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บทคัดย่อ
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ดูแลฐำนข้อมูลของลูกค้ำและประเมินประสิทธิภำพของระบบกำรจัดกำรซึ่งพัฒนำด้วยภำษำ HTML
Angular โดยใช้ ORACLE เป็ นตัวจัดกำรฐำนข้อมูล ซึ่งได้แบ่งสิ ทธิกำรใช้งำนออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
ระบบกำรทำงำนของเจ้ำ หน้ำที่ ฝ่ำยบุค คลและระบบกำรทำงำนของบุค ลำกรผูจ้ ัด ท ำในฐำนะ
นักศึกษำสหกิจศึกษำจึงได้รับมอบหมำยให้พฒ
ั นำระบบดังกล่ำวโดยพัฒนำเป็ นเว็บแอปพลิเคชัน่
ใช่ชื่อโปรแกรมว่ำระบบสรุ ปกำรฝึ กอบรมมีกำรจัดเก็บข้อมูลลงฐำนข้อมูลให้เป็ นระบบระเบียบ
และที่สำคัญยังรองรั บกำรทำงำนบนอุปกรณ์ทุกแพลตฟอร์มทั้งคอมพิวเตอร์ทวั่ ไปแท็บเล็ต หรื อ
โทรศัพท์มือถือ บริ หำรจัดกำรฐำนข้อมูลด้วย Toad for Oracle ผลจำกำรทดสอบระบบด้วยพนักงำน
ที่ปรึ กษำและทีมงำน ระบบทำงำนได้ตำมฟังก์ชนั ที่กำหนด
คำสำคัญ : กำรบริ หำร จัดกำรข้อมูล เว็บแอปพลิเคชัน่
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บทที่ 1
บทนำ
1.1

ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทาให้โลกปัจจุบนั ก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศอัน
ส่ งผลต่อความเจริ ญก้าวหน้าในวิทยาการทุกด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในความ
เป็ นอยู่ของคนเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังเห็นได้จากการดารงชีวิตของทุกคนที่มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในรู ปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการทางาน การแพทย์ การพาณิชย์ธุรกิจ บันเทิง การศึกษา
การสื่ อสาร ฯลฯ การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในวงการศึกษาทาให้การบริ หารและการเรี ยน
การสอนวิว ฒ
ั น์รู ปแบบใหม่ในการใช้เทคโนโลยี เพื่อเอื้อประโยชน์และปฏิรู ปการศึก ษาให้มี
ประสิ ทธิภาพและเพิ่มสัมฤทธิผลทางการเรี ยนการสอนมากยิ่งขึ้น และด้วยเครื่ องมือเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีโทรคมนาคม ทั้งหมดที่ยงั ทา
ให้เกิดความสะดวกในการจัดการในเรื่ องต่าง ๆ
ปั จจุบนั กระแสการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากประเทศต่าง ๆ
จึงมุ่งเน้น การพัฒนาประเทศไปสู่ เศรษฐกิจและสังคมแห่ งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู ้แต่การที่จะ
พัฒนาประเทศไปสู่ สังคมดังกล่าวได้ ต้องมีก ารพัฒนาน าองค์ความรู ้ต่าง ๆ การเร่ งพัฒนา ขีด
ความสามารถทั้งยังให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ให้มี
ความรู ้ ความสามารถ และมีทกั ษะในด้านต่าง ๆ ที่ เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
บริ ษทั ไอทีซัน คอร์ปอเรชัน่ จากัด เริ่ มต้นจากการให้บริ การ ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามความ
ต้องการของลูกค้า และ ได้เพิ่มส่วนงานใน ด้านการเป็ นที่ปรึ กษาภายในองค์กรของลูกค้า และต่อมา
ได้ขยายขอบเขตการดูแลในเรื่ องของระบบคอมพิวเตอร์ เครื อข่ายและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอ
ที อื่น ๆ รวมทั้ง ระบบ HRM (Human Resource Management) หรื อ ระบบบริ หารจัด การข้อมูล
บุคลากร เป็ นระบบบริ หารจัดการข้อมูลบุคลากร ซึ่งอยู่ในรู ปแบบของ เว็บลอจิก
1.2

วัตถุประสงค์ของโครงงำน
เพื่อพัฒนาระบบสรุปการฝึกอบรม

1.3

ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 สถาปั ต ยกรรมที่ ใ ช้ใ นการพัฒ นาโครงงานเป็ นแบบ ไคลเอนท์/ เซิ ร์ ฟ เวอร์
สามารถสืบค้นข้อมูลของลูกค้าที่มาใช้บริ การได้
1.3.2 ประเภทของแอปพลิเคชันที่พฒั นาขึ้นมาเป็ นแบบ Web Application ซึ่งทางานผ่าน
โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Browser)
1.3.3 1.3.3 กลุ่มผูใ้ ช้แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มหลัก คือ
1.3.3.1 ผูด้ ูแลระบบ
1.3.3.1.1 ผูด้ ูแลระบบจะคอยปรับปรุ งข้อมูลต่างๆ ในเว็บแอปพลิเคชัน
เพื่อให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
1.3.3.2 พนักงานบริ ษทั
1.3.3.2.1 ผูใ้ ช้สามารถเพิม่ รายชื่อผูร้ ับเอกสาร โดยกรอกข้อมูลตาม
ฟอร์ม Add Contact ได้
1.3.3.2.2 ผูใ้ ช้สามารถกรอก Code 5 หลัก ที่ได้รับจากจดหมายระบบจะ
แสดงข้อมูลลูกค้า พร้อมรายชื่อผูร้ ับเอกสารที่เคยบันทึกไว้ได้
1.3.3.3 ลูกค้าของบริ ษทั
1.3.3.3.1 ผูใ้ ช้สามารถเพิม่ รายชื่อพนักงานที่จะขอรับเอกสาร โดยกรอก
ข้อมูลตามฟอร์ม Add Contact ได้
1.3.3.3.2 ผูใ้ ช้สามารถตรวจสอบรายชื่อพนักงานที่ขอรับเอกสารที่เคย
บันทึกไว้ได้

1.4

ประโยชน์ ที่ได้รับ
1.4.1 ช่วยลดความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลได้
1.4.2 ช่วยลดขั้นตอนการทางานของเจ้าหน้าที่
1.4.3 ช่วยให้ผใู ้ ช้งานมีความสะดวกต่อการทางานมากขึ้น

1.5

ขั้นตอนและวิธีดำเนินงำน
1.5.1 รวบรวมควำมต้องกำรและศึกษำข้อมูล
รวบรวมความต้องการโดยการปรึ กษากับพนักงานที่ปรึกษาและพนักงานท่านอืน่ ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องเกี่ยวกับภาพรวมของเว็บแอปพลิเคชันนี้ ว่าจะสามารถทาอะไรได้บา้ ง รวมไปถึง
แนวคิดและประโยชน์ที่ผใู ้ ช้งานต้องการ และศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ทั้งของบริ ษทั และ
อรรถประโยชน์อื่น ๆ และรวบรวมปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างพัฒนาเว็บแอป
พลิเคชัน

1.5.2 วิเครำะห์ระบบ
ท าข้อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ร วบรวมมา รวมทั้ง ปั ญ หาที่ พบ น ามาวิ เ คราะห์ และวาง
แผนการปฏิบตั ิงานเพื่อทาการออกแบบเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการของบริ ษทั และ
ลูกค้าอย่างสมบูรณ์
1.5.3 ออกแบบระบบ
ในการออกแบบได้ทาการวิเคราะห์จากทางบริ ษทั ให้ทาการออกแบบฐานข้อมูล
เพื่อใช้เก็บข้อมูลของลูกค้าและส่วนของหน้าเว็บไซต์ โดยคานึงถึง UI (User Interface) และ
UX (User Experiences) เพื่อให้ผใู ้ ช้งานมีความพึงพอใจและออกแบบเว็บไซต์โดยเป็ นแบบ
Responsive ให้สามารถทางานได้ท้งั บนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือหรื อแท็บเล็ต
1.5.4 พัฒนำระบบ
การพัฒนาระบบ โดยผูจ้ ดั ทาจะใช้โปรแกรม Toad for Oracle 9.7 ในการพัฒนา
โดยใช้ห ลัก การพัฒ นาซอฟร์ แ วร์ แ บบ MVC ในการเขี ย นจะใช้ภ าษา HTML , CSS ,
Angular และมีการใช้เครื่ องมือที่ช่วยให้เว็บแอปพลิเคชันดูง่ายต่อการใช้งานคือ Bootstrap
ทาให้การออกแบบดูเป็ นระเบียบน่าใช้งานและยังมีการใช้โปรแกรม Toad for Oracle 9 ใน
การเก็บและจัดการกับฐานข้อมูล
1.5.5 ทดสอบและสรุปผล
หลังจากการพัฒนาระบบเสร็จสิ้น จึงมีการทดสอบและทดลองใช้งานโดยจะมีการ
ทดสอบ คือ เริ่ มจากทดสอบด้วยตนเองลองใช้งานว่าระบบว่ามีฟังก์ชนั่ ไหนที่ใช้งานไม่ได้
บ้าง มีปัญหาอะไรบ้าง โดยจะใช้ Visual Studio Run โปรแกรมแล้วลอง Debug ที่เกิดขึ้นว่า
เกิดข้อผิดพลาดในส่ วนไหนและทาการตรวจสอบฐานข้อมูลโดยเข้าไปที่ Toad for Oracle
มี ก ารเก็บ ข้อ มูล ได้จ ริ งหรื อไม่ และได้ท ดสอบระบบกับ พนัก งานที่ ปรึ ก ษา หลัง จาก
ตรวจสอบด้วยตนเอง จะส่ งให้พนักงานที่เป็ นฝ่ าย Tester ได้ทดสอบอีกครั้งว่าระบบยังมี
ข้อ บกพร่ องส่ ว นไหนอี ก จะท าการแก้ไ ขและพัฒ นาระบบอยู่ ส ม่ า เสม อ เพื่ อ ให้ มี
ประสิทธิภาพก่อนนาไปใช้งานจริ ง

1.5.6 จัดทำเอกสำร
เป็ นการจัดทาเอกสารประกอบโครงงาน แนวทางในการจัดทาโครงงาน วิธีการ
และขั้นตอนการดาเนินโครงงาน เพื่อเสนอรายงานต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาและคู่มือการใช้งาน
สาหรับสถานประกอบการใช้อา้ งอิงต่อไปในอนาคต
ตารางที่ 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินโครงงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. รวบรวมความต้องการ
2. วิเคราะห์ระบบ
3. ออกแบบระบบ
4. พัฒนาระบบ
5. ทดสอบระบบ
6. จัดทาเอกสาร
1.6
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อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ ในกำรพัฒนำโครงงำน
1.6.1 ฮำร์ ดแวร์
1.6.1.1 Notebook Intel(R) Core™ i5-3400 CPU @ 2.80 GHz
Ram 8 GB
1.6.1.2 เครื่ องเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ของทางสถานประกอบการ
1.6.2 ซอฟต์แวร์
1.6.2.1 ระบบปฏิบตั ิการ Microsoft Windows 10
1.6.2.2 โปแกรม Microsoft Visual Studio 2017
1.6.2.3 โปรแกรม Toad for Oracle 9.7
1.6.2.4 โปรแกรม eclipse

ส.ค. 62

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษานี้ ผูจ้ ดั ทา/คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาค้นคว้าแนวคิด
ทฤษฎี เทคโนโลยี และเครื่ องมือต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงงาน ประกอบด้วย

รู ปที่ 2.1 UX & UI Design
2. 1 UX / UI
UX Design หรื อ User Experience Design ซึ่ งจะเป็ นเรื่ องของการแก้ปัญหาในการใช้งาน
ความรู ้สึกของผูใ้ ช้ ให้ใช้งานได้สะดวกและตอบโจทย์ความต้องการของผูใ้ ช้มากยิ่งขึ้น ความพึง
พอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อระบบ
UI Design หรื อ User Interface Design คื อ สิ่ ง ที่ ม าเติ ม เต็ ม ให้ กับ UX นั้น สวยงามและ
สมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการจัดวางต่างๆ สี ขนาดตัวอักษร ฟอร์มต่างๆ ที่จะไปอยู่ภายในเว็บไซต์
หรื อแอปพลิเคชันของเราให้สะอาด สวยงาม มีเอกลักษณ์ และใช้งานได้ง่ายยิง่ ขึ้น ซึ่งจะใช้ความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์เป็ นหลัก
ในการนา UX/UI เข้ามาช่วยในระบบเรานาหลักการที่ว่าทาให้ผใู ้ ช้งานเข้าใจและใช้งานง่าย
ต่อระบบ เช่น การออกแบบหน้าจอของระบบ, การจัดฟอร์ม เป็ นต้น

รู ปที่ 2.2 ตัวอย่างของ Bootstrap
2.2 Bootstrap Framework
Bootstrap เป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยให้การพัฒนาเว็บไซต์ของเราเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และเป็ น
ระบบมากขึ้น จุดเด่นของ Bootstrap มี UI เริ่ มต้นแบบที่สวยงามและใช้งานง่ายในการจัด
Responsive ของแต่ละหน้าจอ
โครงสร้ างของ Bootstrap Framework
- Scaffolding grid system เป็ นโครงร่ าง ที่จ ะแสดงผลในหน้าจอ ซึ่ งจ านวนคอลัมน์ น้ ีจะ
แสดงผลตามความกว้างของอุปกรณ์ที่เรี ยกใช้งาน เช่น คอมพิวเตอร์ , แท็บเล็ต, โทรศัทพ์
เป็ นต้น
- Base CSS style sheets สาหรับ Html Elements พื้นฐานทีส่ ามารถเรี ยกใช้งานได้ เช่น ปุ่ มกด
สีต่างๆ การแสดงรู ปภาพ ตาราง และอื่นๆ
- Components style sheets สาหรับสิ่งที่ตอ้ งใช้บ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็ น navigation, pagination ที่
ไว้จดั การ Menu, Navigation กับขนาดของหน้าจอ ของอปุกรณ์ที่เรี ยกใช้งาน
- JavaScript jQuery Plugins ต่ างๆ เช่น modal, carousel ช่ว ยในการสร้าง Popup, Dialog,
Tooltip ต่างๆ คาสัง่ แสดง Effect, Hover, Fade-in เป็ นต้น

รู ปที่ 2.3 ตัวอย่างของโปรแกรม Toad for Oracle
2.3 Toad for Oracle
คือ ระบบจัด การฐานข้อมูล ที่เรานามาใช้พัฒนา เป็ นระบบฐานข้อมูลแบบ ไคลเอนท์/
เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งใช้ภาษา SQL ในการดึงเรี ยกข้อมูลและง่ายต่อการจัดเก็บและการประมวลผล โดยการ
จัดเก็บข้อมูลของลูกค้าจะใช้การแบ่งตารางแต่ละประเภทเพื่อจัดเก็บลงฐานข้อมูลในระบบให้เป็ น
ระเบียบและง่ายต่อการเรี ยกใช้งานต่าง ๆ และลดความซับซ้อนของข้อมูล
จึงนามาใช้กบั ระบบจัดเก็บข้อมูลโดยการใช้ขอ้ มูลของลูกค้าเข้ามาเก็บลงในฐานข้อมูล เช่น
การดึงข้อมูลลูกค้ามาแสดงบนตารางของเว็บบราวเซอร์โดยการใช้คาสั่ง SQL, การรับข้อมูลลูกค้าที่
กรอกเข้ามาในระบบจะบันทึก ลงในฐานข้อมูลและทาการเชื่ อมต่อระหว่างส่ วนของ model เพื่อ
ติดต่อรับส่งข้อมูล เป็ นต้น

2.4 Model-View-Controller (MVC)
คือ สถาปั ต ยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architecture) ที่มีก ารแบ่งแยกระบบออกเป็ น 3
ส่วนหลักๆ ได้แก่ Data Model, User Interface และ Control Logic

รู ปที่ 2.4.1 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ MVC
Model
- เป็ นการติดต่อสื่อสารระหว่างออบเจ็กต์และฐานข้อมูลโดยผูพ้ ฒั นาไม่ตอ้ งเสียเวลากับการ
ใช้คาสั่ง SQL ในการจัดการข้อมูล เพื่อนาไปประมวลผลที่ฐานข้อมูล
- เป็ นงานด้านการตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล มีผลกับฐานข้อมูลโดยการรับข้อมูล
ส่งข้อมูลถึงกัน โดยจะต้องเป็ นข้อมูลที่ตรงกัน
- มีการตรวจสอบความถูกต้องและความสัมพันธ์ระหว่างฐานข้อมูล
View
- เป็ นส่วนที่แสดงผลผ่านเว็บบราวเซอร์
- เป็ นส่วนที่เป็ นหน้าตาของเว็บแอปพลิเคชันและทาหน้าที่ตดิ ต่อกับผูใ้ ช้งาน
- การทางานสัมพันธ์กบั Controller

Controller
- เป็ นส่วนที่ทางานเป็ นอันดับแรกเมื่อโปรแกรมถูกเรี ยกใช้งานจากเว็บบราวเซอร์
- เป็ นส่วนที่ติดต่อการทางานระหว่างผูใ้ ช้และโปรแกรม
- มีการติดต่อฐานข้อมูล ด้วย Model และแสดงผลข้อมูลผ่านทาง View
- เป็ นส่วนที่มีการประมวลผลหลัก ของโปรแกรม

รู ปที่ 2.4.2 MVC Architecture
ในการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันเราใช้หลักการของ MVC เข้ามาช่วย เช่น
Model ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับฐานข้อมูลต่าง ๆ
View ส่วนที่เป็ นหน้าตาของระบบเว็บแอปพลิเคชันและทาหน้าที่ติดต่อกับผูใ้ ช้
Controller ใช้ประมวลผลและทาการติดต่อกับฐานข้อมูล

รู ปที่ 2.5 JSP.java
2.5 JSP.java
โปรแกรมภาษา JSP ที่มีการแทรกสคริ ปต์ภาษา JSP ไว้ในภาษา HTML โดยในบรรทัดที่
13 และบรรทัดที่ 15 คือ หน้าตาของภาษาสคริ ปต์ JSP สาหรับผลลัพธ์ของ.... โปรแกรมนี้ คือ JSP
จะทาการแสดงวันและเวลาของเครื่ องคอมพิวเตอร์น้ นั ออกมา โดย JSP จะทาการส่งค่าไปคอมไพล
ยัง server tomcat แล้วแสดงผลลัพธ์ออกมายังเครื่ องเรา
ข้อดีของภาษา JSP
1.ภาษา JSP สามารถทางานได้กบั ระบบปฏิบตั ิการทุกตัว เรี ยกว่า Platform Independent
หมายถึง JSP จะไม่ข้ นึ หรื อยึดติดกับระบบปฏิบตั ิการทุกตัว เหมือนกับภาษาจาวา
2.ภาษา JSP เขียนง่าย เพราะด้วยมีพ้นื ฐานมาจาก Java เพียงแค่รับบท Server
3.ภาษา JSP แยกการทางานของโปรแกรม logic ออกจากในส่วนของการออกแบบหน้าเว็บ

รู ปที่ 2.6 CSS
2.6 CSS
CSS คือ ภาษาที่ใช้สาหรับตกแต่งเอกสาร HTML/XHTML ให้มีหน้าตา สีสัน ระยะห่าง
พื้นหลัง เส้นขอบและอื่น ๆ ตามที่ตอ้ งการ CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets มีลกั ษณะเป็ น
ภาษาที่มีรูปแบบในการเขียน Syntax แบบเฉพาะและได้ถูกกาหนดมาตรฐานโดย W3C เป็ นภาษา
หนึ่งในการตกแต่งเว็บไซต์ ได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลาย
1.ช่วยให้เนื้อหาภายในเอกสาร HTML มีความเข้าใจได้ง่ายขึ้นและในการแก้ไขเอกสารก็
สามารถทาได้ง่ายกว่าเดิม เพราะการใช้ CSS จะช่วยลดการใช้ภาษา HTML ลงได้ในระดับหนึ่ง
2.ทาให้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้เร็ ว เนื่องจาก code ในเอกสาร HTML ลดลง จึงทาให้
ไฟล์มีขนาดเล็กลง
3.สามารถกาหนดรู ปแบบการแสดผลจากคาสั่ง style sheet ชุดเดียวกัน ให้มีการแสดงผลใน
เอกสารแบบเดียวทั้งหน้าหรื อในทุกๆ หน้าได้ ช่ว ยลดเวลาในการปรับปรุ งและทาให้การสร้าง
เอกสารบนเว็บมีค วามรวดเร็ ว ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยงั สามารถควบคุมการแสดงผล ให้ค ล้ายหรื อ
เหมือนกันได้ในหลาย Web Browser
4.ช่วยในการกาหนดการแสดงผลในรู ปแบบที่มีความเหมาะกับสื่อต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี
5.ทาให้เว็บไซต์มีความเป็ นมาตรฐานมากขึ้นและมีความทันสมัย สามารถรองรับการใช้
งานในอนาคตได้ดี

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน

ภาพที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ของบริ ษทั ไอที ซัน คอร์ปอเรชัน่ จากัด
3.1 ชื่อและที่ต้งั สถานประกอบการ
1. สถานที่ต้งั สถานประกอบการ
บริ ษทั ไอที ซัน คอร์ปอเรชัน่ จากัด (IT Sun Corporation Company Limited)
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 42/144 พาร์คราชาวดี ซอย พระราม2ซอย3 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม
10150

ภาพที่ 3.2 แผนที่ของ บริษทั ไอที ซัน คอร์ปอเรชัน่ จากัด
ที่มา : https://www.google.co.th/maps [สืบค้นวันที่ 16 กรกฎาคม 2562]
2. ข้อมูลทัว่ ไปของสถานประกอบการ
จากการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของสถานประกอบการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
โทรศัพท์
+668-2- 4281902
แฟกซ์
+668-2- 4281902
เว็บไซต์
www.itsuncorporation.com
สอบถามทัว่ ไป e-mail : support@itsuncorporation.com

3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริการหลักขององค์กร
`บริ ษ ัท ไอที ซัน คอร์ ปอเรชั่น จ ากัด เป็ นผูใ้ ห้บริ ก ารออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
สาเร็ จรู ปซ่อมแซมบารุ งรักษาคอมพิวเตอร์เป็ นบริ ษทั พัฒนา ซอฟต์แวร์และโซลูชั่นทางด้านไอที
ด้วยโปรแกรมด้วยภาษา SQL,PL/SQL, AngularJS, JSP, ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุก
กลุ่ม และธุรกิจทุกขนาด ซึ่งช่วยเสริ มสร้างประสิทธิภาพในการทางานของลูกค้าเป็ นหลัก
ได้จดั ตั้งขึ้นในปี 2548 โดยบริ ษทั เริ่ มต้นจากการ ให้บริ การ ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามความ
ต้องการของลูกค้า และ ได้เพิม่ ส่วนงานใน ด้านการเป็ นที่ปรึ กษาภายในองค์กรของลูกค้า และต่อมา
ได้ขยาย ขอบเขตการดูแลในเรื่ องของระบบคอมพิวเตอร์ เครื อ ข่ายและโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
ไอที อื่น ๆ ตามลาดับ
ในปั จ จุบัน ไอทีได้เข้าไปเป็ นส่ วนสนับสนุน ในทุกภาคส่ ว นของ การด าเนิน ธุ รกิจ ไม่ว่าจะเป็ น
องค์กรขนาดเล็กหรื อ ขนาดใหญ่ จาเป็ นต้องนาไอทีไปประยุกต์ใช้ในองค์กรทั้งสิ้นเทคโนโลยีไอที
ณ วันนี้ถูกแบ่งออกเป็ นหลายแขนงตามชนิด,ประเภทและประโยชน์ที่เกิดขึ้น ดังนั้นหากต้องการหา
บริ ษทั ทางด้านไอทีที่จะมาตอบโจทย์ในความต้องการที่หลากหลายเหล่านี้จึงเป็ นเรื่ องที่ทาได้ยาก
ไม่คมุ้ ค่ากับค่าใช้จ่ายขององค์กรจึงเป็ นที่มาของ บริ ษทั ไอทีซัน คอร์ปอเรชัน่ จากัด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ บริ ษทั ไอที ซัน คอร์ปอเรชัน่ จากัด
วิสัยทัศน์
1 เราสร้างโซลูชั่นไอทีเพื่อให้เหมาะสมกับองค์กรอย่างต่อเนื่องและขยายศักยภาพตาม
ความต้องการ
2 ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศได้เริ่ มขึ้นเมื่อโซลูชนั่ ไอทีระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีการ
สื่อสารขั้นสูงเป็ นกุญแจสู่ความสาเร็จ
3 เรารู ้ว่าระบบซอฟต์แวร์ที่ยืดหยุ่นถูกต้องและคุม้ ค่าเป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับธุรกิจในการเพิ่ม
ผลผลิต
4 เราเชื่อว่าไอทีเป็ นเชื้อเพลิงที่ขบั เคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
5เราเชื่อว่าศักยภาพของผูค้ นมีขนาดใหญ่มากดังนั้นเป้าหมายของเราคือการสร้างบุคลากร
และทีมไอทีที่ดีที่สุดเพื่อให้บริ การที่ดีที่สุดแก่พนั ธมิตรและลูกค้า
พันธกิจ

1 เป็ นผูใ้ ห้บริ การ พัฒนาระบบโซลูชนั่ ทางด้านไอที เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
2 เป็ นผูใ้ ห้บริ การด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
3 เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
4 สร้างทีมที่ปรึ กษาทางธุรกิจ โดยใช้เครื่ องมือทางด้านไอที
5 เป็ นผูใ้ ห้บริ การฝึ กอบรมทางด้านวิชาชีพ ด้าน ไอที

3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร
บริ ษ ัท ไอที ซั น คอร์ ป อเรชั่น จ ากัด เป็ นผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารออกแบบและพัฒ นาโปรแกรม
สาเร็ จรู ปซ่อมแซมบารุ งรักษาคอมพิวเตอร์เป็ นบริ ษทั พัฒนา ซอฟต์แวร์และโซลูชั่นทางด้านไอที
ด้ ว ยโปรแกรมด้ ว ยภาษา SQL,PL/SQL, AngularJS, JSP,Asp.Net, C#.Net ที่ ต อบสนองความ
ต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ ม และธุรกิจทุกขนาด ซึ่งช่วยเสริ มสร้างประสิ ทธิภาพในการทางานของ
ลูกค้าเป็ นหลัก
ได้จดั ตั้งขึ้นในปี 2548 โดยบริ ษทั เริ่ มต้นจากการ ให้บริ การ ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามความ
ต้องการของลูกค้า และ ได้เพิ่มส่วนงานใน ด้านการเป็ นที่ปรึ กษาภายในองค์กรของลูกค้า และต่อมา
ได้ขยาย ขอบเขตการดูแลในเรื่ องของระบบคอมพิวเตอร์ เครื อข่ายและโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
ไอที อื่น ๆ ตามลาดับ
ในปั จ จุบัน ไอทีได้เข้าไปเป็ นส่ วนสนับสนุน ในทุกภาคส่ ว นของ การด าเนิน ธุ รกิจ ไม่ว่าจะเป็ น
องค์กรขนาดเล็กหรื อ ขนาดใหญ่ จาเป็ นต้องนาไอทีไปประยุกต์ใช้ในองค์กรทั้งสิ้ นเทคโนโลยีไอที
ณ วันนี้ถูกแบ่งออกเป็ นหลายแขนงตามชนิด,ประเภทและประโยชน์ที่เกิดขึ้น ดังนั้นหากต้องการหา
บริ ษทั ทางด้านไอทีที่จะมาตอบโจทย์ในความต้องการที่หลากหลายเหล่านี้จึงเป็ นเรื่ องที่ทาได้ยาก
ไม่คุม้ ค่ากับค่าใช้จ่ายขององค์กรจึงเป็ นที่มาของ บริ ษทั ไอทีซัน คอร์ ปอเรชัน่ จากัด

3.4 ตาแหน่ งงานและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
ตาแหน่งงานที่ได้รับมอบหมายจากบริ ษทั คือ Programmer / Developer เป็ นตาแหน่งที่ทา
หน้าที่ในการออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ตั้งแต่ในเรื่ องของโครงร่ าง (Layout) การพัฒนา
เว็บแอปพลิเคชัน ไปจนถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากงานต่าง ๆ โดยจะมีการแก้ไขและ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้ดีข้ ึนอยู่เรื่ อย ๆ จึงทาให้มีขอ้ ผิดพลาดและสามารถเรี ยนรู ้ในสิ่ ง ใหม่ที่
เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริ ง
3.4.1 ผลงานที่ได้จดั ทา

รู ปที่ 3.3 หน้า Home ของเว็บแอปพลิเคชัน
หน้าหลักของเว็บแอปพลิเคชันซึ่งจะมีขอ้ มูลต่าง ๆ แอบพลิเคชันตัวนี้สามารถทาอะไรได้
บ้าง ช่วยอะไรกับธุรกิจได้บา้ ง
หน้าที่ในการทางานในส่วน Home
-

Query หรื อแสดงข้อมูลหลักสูตรที่ได้รับการอนุมตั ิให้จดั ฝึ กอบรมแล้ว
บันทึกข้อมูลการลงทะเบียน ขอเข้ารับการฝึ กอบรมในหลักสูตรนั้น ๆ
Query หรื อแสดงข้อมูลหลักสูตรที่ได้รับการอนุมตั ิให้จดั ฝึ กอบรมแล้ว และสถานะการ
สร้าง LOV 4 เรื่ อง รหัสหลักสูตร ,รหัสวิทยากร ,ประเภทหลักสูตร ,ประเภทฝึ กอบรม
คาค้นหา สามารถป้อน รหัสพนักงาน, ชื่อพนักงาน, นามสกุลพนักงาน, ตาแหน่ง, แผนก
และฝ่ าย

เว็บกาหนดเกณฑ์การประเมิน

รู ปที่ 3.4 หน้าของเว็บกาหนดเกณฑ์การประเมิน

- ไม่สามารถกรอกข้อมูลที่เป็ น String, null ในช่องคะแนนตาสุดได้
- การเพิ่มข้อมูล = ถ้าจะเพิ่มข้อมูล คลิ๊กตรงรู ป บวกที่วงไว้ให้ดา้ นบน เพื่อเพิ่มข้อมูล
- แก้ไขข้อมูล คลิ๊กตรงรู ป ดินสอที่วงไว้ให้ เพื่อแก้ไข ข้อมูล บรรทัดนั้นๆ
- การลบข้อมูล ถ้ากดคลิ๊กตรงถังขยะ ข้อมูลบรรทัดนั้นๆ จะถูกลบ
- คลิกตรงถังขยะ ก็จะมีการแจ้งเตือนว่าจะยืนยันการลบหรือไม่
- ถ้าปุ่ ม add+ถ้าข้อมูลของระดับคะแนนถ้าในระบบมีอยู่แล้วจะขึ้นแจ้งเตือนว่าข้อมูลซ้ า

โปรแกรมรายงานระบบบุคลากร

รู ปที่ 3.5 หน้าโปรแกรมรายงานระบบบุคลากร

รู ปที่ 3.6 หน้า reportโปรแกรมรายงานระบบบุคลากร

รู ปที่ 3.7 หน้าปริ้ นโปรแกรมรายงานระบบบุคลากร

3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
นางสาวปริ ษา ยิ่งธนะดารง ตาแหน่ง ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาซอฟต์แวร์
นายธราดล แก้วพรหม ตาแหน่ง Programmer / Developer
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
เข้ามาปฏิบตั ิงานบริ ษทั ไอที ซัน คอร์ปอเรชัน่ จากัด ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม
พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 รวมเป็ นระยะเวลา 4 เดือน

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1

รายละเอียดของโครงงาน
เว็บแอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้ท้ งั บน Desktop , iPad และ Smartphone ช่วย
ให้ ผู ้ใ ช้ เ กิ ด ความสะดวกต่ อ การใช้ ส่ ว นมากในปั จ จุ บัน มี ก ารใช้ Smartphone เป็ น
ชีวิตประจาวันจึงทาให้สามารถใช้งานได้บนมือถือและยังมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลไว้
เก็บข้อมูลผูใ้ ช้งานเว็บแอปพลิเคชันจะมีการทางานโดยรับเรื่ องการร้องขอ Invoice จาก
ลูกค้าของบริ ษทั ซึ่งทาขึ้นเพื่อให้ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้งานได้เข้ามากรอกข้อมูลภายในระบบ เพื่อ
ลดการเดินทางและการติดต่องานมีความสะดวกยิ่งขึ้น โดยมีหน้าในการเข้าสู่ ระบบให้
กรอก Code ของแต่ ละบริ ษทั เพื่อเข้าใช้งานในระบบ เมื่อเข้าสู่ ระบบจะแสดงข้อมูลชื่อ
บริ ษ ัท, แสดงรายชื่ อผูร้ ้องขอของแต่ละคน และมีฟังก์ชั่น เพิ่มให้ผูใ้ ช้ได้ก รอกข้อมูลมี
รายการงานที่จะขอ Invoiceในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันนี้ใช้โปรแกรม Toad for Oracle
ในการพัฒนาระบบโดยใช้ Visual Studio, จัดการฐานข้อมูลด้วย ในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ
ในการประสานงาน

4.2

การทางานของระบบ
4.2.1 การวิเคราะห์ระบบ
4.2.1.1 Work Flow Diagram

Login

รู ปที่ 4.1 Work Flow Diagram ของระบบ

4.2.1.2 Entity Relationship Diagram

รู ปที่ 4.2 Entity Relationship Diagram
4.2.1.3 Data Dictionary
ตารางที่ 4.1 รายละเอียดของตารางลงทะเบียน (TN_EMP_REGIST)
ลาดับ

Field Or Column
1. EMP_REGIST_ID
2. OU_CODE
3. COURSE_REQ_ID
4. PERSONAL_ID
5. REGIST_STATUS
6. CREATE_BY
7. CREATE_DATE
8. UPDATE_BY
9. UPDATE_DATE
10. UPD_PROG_ID

Type
NUMBER

คาอธิบาย
PK

VARCHAR2(10)
NUMBER
NUMBER
VARCHAR2(15)
VARCHAR2(30)
DATE
VARCHAR2(30)
DATE
VARCHAR2(15)

รหัสบริ ษทั
FK
ID บุคคล
สถานะการลงทะเบียนของพนักงาน
ผูส้ ร้าง
สร้างวันที่
ผูป้ รับปรุ ง
ปรับปรุ งวันที่
รหัสโปรแกรมที่ปรับปรุ งรายการ

ลาดับ
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Field Or Column
NOTE
ATTEND_DATE1
ATTEND_DATE2
ATTEND_DATE3
ATTEND_DATE4
ATTEND_DATE5
ATTEND_TIMEIN1
ATTEND_TIMEOUT1
ATTEND_TIMEIN2
ATTEND_TIMEOUT2
ATTEND_TIMEIN3
ATTEND_TIMEOUT3
ATTEND_TIMEIN4
ATTEND_TIMEOUT4
ATTEND_TIMEIN5
ATTEND_TIMEOUT5

Type
VARCHAR2(500)
DATE
DATE
DATE
DATE
DATE
VARCHAR2(20)
VARCHAR2(20)
VARCHAR2(20)
VARCHAR2(20)
VARCHAR2(20)
VARCHAR2(20)
VARCHAR2(20)
VARCHAR2(20)
VARCHAR2(20)
VARCHAR2(20)

คาอธิบาย
หมายเหตุ
เข้าอบรมวันที่ 1
เข้าอบรมวันที่ 2
เข้าอบรมวันที่ 3
เข้าอบรมวันที่ 4
เข้าอบรมวันที่ 5
เวลาเข้าอบรมวันที่ 1
เวลาสิ้นสุ ดอบรมวันที่ 1
เวลาเข้าอบรมวันที่ 2
เวลาสิ้นสุ ดอบรมวันที่ 2
เวลาเข้าอบรมวันที่ 3
เวลาสิ้นสุ ดอบรมวันที่ 3
เวลาเข้าอบรมวันที่ 4
เวลาสิ้นสุ ดอบรมวันที่ 4
เวลาเข้าอบรมวันที่ 5
เวลาสิ้นสุ ดอบรมวันที่ 5

ตารางที่ 4.2 รายละเอียดของตารางหลักสูตร (TN_COURSE)
ลาดับ

Field Or Column
1. TN_COURSE_ID
2. OU_CODE
3. BRANCH_COM_CODE
4. TN_COURSE_CODE
5. TN_COURSE_NAME
6. TN_COURSE_DESC
7. TEACH_QUALIFICATION
8. STATUS
9. COURSE_TYPE_ID
10. TN_TYPE_ID
11. CREATE_BY
12. CREATE_DATE

Type
NUMBER

คาอธิบาย
PK

VARCHAR2(10)
VARCHAR2(40)
VARCHAR2(40)
VARCHAR2(200)
VARCHAR2(3000)
VARCHAR2(3000)
VARCHAR2(1)
NUMBER
NUMBER
VARCHAR2(30)
DATE

รหัสบริ ษทั
รหัสสาขา
รหัสหลักสู ตร
ชื่อหลักสู ตร
รายละเอียดหลักสู ตร
คุณสมบัตผูส้ อน
สถานนะ
ประเภทหลักสู ตร
ประเภทฝึ กอบรม
ผูส้ ร้าง
วันที่สร้าง

ลาดับ
Field Or Column
13. UPDATE_BY
14. UPDATE_DATE
15. UPD_PROG_ID

Type
VARCHAR2(30)
DATE
VARCHAR2(15)

คาอธิบาย
ผูป้ รับปรุ ง
ปรับปรุ งวันที่
รหัสโปรแกรม

ตารางที่ 4.3 รายละเอียดของตารางวิทยากร (TN LECTURER)
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Field Or Column
LECTURER_ID
OU_CODE
LECTURER_CODE
LECTURER_NAME
DIV_CODE
DIV_NAME
POSITION_CODE
POSITION_NAME
ADDRESS
DISTRICT
PROVINCE
PHONE
EMAIL
LINDID
FILE_IMG_NAME
SERV_IMG_NAME
DB_IMAGE
LECTURER_EXPERT
LECTURER_TYPE
PERSONAL_ID
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
UPD_PROG_ID

Type
VARCHAR2(10)
NUMBER
VARCHAR2(40)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(50)
VARCHAR2(50)
VARCHAR2(5)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(697)
NUMBER
VARCHAR2(15)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(15)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(10)
BLOB
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(10)
NUMBER
DATE
VARCHAR2(10)
DATE
VARCHAR2(10)

คาอธิบาย
รหัสบุคลกร
รหัสคานาหน้า
รหัสวิทยากร
ชื่อวิทยากร
รหัสองค์กร
ชื่อองค์กร
รหัสประเภทบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ที่อยู่
ตาบล
จังหวัด
บ้านเลขที่
อีเมล
เขต
ชนิดไฟล์
www
ภาพ
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทวิทยากร
รหัสบุคลกร
ผูส้ ร้างรายการ
วันที่สร้างรายการ
ผูป้ รับปรุ งรายการ
วันที่ปรับปรุ งรายการ
รหัสโปรแกรม

ตารางที่ 4.4 รายละเอียดของตารางรายระเอียดหลักสูตร (TN_COURSE_REQ)
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Field Or Column
COURSE_REQ_ID
OU_CODE
BRANCH_COM_CODE
TN_COURSE_ID
YEAR
DOC_NO
DOC_DATE
TN_COURSE_STATUS
TN_VERSION
START_DATE
END_DATE
START_TIME
END_TIME
TN_TIME_QTY
TN_EXPENSE
START_DATE_REGIS
END_DATE_REGIS
EXTENDED_DATE_REGIS
QUALIFICATION
TN_QTY
TN_PLACE
TN_DIV
TN_FILE_IMG_NAME
TN_SERV_IMG_NAME
NOTE
COURSE_TYPE_ID
TN_TYPE_ID
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY

Type
NUMBER
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(40)
NUMBER
NUMBER
VARCHAR2(40)
DATE
VARCHAR2(15)
NUMBER
DATE
DATE
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(15)
NUMBER
NUMBER
DATE
DATE
DATE
VARCHAR2(10)
NUMBER
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(10)
NUMBER
NUMBER
VARCHAR2(10)
DATE
VARCHAR2(10)

คาอธิบาย
PK
รหัสบริ ษทั
รหัสสาขา
id หลักสู ตร
ปี
เลขที่เอกสาร
วันที่เอกสาร
สถานะ
รุ่ น
วันที่เริ่ มอบรม
วันที่สิ้นสุ ด
เวลาเริ่ มอบรม
เวลาสิ้นสุ ด
จานวน ชม. ที่ใช้ในการฝึ กอบรม
ค่าใช้จ่าย
วันที่เปิ ดลงทะเบียน
วันที่สิ้นสุ ดการลงทะเบียน
วันที่ขยายการลงทะเบียน
คุณสมบัติผเู ้ ข้าอบรม
จานวนผูเ้ ข้าฝึ กอบรม
สถานที่จดั อบรม
หน่วยงานที่จดั อบรม
ชื่อรู ป
ชื่อรู ปที่ Server แปลงแล้ว
หมายเหตุ
ประเภทหลักสู ตร
ประเภทการฝึ กอบรม
ผูส้ ร้างรายการ
วันที่สร้างรายการ
ผูป้ รับปรุ งรายการ

ลาดับ
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Field Or Column
UPDATE_DATE
UPD_PROG_ID
REASON
REGIST_STATUS
CER_NO
CER_DATE
CER_DIV
TN_TIME_MIN

Type
DATE
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(10)
DATE
VARCHAR2(10)
NUMBER

คาอธิบาย
วันที่ปรับปรุ งรายการ
รหัสดปรแกรม
เหตุผลของการไม่อนุมัติ หรื อทบทวนหลักสู ตร
สถานะลงทะเบียน
เลขที่หนังสื อรับรอง
ลงวันที่
หน่วยงานที่ออกหนังสื อรับรอง
จานวนนาที ที่ใช้ในการฝึ กอบรม

ตารางที่ 4.5 รายละเอียดของตารางพนักงาน (PY_EMPLOYEE)
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Field Or Column
OU_CODE
PERSONAL_ID
EMP_CODE
PREN_CODE
FIRST_NAME
LAST_NAME
EMPLOYEE_TYPE_CODE
DIV_CODE
EMPLOYEE_ADDRESS2
ZIP_CODE
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
UPD_PROG_ID

Type
VARCHAR2(10)
NUMBER
VARCHAR2(40)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(50)
VARCHAR2(50)
VARCHAR2(5)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(697)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(15)
DATE
VARCHAR2(15)
DATE
NUMBER

คาอธิบาย
รหัสคานาหน้า
รหัสบุคลกร
รหัสพนักงาน
รหัสคานาหน้า
ชื่อบุคลากร
ชื่อสกุลของบุคลากร
รหัสประเภทบุคลากร
รหัสองค์กร
ที่อยู่
รหัสไปรษณี ย ์
ผูส้ ร้างรายการ
วันที่สร้างรายการ
ผูป้ รับปรุ งรายการ
วันที่ปรับปรุ งรายการ
รหัสโปรแกรม

4.2.1.4 Use Case Diagram

Administrat
or

Staff

Customer

รู ปที่ 4.3 Use Case Diagram

4.2.2 การออกแบบส่ วนติดต่อกับผู้ใช้

รู ปที่ 4.4 หน้า SPIDER HRM Registration
หน้าจอเริ่ มต้น ของหน้า SPIDER HRM เป็ นหน้าจอสาหรับเข้าสู่ ระบบและมีก ารกรอก
Code ของแต่ละบริ ษทั โดยในการที่จะเข้าระบบนั้นจะมี Validation ความถูกต้องของ Code
ซึ่งจะไปเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลในระบบเพื่อตรวจสอบในแต่ละบริ ษทั แต่ถา้ กรอกไม่ถูกหรื อไม่
ครบนั้นก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาภายใน Web เพื่อให้ User ได้กรอกข้อมูลได้ถูกต้อง

รู ปที่ 4.5 หน้าแสดงข้อมูลของผูร้ ับ
เมื่อเข้าสู่ ระบบสาเร็ จก็จะมาสู่ หน้า web จะแสดงข้อมูลของผูร้ ับโดยจะมี รายละเอียด
และส่ วนด้านล่างก็จะเป็ นข้อมูลของผูข้ อรับ Invoice โดยมีรายละเอียด เมื่อมีการแสดงข้อมูล จาก
ฐานข้อมูลของระบบที่ลูกค้าของบริ ษทั ของแต่ละระบบหรื อโปรแกรม

บทที่ 5
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
5.1

สรุปผลโครงงาน
1.
สรุ ปผลโครงงาน
หลังจากที่ดาเนินโครงงานมาจนเสร็จสิ้นลงก็สามารถทาตามวัตถุประสงค์ตามทีต่ ้งั
ไว้ โดยระบบการจัดเก็บและจัดการข้อมูลลูกค้าของบริ ษทั จะช่วยให้พนักงานในบริ ษทั ไม่
ว่าจะเป็ นบริ ษ ัท และลูก ค้าจะสามารถจัด เก็บข้อมูลเอกสารที่ขอกับทางบริ ษ ัทได้อย่าง
สะดวก และง่ายต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าใช้งานกับระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลได้
2.

ข้อจากัดของโครงงาน
ข้อจากัดที่ระบบยังไม่สามารถทาได้ในบางฟังก์ชนั่ แต่สามารถเพิ่มและพัฒนา
ระบบให้มีฟังก์ชนั่ ต่อไปนี้ได้และทาให้สามารถไปประยุกต์ใช้กบั ระบบอื่นได้ คือ
- การแก้ไขข้อมูลผูร้ ับ
- การลบข้อมูลผูร้ ับ
3.

ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาระบบต่อไปควรมีเพิม่ ฟังก์ชนั่ การแก้ไขข้อมูลและการลบข้อมูล
เพื่อให้ระบบได้มีฟังก์ชนั่ ที่ครบแล้วผูใ้ ช้งานก็สามารถทาเองได้ไม่ตอ้ งติดต่อขอแก้ไข
ข้อมูลจากทางบริษทั
5.2

สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
1.
ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ได้รับประสบการณ์การทางานกับบริษทั อย่างเป็ นระบบได้รับความรู ้ทางด้านภาษาและ
ด้านเทคนิคได้รับคาแนะนาที่ดีและแนวคิดการแก้ปัญหารูจ้ กั การเข้าหาและปรับตัวเข้ากับสังคม
รอบตัวรู ้จกั มารยาทในการทางาน กฏระเบียบขององค์กร

2.

ปัญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ในช่วงแรกที่ปฏิบตั ิงานก็จะมีปัญหาที่เรายังไม่สามารถปรับตัวได้ทนั ทีแต่สามารถ
เรี ยนรู ้และศึกษาทาความเข้าใจกับระบบงานของสถานประกอบการได้
- ระบบการทางานเป็ นทีม
- ปัญหาทางด้านภาษาและด้านเทคนิค
3.

ข้อเสนอแนะ
การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเป็ นเรื่ องที่ดีมากสาหรับนักศึกษามีหลักสูตรที่ตรงตาม
วิชาชี พที่ได้เรี ย นมาได้ประยุกต์ใช้กับงานจริ งแบบนี้อีก ถือว่าเป็ นหลัก สู ต รที่สามารถ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาได้เป็ นอย่างมาก
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
รูปภาพขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

รู ปที่ ก.1 อบรมเกี่ยวกับการทางานเป็ นทีม Angular

รู ปที่ ก.2 บรรยากาศการทางานของทีม Angular
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