฟแวร์ จากัด ได้ดาเนิ นการจัดทาห้องเรี ยนคอมพิวเตอร์ , ห้องเรี ยน
Gifted, ห้องเรี ยน No Book/Paperless, ห้องวิทยาศาสตร์ , ห้องสมุด, ห้องกลุ่มสาระ, ห้องเรี ยน
คุณภาพ, ห้องเรี ยนกวดวิชา และห้องเรี ยนอาเซี ยน ให้กบั โรงเรี ยนต่างๆ มากกว่า 400 แห่ ง และได้
ร่ ว มมื อ กับ นัก วิ ช าการจากจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย ในการสร้ า งหลัก สู ต รการเรี ย นการสอน
คอมพิวเตอร์ ระบบ E-Learning ในวิชาคอมพิวเตอร์ และในวิชาต่างๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ รวมถึงการ
สร้างระบบ VDO On Demand และระบบการกวดวิชา ให้กบั โรงเรี ยนต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาโดย
ตลอด โดยมีนโยบายที่เน้นการให้บริ การอย่างรวดเร็ ว และมีคุณภาพทั้งด้าน Hardware หลักสู ตร
การเรี ยนการสอน และนวัตกรรมทางด้านการศึกษาต่างๆ ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ได้รวบรวมนวัตกรรม
ทางด้านการศึกษาต่างๆ ทั้งหมดที่ทางบริ ษทั ฯ และนักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วม
พัฒนามาตลอด 20 ปี ที่ผา่ นมา มาสร้างเป็ นระบบ ICT School โดยจัดระบบดังกล่าว ให้สอดคล้อง
กับแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล World-Class Standard School โดย
สามารถนามาประยุกต์ใช้ภายในโรงเรี ยนได้
นโยบายของบริ ษ ทั คือ สิ น ค้ามี คุณ ภาพ ก้าวทัน และก้าวไกลในเทคโนโลยี แก้ปัญหา
ภายใน 48 ชัว่ โมง
1.4 ตำแหน่ งและลักษณะงำนที่นักศึกษำได้ รับมอบหมำย
นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ไป
ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาระหว่างวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ใน
ตาแหน่งโปรแกรมเมอร์ (Programmer) ฝ่ าย พัฒนาโปรแกรม ณ บริ ษทั บางกอกซอฟแวร์ จากัด
ได้รับมอบหมายให้เขียนโปรแกรม งานต่างๆที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการ ตามแต่หวั หน้าแผนกเห็นสมควร
ตาแหน่งงานและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายคือ เป็ นโปรแกรมเมอร์ทาหน้าที่ดงั นี้
1.4.1 วิเคราะห์ความต้องการ ด้านการออกแบบ เนื้อหาและโครงสร้างของระบบ
ออกแบบระบบ การจัดการข้อมูล ฐานข้อมูล โดยวิเคราะห์จากเว็บตัวอย่างเพื่อให้
เข้าสู่การทางานแบบเป็ นระบบ และพัฒนาระบบให้ดีข้ ึน
1.4.2 พัฒนา และทดสอบประสิ ทธิภาพของระบบ
พัฒนาโปรแกรมและระบบตามความต้องการของผูใ้ ช้ และทดสอบประสิ ทธิภาพ
ของระบบโดยยึดความต้องการของผูใ้ ช้เป็ นหลัก
1.4.3 ช่วยเหลือในด้านการปฏิบตั ิงานของแผนก
ปฏิ บตั ิ งานช่ วยเหลื องานที่ แผนก ตามที่ ได้รับมอบมาย เช่ น จัด ทาคู่มือการใช้
โปรแกรม เพิ่มข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล ออกงานนอกสถานที่ ช่วยงานที่เกี่ยวกับเอกสารต่างๆ
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1.5 ชื่อและตำแหน่ งของพนักงำนที่ปรึกษำ
นางสาววรรณา เต่ารั้ว : หัวหน้าแผนกโปรแกรมเมอร์
1.6 ระยะเวลำทีป่ ฏิบัตงิ ำน
เริ่ มเข้ามาปฏิบตั ิงานที่บริ ษทั บางกอก ซอฟแวร์ จากัด ตั้งแต่วนั ที่ 17 มิถุนายน 2556 ถึง
วันที่ 11 ตุลาคม 2556

