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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
บริ ษัท ลู เ มนตั้ม อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล (ประเทศไทย) จํา กั ด (Lumentum International
(Thailand).Co ,Ltd) เป็ นบริ ษ ทั ที่ ดาํ เนิ นกิ จการเกี่ ย วกับ การผลิ ตชิ้ นส่ วนเครื่ องเลเซอร์ ชิ้ นส่ วน
อุปกรณ์ โทรคมนาคมสําหรับระบบใยแก้วนําแสง กิจการประกอบเครื่ องจักร อุปกรณ์ เครื่ องจักร
และ/หรื อ อุปกรณ์การสื่ อสาร เป็ นต้น โดยก่อนที่บริ ษทั จะส่ งมอบผลิ ตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้า จะต้องมี
การทดสอบผลิ ต ภัณ ฑ์ เ พื่ อ ให้ ลู ก ค้า ได้รั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน ที่ ใ ช้ ท ดสอบ
ผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะส่ งมอบให้กบั ลูกค้า
โดยในการทดสอบผลิตภัณฑ์จะประกอบด้วย 2 ส่ วนได้แก่
1. การทดสอบเครื่ องทดสอบโดยใช้ฟั ง ก์ชั่นทดสอบที่ ชื่ อ “Daily Check” เพื่ อให้
เครื่ องทดสอบอยู่ ใ นสถานะที่ พ ร้ อ มทดสอบผลิ ต ภัณ ฑ์ ซึ่ งบนสายการผลิ ต
(Production line) จะมีเครื่ องทดสอบจํานวนมาก ซึ่ งในการทดสอบฟั งก์ชน
ั่ Daily
Check ในแต่ละวันจะมีการบันทึกข้อมูลผลการทดสอบในรู ปแบบของไฟล์เอกซ์
เซล (Excel)
2. การทดสอบผลิตภัณฑ์บนเครื่ องทดสอบโดยใช้ฟังก์ชนั่ ทดสอบที่ชื่อ “Main Test”
และ “Power Check” ในการทดสอบ ซึ่ งบันทึ กข้อมู ลผลการทดสอบในรู ปแบบ
ของไฟล์ขอ้ ความ (Text File) บนเครื่ องทดสอบ เรี ยกว่า “Local Tester” และบน
เซิ ร์ฟเวอร์ เรี ยกว่า “Share Folder”
เนื่ องจากการทดสอบทั้ง 2 ส่ วน ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมู ลผลของการทดสอบในลักษณะ
ของฐานข้อ มู ล ที่ ใ ช้ง านร่ ว มกัน ได้ จึ ง ทํา ให้ ย ากต่ อ นํา ข้อ มู ล ไปใช้ใ การวิ เ คราะห์ ก ารควบคุ ม
กระบวนการเชิ ง สถิ ติ (Statistical Process Control : SPC) ของกระบวนการผลิ ต เพื่ อ ใช้ค วบคุ ม
เครื่ องทดสอบและการทดสอบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ดังนั้นแผนกวิศวกรทดสอบซอฟต์แวร์ (Test Software Engineer) ของบริ ษทั และผูจ้ ดั ทําจึง
มีแนวคิ ดที่ จะพัฒนาโปรแกรมทดสอบซอฟต์แวร์ เพื่อวิเคราะห์ การควบคุ มกระบวนการผลิ ตเชิ ง
สถิ ติ โดยโปรแกรมสามารถสร้ า งไฟล์เอกซ์ เอ็มแอล (XML) จากผลการทดสอบ สํา หรั บ นําไป
จัดเก็บเป็ นข้อมูลในระบบฐานข้อมูล (Database System) ของบริ ษทั เพื่อที่จะสามารถนําข้อมูลมา
แสดงผลในลักษณะของกราฟสําหรับใช้ในการวิเคราะห์การควบคุมกระบวนการผลิตเชิ งสถิติ เพื่อ
นํา ไปสู่ ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพการทดสอบผลิ ต ภัณ ฑ์ อ ัน จะได้ม าซึ่ งผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐาน
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1.2 วัตถุประสงค์ โครงงาน
1.2.1 การพัฒนาโปรแกรมทดสอบซอฟต์แวร์ เพื่อวิเคราะห์การควบคุมกระบวนการผลิตเชิง
สถิติ
1.2.2 เพื่อสร้ างไฟล์เอ็กซ์ เอ็มแอลจากผลการทดสอบเครื่ องทดสอบและผลิ ตภัณฑ์ของ
บริ ษทั
1.2.3 เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากผลการทดสอบเครื่ องทดสอบและผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 โปรเเกรมสามารถสร้างไฟล์เอกซ์เอ็มแอล (XML) ของผลการทดสอบซอฟต์แวร์ จาก
ฟังก์ชนั่ “Daily Check” ฟังก์ชนั่ “Main Test” และ “Power Check”
1.3.2 ไฟล์เอกซ์เอ็มแอลที่สร้างจะถูกจัดเก็บไว้บนระบบฐานข้อมูล (Database System) ของ
บริ ษทั
1.3.3 โปรแกรมสามารถทํางานร่ วมกับโปรแกรมของบริ ษทั ที่มีอยูเ่ ดิมได้
1.3.4 โปรแกรมสามารถตรวจสอบการทํางานของเครื่ องทดสอบตามพารามิเตอร์ ที่สําคัญ
(Key parameters) ที่บริ ษทั กําหนดได้
1.3.5 โปรแกรมใช้ในการตรวจสอบการทํางานของเครื่ องทดสอบแบบวันต่อวัน
1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.4.1 ได้โปรแกรมทดสอบซอฟต์แวร์ เพื่อวิเคราะห์การควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ
สําหรับใช้งานในบริ ษทั
1.4.2 ได้ฐานข้อมูลของผลการทดสอบจากฟังก์ชนั่ “Daily Check” ฟังก์ชนั่ “Main Test”
และ “Power Check” เพื่อนําไปใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.4.3 ได้ควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ เพื่อให้เครื่ องทดสอบและการทดสอบผลิตภัณฑ์
เป็ นไปตามมาตรฐาน

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง

ในบทนี้จะกล่าวถึงโปรแกรม เทคโนโลยี และฟังก์ชนั่ การทํางานต่างๆ ที่ศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งต่างๆ เพือ่ นําไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมทดสอบซอฟต์แวร์
2.1 การควบคุมกระบวนการผลิตเชิ งสถิติ (Statistical Process Control: SPC)
การควบคุ มกระบวนการผลิตเชิ งสถิติ เป็ นวิธีการควบคุมคุณภาพที่ใช้วิธีการทางสถิติใน
การตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิต ช่วยให้กระบวนการทํางานในการผลิตมีประสิ ทธิ ภาพ
การผลิตผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อกําหนด (Spec) มากขึ้น ทําให้มีของเสี ยน้อยลง
ประโยชน์ ของการควบคุมกระบวนการทางผลิตเชิงสถิติ
1. สามารถลดการสู ญเสี ยและการผลิตซํ้าของผลิตภัณฑ์
2. ลดต้นทุนของการผลิต
3. ทราบถึงสาเหตุและปั ญหาที่เกิดขึ้นจากความแปรผันของกระบวนการการผลิต
4. ป้ องกันเพื่อไม่ให้เกิดปั ญหา และความสู ญเสี ยของผลิตภัณฑ์
5. สามารถตรวจสอบค่าของพารามิเตอร์ กระบวนการผลิต กับข้อกําหนด (Spec) ของการผลิต
และข้อกําหนด (Spec) ของผลิตภัณฑ์
6. ช่วยในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
2.2 แผนภูมิควบคุม (Control Chart)
แผนภูมิควบคุม คือ แผนภูมิที่ใช้ในการตรวจสอบค่าของตัวพารามิเตอร์ ที่ตอ้ งการควบคุม
คุณภาพว่าเกิดความแปรผันเกินจากขอบเขตที่กาํ หนดไว้หรื อไม่ หากพบว่าเกินขอบเขตที่กาํ หนดไว้
จะต้องหาสาเหตุของความแปรผัน และดําเนินการแก้ไขก่อนที่จะเกิดความเสี ยหายแก่ผลิตภัณฑ์
องค์ ประกอบของแผนภูมิควบคุม
ข้อมูลที่วดั ได้จากกระบวนการผลิตจะมีการแจกแจงแบบปกติ (Nomal Distribution) ซึ่ งมี
ค่าพารามิเตอร์ ที่เกี่ ยวข้องอยู่ 2 ค่า คือ ค่าเฉลี่ย (µ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) โดยมีโอกาส
หรื อความน่ าจะเป็ นที่ค่าสังเกตที่วดั ได้จะอยู่ในช่วง ±3σ หรื อเท่ากับ 0.9974 สามารถนํามาสร้ าง
กราฟแผนภูมิควบคุม ซึ่ งประกอบไปด้วยเส้นสําคัญ 3 เส้น ดังรู ปที่ 2.1

รู ปที่ 2.1 กราฟแสดงองค์ประกอบของแผนภูมิควบคุม

4
เส้นแกนกลาง (Center Line : CL) เป็ นค่าเฉลี่ยของกระบวนการผลิต คํานวณได้โดยนําค่าจากกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดนั้นมาหาค่าเฉลี่ย
ขีดจํากัดควบคุมด้านบน (Upper Control Limit : UCL) เส้นที่มีระยะห่างจากเส้นแกนกลางเท่ากับ
+3σ
ขีดจํากัดควบคุมด้านล่าง (Lower Control Limit : LCL) เส้นที่มีระยะห่างจากเส้นแกนกลางเท่ากับ
-3σ
จากรู ปที่ 2.1 ขีดจํากัดควบคุมด้านบนและด้านล่าง แสดงถึงความแปรผันที่อยูใ่ นระดับ
คุณภาพมาตรฐานที่ผผู ้ ลิตยอมรับได้ ซึ่ งอยูใ่ นช่วง ±3σ เท่านั้น หากค่าสังเกตที่วดั ได้กระจายอยู่
ภายในขอบเขตดังกล่าว แสดงว่ากระบวนการผลิตอยูภ่ ายใต้การควบคุม ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจะมี
คุณภาพตรงตามมาตรฐานการผลิต หามีความแปรผันมากเกินไป ทําให้ค่าสังเกตที่วดั ได้อยูน่ อกเส้น
ขีดจํากัด แสดงว่ากระบวนการผลิต อยูน่ อกเหนือการควบคุม แสดงค่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไม่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการผลิต
ลักษณะและเงื่อนไขของกราฟทีอ่ อกนอกการควบคุม
ตามกฎ 8 ข้อ ของเนลสัน (The eight Nelson Rules)
กฎข้อที่ 1 มีจุดใดจุดหนึ่งมากกว่า +3σ หรื อ น้อยกว่า -3σ

รู ปที่ 2.2 กฎข้อที่ 1 มีจุดใดจุดหนึ่งมากกว่า +3σ หรื อ น้อยกว่า -3σ
กฎข้อที่ 2 มี 9 จุดต่อเนื่องกันที่มากกว่า หรื อน้อยกว่า เส้นแกนกลาง (Center Line)

รู ปที่ 2.3 กฎข้อที่ 2 มี 9 จุดต่อเนื่ องกันที่มากกว่า หรื อน้อยกว่า เส้นแกนกลาง
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กฎข้อที่ 3 มี 6 จุดต่อเนื่องกันที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลงอย่างต่อเนื่อง

รู ปที่ 2.4 กฎข้อที่ 3 มี 6 จุดต่อเนื่ องกันที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลงอย่างต่อเนื่ อง
กฎข้อที่ 4 มี 14 จุดต่อเนื่องกันที่ข้ ึนลงสลับฟันปลา

รู ปที่ 2.5 กฎข้อที่ 4 มี 14 จุดต่อเนื่องกันที่ข้ ึนลงสลับฟันปลา
กฎข้อที่ 5 มี 2 หรื อ 3 จุดจาก 3 จุดต่อเนื่ องกันที่อยูห่ ่างจากค่าเฉลี่ยมากกว่า +2σ หรื อน้อยกว่า -2σ

รู ปที่ 2.6 กฎข้อที่ 5 มี 2 หรื อ 3 จุดจาก 3 จุดต่อเนื่ องกันที่อยูห่ ่างจากค่าเฉลี่ย
มากกว่า +2σ หรื อน้อยกว่า -2σ
กฎข้อที่ 6 มี 4 หรื อ 5 จุด ในแถวมีค่ามากกว่า ±1σ จากค่าเฉลี่ยในทิศทางเดียวกัน

รู ปที่ 2.7 กฎข้อที่ 6 มี 4 หรื อ 5 จุด ในแถวมีค่ามากกว่า ±1σ
จากค่าเฉลี่ยในทิศทางเดียวกัน
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กฎข้อที่ 7 มี 15 จุดต่อเนื่องกันที่อยูภ่ ายใน ±1σ จากค่าค่าเฉลี่ย

รู ปที่ 2.8 กฎข้อที่ 7 มี 15 จุดต่อเนื่องกันที่อยูภ่ ายใน ±1σ จากค่าค่าเฉลี่ย
กฎข้อที่ 8 มี 8 จุดต่อเนื่องกันที่ไม่อยูภ่ ายใน ±1σ จากค่าค่าเฉลี่ย

รู ปที่ 2.9 กฎข้อที่ 8 มี 8 จุดต่อเนื่ องกันที่ไม่อยูภ่ ายใน ±1σ จากค่าค่าเฉลี่ย
2.3 ภาษาวิชวลเบสิ ก (Visual Basic)
วิชวลเบสิ ก (Visual Basic) เป็ นภาษาในการเขียนโปรแกรมแบบการเขียนโปรแกรมที่
ขึ้นกับเหตุการณ์ (event-driven programming) โดย ภาษาวิชวลเบสิ ก นั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้ง่าย
ต่อการเรี ยนรู ้และง่ายต่อการใช้งาน ซึ่ งสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมแบบแรพอิดแอพพลิเคชัน่
ดิเวลเลิพเมินท์ ( rapid application development : RAD) และ กราฟฟิ กยูสเซอร์ อินเทอร์ เฟส
(Graphical User Interface : GUI) การเข้าถึงฐานข้อมูล และอื่นๆ ที่ทาํ งานภายใต้ ดอทเน็ตเฟรมเวิร์ก
(.NET Framework)

รู ปที่ 2.10 โลโก้ของภาษาวิชวลเบสิ กที่ออกแบบโดยไมโครซอฟต์
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2.4 ดอทเน็ตเฟรมเวิร์ก (.NET Framework)
ดอทเน็ตเฟรมเวิร์ก (.NET Framework) คือกรอบในการพัฒนาซอร์ ฟแวร์ (software
framework) ที่พฒั นาโดยไมโครซอฟต์ (Microsoft) ที่มีการทํางานหลักบนวินโดว์ (Windows)
ประกอบไปด้วยไลบรารี่ ของคลาสต่างๆ เป็ นจํานวนมาก ที่เรี ยกว่า เฟรมเวิร์กคลาสไลบรารี่ และมี
ตัวแปรภาษาสําหรับการเขียนโปรแกรมในภาษาต่างๆ
โปรแกรมที่เขียนโดยดอทเน็ตเฟรมเวิร์ก (.NET Framework) ทํางานภายใต้สภาพแวดล้อม
ของซอร์ ฟแวร์ ที่เรี ยกว่า คอมมันแลงกวิจรันไทม์ (Common Language Runtime : CLR) และ
แอพพลิเคชัน่ เวอร์ ชวลแมชชี น (Application virtual machine) ที่ทาํ หน้าที่ให้บริ การเซอร์ วสิ ต่าง ๆ
เช่น ความปลอดภัย การจัดการหน่วยความจํา การจัดการกับข้อผิดพลาด ทั้งเฟรมเวิร์กคลาสไลบรารี่
และ คอมมันแลงกวิจรันไทม์ (Common Language Runtime : CLR) เป็ นองค์ประกอบของ ดอทเน็ต
เฟรมเวิร์ก (.NET Framework)

รู ปที่ 2.11 องค์ประกอบของ ดอทเน็ตเฟรมเวิร์ก (.NET Framework)
2.5 เอกซ์ เอ็มแอล (XML)
เอกซ์เอ็มแอล มีโครงสร้างที่ประกอบด้วยแท็กเปิ ด และแท็กปิ ด เช่นเดียวกับภาษา เอชทีเอ็ม
แอล (HTML) แต่ภาษาเอกซ์เอ็มแอล สามารถสร้างแท็กรวมทั้งกําหนดโครงสร้างของข้อมูลได้เอง
มีความสะดวกในการจัดการด้านระบบการติดต่อกับผูใ้ ช้จากโครงสร้างของข้อมูล สามารถนําข้อมูล
จากหลายแหล่งมาแสดงผลและประมวลผลร่ วมกันได้ และในส่ วนของข้อมูลสามารถปรับให้เป็ น
เอชทีเอ็มแอล (HTML) ได้ สําหรับประโยชน์ในการใช้งานนั้น จะสามารถนํามาใช้สาํ หรับการ
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เข้าถึงระบบข้อมูลขนาดใหญ่ใช้กบั ระบบเครื อข่ายในองค์กร หรื ออินเตอร์ เนตเพื่อดูขอ้ มูลหรื อ
เรี ยกใช้ขอ้ มูลที่ให้การแสดงผลทางหน้าจอที่รวดเร็ ว
จุดเด่ นของ เอกซ์ เอ็มแอล (XML)
1. ดูเอกสารได้ง่าย สะดวก และได้ผลดี
2. สนับสนุนการประยุกต์ใช้กบั งานต่าง ๆ และสนับสนุนโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ
3. เขียนง่าย
4. อ่านได้โดยไม่ตอ้ งอาศัยโปรแกรมหรื อเครื่ องมือช่วยแปล
5. การเขียนเอกซ์เอ็มแอล ทําได้ดว้ ยการใช้เครื่ องมือแก้ไขข้อความ (Text Editor) ทัว่ ไป
และไม่ตอ้ งการเครื่ องมือที่ซบั ซ้อน
6. ใช้เป็ นตัวควบคุมข้อมูล ในการขนส่ งข้อมูล และสร้างการเชื่อมโยงระหว่าง
แอพพลิเคชัน่ ได้ง่าย
7. สนับสนุนยูนิโคด (UNICODE) ทําให้ใช้ได้กบั หลากหลายภาษา และผสมกันได้
หลากหลายภาษา
2.6 เอกซ์ เอ็มแอลมาร์ กเกอร์ เวอร์ ชั่น 1.1 (XML Marker 1.1)
เอกซ์เอ็มแอลมาร์ กเกอร์ (XML Marker) เป็ นเครื่ องมือแก้ไข และแสดงข้อมูลเอ็กซ์เอ็มแอล
แบบลําดับชั้นและแบบตาราง โดยจะสร้างการแสดงผลแบบตารางของแท็กที่เลือกโดยการรวบรวม
แอตทริ บิวต์ (Attribute) ที่ซ้ าํ กันและชื่อแท็กแล้วจัดเรี ยงเป็ นคอลัมน์ (Column) ผลลัพธ์ที่ได้คือการ
แสดงผลข้อมูลแบบตาราง ทําให้ดูขอ้ มูลได้ง่าย

รู ปที่ 2.12 หน้าจอแสดงผลของเอกซ์เอ็มแอล มาร์ กเกอร์

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน

รายละเอียดของงานที่ปฏิบตั ิ จะกล่าวถึง ชื่อ-ที่ต้ งั ของสถานประกอบการ ลักษณะโดยรวม
ของสถานประกอบการ รู ป แบบการบริ ห ารองค์ก ร ตํา แหน่ ง งานที่ นัก ศึ ก ษาได้รับ มอบหมาย
ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน ขั้นตอนวิธีการดําเนิ นงาน อุปกรณ์เครื่ องมือที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานโครงการ
สหกิจ
3.1 ชื่ อและทีต่ ้ งั ของสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั ลูเมนตั้ม อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จํากัด
(Lumentum International (Thailand) Company Limited)
ที่ต้งั สถานประกอบการ 60/129 หมู่ที่ 19 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี
10120
www.lumentum.com

รู ปที่ 3.1 แผนที่ต้งั สถานประกอบการ
3.2 ลักษณะของสถานทีป่ ฏิบัติงาน
บริ ษทั ลูเมนตั้ม อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จํากัด (Lumentum International
(Thailand) Company Limited) อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้ดาํ เนินธุ รกิจภายใต้หลัก
จรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุ รกิจผูม้ ีความรับผิดชอบ (Responsible Business Alliance : RBA) ซึ่ ง
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ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องเลเซอร์ ชิ้นส่ วนอุปกรณ์โทรคมนาคมสําหรับระบบใย
แก้วนําแสง กิจการประกอบเครื่ องจักร อุปกรณ์เครื่ องจักร และ/หรื อ อุปกรณ์การสื่ อสาร เป็ นต้น
โดยมีสาํ นักงานใหญ่อยูท่ ี่รัฐแคลิฟอร์ เนีย สหรัฐอเมริ กาที่ก่อตั้งมากว่า 40 ปี และมีบริ ษทั ในประเทศ
ต่าง ๆ ประกอบด้วย ประเทศ แคนาดา จีน ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น สโลวีเนีย มาเลเซี ย เกาหลีใต้
สวิตเซอร์ แลนด์ ไต้หวัน ไทย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้น อีกทั้งบริ ษทั ยังเป็ นผูน้ าํ
ด้านการขนส่ งและการส่ งสัญญาณโทรคมนาคม 100G data center laser ships และ 3D sensing diode
lasers
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
การบริ หารงานขององค์กรในส่ วนงานที่ไปปฏิบตั ิสหกิจศึกษาสามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 3.2
Chief Executive Officer
Alan Lowe
SVP, Engineering and Quality, CQO
Misha Rozenberg
Sr Director, Engineering and Quality
Bill Ovenstone
Engineering Dev Manager
ธวัชชัย ไชยรัตน์ (พนักงานที่ปรึ กษา)
Test Software Engineer Intern
วิลาวัลย์ เชื้อนิจ (นักศึกษาผูป้ ฏิบตั ิสหกิจศึกษา)
รู ปที่ 3.2 การจัดองค์การและการบริ หารงานขององค์กร
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3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ตําแหน่งงานที่ได้รับมอบหมายคือวิศวกรทดสอบซอฟต์แวร์ ระดับฝึ กหัด (Test Software
Engineer Intern) โดยมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
3.4.1 พัฒนาโปรแกรมทดสอบซอฟต์แวร์ เพื่อสร้างไฟล์ผลการทดสอบออกมาในรู ปแบบ
ของไฟล์เอกซ์เอ็มแอล (XML)
3.4.2 พัฒนาโปรเเกรม เพื่อบันทึกไฟล์ผลการทดสอบในรู ปแบบของไฟล์เอกซ์เอ็มแอล
(XML) ไปยังระบบฐานข้อมูลของบริ ษทั (Database)
3.4.3 นําข้อมูลไฟล์ผลการทดสอบจากระบบฐานข้อมูลของบริ ษทั ไปวิเคราะห์การควบคุม
กระบวนการผลิตเชิงสถิติ (Statistical Process Control) เพื่อให้การทดสอบเป็ นไปตามมาตรฐาน
3.5 ชื่ อและตําแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณ ธวัชชัย ไชยรัตน์ ตําแหน่ง ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาวิศวกรรม ( Engineering Dev Manager)
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
เริ่ มปฏิบตั ิงาน
สิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิงาน

: วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564
: วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

3.7 แผนการดําเนินงาน
3.7.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทําโครงงาน
ศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทําโครงงาน เช่น กระบวนการทดสอบผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษ ทั และการควบคุ ม กระบวนการผลิ ตเชิ ง สถิ ติ (Statistical Process Control) โปรแกรมภาษา
(Programming Language) ที่จะใช้ในการพัฒนา
3.7.2 รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์ระบบ
รวบรวมความต้องการจากพนักงานที่ ป รึ กษาโดยการสัมภาษณ์ ว่า มี ฟังก์ชั่นการทํางาน
ใดบ้า งที่ บ ริ ษ ทั ต้องการให้มี ใ นโปรเเกรมที่ จ ะพัฒ นา จากนั้น ทํา การวิ เ คราะห์ ค วามต้อ งการที่
รวบรวม ซึ่ งพบว่าโปรเเกรมจะต้องสามารถสร้างไฟล์ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์จาก ฟังก์ชนั่ “Daily
Check” , “Main Test” และ “Power Check” ในรู ปแบบไฟล์เอกซ์ เอ็มแอล รวมถึ งสามารถบันทึ ก
ไฟล์เอกซ์เอ็มแอลที่ได้ไว้บนระบบฐานข้อมู ล เพื่อนําไปใช้ในวิเคราะห์การควบคุ มกระบวนการ
ผลิตเชิงสถิติ
3.7.3 ออกแบบระบบ
จากการวิเคราะห์โปรเเกรม ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การออกแบบโปรเเกรมที่จะพัฒนา โดยออกแบบ
การทํางานของโปรแกรมเป็ น 2 ส่ วนหลัก ได้เเก่
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1. ส่ วนของการ สร้างไฟล์เอกซ์เอ็มแอลของผลการทดสอบ
2. ส่ ว นการบัน ทึ ก ไฟล์ เ อกซ์ เ อ็ ม แอลของผลการทดสอบไปไว้บ นระบบ
ฐานข้อมูลของบริ ษทั
3.7.4 พัฒนาระบบ
พัฒนาโปรเเกรมออกเป็ น 2 ส่ วนหลักตามที่ได้ออกแบบไว้ คือส่ วนของการสร้างไฟล์เอกซ์
เอ็มแอลและส่ วนการบันทึ กไฟล์เอกซ์ เอ็มแอลไปไว้บนระบบฐานข้อมู ลของบริ ษทั โดยพัฒนา
โปรแกรมด้ว ยภาษาวิ ช วลเบสิ ก ดอทเน็ ต (Visual Besic.Net) และใช้ร ะบบฐานข้อ มู ล เอพี ไ อ
อินเตอร์ เฟส (API interface) เป็ นระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System )
3.7.5 ทดสอบโปรเเกรม
นําโปรเเกรมที่พฒั นามาทําการทดสอบการทํางานในส่ วนของการทํางานหลักทั้งสองส่ วน
ตามที่ออกแบบไว้ ได้แก่
1. ทดสอบสร้ า งผลการทดสอบในรู ป แบบของไฟล์ เ อกซ์ เ อ็ ม แอลของทั้ง 3
ฟังก์ชนั่ ได้เเก่ ฟังก์ชนั่ “Daily Check” , “Main Test” และ “Power Check”
2. การบันทึ กผลการทดสอบในรู ปแบบของไฟล์เอกซ์ เอ็มแอลไปไว้บนระบบ
ฐานข้อมูลของบริ ษทั
3.7.6 วิเคราะห์การควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ
นําข้อมูลผลการทดสอบความพร้อมของเครื่ องทดสอบผลิตภัณฑ์ ที่ได้จากฟั งก์ชนั่ “Daily
Check” ซึ่ งเก็บอยูใ่ นรู ปแบบของไฟล์ไฟล์เอกซ์เอ็มแอลที่อยู่บนระบบฐานข้อมูล มาพล็อตกราฟ
(plot graph) บนระบบเอสพีซี (SPC System) ซึ่ งเป็ นระบบวิเคราะห์การควบคุ มกระบวนการผลิ ต
เชิ ง สถิ ติ เพื่ อ ใช้ข ้อ มู ล กราฟที่ ไ ด้ใ นการวิ เ คราะห์ แ ละทํา การควบคุ ม เครื่ อ งทดสอบให้อ ยู่ใ น
มาตรฐาน
3.7.7 จัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานโครงงาน
จัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนิ นงานโครงงาน เช่น ที่มาและความสําคัญของโครงงาน
หลักการที่เกี่ยวข้อง เเละผลทดสอบการทํางานของโปรแกรม ข้อดี ข้อเสี ย และข้อเสนอแนะต่างๆ
จากขั้นตอนการทํางานดังกล่าว ผูจ้ ดั ทําได้นาํ หัวข้อการทํางานและกําหนดระยะเวลาในการ
ดําเนินงานของโครงงานมากําหนดเป็ นตารางแผนการดําเนิ นงาน ดังตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 ตารางแผนการดําเนินงานของโครงการ
ที่
หัวข้องาน
1 ศึ กษาเกี่ ยวกับโครงงานที่ สถานประกอบการมอบหมาย
งานให้
2 รวบรวมและวิเคราะห์ ความต้องการของโปรแกรมที่ จะ
พัฒนา
3 ศึ กษาโครงสร้ างของไฟล์ เอกซ์ เอ็มแอล และโปรแกรม
การสร้างไฟล์เอกซ์เอ็มแอล (XML) ด้วยภาษาวิชวลเบสิ ก
ดอทเน็ต (Visual Besic.Net)
4 ออกแบบโปรแกรมที่จะพัฒนาของฟังก์ชนั่ Daily Check
5 พัฒ นาโปรแกรมสร้ า งไฟล์ เ อกซ์ เ อ็ม แอล (XML) ของ
ฟังก์ชนั่ Daily Check
6 ทดสอบโปรแกรมฟังก์ชนั่ Daily Check บนลายการผลิต
7 ออกแบบโปรแกรมที่ จ ะพัฒ นาของฟั ง ก์ ชั่น Main Test
และ Power Check
8 พัฒ นาโปรแกรมสร้ า งไฟล์ เ อกซ์ เ อ็ม แอล (XML) ของ
ฟังก์ชนั่ Main Test และ Power Check
9 ทดสอบโปรแกรมฟั งก์ชั่น Main Test และ Power Check
บนลายผลิต
10 วิเคราะห์การควบคุมกระบวนการผลิตเชิ งสถิติ (Statistical
Process Control)
11 ปรั บ ปรุ ง และแก้ไ ขข้อ ผิ ด พลาดที่ เ กิ ด ขึ้ น ก่ อ นส่ ง มอบ
โครงงานให้กบั บริ ษทั
12 จัดทําเอกสารรายงาน

2564
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

เมษายน
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ ดแวร์
- คอมพิวเตอร์ โน้ตบุค๊
- เครื่ องทดสอบซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์
- วิชวล สตูดิโอ (Visual Studio 2019)
- เอกซ์เอ็มแอล มาร์ กเกอร์ (Xml Marker 1.1)

1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 ชุด
1 ชุด

บทที่ 4
ผลการปฏิบตั ิงาน

ผลการปฏิ บ ตั ิ ง านตามโครงงานพัฒนาโปรแกรมทดสอบซอฟต์แวร์ เพื่ อวิเคราะห์ ก าร
ควบคุมกระบวนการผลิตเชิ งสถิติเป็ นไปตามความต้องการของบริ ษทั กําหนดไว้ แต่เนื่องจากข้อมูล
ของโครงงานบางส่ วนเป็ นสิ่ งที่บริ ษทั ต้องคํานึ งถึงความปลอดภัยในการนําไปแผยแพร่ สู่สาธาณะ
ชน ดังนั้นผูจ้ ดั ทํา จึ ง นํา เสนอผลการทํางานของโปรแกรมทดสอบซอฟต์แวร์ เพื่ อวิเคราะห์ก าร
ควบคุ มกระบวนการผลิ ตเชิ งสถิ ติมาเพียงบางส่ วนเท่าที่ บริ ษทั จะอนุ ญาตให้สามารถเผยแพร่ ได้
เท่านั้น
4.1 โปรแกรมทดสอบซอฟต์ แวร์ เพื่อวิเคราะห์ การควบคุมกระบวนการผลิตเชิ งสถิติ
หน้าจอหลักของโปรแกรมทดสอบซอฟต์แวร์ เพื่อวิเคราะห์การควบคุ มกระบวนการผลิ ต
เชิ งสถิ ติชื่อ Main Form โดยเป็ นหน้าจอแรกของการเข้าใช้งานโปรแกรม ซึ่ งจะประกอบไปด้วย
ส่ วนหลักต่างๆ 5 ส่ วนหลัก ดังรู ปที่ 4.1.1
1. หมายเลข 1 Option เป็ นส่ ว นที่ ใ ช้ ใ นการเลื อ กโหมดหรื อ ตั้ง ค่ า การทํา งานของ
โปรแกรม
2. หมายเลข 2 Main Test เป็ นปุ่ มที่ใช้ในการทดสอบซอฟต์แวร์ ฟังก์ชนั่ “Main Test”
3. หมายเลข 3 Power Check เป็ นปุ่ มที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบซอฟต์ แ วร์ ฟั ง ก์ ชั่น “Power
Check”
4. หมายเลข 4 Daily Check เป็ นปุ่ มที่ใช้ในการทดสอบซอฟต์แวร์ ฟังก์ชนั่ “Daily Check”
5. หมายเลข 5 End เป็ นปุ่ มที่ใช้ในการปิ ดโปรแกรม
1
2

3

4
5
รู ปที่ 4.1.1 หน้าจอหลักของโปรแกรมทดสอบซอฟต์แวร์
เพื่อวิเคราะห์การควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ
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4.2 การทดสอบซอฟต์ แวร์ ฟังก์ ชั่น “Main Test”
เมื่อผูด้ าํ เนินการ (Operator) กดปุ่ ม Main Test เพื่อจะทําการทดสอบซอฟต์แวร์ ฟังก์ชนั่
“Main Test” โปรแกรมจะเข้าสู่ หน้าจอ frmInput ดังรู ปที่ 4.2.1 เพื่อจะให้ผดู ้ าํ เนินการกรอกข้อมูล
ก่อนที่จะทําการทดสอบซอฟต์แวร์

รู ปที่ 4.2.1 หน้าจอกรอกข้อมูลของฟังก์ชนั่ “Main Test”
หลังจากผูด้ าํ เนิ นการกรอกข้อมูลเสร็ จแล้ว จะกดปุ่ ม Next เพื่อให้โปรแกรมเริ่ มต้นงาน ใน
ส่ วนของการทดสอบซอฟต์แวร์ ฟังก์ชนั่ Main Test จากนั้นโปรแกรมจะเข้าสู่ หน้าจอ Measure
Progress เพื่อทําการทดสอบซอฟต์แวร์ ดังรู ปที่ 4.2.2

รู ปที่ 4.2.2 หน้าจอทดสอบซอฟต์แวร์ ของฟังก์ชนั่ “Main Test”
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เมื่อโปรแกรมทําการทดสอบซอฟต์แวร์ ฟังก์ชนั่ “Main Test” เสร็ จสิ้ น จะสร้างไฟล์ผลการ
ทดสอบในรู ปแบบของเอกซ์เอ็มแอล และบันทึกเก็บไว้บนระบบฐานข้อมูล ดังรู ปที่ 4.2.3

รู ปที่ 4.2.3 ไฟล์เอกซ์เอ็มแอลของฟังก์ชนั่ Main Test
ซึ่งบนหน้าจอของโปรแกรม จะปรากฎข้อความว่า "Finish measurement. Please click
Next bottom" และผลลัพธ์การทดสอบของแต่ละชิ้นงานของผลิตภัณฑ์วา่ ผ่าน (Pass) หรื อไม่ผา่ น
(Fail) ดังรู ปที่ 4.2.4 จากนั้นให้กดปุ่ ม Next เพื่อกลับสู่ หน้าจอ Main Form

รู ปที่ 4.2.4 หน้าจอผลการทดสอบของฟังก์ชนั่ “Main Test”
4.3 การทดสอบซอฟต์ แวร์ ฟังก์ ชั่น “Power Check”
เมื่อผูด้ าํ เนินการ (Operator) กดปุ่ ม Power Check เพื่อจะทําการทดสอบซอฟต์แวร์ ฟังก์ชนั่
Power Check โปรแกรมจะเข้าสู่ หน้าจอ frmInput ดังรู ปที่ 4.3.1 เพื่อจะให้ผดู ้ าํ เนินการกรอกข้อมูล
ก่อนที่จะทําการทดสอบซอฟต์แวร์
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รู ปที่ 4.3.1 หน้าจอกรอกข้อมูลของฟังก์ชนั่ “Power Check”
หลังจากผูด้ าํ เนินการกรอกข้อมูลเสร็ จแล้ว จะกดปุ่ ม Next เพื่อให้โปรแกรมเริ่ มต้นงาน ใน
ส่ วนของการทดสอบซอฟต์แวร์ ฟังก์ชนั่ “Power Check” จากนั้นโปรแกรมจะเข้าสู่ หน้าจอ Measure
Progress เพื่อทําการทดสอบซอฟต์แวร์ ดังรู ปที่ 4.3.2

รู ปที่ 4.3.2 หน้าจอทดสอบซอฟต์แวร์ ของฟังก์ชนั่ Power Check
เมื่อโปรแกรมทําการทดสอบซอฟต์แวร์ ฟังก์ชนั่ “Power Check” เสร็ จสิ้ น จะสร้างไฟล์ผล
การทดสอบในรู ปแบบของเอกซ์เอ็มแอล และบันทึกเก็บไว้บนระบบฐานข้อมูล ดังรู ปที่ 4.3.3
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รู ปที่ 4.3.3 ไฟล์เอกซ์เอ็มแอลของฟังก์ชนั่ Power Check
ซึ่ งบนหน้าจอของโปรแกรม จะปรากฎข้อความว่า "Finish measurement. Please click Next
bottom" และผลลัพธ์การทดสอบของแต่ละชิ้นงานของผลิตภัณฑ์วา่ ผ่าน (Pass) หรื อไม่ผา่ น (Fail)
ดังรู ปที่ 4.3.4 จากนั้นให้กดปุ่ ม Next เพื่อกลับสู่ หน้าจอ Main Form

รู ปที่ 4.3.4 แสดงข้อความและผลลัพธ์การทดสอบของฟังก์ชนั่ Power Check
4.4 การทดสอบซอฟต์ แวร์ ฟังก์ ชั่น “Daily Check”
เมื่อผูด้ าํ เนินการ (Operator) กดปุ่ ม Daily Check เพือ่ จะทําการทดสอบซอฟต์แวร์ ฟังก์ชนั่
Daily Check โปรแกรมจะเข้าสู่ หน้าจอ frmInput ดังรู ปที่ 4.4.1 เพื่อจะให้ผดู ้ าํ เนิ นการกรอกข้อมูล
ก่อนที่จะทําการทดสอบซอฟต์แวร์
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รู ปที่ 4.4.1 หน้าจอ frmInput ของฟังก์ชนั่ Daily Check
หลังจากผูด้ าํ เนินการกรอกข้อมูลเสร็ จแล้ว จะกดปุ่ ม Next เพื่อให้โปรแกรมเริ่ มต้นงาน ใน
ส่ วนของการทดสอบซอฟต์แวร์ ฟังก์ชนั่ Daily Check จากนั้นโปรแกรมจะเข้าสู่ หน้าจอ Measure
Progress เพื่อทําการทดสอบซอฟต์แวร์ ดังรู ปที่ 4.4.2

รู ปที่ 4.4.2 หน้าจอหน้าจอทดสอบซอฟต์แวร์ ของฟังก์ชนั่ ของฟังก์ชนั่ Daily Check
เมื่อโปรแกรมทําการทดสอบซอฟต์แวร์ ฟังก์ชนั่ “Daily Check” เสร็ จสิ้ น จะสร้างไฟล์ผล
การทดสอบในรู ปแบบของเอกซ์เอ็มแอล และบันทึกเก็บไว้บนระบบฐานข้อมูล ดังรู ปที่ 4.4.3
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รู ปที่ 4.4.3 ไฟล์เอกซ์เอ็มแอลของฟังก์ชนั่ Daily Check
ซึ่ งบนหน้าจอของโปรแกรม จะปรากฎข้อความว่า "Finish measurement. Please click Next
bottom" และผลลัพธ์การทดสอบของแต่ละชิ้นงานของผลิตภัณฑ์วา่ ผ่าน (Pass) หรื อไม่ผา่ น (Fail)
ดังรู ปที่ 4.4.4 จากนั้นให้กดปุ่ ม Next เพื่อกลับสู่ หน้าจอ Main Form

รู ปที่ 4.4.4 แสดงข้อความการทํางานของฟังก์ชนั่ Daily Check
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ (Statistical Process Control)
เมื่อโปรแกรมการทดสอบซอฟต์แวร์ เสร็ จสิ้ นทั้ง 3 ฟังก์ชนั่ แล้ว ไฟล์เอกซ์เอ็มแอล(XML)
ของผลการทดสอบจะถูกบันทึกไปไว้บนฐานระบบข้อมูลเอพีไออินเตอร์ เฟส (API interface) ซึ่ง
เป็ นระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) ดังรู ปที่ 4.5.1 เพื่อจะนําข้อมูลไป
วิเคราะห์การควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ (Statistical Process Control)
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รู ปที่ 4.5.1 ระบบฐานข้อมูลเอพีไออินเตอร์ เฟส
และเมื่อผลการทดสอบฟั งก์ชนั่ “Daily Check” อยูบ่ นระบบฐานข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว ระบบ
เอสพีซี (SPC System) ซึ่ งเป็ นระบบวิเคราะห์การควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ จะทําการผลการ
ทดสอบดัง กล่ า วมาพล็ อตกราฟ (plot graph) ดัง รู ป ที่ 4.5.2 เพื่ อ ใช้ใ นการวิเคราะห์ และทํา การ
ควบคุมเครื่ องทดสอบให้อยูใ่ นมาตรฐาน

รู ปที่ 4.5.2 ระบบเอสพีซี

บทที่ 5
สรุปรายงานและข้ อเสนอแนะ

ผลจากการปฏิ บตั ิ งานสหกิจศึ กษาในบริ ษทั ลู เมนตั้ม อิ นเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
จํากัด ในตําแหน่งวิศวกรทดสอบซอฟต์แวร์ ระดับฝึ กหัด (Software Test Engineer Intern) ซึ่ งได้รับ
มอบหมายให้พฒั นาโปรแกรมทดสอบซอฟต์แวร์ เพื่อวิเคราะห์ การควบคุ มกระบวนการผลิ ตเชิ ง
สถิติ สามารถสรุ ปรายงานและข้อเสนอแนะของผลการปฏิบตั ิงานได้เป็ น 2 ส่ วนหลักๆ ดังนี้
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากการนําโปรแกรมที่พฒั นาไปทดสอบการใช้งานในบริ ษทั พบว่ามีผลสรุ ป ข้อจํากัด และ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
5.1.1 ผลสรุ ปการทําโครงงาน
โปรแกรมทดสอบซอฟต์แวร์ ที่พฒั นาขึ้น สามารถนําไปใช้งานร่ วมกับระบบงานเดิ มของ
บริ ษทั ได้ตรงกับความต้องการของบริ ษทั โดยโปรแกรมสามารถสร้างไฟล์เอกซ์เอ็มแอลจากผลการ
ทดสอบซอฟต์แวร์ ฟังก์ชนั่ “Main Check” ฟังก์ชนั่ “Power Check” และฟังก์ชนั่ “Daily Check” ใน
กระบวนการทดสอบผลิ ตภัณฑ์ และนํา ไปจัด เก็ บ บนระบบฐานข้อ มู ล ซึ่ ง ใช้โ ปรแกรมเอพี ไ อ
อินเตอร์ เฟส (API Interface) เป็ นระบบจัดการฐานข้อมูล เพื่อให้โปรแกรมเอสพีซี (SPC) ซึ่ งเป็ น
ระบบการควบคุ มกระบวนการผลิตเชิ งสถิติ (Statistical Process Control) นําไฟล์เอกซ์เอ็มแอลจาก
การทดสอบซอฟต์แวร์ ฟังก์ชนั่ “Daily Check” ที่จดั เก็บบนระบบฐานข้อมูลมาทําการวิเคราะห์การ
ควบคุ มกระบวนการผลิตเชิ งสถิติ เพื่อควบคุมเครื่ องทดสอบให้อยูใ่ นมาตรฐานตามที่กาํ หนดและ
ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
5.1.2 ข้อจํากัดของโครงงาน
โปรแกรมทดสอบซอฟต์แวร์ ที่พฒั นาสามารถทํางานได้บนเครื่ องทดสอบผลิตภัณฑ์ที่เข้า
ใช้งานด้วยบัญชี ผูใ้ ช้ (Account) ที่ตรงกับเครื่ องทดสอบเท่านั้น ซึ่ งถ้าเครื่ องทดสอบเข้าใช้งานด้วย
บัญชี ผูใ้ ช้ (Account) ที่ ไ ม่ ใ ช่ ข องเครื่ องทดสอบ จะทํา ให้โปรแกรมไม่ ส ามารถเข้า ถึ ง ข้อมู ล บน
เน็ตเวิร์คแชร์ ไดร์ ฟ (Network Share Drive) ซึ่ งเป็ นสาเหตุให้ไม่สามารถบันทึกไฟล์เอกซ์เอ็มแอลที่
โปรแกรมทดสอบซอฟต์แวร์ สร้างขึ้นไปยังระบบฐานข้อมูลได้
5.1.3 ข้อเสนอแนะ
บริ ษทั ควรกําหนดนโยบายให้การเข้าใช้งานเครื่ องทดสอบผลิ ตภัณฑ์ ต้องใช้บญั ชี ผูใ้ ช้ที่
ตรงกับของเครื่ องทดสอบเท่านั้น
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5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากการไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา พบว่ามีขอ้ ดี ข้อจํากัด และข้อเสนอแนะ ดังนี้
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1. ได้ศึกษาและฝึ กทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented
Programming: OOP)
2. ได้ศึกษาและฝึ กทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาวิชวลเบสิ ดอทเน็ต (Visual
Basic.Net)
3. ได้ฝึกทักษะในการสื่ อสารภาษาอังกฤษ เช่น การติดต่องาน การส่ งอีเมล์
4. ได้ฝึกทักษะการทํางานร่ วมกับคนในทีม
5. ได้เข้าใจการระบบการทํางานในบริ ษทั และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต
6. ได้ฝึกการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
7. ได้รับความรู ้ และประสบการณ์ใหม่ๆ จากบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถใน
องค์กร
8. ได้ฝึกการปรับตัวให้เข้ากับบุคคลและสถานประกอบการที่ปฏิบตั ิงาน
5.2.2 ข้อจํากัดของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1. การสื่ อสารภาษาอังกฤษกับพนักงานชาวต่างชาติของบริ ษทั
2. การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming: OOP)
3. ภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
1. ฝึ กทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่านเขียน
2. ศึกษาและฝึ กทักษะแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิ งวัตถุเพิ่มเติม จากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เช่น บทเรี ยนออนไลน์ หรื อ YouTube
3. ฝึ กทักษะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อพร้อมรับการเรี ยนรู ้ภาษา
โปรแกรม เนื่องจากแต่ละองค์กรใช้ภาษาโปรแกรมที่แตกต่างกัน
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การพัฒนาโปรแกรมทดสอบซอฟต์ แวร์ เพื่อวิเคราะห์ การควบคุมกระบวนการผลิตเชิ งสถิติ
Development of Software Testing Programs to Analyze the Statistical Process Control in
Production Process

วิลาวัลย์ เชื้อนิจ1
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
Email : wilawan.chu@siam.edu1
Abstract
บทคัดย่ อ
The daily product testing of Lumentum
การทดสอบผลิตภัณฑ์ในแต่ละวันของ
International (Thailand) Co., Ltd. consisted of 2
บริ ษทั ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชัน่ แนล (ประเทศไทย)
parts testing machine test with the test results saved
จํากัด ประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ การทดสอบเครื่ อง
in Excel file format, and product testing on the
ทดสอบ โดยบันทึกผลการทดสอบในรู ปแบบของ
testing machine by saved the test results in a text
ไฟล์เอกซ์เซล และการทดสอบผลิตภัณฑ์บนเครื่ อง
file. Because of the two parts of the testing, neither
ทดสอบโดยบันทึกผลการทดสอบในรู ปแบบของ
results of the tests were stored in a compatible
ไฟล์ขอ้ ความ แต่เนื่องจากการทดสอบทั้ง 2 ส่วน
database. This made it difficult to use the data to
ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลผลของการทดสอบใน
ลักษณะของฐานข้อมูลที่ใช้งานร่ วมกันได้ จึงทําให้
analyze the statistical process control of the
ยากต่อนําข้อมูลไปใช้วเิ คราะห์การควบคุม
manufacturing process in order to control the
กระบวนการเชิงสถิติของกระบวนการผลิตเพื่อใช้
testing machine and product testing to meet the
ควบคุมเครื่ องทดสอบและการทดสอบผลิตภัณฑ์ให้
standard quality.
มีคุณภาพตามาตรฐาน
Therefore, the idea was to development a
ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาโปรแกรม
software testing program to analyze the statistical
ทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อวิเคราะห์การควบคุบกระ
process control with Visual Basic.Net language.
บวนการผลิตเชิงสถิติดว้ ยภาษาวิชวลเบสิ กดอตเน็ต
The program will generate an XML file from the
โดยโปรแกรมจะสร้างไฟล์เอกซ์เอ็มแอลจากผลการ
test machine test results and the product test on the
ทดสอบเครื่ องทดสอบและการทดสอบผลิตภัณฑ์
tester, to be stored as data in a database for use in
บนเครื่ องทดสอบ เพื่อนําไปจัดเก็บเป็ นข้อมูลใน
the analysis of the production process. The test
ระบบฐานข้อมูลสําหรับใช้ในการวิเคราะห์
results of the developed program found that the
กระบวนการผลิต ซึ่งจากผลการทดสอบโปรแกรม
results of daily product testing of Lumentum
ที่พฒั นาพบว่า สามารถนําผลการทดสอบผลิตภัณฑ์
International (Thailand) Co., Ltd. can be obtained
ในแต่ละวันของบริ ษทั ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชัน่ แนล
from the company's database, and to showed the
(ประเทศไทย)
จํากัด จากระบบฐานข้อมูลของ
results in a graph for use in the analysis of the
บริ ษทั มาแสดงผลในลักษณะของกราฟสําหรับใช้
statistical process control.
ในการวิเคราะห์การควบคุมกระบวนการผลิตเชิง
สถิติได้
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วัตถุประสงค์
1. การพัฒนาโปรแกรมทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อ
วิเคราะห์การควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ
2. เพื่อสร้างไฟล์เอ็กซ์เอ็มแอลจากผลการทดสอบ
เครื่ องทดสอบและผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
3. เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากผลการทดสอบ
เครื่ องทดสอบและผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
ขอบเขต
1. โปรเเกรมสามารถสร้างไฟล์เอกซ์เอ็มแอล
(XML) ของผลการทดสอบซอฟต์แวร์จากฟังก์ชน่ั
“Daily Check” ฟังก์ชน่ั “Main Test” และ “Power
Check”
2. ไฟล์เอกซ์เอ็มแอลที่สร้างจะถูกจัดเก็บไว้บน
ระบบฐานข้อมูล (Database System) ของบริ ษทั
3. โปรแกรมสามารถทํางานร่ วมกับโปรแกรมของ
บริ ษทั ที่มีอยูเ่ ดิมได้
4. โปรแกรมสามารถตรวจสอบการทํางานของ
เครื่ องทดสอบตามพารามิเตอร์ที่สาํ คัญ (Key
parameters) ที่บริ ษทั กําหนดได้
5. โปรแกรมใช้ในการตรวจสอบการทํางานของ
เครื่ องทดสอบแบบวันต่อวัน
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ได้โปรแกรมทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อวิเคราะห์การ
ควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ สําหรับใช้งานใน
บริ ษทั
2. ได้ฐานข้อมูลของผลการทดสอบจากฟังก์ชน่ั
“Daily Check” ฟังก์ชน่ั “Main Test” และ “Power
Check” เพื่อนําไปใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3. ได้ควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ เพื่อให้
เครื่ องทดสอบและการทดสอบผลิตภัณฑ์เป็ นไป
ตามมาตรฐาน

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทําโครงงาน
ศึ ก ษาข้อ มูล ต่า งๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งกับการทํา
โครงงาน เช่น กระบวนการทดสอบผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษทั และการควบคุ มกระบวนการผลิตเชิ งสถิ ติ
( Statistical Process Control) โ ป ร แ ก ร ม ภ า ษ า
(Programming Language) ที่จะใช้ในการพัฒนา
2. รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์ระบบ
รวบรวมความต้อ งการจากพนัก งานที่
ปรึ กษาโดยการสัมภาษณ์ ว่ามี ฟังก์ช่นั การทํางาน
ใดบ้างที่บริ ษทั ต้องการให้มีในโปรเเกรมที่จะพัฒนา
จากนั้นทําการวิเคราะห์ความต้องการที่รวบรวม ซึ่ ง
พบว่า โปรเเกรมจะต้อ งสามารถสร้ างไฟล์ผ ลการ
ทดสอบผลิ ต ภัณ ฑ์ จ าก ฟั ง ก์ ช่ัน “Daily Check” ,
“Main Test” และ “Power Check” ในรู ปแบบไฟล์
เอกซ์เอ็มแอล รวมถึงสามารถบันทึ กไฟล์เอกซ์เอ็ม
แอลที่ ไ ด้ไ ว้บนระบบฐานข้อ มู ล เพื่อ นําไปใช้ใ น
วิเคราะห์การควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ
3. ออกแบบระบบ
จากการวิเคราะห์โปรเเกรม ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ
การออกแบบโปรเเกรมที่ จะพัฒนา โดยออกแบบ
การทํางานของโปรแกรมเป็ น 2 ส่วนหลัก ได้เเก่
1.ส่ ว นของการ สร้ า งไฟล์เ อกซ์ เ อ็ ม แอ
ลของผลการทดสอบ
2. ส่ วนการบันทึ กไฟล์เอกซ์เอ็มแอลของ
ผลการทดสอบไปไว้บนระบบฐานข้อมูลของบริ ษทั
4. พัฒนาระบบ
พัฒ นาโปรเเกรมออกเป็ น 2 ส่ ว นหลัก
ตามที่ ไ ด้อ อกแบบไว้ คื อ ส่ ว นของการสร้ า งไฟล์
เอกซ์เอ็มแอลและส่วนการบันทึกไฟล์เอกซ์เอ็มแอล
ไปไว้บ นระบบฐานข้อ มูล ของบริ ษ ทั โดยพัฒ นา
โปรแกรมด้ว ยภาษาวิชวลเบสิ ก ดอทเน็ ต (Visual
Besic.Net) แ ล ะ ใ ช้ ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล เ อ พี ไ อ
อิ น เตอร์ เ ฟส (API interface) เป็ นระบบจั ด การ
ฐานข้อมูล (Database Management System )
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5. ทดสอบโปรเเกรม
นํา โปรเเกรมที่ พฒ
ั นามาทําการทดสอบ
การทํางานในส่ วนของการทํางานหลักทั้งสองส่ วน
ตามที่ออกแบบไว้ ได้แก่
1.ทดสอบสร้างผลการทดสอบในรู ปแบบ
ของไฟล์เ อกซ์ เ อ็ม แอลของทั้ง 3 ฟั ง ก์ ช่ัน ได้เ เก่
ฟั งก์ชน่ั “Daily Check” , “Main Test” และ “Power
Check”
2.การบัน ทึ ก ผลการทดสอบในรู ป แบบ
ของไฟล์เอกซ์เ อ็มแอลไปไว้บนระบบฐานข้อมู ล
ของบริ ษทั
6. วิเคราะห์การควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ
นําข้อมูลผลการทดสอบความพร้อมของ
เครื่ องทดสอบผลิ ตภัณฑ์ ที่ ได้จากฟั งก์ชน่ั “Daily
Check” ซึ่งเก็บอยูใ่ นรู ปแบบของไฟล์ไฟล์เอกซ์เอ็ม
แอลที่ อยู่บนระบบฐานข้อมูล มาพล็อตกราฟ (plot
graph) บนระบบเอสพี ซี (SPC System) ซึ่ งเป็ น
ระบบวิเคราะห์ การควบคุ ม กระบวนการผลิ ตเชิ ง
สถิติ เพื่อใช้ขอ้ มูลกราฟที่ได้ในการวิเคราะห์และทํา
การควบคุมเครื่ องทดสอบให้อยูใ่ นมาตรฐาน
7. จัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานโครงงาน
จัดทําเอกสารรายงานผลการดํา เนิ นงาน
โครงงาน เช่น ที่ มาและความสําคัญของโครงงาน
หลักการที่เกี่ยวข้อง เเละผลทดสอบการทํางานของ
โปรแกรม ข้อดี ข้อเสี ย และข้อเสนอแนะต่างๆ
อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ดแวร์
- คอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊
1 เครื่ อง
- เครื่ องทดสอบซอฟต์แวร์ 1 เครื่ อง
ซอฟต์แวร์
- วิชวล สตูดิโอ (Visual Studio 2019)
1 ชุด
- เอกซ์เอ็มแอล มาร์กเกอร์ (Xml Marker)
1 ชุด

การทํางานของโปรแกรม
1.โปรแกรมทดสอบซอฟต์แวร์ เพื่อวิเคราะห์ การ
ควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ
หน้าจอหลักของโปรแกรมทดสอบ
ซอฟต์แวร์ เพื่อวิเคราะห์การควบคุมกระบวนการ
ผลิตเชิงสถิติชื่อ Main Form โดยเป็ นหน้าจอแรก
ของการเข้าใช้งานโปรแกรม ซึ่งจะประกอบไปด้วย
ส่วนหลักต่างๆ 5 ส่วนหลัก ดังรู ปที่ 1.1
1. หมายเลข 1 Option เป็ นส่วนที่ใช้ใน
การเลือกโหมดหรื อตั้งค่าการทํางาน
ของโปรแกรม
2. หมายเลข 2 Main Test เป็ นปุ่ มที่ใช้
ในการทดสอบซอฟต์แวร์ฟังก์ชน่ั
“Main Test”
3. หมายเลข 3 Power Check เป็ นปุ่ มที่
ใช้ในการทดสอบซอฟต์แวร์ฟังก์ชน่ั
“Power Check”
4. หมายเลข 4 Daily Check เป็ นปุ่ มที่
ใช้ในการทดสอบซอฟต์แวร์ฟังก์ชน่ั
“Daily Check”
5. หมายเลข 5 End เป็ นปุ่ มที่ใช้ในการ
ปิ ดโปรแกรม

1
2

3

4
5
รู ปที่ 1.1 หน้าจอหลักของโปรแกรม
ทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อวิเคราะห์การ
ควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ
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2 การทดสอบซอฟต์แวร์ ฟังก์ ชั่น “Main Test”
เมื่อผูด้ าํ เนินการ (Operator) กดปุ่ ม Main
Test เพื่อจะทําการทดสอบซอฟต์แวร์ฟังก์ชน่ั “Main
Test” โปรแกรมจะเข้าสู่หน้าจอ frmInput ดังรู ปที่
2.1 เพื่อจะให้ผดู ้ าํ เนินการกรอกข้อมูล ก่อนที่จะทํา

การทดสอบซอฟต์แวร์
รู ปที่ 2.1 หน้าจอกรอกข้อมูลของฟังก์ชน่ั “Main
Test”
หลังจากผูด้ าํ เนินการกรอกข้อมูลเสร็ จแล้ว
จะกดปุ่ ม Next เพื่อให้โปรแกรมเริ่ มต้นงาน ในส่วน
ของการทดสอบซอฟต์แวร์ฟังก์ชน่ั Main Test
จากนั้นโปรแกรมจะเข้าสู่หน้าจอ Measure Progress
เพื่อทําการทดสอบซอฟต์แวร์ ดังรู ปที่ 2.2

รู ปที่ 2.2 หน้าจอทดสอบซอฟต์แวร์ของฟังก์ชน่ั
“Main Test”
เมื่อโปรแกรมทําการทดสอบซอฟต์แวร์
ฟังก์ชน่ั “Main Test” เสร็ จสิ้น จะสร้างไฟล์ผลการ
ทดสอบในรู ปแบบของเอกซ์เอ็มแอล และบันทึก

เก็บไว้บนระบบฐานข้อมูล ดังรู ปที่ 2.3

รู ปที่ 2.3 ไฟล์เอกซ์เอ็มแอลของฟังก์ชน่ั Main Test
ซึ่งบนหน้าจอของโปรแกรม จะปรากฎ
ข้อความว่า "Finish measurement. Please click Next
bottom" และผลลัพธ์การทดสอบของแต่ละชิ้นงาน
ของผลิตภัณฑ์วา่ ผ่าน (Pass) หรื อไม่ผา่ น (Fail) ดัง
รู ปที่ 2.4 จากนั้นให้กดปุ่ ม Next เพื่อกลับสู่หน้าจอ
Main Form

รู ปที่ 2.4 หน้าจอผลการทดสอบของฟังก์ชน่ั “Main
Test”
3 การทดสอบซอฟต์แวร์ ฟังก์ ชั่น “Power Check”
เมื่อผูด้ าํ เนินการ (Operator) กดปุ่ ม Power
Check เพื่อจะทําการทดสอบซอฟต์แวร์ฟังก์ชน่ั
Power Check โปรแกรมจะเข้าสู่หน้าจอ frmInput
ดังรู ปที่ 3.1 เพื่อจะให้ผดู ้ าํ เนินการกรอกข้อมูล

ก่อนที่จะทําการทดสอบซอฟต์แวร์
รู ปที่ 3.1 หน้าจอกรอกข้อมูลของฟังก์ชน่ั “Power
Check”
หลังจากผูด้ าํ เนินการกรอกข้อมูลเสร็ จแล้ว
จะกดปุ่ ม Next เพื่อให้โปรแกรมเริ่ มต้นงาน ในส่วน
ของการทดสอบซอฟต์แวร์ฟังก์ชน่ั “Power Check”
จากนั้นโปรแกรมจะเข้าสู่หน้าจอ Measure Progress
เพื่อทําการทดสอบซอฟต์แวร์ ดังรู ปที่ 3.2
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รู ปที่ 4.1 เพื่อจะให้ผดู ้ าํ เนินการกรอกข้อมูล ก่อนที่
จะทําการทดสอบซอฟต์แวร์
รู ปที่ 3.2 หน้าจอทดสอบซอฟต์แวร์ของฟังก์ชน่ั
Power Check
เมื่อโปรแกรมทําการทดสอบซอฟต์แวร์
ฟังก์ชน่ั “Power Check” เสร็ จสิ้น จะสร้างไฟล์ผล
การทดสอบในรู ปแบบของเอกซ์เอ็มแอล และ
บันทึกเก็บไว้บนระบบฐานข้อมูล ดังรู ปที่ 3.3

รู ปที่ 3.3 ไฟล์เอกซ์เอ็มแอลของฟังก์ชน่ั Power
Check
ซึ่งบนหน้าจอของโปรแกรม จะปรากฎ
ข้อความว่า "Finish measurement. Please click Next
bottom" และผลลัพธ์การทดสอบของแต่ละชิ้นงาน
ของผลิตภัณฑ์วา่ ผ่าน (Pass) หรื อไม่ผา่ น (Fail) ดัง
รู ปที่ 4.3.4 จากนั้นให้กดปุ่ ม Next เพื่อกลับสู่หน้าจอ
Main Form

รู ปที่ 4.1 หน้าจอ frmInput ของฟังก์ชน่ั Daily
Check
หลังจากผูด้ าํ เนินการกรอกข้อมูลเสร็ จแล้ว
จะกดปุ่ ม Next เพื่อให้โปรแกรมเริ่ มต้นงาน ในส่วน
ของการทดสอบซอฟต์แวร์ฟังก์ชน่ั Daily Check
จากนั้นโปรแกรมจะเข้าสู่หน้าจอ Measure Progress
เพื่อทําการทดสอบซอฟต์แวร์ ดังรู ปที่ 4.4.2

รู ปที่ 4.2 หน้าจอหน้าจอทดสอบซอฟต์แวร์ของ
ฟังก์ชน่ั ของฟังก์ชน่ั Daily Check
เมื่อโปรแกรมทําการทดสอบซอฟต์แวร์
ฟังก์ชน่ั “Daily Check” เสร็ จสิ้น จะสร้างไฟล์ผล
การทดสอบในรู ปแบบของเอกซ์เอ็มแอล และ
บันทึกเก็บไว้บนระบบฐานข้อมูล ดังรู ปที่ 4.3

รู ปที่ 3.4 แสดงข้อความและผลลัพธ์การทดสอบ
ของฟังก์ชน่ั Power Check
4 การทดสอบซอฟต์แวร์ ฟังก์ ชั่น “Daily Check”
เมื่อผูด้ าํ เนินการ (Operator) กดปุ่ ม Daily
Check เพื่อจะทําการทดสอบซอฟต์แวร์ฟังก์ชน่ั
Daily Check โปรแกรมจะเข้าสู่หน้าจอ frmInput ดัง

รู ปที่ 4.3 ไฟล์เอกซ์เอ็มแอลของฟังก์ชน่ั Daily
Check
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ซึ่งบนหน้าจอของโปรแกรม จะปรากฎ
ข้อความว่า "Finish measurement. Please click Next
bottom" และผลลัพธ์การทดสอบของแต่ละชิ้นงาน
ของผลิตภัณฑ์วา่ ผ่าน (Pass) หรื อไม่ผา่ น (Fail) ดัง
รู ปที่ 4.4 จากนั้นให้กดปุ่ ม Next เพื่อกลับสู่หน้าจอ
Main Form

รู ปที่ 5.2 ระบบเอสพีซี
สรุปผล

รู ปที่ 4.4 แสดงข้อความการทํางานของฟังก์ชน่ั
Daily Check
5 การวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อควบคุมกระบวนการเชิง
สถิติ (Statistical Process Control)
เมื่อโปรแกรมการทดสอบซอฟต์แวร์เสร็ จ
สิ้นทั้ง 3 ฟังก์ชน่ั แล้ว ไฟล์เอกซ์เอ็มแอล(XML) ของ
ผลการทดสอบจะถูกบันทึกไปไว้บนฐานระบบ
ข้อมูลเอพีไออินเตอร์เฟส (API interface) ซึ่งเป็ น
ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management
System) ดังรู ปที่ 5.1 เพื่อจะนําข้อมูลไปวิเคราะห์
การควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ (Statistical
Process Control)

รู ปที่ 5.1 ระบบฐานข้อมูลเอพีไออินเตอร์เฟส
และเมื่อผลการทดสอบฟังก์ชน่ั
“Daily
Check” อยูบ่ นระบบฐานข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว ระบบ
เอสพีซี (SPC System) ซึ่งเป็ นระบบวิเคราะห์การ
ควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ จะทําการผลการ
ทดสอบดังกล่าวมาพล็อตกราฟ (plot graph) ดังรู ปที่
5.2 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และทําการควบคุมเครื่ อง
ทดสอบให้อยูใ่ นมาตรฐาน

โปรแกรมทดสอบซอฟต์แวร์ที่พฒั นาขึ้น
สามารถนําไปใช้งานร่ วมกับระบบงานเดิมของ
บริ ษทั ได้ตรงกับความต้องการของบริ ษทั โดย
โปรแกรมสามารถสร้างไฟล์เอกซ์เอ็มแอลจากผล
การทดสอบซอฟต์แวร์ฟังก์ชน่ั “Main Check”
ฟังก์ชน่ั “Power Check” และฟังก์ชน่ั “Daily Check”
ในกระบวนการทดสอบผลิตภัณฑ์ และนําไปจัดเก็บ
บนระบบฐานข้อมูลซึ่งใช้โปรแกรมเอพีไอ
อินเตอร์เฟส (API Interface) เป็ นระบบจัดการ
ฐานข้อมูล เพื่อให้ปรแกรมเอสพีซี (SPC) ซึ่งเป็ น
ระบบการควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ
(Statistical Process Control) นําไฟล์เอ็กเอ็มแอลจาก
การทดสอบซอฟต์แวร์ฟังก์ชน่ั ฟังก์ชน่ั
“Daily
Check”
ที่จดั เก็บบนระบบฐานข้อมูลมาทําการ
วิเคราะห์การควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ เพื่อ
ควบคุมเครื่ องทดสอบให้อยูใ่ นมาตรฐานตามที่
กําหนดและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
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1. โค้ดในส่ วนของฟังก์ชนั่ DailyCheck ที่ให้สร้างไฟล์เอกซ์เอ็มแอล (XML) และบันทึกไว้ที่
ฐานข้อมูล
Private Sub WriteXMLExecute(ByVal Data As DailyCheckDataClass, ByVal WorkerName As
String, Partnumber As String, Serialnumber As String, SoftwareVersion As String, WorkOrder
As String, TOSASerialnumber As String, ROSASerialnumber As String, TestStartTime As
String, Site_TDS As String, TDSServerLocation As String)
Dim DateFormat As String = TestStartTime
Dim dDate As DateTime = DateTime.Parse(DateFormat, CultureInfo.InvariantCulture)
Dim strDayFirst As String = Format(dDate, "yyyy-MM-ddTHH.mm.ss")
DateFormat = strDayFirst
Dim FileName As String
Dim testerName As String
FileName = "Site=" + Site_TDS + ",ProductFamily=TSFPPlus_10G_LITE-O,
Operation=DailyCheck,PartNumber=" + Partnumber + ",SerialNumber=" +
Serialnumber + ",Testdate=" + DateFormat + ".xml"
Dim TDSOutput As Results
TDSOutput = New Results()
TDSOutput.ComputerName = System.Net.Dns.GetHostName
TDSOutput.StartTime = CType(TestStartTime, Date)
TDSOutput.EndTime = Date.Now()
' Create XmlWriterSettings.
Dim settings As XmlWriterSettings = New XmlWriterSettings()
settings.Indent = True
Try
If Not Directory.Exists("C:\TsfpLogsDailyCheck") Then
Directory.CreateDirectory("C:\TsfpLogsDailyCheck")
End If
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' Create XmlWriter.
Using writer As XmlWriter = XmlWriter.Create("C:\TsfpLogsDailyCheck\" + FileName,
settings)
writer.WriteStartDocument()
writer.WriteStartElement("Results") ' Root.
writer.WriteStartElement("Result") 'start Result element.
writer.WriteAttributeString("startDateTime", TDSOutput.StartTime.ToString)
writer.WriteAttributeString("endDateTime", TDSOutput.EndTime.ToString)
Dim strResult As String
If Data.Judge = Units.JudgeState.Pass Then
strResult = "Passed"
Else
strResult = "Failed"
End If
writer.WriteAttributeString("Result", strResult)
writer.WriteStartElement("Header") 'start Header element.
writer.WriteAttributeString("Partnumber", Partnumber)
writer.WriteAttributeString("Operation", "DailyCheck")
writer.WriteAttributeString("Serialnumber", Serialnumber)
writer.WriteAttributeString("Teststation", TDSOutput.ComputerName)
writer.WriteAttributeString("DUTnumber", Data.ChannelNumber.ToString)
writer.WriteAttributeString("Operator", WorkerName)
writer.WriteAttributeString("Site", Site_TDS)
writer.WriteAttributeString("Starttime", TDSOutput.StartTime.ToString("s"))
writer.WriteAttributeString("Cycletime_m", Convert.ToString(TDSOutput.EndTime –
TDSOutput.StartTime), "HH.mm")
writer.WriteAttributeString("Processstep", "DailyCheck")
writer.WriteAttributeString("SoftwareAplicationVersion", SoftwareVersion)
writer.WriteAttributeString("Miscinfo", String.Format("CH0{0}",
Data.ChannelNumber))
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writer.WriteAttributeString("Workordernumber", WorkOrder)
writer.WriteEndElement() 'end Header element.}
writer.WriteStartElement("HeaderMisc") 'start HeaderMisc element.
writer.WriteElementString("WorkOrder", WorkOrder)
writer.WriteEndElement() 'end HeaderMisc element.
writer.WriteStartElement("UnitGenealogy") 'start HeaderMisc element.
writer.WriteStartElement("Item")
writer.WriteAttributeString("PartType", "Tosa")
writer.WriteAttributeString("Partnumber", "NA")
writer.WriteAttributeString("SerialNumber", TOSASerialnumber)
writer.WriteEndElement()
writer.WriteStartElement("Item")
writer.WriteAttributeString("PartType", "Rosa")
writer.WriteAttributeString("Partnumber", "NA")
writer.WriteAttributeString("SerialNumber", ROSASerialnumber)
writer.WriteEndElement()
writer.WriteEndElement() 'end HeaderMisc element.
writer.WriteStartElement("TestStep") 'start TestStep element.
writer.WriteAttributeString("Name", "DailyCheck")
writer.WriteAttributeString("Status", strResult)
writer.WriteAttributeString("endDateTime", TDSOutput.EndTime.ToString("s"))
writer.WriteAttributeString("startDateTime", TDSOutput.StartTime.ToString("s"))
writer.WriteAttributeString("total_time", Convert.ToString(TDSOutput.EndTime –
TDSOutput.StartTime))
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Dim CompOperator As String = "GELE"
' Measure Data
Dim ValuePf As Double =
CType(Data.MeasureData.Pf(Units.OpticalPower.Units.dBm).ToString, Double)
Dim SpecMinPf As Double =
CType(Convert.ToString(Data.ReferenceData.Pf(Units.OpticalPower.Units.dBm) Data.Spec.Pf(Units.OpticalPower.Units.dBm)), Double)
Dim SpecMaxPf As Double =
CType(Convert.ToString(Data.ReferenceData.Pf(Units.OpticalPower.Units.dBm) +
Data.Spec.Pf(Units.OpticalPower.Units.dBm)), Double)
Dim StatusPf As String
If ValuePf >= SpecMinPf AndAlso ValuePf <= SpecMaxPf Then
StatusPf = "Passed"
Else
StatusPf = "Failed"
End If
writer.WriteStartElement("Data") 'Pf
writer.WriteAttributeString("CompOperator", CompOperator)
writer.WriteAttributeString("DataType", "Numeric")
writer.WriteAttributeString("Name", "Pf")
writer.WriteAttributeString("Status", StatusPf)
writer.WriteAttributeString("Units", "dBm")
writer.WriteAttributeString("Value", ValuePf.ToString)
writer.WriteAttributeString("SpecMin", SpecMinPf.ToString)
writer.WriteAttributeString("SpecMax", SpecMaxPf.ToString)
writer.WriteEndElement()
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Dim ValueEr As Double =
CType(Data.MeasureData.ER(Units.Decibel.Units.dB).ToString, Double)
Dim SpecMinEr As Double =
CType(Convert.ToString(Data.ReferenceData.ER(Units.Decibel.Units.dB) Data.Spec.ER(Units.Decibel.Units.dB)), Double)
Dim SpecMaxEr As Double =
CType(Convert.ToString(Data.ReferenceData.ER(Units.Decibel.Units.dB) +
Data.Spec.ER(Units.Decibel.Units.dB)), Double)
Dim StatusEr As String
If ValueEr >= SpecMinEr AndAlso ValueEr <= SpecMaxEr Then
StatusEr = "Passed"
Else
StatusEr = "Failed"
End If
writer.WriteStartElement("Data") 'Er
writer.WriteAttributeString("CompOperator", CompOperator)
writer.WriteAttributeString("DataType", "Numeric")
writer.WriteAttributeString("Name", "Er")
writer.WriteAttributeString("Status", StatusEr)
writer.WriteAttributeString("Units", "dB")
writer.WriteAttributeString("Value", ValueEr.ToString)
writer.WriteAttributeString("SpecMin", SpecMinEr.ToString)
writer.WriteAttributeString("SpecMax", SpecMaxEr.ToString)
writer.WriteEndElement()
Dim ValueWavelength As Double =
CType(Data.MeasureData.Wavelength(Units.Wavelength.Units.nm).ToString, Double)
Dim SpecMinWavelength As Double =
CType(Convert.ToString(Data.ReferenceData.Wavelength(Units.Wavelength.Units.nm) Data.Spec.Wavelength(Units.Wavelength.Units.nm)), Double)
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Dim SpecMaxWavelength As Double =
CType(Convert.ToString(Data.ReferenceData.Wavelength(Units.Wavelength.Units.nm) +
Data.Spec.Wavelength(Units.Wavelength.Units.nm)), Double)
Dim StatusWavelength As String
If ValueWavelength >= SpecMinWavelength AndAlso ValueWavelength <=
SpecMaxWavelength Then
StatusWavelength = "Passed"
Else
StatusWavelength = "Failed"
End If
writer.WriteStartElement("Data") 'Wavelength
writer.WriteAttributeString("CompOperator", CompOperator)
writer.WriteAttributeString("DataType", "Numeric")
writer.WriteAttributeString("Name", "Wavelength")
writer.WriteAttributeString("Status", StatusWavelength)
writer.WriteAttributeString("Units", "nm")
writer.WriteAttributeString("Value", ValueWavelength.ToString)
writer.WriteAttributeString("SpecMin", SpecMinWavelength.ToString)
writer.WriteAttributeString("SpecMax", SpecMaxWavelength.ToString)
writer.WriteEndElement()

Dim ValueSMSR As Double =
CType(Data.MeasureData.SMSR(Units.Decibel.Units.dB).ToString, Double)
Dim SpecMinSMSR As Double =
CType(Convert.ToString(Data.ReferenceData.SMSR(Units.Decibel.Units.dB) Data.Spec.SMSR(Units.Decibel.Units.dB)), Double)
Dim SpecMaxSMSR As Double =
CType(Convert.ToString(Data.ReferenceData.SMSR(Units.Decibel.Units.dB) +
Data.Spec.SMSR(Units.Decibel.Units.dB)), Double)
Dim StatusSMSR As String
If ValueSMSR >= SpecMinSMSR AndAlso ValueSMSR <= SpecMaxSMSR Then
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StatusSMSR = "Passed"
Else
StatusSMSR = "Failed"
End If
writer.WriteStartElement("Data") 'SMSR
writer.WriteAttributeString("CompOperator", CompOperator)
writer.WriteAttributeString("DataType", "Numeric")
writer.WriteAttributeString("Name", "SMSR")
writer.WriteAttributeString("Status", StatusSMSR)
writer.WriteAttributeString("Units", "dB")
writer.WriteAttributeString("Value", ValueSMSR.ToString)
writer.WriteAttributeString("SpecMin", SpecMinSMSR.ToString)
writer.WriteAttributeString("SpecMax", SpecMaxSMSR.ToString)
writer.WriteEndElement()

Dim ValueTxPmin As Double =
CType(Data.MeasureData.TxPmin(Units.OpticalPower.Units.dBm).ToString, Double)
Dim SpecMinTxPmin As Double =
CType(Convert.ToString(Data.ReferenceData.TxPmin(Units.OpticalPower.Units.dBm) Data.Spec.TxPmin(Units.OpticalPower.Units.dBm)), Double)
Dim SpecMaxTxPmin As Double =
CType(Convert.ToString(Data.ReferenceData.TxPmin(Units.OpticalPower.Units.dBm) +
Data.Spec.TxPmin(Units.OpticalPower.Units.dBm)), Double)
Dim StatusTxPmin As String
If ValueTxPmin >= SpecMinTxPmin AndAlso ValueTxPmin <= SpecMaxTxPmin
Then
StatusTxPmin = "Passed"
Else
StatusTxPmin = "Failed"
End If
writer.WriteStartElement("Data") 'TxPmin
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writer.WriteAttributeString("CompOperator", CompOperator)
writer.WriteAttributeString("DataType", "Numeric")
writer.WriteAttributeString("Name", "TxPmin")
writer.WriteAttributeString("Status", StatusTxPmin)
writer.WriteAttributeString("Units", "dBm")
writer.WriteAttributeString("Value", ValueTxPmin.ToString)
writer.WriteAttributeString("SpecMin", SpecMinTxPmin.ToString)
writer.WriteAttributeString("SpecMax", SpecMaxTxPmin.ToString)
writer.WriteEndElement()

Dim ValueSW As Double =
CType(Data.MeasureData.SW(Units.Wavelength.Units.nm).ToString, Double)
Dim SpecMinSW As Double =
CType(Convert.ToString(Data.ReferenceData.SW(Units.Wavelength.Units.nm) Data.Spec.SW(Units.Wavelength.Units.nm)), Double)
Dim SpecMaxSW As Double =
CType(Convert.ToString(Data.ReferenceData.SW(Units.Wavelength.Units.nm) +
Data.Spec.SW(Units.Wavelength.Units.nm)), Double)
Dim StatusSW As String
If ValueSW >= SpecMinSW AndAlso ValueSW <= SpecMaxSW Then
StatusSW = "Passed"
Else
StatusSW = "Failed"
End If
writer.WriteStartElement("Data") 'SW
writer.WriteAttributeString("CompOperator", CompOperator)
writer.WriteAttributeString("DataType", "Numeric")
writer.WriteAttributeString("Name", "SW")
writer.WriteAttributeString("Status", StatusSW)
writer.WriteAttributeString("Units", "nm")
writer.WriteAttributeString("Value", ValueSW.ToString)
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writer.WriteAttributeString("SpecMin", SpecMinSW.ToString)
writer.WriteAttributeString("SpecMax", SpecMaxSW.ToString)
writer.WriteEndElement()
Dim ValueRxPmin2 As Double =
CType(Data.MeasureData.RxPmin2(Units.OpticalPower.Units.dBm).ToString, Double)
Dim SpecMinRxPmin2 As Double =
CType(Convert.ToString(Data.ReferenceData.RxPmin2(Units.OpticalPower.Units.dBm) Data.Spec.RxPmin2(Units.OpticalPower.Units.dBm)), Double)
Dim SpecMaxRxPmin2 As Double =
CType(Convert.ToString(Data.ReferenceData.RxPmin2(Units.OpticalPower.Units.dBm) +
Data.Spec.RxPmin2(Units.OpticalPower.Units.dBm)), Double)
Dim StatusRxPmin2 As String
If ValueRxPmin2 >= SpecMinRxPmin2 AndAlso ValueRxPmin2 <=
SpecMaxRxPmin2 Then
StatusRxPmin2 = "Passed"
Else
StatusRxPmin2 = "Failed"
End If
writer.WriteStartElement("Data") 'RxPmin2
writer.WriteAttributeString("CompOperator", CompOperator)
writer.WriteAttributeString("DataType", "Numeric")
writer.WriteAttributeString("Name", "RxPmin2")
writer.WriteAttributeString("Status", StatusRxPmin2)
writer.WriteAttributeString("Units", "dBm")
writer.WriteAttributeString("Value", ValueRxPmin2.ToString)
writer.WriteAttributeString("SpecMin", SpecMinRxPmin2.ToString)
writer.WriteAttributeString("SpecMax", SpecMaxRxPmin2.ToString)
writer.WriteEndElement()
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Dim ValueRxPowMon As Double =
CType(Data.MeasureData.RxPowMon(Units.OpticalPower.Units.dBm).ToString, Double)
Dim SpecMinRxPowMon As Double =
CType(Convert.ToString(Data.ReferenceData.RxPowMon(Units.OpticalPower.Units.dBm) Data.Spec.RxPowMon(Units.OpticalPower.Units.dBm)), Double)
Dim SpecMaxRxPowMon As Double =
CType(Convert.ToString(Data.ReferenceData.RxPowMon(Units.OpticalPower.Units.dBm) +
Data.Spec.RxPowMon(Units.OpticalPower.Units.dBm)), Double)
Dim StatusRxPowMon As String
If ValueRxPowMon >= SpecMinRxPowMon AndAlso ValueRxPowMon <=
SpecMaxRxPowMon Then
StatusRxPowMon = "Passed"
Else
StatusRxPowMon = "Failed"
End If
writer.WriteStartElement("Data") 'RxPowMon
writer.WriteAttributeString("CompOperator", CompOperator)
writer.WriteAttributeString("DataType", "Numeric")
writer.WriteAttributeString("Name", "RxPowMon")
writer.WriteAttributeString("Status", StatusRxPowMon)
writer.WriteAttributeString("Units", "dBm")
writer.WriteAttributeString("Value", ValueRxPowMon.ToString)
writer.WriteAttributeString("SpecMin", SpecMinRxPowMon.ToString)
writer.WriteAttributeString("SpecMax", SpecMaxRxPowMon.ToString)
writer.WriteEndElement()

Dim ValueTempMon As Double =
CType(Data.MeasureData.TempMon(Temperature.Units.C).ToString, Double)
Dim SpecMinTempMon As Double =
CType(Convert.ToString(Data.ReferenceData.TempMon(Temperature.Units.C) Data.Spec.TempMon(Temperature.Units.C)), Double)
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Dim SpecMaxTempMon As Double =
CType(Convert.ToString(Data.ReferenceData.TempMon(Temperature.Units.C) +
Data.Spec.TempMon(Temperature.Units.C)), Double)
Dim StatusTempMon As String
If ValueTempMon >= SpecMinTempMon AndAlso ValueTempMon <=
SpecMaxTempMon Then
StatusTempMon = "Passed"
Else
StatusTempMon = "Failed"
End If
writer.WriteStartElement("Data") 'TempMon
writer.WriteAttributeString("CompOperator", CompOperator)
writer.WriteAttributeString("DataType", "Numeric")
writer.WriteAttributeString("Name", "TempMon")
writer.WriteAttributeString("Status", StatusTempMon)
writer.WriteAttributeString("Units", "C")
writer.WriteAttributeString("Value", ValueTempMon.ToString)
writer.WriteAttributeString("SpecMin", SpecMinTempMon.ToString)
writer.WriteAttributeString("SpecMax", SpecMaxTempMon.ToString)
writer.WriteEndElement()
Dim ValueVoltMon1 As Double =
CType(Data.MeasureData.VoltMon1(Voltage.Units.V).ToString, Double)
Dim SpecMinVoltMon1 As Double =
CType(Convert.ToString(Data.ReferenceData.VoltMon1(Voltage.Units.V) Data.Spec.VoltMon1(Voltage.Units.V)), Double)
Dim SpecMaxVoltMon1 As Double =
CType(Convert.ToString(Data.ReferenceData.VoltMon1(Voltage.Units.V) +
Data.Spec.VoltMon1(Voltage.Units.V)), Double)
Dim StatusVoltMon1 As String
If ValueVoltMon1 >= SpecMinVoltMon1 AndAlso ValueVoltMon1 <=
SpecMaxVoltMon1 Then
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StatusVoltMon1 = "Passed"
Else
StatusVoltMon1 = "Failed"
End If
writer.WriteStartElement("Data") 'VoltMon1
writer.WriteAttributeString("CompOperator", CompOperator)
writer.WriteAttributeString("DataType", "Numeric")
writer.WriteAttributeString("Name", "VoltMon1")
writer.WriteAttributeString("Status", StatusVoltMon1)
writer.WriteAttributeString("Units", "V")
writer.WriteAttributeString("Value", ValueVoltMon1.ToString)
writer.WriteAttributeString("SpecMin", SpecMinVoltMon1.ToString)
writer.WriteAttributeString("SpecMax", SpecMaxVoltMon1.ToString)
writer.WriteEndElement()

Dim ValueVoltMon2 As Double =
CType(Data.MeasureData.VoltMon2(Voltage.Units.V).ToString, Double)
Dim SpecMinVoltMon2 As Double =
CType(Convert.ToString(Data.ReferenceData.VoltMon2(Voltage.Units.V) Data.Spec.VoltMon2(Voltage.Units.V)), Double)
Dim SpecMaxVoltMon2 As Double =
CType(Convert.ToString(Data.ReferenceData.VoltMon2(Voltage.Units.V) +
Data.Spec.VoltMon2(Voltage.Units.V)), Double)
Dim StatusVoltMon2 As String
If ValueVoltMon2 >= SpecMinVoltMon2 AndAlso ValueVoltMon2 <=
SpecMaxVoltMon2 Then
StatusVoltMon2 = "Passed"
Else
StatusVoltMon2 = "Failed"
End If
writer.WriteStartElement("Data") 'VoltMon2
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writer.WriteAttributeString("CompOperator", CompOperator)
writer.WriteAttributeString("DataType", "Numeric")
writer.WriteAttributeString("Name", "VoltMon2")
writer.WriteAttributeString("Status", StatusVoltMon2)
writer.WriteAttributeString("Units", "V")
writer.WriteAttributeString("Value", ValueVoltMon2.ToString)
writer.WriteAttributeString("SpecMin", SpecMinVoltMon2.ToString)
writer.WriteAttributeString("SpecMax", SpecMaxVoltMon2.ToString)
writer.WriteEndElement()
Dim ValueRefRxPowMon As Double =
CType(Data.MeasureData.RefRxPowMon(Units.OpticalPower.Units.dBm).ToString, Double)
Dim SpecMinRefRxPowMon As Double =
CType(Convert.ToString(Data.ReferenceData.RefRxPowMon(Units.OpticalPower.Units.dBm) Data.Spec.RefRxPowMon(Units.OpticalPower.Units.dBm)), Double)
Dim SpecMaxRefRxPowMon As Double =
CType(Convert.ToString(Data.ReferenceData.RefRxPowMon(Units.OpticalPower.Units.dBm) +
Data.Spec.RefRxPowMon(Units.OpticalPower.Units.dBm)), Double)
Dim StatusRefRxPowMon As String
If ValueRefRxPowMon >= SpecMinRefRxPowMon AndAlso ValueRefRxPowMon <=
SpecMaxRefRxPowMon Then
StatusRefRxPowMon = "Passed"
Else
StatusRefRxPowMon = "Failed"
End If
writer.WriteStartElement("Data") 'RefRxPowMon
writer.WriteAttributeString("CompOperator", CompOperator)
writer.WriteAttributeString("DataType", "Numeric")
writer.WriteAttributeString("Name", "RefRxPowMon")
writer.WriteAttributeString("Status", StatusRefRxPowMon)
writer.WriteAttributeString("Units", "dBm")
writer.WriteAttributeString("Value", ValueRefRxPowMon.ToString)
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writer.WriteAttributeString("SpecMin", SpecMinRefRxPowMon.ToString)
writer.WriteAttributeString("SpecMax", SpecMaxRefRxPowMon.ToString)
writer.WriteEndElement()
writer.WriteEndElement() 'end TestStep element.
writer.WriteStartElement("TestEquipment") 'start TestEquipment element.
writer.WriteEndElement() 'end TestEquipment element.
writer.WriteStartElement("ErrorData") 'start ErrorData element.
writer.WriteEndElement() 'end ErrorData element.
writer.WriteStartElement("FailureData") 'start FailureData element.
writer.WriteEndElement() 'end FailureData element.
writer.WriteStartElement("Configuration") 'start Configuration element.
writer.WriteEndElement() 'end Configuration element.
writer.WriteEndElement() 'end Result element.
writer.WriteEndElement() 'end root
writer.WriteEndDocument()
End Using
If Site_TDS = "313" Then
My.Computer.FileSystem.CopyFile("C:\TsfpLogsDailyCheck\" + FileName,
TDSServerLocation + FileName)
End If
Catch ex As Exception
Using writer As New IO.StreamWriter("C:\XMLDailyCheckLogs.txt", True)
writer.WriteLine(DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss :") + ex.ToString)
End Using
End Try
End Sub
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2.โค้ดในส่ วนของฟังก์ชนั่ Main Test และ Power Check ที่ให้สร้างไฟล์เอกซ์เอ็มแอล (XML) และ
บันทึกไว้ที่ฐานข้อมูล
ส่ วนที่ 1
Public Sub WriteXMLData(TestStartTime As String)
Dim DutCount As Integer = TestEquipment.DutMaxCount
Dim TOSASerialNumberArray(DutCount - 1) As String
Dim ROSASerialNumberArray(DutCount - 1) As String
Dim OperationName As String = ""
For ChNo As Integer = 1 To TestEquipment.DutMaxCount
If TestEquipment.DutChannel(ChNo).IsMeasure Then
Try
Dim Sp As New StoredProcedure("Thailand")
Dim Data As ProductPartsDataDetail =
Sp.GetProductsData(TestEquipment.DutChannel(ChNo).Dut.ProductData.SerialNumber)
If Data.SerialNumber <> "" Then
TOSASerialNumberArray(ChNo - 1) = Data.PartsSerialNumberTOSA
ROSASerialNumberArray(ChNo - 1) = Data.PartsSerialNumberROSA
Else
TOSASerialNumberArray(ChNo - 1) = "NA"
ROSASerialNumberArray(ChNo - 1) = "NA"
End If
If IsPwrChkMode Then
OperationName = "PowerCheck"
Else
OperationName = "Adjust-Test"
End If
Catch ex As Exception
Using writer As New IO.StreamWriter("C:\XMLLogTest.txt", True)
writer.WriteLine(DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss :") +
ex.ToString)
End Using
End Try
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SaveXMLData(ChNo, TOSASerialNumberArray(ChNo - 1), ROSASerialNumberArray(ChNo 1), OperationName, TestStartTime)
End If
Next
End Sub
ส่ วนที่ 2
Public Sub SaveXMLData(ByVal ChNo As Integer, ByVal TOSASerialNumber As String,
ByVal ROSASerialNumber As String, ByVal Operation As String, TestStartTime As String)
Try
Dim PartNumber As String =
TestEquipment.DutChannel(ChNo).Dut.ProductData.ProductName
Dim SerialNumber As String =
TestEquipment.DutChannel(ChNo).Dut.ProductData.SerialNumber
Dim DUTNumber As String =
TestEquipment.DutChannel(ChNo).Dut.ProductData.ChannelNumber.ToString
Dim OperatorName As String =
TestEquipment.DutChannel(ChNo).Dut.ProductData.OperatorName
Dim ProgramVersion As String =
TestEquipment.DutChannel(ChNo).Dut.ProductData.ProgramVersion
Dim WorkOrder As String =
TestEquipment.DutChannel(ChNo).Dut.ProductData.WorkOrder
Dim DutObj As MsaTSfpPlus.DutTSfpPlusBase =
CType(TestEquipment.DutChannel(ChNo).Dut, MsaTSfpPlus.DutTSfpPlusBase)
Dut = DutObj
'Result
Dim Result As String = ""
Dim ChResult As Units.JudgeState = Dut.TestDataTable.Judge
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Dim strNote As String = ""
Dim SubstrNote As String = ""
Dim failure_japan As String
If Dut.ProductData.AdjustErrMsg.ToString = "" AndAlso
Dut.ProductData.TestErrMsg.ToString = "" Then
Dut.ProductData.JudgeResult = ChResult
Result = "Passed"
Else
Dut.ProductData.JudgeResult = Units.JudgeState.Fail
Result = "Failed"
If Dut.ProductData.AdjustErrMsg.ToString = "" Then
strNote = Dut.ProductData.TestErrMsg.ToString
SubstrNote = Left(strNote, 50)
Else
strNote = Dut.ProductData.AdjustErrMsg.ToString
SubstrNote = Left(strNote, 50)
End If
End If
Dim LocalSaveDirName As String = String.Format("{0}\{1}\{2}\{3}\{4}",
EquipmentInfo.LocalSaveDir,
DutObj.ProductData.ProductName.Substring(0, 3),
DutObj.ProductData.ProductName,
DutObj.ProductData.SerialNumber.Substring(0, 4),
DutObj.ProductData.SerialNumber)
Dim Waveform_list As New List(Of String)
'Copy Attachment
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'Disable from FBN site first due to server is not ready yet.
If CopyImageEnabling = "TRUE" Then
Try
If IsPwrChkMode Then
Dim TestDataDirName As String = "PowerCheck"
Dim _PowerCheckfileName As String =
String.Format("{0}_{1}_{2:yyyyMMddHHmmss}.txt", DutObj.ProductData.SerialNumber,
TestDataDirName, DutObj.ProductData.StartDate)
CopyFile(String.Format("{0}\{1}\{2}", LocalSaveDirName, TestDataDirName,
_PowerCheckfileName), ServerAttachment)
Else
Dim TestDataDirName As String = "WaveBer"
Dim _WaveBerfileName As String =
String.Format("{0}_{1}_{2:yyyyMMddHHmmss}.txt", DutObj.ProductData.SerialNumber,
TestDataDirName, DutObj.ProductData.StartDate)
CopyFile(String.Format("{0}\{1}\{2}", LocalSaveDirName, TestDataDirName,
_WaveBerfileName), ServerAttachment)
Dim BerPlotDataDirName As String = "BerPlot"
Dim _BerplotfileName As String =
String.Format("{0}_{1}_{2:yyyyMMddHHmmss}.txt", DutObj.ProductData.SerialNumber,
BerPlotDataDirName, DutObj.ProductData.StartDate)
CopyFile(String.Format("{0}\{1}\{2}", LocalSaveDirName,
BerPlotDataDirName, _BerplotfileName), ServerAttachment)
'Loop existing file at Waveform path
Dim WaveformDirName As String = "Waveform"
Dim DirWaveForm As New DirectoryInfo(String.Format("{0}\{1}",
LocalSaveDirName, WaveformDirName)) ' Make a reference to a directory.
Dim fileArray As FileInfo() = DirWaveForm.GetFiles() ' Get a reference to each
file in that directory.
Dim _fileWaveform As FileInfo ' Display the names of the files.
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For Each _fileWaveform In fileArray
If _fileWaveform.Name.Contains(String.Format("{0:yyyyMMddHHmmss}",
DutObj.ProductData.StartDate)) Then
Waveform_list.Add(_fileWaveform.Name)
CopyFile(String.Format("{0}\{1}\{2}", LocalSaveDirName,
WaveformDirName, _fileWaveform.Name), ServerImage)
End If
Next _fileWaveform
'Rom
Dim RomDataDirName As String = "Rom"
Dim _CRomfileName As String =
String.Format("{0}_{1}_{2:yyyyMMddHHmmss}.txt", DutObj.ProductData.SerialNumber,
"CustomerRom", DutObj.ProductData.StartDate)
CopyFile(String.Format("{0}\{1}\{2}", LocalSaveDirName, RomDataDirName,
_CRomfileName), ServerAttachment)
Dim _VRomfileName As String =
String.Format("{0}_{1}_{2:yyyyMMddHHmmss}.txt", DutObj.ProductData.SerialNumber,
"VendorRom", DutObj.ProductData.StartDate)
CopyFile(String.Format("{0}\{1}\{2}", LocalSaveDirName, RomDataDirName,
_VRomfileName), ServerAttachment)
'Adjust
Dim AdjustLogDirName As String = "Adjust"
Dim _AdjustLogfileName As String =
String.Format("{0}_{1}_{2:yyyyMMddHHmmss}.txt", DutObj.ProductData.SerialNumber,
"AdjustLog", DutObj.ProductData.StartDate)
CopyFile(String.Format("{0}\{1}\{2}", LocalSaveDirName, AdjustLogDirName,
_AdjustLogfileName), ServerAttachment)
If DutObj.ProductData.IsAdjust Then

58
Dim AdjustDataDirName As String = "Adjust"
Dim _SaveAdjustDatafileName As String =
String.Format("{0}_{1}_{2:yyyyMMddHHmmss}.txt", DutObj.ProductData.SerialNumber,
AdjustDataDirName, DutObj.ProductData.StartDate)
CopyFile(String.Format("{0}\{1}\{2}", LocalSaveDirName,
AdjustLogDirName, _SaveAdjustDatafileName), ServerAttachment)
Dim ChannelDataDirName As String = "Channel"
Dim _SaveChannelDatafileName As String =
String.Format("{0}_{1}_{2:yyyyMMddHHmmss}.txt", DutObj.ProductData.SerialNumber,
ChannelDataDirName, DutObj.ProductData.StartDate)
CopyFile(String.Format("{0}\{1}\{2}", LocalSaveDirName,
AdjustLogDirName, _SaveChannelDatafileName), ServerAttachment)
End If
End If
Catch ex As Exception
Using Attachment As New IO.StreamWriter("C:\XMLLogTest.txt", True)
Attachment.WriteLine(DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss :") +
ex.ToString)
End Using
End Try
End If
'Create File Name Format
Dim DateFormat As String = TestStartTime
Dim dDate As DateTime = DateTime.Parse(DateFormat, CultureInfo.InvariantCulture)
Dim strDayFirst As String = Format(dDate, "yyyy-MM-ddTHH.mm.ss")
DateFormat = strDayFirst
Dim FileName As String
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FileName = "Site=" + SITE_TDS + ",ProductFamily=TSFPPlus_10G_LITEO,Operation=" + Operation + ",PartNumber=" + PartNumber + ",SerialNumber=" +
SerialNumber + ",Testdate=" + DateFormat + ".xml"
Dim TDSOutput As Results
TDSOutput = New Results()
TDSOutput.ComputerName = System.Net.Dns.GetHostName
TDSOutput.StartTime = CType(TestStartTime, Date)
TDSOutput.EndTime = Date.Now()
' Create XmlWriterSettings.
Dim settings As XmlWriterSettings = New XmlWriterSettings()
settings.Indent = True
If Not Directory.Exists("C:\TsfpLogsTest") Then
Directory.CreateDirectory("C:\TsfpLogsTest")
End If
' Create XmlWriter.
Using writer As XmlWriter = XmlWriter.Create("C:\TsfpLogsTest\" + FileName,
settings)
' Begin writing.
writer.WriteStartDocument()
writer.WriteStartElement("Results") ' Root.
writer.WriteStartElement("Result") 'start Result element.
writer.WriteAttributeString("startDateTime", TDSOutput.StartTime.ToString)
writer.WriteAttributeString("endDateTime", TDSOutput.EndTime.ToString)
writer.WriteAttributeString("Result", Result)
writer.WriteStartElement("Header") 'start Header element.
writer.WriteAttributeString("Partnumber", PartNumber)
writer.WriteAttributeString("Operation", Operation)
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writer.WriteAttributeString("Serialnumber", SerialNumber)
writer.WriteAttributeString("Teststation", TDSOutput.ComputerName)
writer.WriteAttributeString("DUTnumber", DUTNumber)
writer.WriteAttributeString("Operator", OperatorName)
writer.WriteAttributeString("Site", SITE_TDS)
writer.WriteAttributeString("Starttime", TDSOutput.StartTime.ToString("s"))
writer.WriteAttributeString("Cycletime_m", Convert.ToString(TDSOutput.EndTime TDSOutput.StartTime))
writer.WriteAttributeString("Processstep", Operation)
writer.WriteAttributeString("SoftwareAplicationVersion", ProgramVersion)
writer.WriteAttributeString("FailureMode", SubstrNote)
writer.WriteAttributeString("Miscinfo", String.Format("CH0{0}", DUTNumber))
writer.WriteAttributeString("Workordernumber", WorkOrder)
writer.WriteEndElement() 'end Header element.
writer.WriteStartElement("HeaderMisc") 'start HeaderMisc element.
writer.WriteElementString("WorkOrder", WorkOrder)
writer.WriteEndElement() 'end HeaderMisc element.
writer.WriteStartElement("UnitGenealogy") 'start HeaderMisc element.
writer.WriteStartElement("Item")
writer.WriteAttributeString("PartType", "Tosa")
writer.WriteAttributeString("Partnumber", "NA")
writer.WriteAttributeString("SerialNumber", TOSASerialNumber)
writer.WriteEndElement()
writer.WriteStartElement("Item")
writer.WriteAttributeString("PartType", "Rosa")
writer.WriteAttributeString("Partnumber", "NA")
writer.WriteAttributeString("SerialNumber", ROSASerialNumber)
writer.WriteEndElement()
writer.WriteEndElement() 'end HeaderMisc element.
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writer.WriteStartElement("TestStep") 'start TestStep element.
writer.WriteAttributeString("Name", Operation)
writer.WriteAttributeString("Status", Result)
writer.WriteAttributeString("endDateTime", TDSOutput.EndTime.ToString)
writer.WriteAttributeString("startDateTime", TDSOutput.StartTime.ToString)
writer.WriteAttributeString("total_time", Convert.ToString(TDSOutput.EndTime TDSOutput.StartTime))
Dim Name As String = ""
Dim Status As String = ""
Dim Unit As String = ""
Dim Value As String = ""
Dim MinSpec As String = ""
Dim MaxSpec As String = ""
Dim Temp As String = ""
Dim Condition As String = ""
Dim Status_Parameter As String = ""
Dim GELE As String = "GELE"
Dim LOG As String = "LOG"
Dim TDSAttrName As New List(Of String)
Dim Duplicate_index As Integer = 0
Dim TDS_Flag As Boolean = True
Dim TDSAttrNameOrg As String

'Data
Try
Dut.TestDataTable.Update()
Dim Judge As Units.JudgeState = Dut.TestDataTable.Judge
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If Dut.ProductData.AdjustErrMsg.ToString = "" AndAlso
Dut.ProductData.TestErrMsg.ToString = "" Then
Dut.ProductData.JudgeResult = Judge
Else
Dut.ProductData.JudgeResult = Units.JudgeState.Fail
End If
Dut.ProductDataTable.Update()
If Dut.ProductData.AdjustErrMsg.ToString = "" Then
Dut.ProductData.TestErrMsg.Append(Dut.TestDataTable.GetTestErrorComment)
End If
With Dut.TestDataTable.DataTable.Rows
For RowIndex As Integer = 0 To .Count - 1
TDS_Flag = True
TDSAttrNameOrg = ""
Dim Row As System.Data.DataRow =
Dut.TestDataTable.DataTable.Rows.Item(RowIndex)
Name = Row.Item("DesignSymbol").ToString
Status = Row.Item("Judge").ToString
If Status = "Pass" Then
Status_Parameter = "Passed"
Else
Status_Parameter = "Failed"
End If
Unit = Row.Item("Unit").ToString
Value = Row.Item("Result").ToString
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MinSpec = Row.Item("MinSpec").ToString
MaxSpec = Row.Item("MaxSpec").ToString
Temp = Row.Item("Temperature").ToString
Condition = Row.Item("Condition2").ToString
'Check name
TDSAttrNameOrg = String.Format("{0}_Channel_{1}_Temp_{2}", Name,
Condition, Temp)
If Not (TDSAttrName.Contains(TDSAttrNameOrg)) Then
TDSAttrName.Add(TDSAttrNameOrg)
Else
Duplicate_index = 0
While (TDS_Flag)
Duplicate_index += 1
If Not (TDSAttrName.Contains(String.Format("{0}_{1}",
TDSAttrNameOrg, Duplicate_index))) Then
TDSAttrName.Add(String.Format("{0}_{1}", TDSAttrNameOrg,
Duplicate_index))
TDS_Flag = False
End If
End While
End If
If MinSpec = "" Or MinSpec = "-" Then
writer.WriteStartElement("Data")
writer.WriteAttributeString("CompOperator", LOG)
writer.WriteAttributeString("DataType", "String")
writer.WriteAttributeString("Name", TDSAttrName(RowIndex))
writer.WriteAttributeString("Status", "Done")
writer.WriteAttributeString("Units", Unit)
writer.WriteAttributeString("Value", Value)

64
writer.WriteAttributeString("SpecMin", MinSpec)
writer.WriteAttributeString("SpecMax", MaxSpec)
writer.WriteEndElement()
Else
writer.WriteStartElement("Data")
writer.WriteAttributeString("CompOperator", GELE)
writer.WriteAttributeString("DataType", "Numeric")
writer.WriteAttributeString("Name", TDSAttrName(RowIndex))
writer.WriteAttributeString("Status", Status_Parameter)
writer.WriteAttributeString("Units", Unit)
writer.WriteAttributeString("Value", Value)
writer.WriteAttributeString("SpecMin", MinSpec)
writer.WriteAttributeString("SpecMax", MaxSpec)
writer.WriteEndElement()
End If
Next
End With
Catch ex As Exception
Using TestStep As New IO.StreamWriter("C:\XMLLogTest.txt", True)
TestStep.WriteLine(DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss :") +
ex.ToString)
End Using
End Try

'Attachment Path
Try
If IsPwrChkMode Then
'PowerCheck
Dim TestDataDirName As String = "PowerCheck"
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Dim PowerCheckPath As String =
String.Format("{0}\{1}_{2}_{3:yyyyMMddHHmmss}.txt", ServerAttachment,
Dut.ProductData.SerialNumber, TestDataDirName, Dut.ProductData.StartDate)
writer.WriteStartElement("Data")
writer.WriteAttributeString("CompOperator", GELE)
writer.WriteAttributeString("DataType", "Attachment")
writer.WriteAttributeString("Name", "TestData")
writer.WriteAttributeString("Status", "")
writer.WriteAttributeString("Units", "NA")
writer.WriteAttributeString("Value", PowerCheckPath)
writer.WriteEndElement()
Else
'WaveBer
Dim TestDataDirName As String = "WaveBer"
Dim WaveBerPath As String =
String.Format("{0}\{1}_{2}_{3:yyyyMMddHHmmss}.txt", ServerAttachment,
Dut.ProductData.SerialNumber, TestDataDirName, Dut.ProductData.StartDate)
writer.WriteStartElement("Data")
writer.WriteAttributeString("CompOperator", GELE)
writer.WriteAttributeString("DataType", "Attachment")
writer.WriteAttributeString("Name", "TestData")
writer.WriteAttributeString("Status", "")
writer.WriteAttributeString("Units", "NA")
writer.WriteAttributeString("Value", WaveBerPath)
writer.WriteEndElement()
'Berplot
Dim BerPlotDataDirName As String = "BerPlot"
Dim BerPlotPath As String =
String.Format("{0}\{1}_{2}_{3:yyyyMMddHHmmss}.txt", ServerAttachment,
Dut.ProductData.SerialNumber, BerPlotDataDirName, Dut.ProductData.StartDate)
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writer.WriteStartElement("Data")
writer.WriteAttributeString("CompOperator", GELE)
writer.WriteAttributeString("DataType", "Attachment")
writer.WriteAttributeString("Name", "BERPlot_Data")
writer.WriteAttributeString("Status", "")
writer.WriteAttributeString("Units", "NA")
writer.WriteAttributeString("Value", BerPlotPath)
writer.WriteEndElement()
'Waveform
Dim Waveform_count As Int32 = 0
For Waveform As Integer = 0 To Waveform_list.Count - 1
Dim FileWaveform As String = Waveform_list.Item(Waveform)
Waveform_count = Waveform_count + 1
writer.WriteStartElement("Data")
writer.WriteAttributeString("CompOperator", GELE)
writer.WriteAttributeString("DataType", "Image")
writer.WriteAttributeString("Name", String.Format("Waveform_Data_{0}",
Waveform_count.ToString))
writer.WriteAttributeString("Status", "")
writer.WriteAttributeString("Units", "NA")
writer.WriteAttributeString("Value", String.Format("{0}\{1}", ServerImage,
FileWaveform))
writer.WriteEndElement()
Next
'Rom
Dim CRomDirName As String = "CustomerRom"
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Dim CRomPath As String =
String.Format("{0}\{1}_{2}_{3:yyyyMMddHHmmss}.txt", ServerAttachment,
Dut.ProductData.SerialNumber, CRomDirName, Dut.ProductData.StartDate)
writer.WriteStartElement("Data")
writer.WriteAttributeString("CompOperator", GELE)
writer.WriteAttributeString("DataType", "Attachment")
writer.WriteAttributeString("Name", "Rom_Data_Customer")
writer.WriteAttributeString("Status", "")
writer.WriteAttributeString("Units", "NA")
writer.WriteAttributeString("Value", CRomPath)
writer.WriteEndElement()

Dim VRomDirName As String = "VendorRom"
Dim VRomPath As String =
String.Format("{0}\{1}_{2}_{3:yyyyMMddHHmmss}.txt", ServerAttachment,
Dut.ProductData.SerialNumber, VRomDirName, Dut.ProductData.StartDate)
writer.WriteStartElement("Data")
writer.WriteAttributeString("CompOperator", GELE)
writer.WriteAttributeString("DataType", "Attachment")
writer.WriteAttributeString("Name", "Rom_Data_Vendor")
writer.WriteAttributeString("Status", "")
writer.WriteAttributeString("Units", "NA")
writer.WriteAttributeString("Value", VRomPath)
writer.WriteEndElement()

'Adjust
Dim AdjustLogDirName As String = "AdjustLog"
Dim AdjustPath As String =
String.Format("{0}\{1}_{2}_{3:yyyyMMddHHmmss}.txt", ServerAttachment,
Dut.ProductData.SerialNumber, AdjustLogDirName, Dut.ProductData.StartDate)
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writer.WriteStartElement("Data")
writer.WriteAttributeString("CompOperator", GELE)
writer.WriteAttributeString("DataType", "Attachment")
writer.WriteAttributeString("Name", "AdjustLog_Data")
writer.WriteAttributeString("Status", "")
writer.WriteAttributeString("Units", "NA")
writer.WriteAttributeString("Value", AdjustPath)
writer.WriteEndElement()
If DutObj.ProductData.IsAdjust Then
Dim AdjustDataDirName As String = "Adjust"
Dim AdjustDataPath As String =
String.Format("{0}\{1}_{2}_{3:yyyyMMddHHmmss}.txt", ServerAttachment,
Dut.ProductData.SerialNumber, AdjustDataDirName, Dut.ProductData.StartDate)
writer.WriteStartElement("Data")
writer.WriteAttributeString("CompOperator", GELE)
writer.WriteAttributeString("DataType", "Attachment")
writer.WriteAttributeString("Name", "Adjust_Data")
writer.WriteAttributeString("Status", "")
writer.WriteAttributeString("Units", "NA")
writer.WriteAttributeString("Value", AdjustDataPath)
writer.WriteEndElement()
Dim ChannelDataDirName As String = "Channel"
Dim AdjustChanelPath As String =
String.Format("{0}\{1}_{2}_{3:yyyyMMddHHmmss}.txt", ServerAttachment,
Dut.ProductData.SerialNumber, ChannelDataDirName, Dut.ProductData.StartDate)
writer.WriteStartElement("Data")
writer.WriteAttributeString("CompOperator", GELE)
writer.WriteAttributeString("DataType", "Attachment")
writer.WriteAttributeString("Name", "Adjust_Chanel_Data")
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writer.WriteAttributeString("Status", "")
writer.WriteAttributeString("Units", "NA")
writer.WriteAttributeString("Value", AdjustChanelPath)
writer.WriteEndElement()
End If
End If
Catch ex As Exception
Using Attachment As New IO.StreamWriter("C:\XMLLogTest.txt", True)
Attachment.WriteLine(DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss :") +
ex.ToString)
End Using
End Try
writer.WriteEndElement() 'end TestStep element.
writer.WriteStartElement("TestEquipment") 'start TestEquipment element.
writer.WriteEndElement() 'end TestEquipment element.
writer.WriteStartElement("ErrorData") 'start ErrorData element.
writer.WriteEndElement() 'end ErrorData element.
writer.WriteStartElement("FailureData") 'start FailureData element.
writer.WriteEndElement() 'end FailureData element.
writer.WriteStartElement("Configuration") 'start Configuration element.
writer.WriteEndElement() 'end Configuration element.
writer.WriteEndElement() 'end Result element.
writer.WriteEndElement() 'end Root.
writer.WriteEndDocument()
End Using
'copy file to Test Kaizen TDS server
If CopyImageEnabling = "TRUE" Then
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My.Computer.FileSystem.CopyFile("C:\TsfpLogsTest\" + FileName,
TDSServerLocation + FileName)
End If
Catch ex As Exception
Using writer As New IO.StreamWriter("C:\XMLLogTest.txt", True)
writer.WriteLine(DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss :") + ex.ToString)
End Using
End Try
End Sub

ประวัติผู้จัดทํา
ชื่อ-นามสกุล
รหัสนักศึกษา
ภาควิชา
คณะ
ที่อยูป่ ั จจุบนั

:
:
:
:
:

นางสาววิลาวัลย์ เชื้อนิจ
6004000005
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมศาสตร์
1/42 ซ.เอกชัย 83 ถนนเอกชัย เขตบางบอน
แขวงบางบอน จังหวัดกรุ งเทพมาหานคร
10150

