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บทคัดย่อ 

บริษทั ไอทีวนั จ ากดั เป็นบริษทัร่วมทุนในรูปแบบเอา้ทซ์อร์สซ่ิง (Outsourcing) แห่งแรก

ระหว่างเครือซิเมนตไ์ทยองค์กรชั้นน าระดบัชาติและเอคเซนเชอร์ บริษทัท่ีปรึกษาดา้นการบริหาร

และเทคโนโลยีชั้นน าของโลก ให้บริการเต็มรูปแบบดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสริมศกัยภาพ

ในการแข่งขนั ให้กับกลุ่มบริษทัในเครือซิเมนต์ไทย พร้อมขยายการให้บริการสู่ตลาดภายนอก  

บริษทั ไอทีวนั จ ากัด เกิดจากการร่วมทุนในอตัราส่วนเท่า  ๆ กัน ทั้งด้านเงินลงทุน และจ านวน

คณะกรรมการระหว่างเครือซิเมนต์ไทยและเอคเซนเชอร์  บริษทั ไอทีวนั จ ากัด จัดตั้ งขึ้นด้วย

เป้าหมายทางธุรกิจในการให้บริการและบริหารโครงการทางเทคโนโลยสีารสนเทศให้แก่ลูกคา้ ซ่ึง

ครอบคลุมถึง การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขยายความสามารถในเชิงธุรกิจใหม่  ๆ การ

ให้บริการดา้นการบริหารแอปพลิเคชัน  ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนสร้าง

ความมัน่ใจใหก้บักลุ่มธุรกิจและผูใ้ชบ้ริการในดา้นการน าเทคโนโลยีเขา้มาใชเ้พื่อสร้างขอ้ไดเ้ปรียบ

ในการสร้างผลประกอบการและพฒันาขีดความสามารถใหก้บัธุรกิจอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

การปฏิบัติสหกิจศึกษาประจ าปีการศึกษา 2/2562 ระหว่างวนัท่ี 2 มกราคม 2563 ถึง 22 

เมษายน 2563 เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ บริษทั ไอทีวนั จ ากดั ไดต้อบรับการร้องขอส่งนกัศึกษาเขา้

ปฏิบติังานจากทางสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้จ านวน 3 

คน ไดแ้ก่ 

1. นายกิตติชยั  ทศันพนัธ์เพชร ต าแหน่ง Quality Assurance 

2. นายบุรินทร  ศกัด์ิคะทศัน์  ต าแหน่ง Quality Assurance 

3. นายสุภวิทย ์ อนุพนัธ์  ต าแหน่ง Developer 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อน าความรู้จากการศึกษาไปปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ 

และเรียนรู้การปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นในระบบการปฏิบติังานภายใตร้ะบบขององค์กรขนาดใหญ่ 

ระหว่างการปฏิบติัสหกิจศึกษาขา้พเจา้ปฏิบติังานในต าแหน่ง Quality Assurance / Software Tester 

ซ่ึงท างานทางดา้นการตรวจสอบความถูกตอ้งของระบบก่อนส่งมอบแก่ลูกคา้ เพื่อใหไ้ดร้ะบบท่ีตรง

กบัความตอ้งการของลูกคา้ โดยหนา้ท่ีหลกัของขา้พเจา้มีดงัน้ี 

1. Design Test Case Unit Tests, Integration Tests, User Interface Tests 

2. Excuse Test 

3. Regression Testing 

4. Bug Report 

5. จดัท าหนงัสือเร่ือง “Automated Testing” เพื่อใชใ้นการจดัอบรมแก่พนกังานต่อไป 



ข 
 

ผลจากการปฏิบัติสหกิจศึกษาข้าพเจ้าได้เรียนรู้และฝึกฝนกระบวนการการเรียนรู้ 

กระบวนการการทดสอบระบบในรูปแบบต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือการ Design Test 

Case, Bug Report, Testing tools ทั้งน้ียงัไดพ้ฒันาการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นภายในองคก์รใหญ่ ทกัษะ

การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ และทกัษะการน าเสนอส่งต่อขอ้มูลความรู้แก่ผูอ่ื้น 
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กติติกรรมประกาศ 

การปฏิบติัสหกิจศึกษาในคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือของคณาจารย ์

และเจา้หนา้ท่ีประจ าหลกัสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ซ่ึงไดใ้ห้

ค  าแนะน าและขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ตลอดจนถึงการประสิทธ์ิประสาทวิชา ถ่ายทอดความรู้ เน้ือหาวิชา 

อนัเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปฏิบติัสหกิจศึกษาในคร้ังน้ี อีกทั้งยงัช่วยแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น

ระหว่างการด าเนินการปฏิบติัสหกิจศึกษา  นอกจากน้ีขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนท่ีเป็นก าลงัใจ และ

ใหค้วามช่วยเหลือในการปฏิบติัสหกิจศึกษา 

ขอขอบคุณ คณาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาตร์   

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

1. อาจารย ์ดร. สายณัห์  อุ่นนนักาศ 

2. อาจารย ์ดร. วรรณวิมล  นาดี 

3. อาจารย ์ดร. ภรต  รัตนปิณฑะ 

4. อาจารย ์ดร. จกัรกฤช  เตโช 

5. อาจารย ์พิชชยานิดา ค าวิชยั 

ขอขอบคุณสถานประกอบการ บริษทั ไอทีวนั จ ากดั ท่ีตอบรับการปฏิบติัสหกิจศึกษาใน

คร้ังน้ี ระหว่างวนัท่ี 2 มกราคม 2563 ถึง 22 เมษายน 2563 ท าให้ได้มีโอกาสเขา้รับการฝึกสหกิจ  

ณ สถานประกอบการดงักล่าว โดยไดรั้บความรู้ ประสบการณ์การท างานกบัองคก์รขนาดใหญ่ การ

ปฏิบติังานสหกิจศึกษาในคร้ังน้ี ส าเร็จไดด้ว้ยการประสานงาน ความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย 

1. Miss. Aira Guia M. Platon Position: Application Automation Engineering Manager 

2. นายพีรภทัร ศิลปะบรรเลง ต าแหน่ง: Solution Delivery 

ทา้ยท่ีสุดน้ีขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน ท่ีมิไดเ้อ่ยนามขา้งตน้ท่ีไดมี้ส่วนผลกัดนัให้การฝึกสหกิจ

ศึกษาในคร้ังน้ีใหส้ าเร็จไปดว้ยดี 

 

นายกิตติชยั  ทศันพนัธ์เพชร 

ผูจ้ดัท ารายงาน 

23 เมษายน 2563 
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สารบัญรูปภาพ 

 

รูปท่ี 1 แผนท่ีตั้งอาคารท่ีท าการของบริษทั ไอทีวนั จ ากดั 1 
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รูปท่ี 5 สถานท่ีภายในบริษทั 13 

รูปท่ี 6 โต๊ะท างาน 13 

รูปท่ี 7 บรรยากาศการท างานแต่ละวนั 14 

รูปท่ี 8 บรรยากาศการประชุมงานในทุก ๆ วนั 14 

รูปท่ี 9 บรรยากาศงานกินเล้ียงขึ้นตน้ปีใหม่ 15 

รูปท่ี 10 บรรยากาศงานกินเล้ียงขึ้นตน้ปีใหม่ 15 

รูปท่ี 11 บรรยากาศงานกินเล้ียงขึ้นตน้ปีใหม่ (จบัฉลากแลกของขวญั) 16 

รูปท่ี 12  บรรยากาศงานกินเล้ียงขึ้นตน้ปีใหม่ (กลุ่ม Tester และ RPA) 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

บทน า 
บริษทั ไอทีวนั จ ากดั 

IT One Co., Ltd เป็นบริษัทผูใ้ห้บริการโซลูชั่นไอทีแบบครบวงจร โดยเป็นการก่อตั้ ง

ระหว่าง Accenture Co., Ltd ซ่ึงเป็นบริษทัผูใ้ห้บริการชั้นน าระดบัโลกในการให้ค  าปรึกษาดา้นการ

จดัการบริการดา้นเทคโนโลยีและการบริการเอาทซ์อร์ส ร่วมทุนกบั กลุ่มอุตสาหกรรม SCG ซ่ึงเป็น

กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย 

IT One Co., Ltd มีการใหบ้ริการอยา่งหลากหลายโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มหลกั ๆ ดงัน้ี 

1. Application Services 

2. Infrastructure Services 

3. Information Security Services 

4. Customer Services 

บริษัท ไอทีวัน จ ากัด ตั้ งอยู่ ท่ี  118/1 , อาคารทิปโก้ ชั้ น  22-23 , ถนนพระราม 6  

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท ์(662) 271-5111 

 

รูปที่ 1 แผนท่ีตั้งอาคารท่ีท าการของบริษทั ไอทีวนั จ ากดั 
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โครงการปฏิบัติงานวิชา วท 497 สหกจิศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 
ฝ่ายสถานประกอบการ 

1. ช่ือ ท่ีอยูข่องสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ: IT One Co., Ltd 

ท่ีอยู:่ 118/1, อาคารทิปโก ้ชั้น 22-23, ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน  

  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท:์ (662) 271-5111 

 

2. ช่ือ และ ต าแหน่งพนกังานท่ีปรึกษา 

ช่ือ นามสกุล: นายพีรภทัร  ศิลปบรรเลง 

ต าแหน่งในสถานประกอบการ: Solution Delivery 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

1. ช่ือ นามสกุล อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา: อาจารย ์ดร. สายณัห์ อุ่นนนักาศ 

 

2. ช่ือ นามสกุลนกัศึกษาท่ีจะมาปฏิบติังานสหกิจศึกษา ท่ีสถานประกอบการแห่งน้ี ต าแหน่งงานท่ี

ก าหนด และอาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา 

ล าดบั ช่ือ นามสกุล นกัศึกษา ต าแหน่งงาน 
อาจารยท่ี์ปรึกษา 
สหกิจศึกษา 

1 นายกิตติชยั  ทศันพนัธ์เพชร Quality Assurance อาจารย ์ดร. สายณัห์ อุ่นนนักาศ 
2 นายบุรินทร  ศกัด์ิคะทศัน์ Quality Assurance อาจารย ์ดร. สายณัห์ อุ่นนนักาศ 
3 นายสุภวิทย ์ อนุพนัธ์ Developer อาจารย ์พิชชยานิดา ค าวิชยั 

 

3. รายละเอียดความสัมพนัธ์ระหวา่งต าแหน่งงาน หนา้ท่ีหลกั และหนา้ท่ียอ่ย ท่ีนกัศึกษาจะ

ปฏิบติังานสหกิจศึกษา ในระยะเวลา 16 สัปดาห์ 

ต าแหน่งงาน: Tester / Quality Assurance 

ช่ือนกัศึกษา: นายกิตติชยั  ทศันพนัธ์เพชร 
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วตัถุประสงคข์องงานในหนา้ท่ีหลกั 

1. เพื่อเสริมสร้างทกัษาะ ประสบการณ์และศกัยภาพในการท างานจริง

ใหแ้ก่นกัศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา และออกไปสู่ตลาดแรงงานอย่าง

เป็นระบบ 

2. เพื่อเพิ่มโอกาสในการท างาน การปรับตวัให้เขา้กับสภาพแวดลอ้ม

การท างาน 

3. เพื่อเป็นการฝึกฝนใหน้กัศึกษาเป็นผูมี้ระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบ

ในหนา้ท่ีของตนเอง จากภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4. เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการท างานร่วมกับผูอ่ื้น ในสถานประกอบการ 

องคก์รขนาดใหญ่ 

5. เพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพของนักศึกษา ให้เป็นไปตามความตอ้งการ

ของสถานประกอบการและตลาดแรงงานในอนาคต 

6. เพื่อเปิดโอกาสให้สถานประกอบการไดค้ดัเลือกบุคลากรให้ตรงตาม

ความต้องการและมีความเหมาะสมในต าแหน่งงาน รวมถึงสถาน

ประกอบการไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการ คุณสมบติัและคุณภาพของ

นกัศึกษา ก่อนออกสู่ตลาดแรงงานในอนาคต 

7. เพื่ อส ร้างความสัมพันธ์อัน ดีระหว่ างสถานศึกษากับสถาน

ประกอบการ 

8. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน

ในแก่นัก ศึกษา  ของสาขา วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ต่อไป 

 

หนา้ท่ีหลกั หนา้ท่ียอ่ย 
1. Design Test Case Unit Tests, 

Integration Tests, User Interface 
Tests 

2. Excuse Test 
3. Regression Testing 
4. Bug Report 

1. จดัท าหนงัสือเร่ือง “Automated 
Testing” เพื่อใชใ้นการจดัอบรมแก่
พนกังาน 

2. จดัอบรมส่งต่อความรู้ทางดา้นการ
ทดสอบระบบแก่พนกังานในองคก์ร 
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หนา้ท่ีหลกั หนา้ท่ียอ่ย 
 3. เสนอปรับโครงสร้าง พฒันารูปแบบ

การท างานใหส้อดคลอ้งกบังานมาก
ขึ้น (เน่ืองจากนกัทดสอบระบบมี
จ านวนนอ้ยและส่วนมากเป็นการ
ทดสอบโดยไม่ใชเ้คร่ืองมือในการ
ทดสอบ) 

 

4. Flow chart แสดงความสัมพนัธ์ของหนา้ท่ียอ่ยท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย กบังานในต าแหน่ง

อ่ืนในสถานประกอบการ 

 
รูปที่ 2 แผนผงัแสดงภาพรวมแผนกแต่ละแผนกทั้งหมดของบริษทั 
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รูปที่ 3 แผนผงัแสดงกลุ่มยอ่ยภายในการท างานแต่ละกลุ่ม 

 

รับทราบโครงการปฏิบติังานวิชา วท 497 สหกิจศึกษา ของนกัศึกษาขา้งตน้ 

 

ลงช่ือ ........................................... 

(นายกิตติชยั ทศันพนัธ์เพชร) 

นกัศึกษา 

........../…....../.......... 

 

ลงช่ือ ..................................................... 

(อาจารย ์ดร. สายณัห์ อุ่นนนักาศ) 

อาจารยท่ี์ปรึกษา สหกิจศึกษา 

........../…....../.......... 
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แผนการปฏิบัติงาน 

หน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 

 หน้าที่หลกั 

1. Design Test Case Unit Tests, Integration Tests, User Interface Tests 
2. Excuse Test 
3. Regression Testing 
4. Bug Report 

 
หน้าที่ย่อย 

1. จดัท าหนงัสือเร่ือง “Automated Testing” เพื่อใชใ้นการจดัอบรมแก่พนกังาน 

2. จดัอบรมส่งต่อความรู้ทางดา้นการทดสอบระบบแก่พนกังานในองคก์ร 

แผนการปฏิบัติงาน 

สัปดาห์ท่ี รายละเอยีด หมายเหตุ 
1 - ศึกษาท าความเขา้ใจการท างานของระบบท่ีท าการพฒันาและ

ทดสอบ 
- ท าการทดสอบระบบจาก Test Case เดิมดว้ยการทดสอบบ

แบบปกติ 

 

2 - ทดสอบระบบตาม Test Case  
- ออกแบบ Test Case เพื่อเตรียมการทดสอบระบบ 

 

3 - ทดสอบระบบตาม Test Case (UT) 
- ทดสอบระบบตาม Test Case (SIT) 

 

4 - ศึกษาเทคนิคการทดสอบเบ้ืองตน้ Black Box, White Box 
- ทดสอบระบบตาม Test Case  
- Regressions Testing 

 

5 - ศึกษาขอ้มูลเคร่ืองมือการทดสอบ 
- ศึกษาแนวทางเทคโนโลยกีารทดสอบ 
- ทดลองใชเ้คร่ืองมือการทดสอบ 
- ศึกษาท าความเขา้ใจระบบการท างานท่ีพฒันาจาก Angular, 

C#, Dot Net (OOP) 
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สัปดาห์ท่ี รายละเอยีด หมายเหตุ 
6 - ออกแบบ Test Case เพื่อเตรียมการทดสอบระบบ 

- เขยีน Script Automate Test 
 

7 - ออกแบบ Test Case เพื่อใชก้ารทดสอบระบบ SAP HANA 
- เขยีน Script Automate Test 
- ทดสอบระบบตาม Test Case  

 

8 - ออกแบบ Test Case เพื่อเตรียมการทดสอบระบบ  
9 - แกไ้ข Test Case ท่ีออกแบบ 

- ออกแบบ Test Case เพื่อใชก้ารทดสอบระบบ 
- จดัท ารายงาน Bug Report ดว้ย Automate Tools 
- ทดสอบระบบดว้ย Script Automate Test 

 

10 - ทดสอบระบบตาม Test Case   
11 - ทดสอบระบบตาม Test Case  

- ออกแบบ Test Case เพื่อเตรียมการทดสอบระบบ 
 

12 - ทดสอบระบบตาม Test Case 
- ออกแบบ Test Case เพื่อเตรียมการทดสอบระบบ 

 

13 - ทดสอบระบบตาม Test Case 
- ออกแบบ Test Case เพื่อเตรียมการทดสอบระบบ 

 

14 - ทดสอบระบบตาม Test Case 
- ออกแบบ Test Case เพื่อเตรียมการทดสอบระบบ 

 

15 - ทดสอบระบบตาม Test Case 
- ออกแบบ Test Case เพื่อเตรียมการทดสอบระบบ 

 

16 - ทดสอบระบบตาม Test Case  
17 - จดัเตรียมงานเพื่อส่งมอบต่อผูอ่ื้นด าเนินการต่อ 

- จดัคนือุปกรณ์และสรุปงาน 
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ผลการปฏิบัติงาน 

สัปดาห์ท่ี รายละเอยีด หมายเหตุ 
1 - เขา้ใจระบบการท างานของโปรแกรมท่ีพฒันา 

- การทดสอบสามารถท าการทดสอบไดต้ามปกติ 
 

2 - การทดสอบด าเนินการเสร็จส้ินตามปกติ 
- ออกแบบ Test Case ส าหรับการทดสอบส าเร็จ 

 

3 - การทดสอบด าเนินการเสร็จส้ินตามปกติ 
- เขา้ใจการทดสอบ System Integration Test มากขึ้น 

 

4 - มีความเขา้ใจเทคนิคการทดสอบเบ้ืองตน้มากขึ้น 
- การทดสอบด าเนินการเสร็จส้ินตามปกติ 
- Regressions Testing เป็นไปตามคาดหวงั 

 

5 - มีความเขา้ใจเคร่ืองมือการทดสอบมากขึ้น 
- ติดตามเทคโนโลยกีารทดสอบล่าสุด 
- มีความเขา้ใจการใชง้านเคร่ืองมือการทดสอบมากขึ้น 
- มีความเขา้ใจระบบการท างานท่ีพฒันาจาก Angular, C#, Dot 

Net (OOP) มากขึ้น 
- ออกแบบ Test Case ส าหรับการทดสอบส าเร็จ 

 

6 - ออกแบบ Test Case ส าหรับการทดสอบส าเร็จ 
- เขยีน Script Automate Test ส าเร็จ 

 

7 - ออกแบบ Test Case ส าหรับการทดสอบส าเร็จ 
- เขยีน Script Automate Test ส าเร็จ 
- การทดสอบด าเนินการเสร็จส้ินตามปกติ 

 

8 - ออกแบบ Test Case ส าหรับการทดสอบส าเร็จ  
9 - แกไ้ขขอ้มูล Test Case เสร็จส้ิน 

- การออกแบบ Test Case ส าเร็จ 
- สามารถท า Bug Report ดว้ย Automate Tools ส าเร็จ 
- การทดสอบระบบตาม Test Case ดว้ย Automate Tools ส าเร็จ 

 

10 - การทดสอบด าเนินการเสร็จส้ินตามปกติ  
11 - การทดสอบด าเนินการเสร็จส้ินตามปกติ 

- ออกแบบ Test Case ส าหรับการทดสอบส าเร็จ 
 

12 - การทดสอบด าเนินการเสร็จส้ินตามปกติ  
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สัปดาห์ท่ี รายละเอยีด หมายเหตุ 
- ออกแบบ Test Case ส าหรับการทดสอบส าเร็จ 

13 - การทดสอบด าเนินการเสร็จส้ินตามปกติ 
- ออกแบบ Test Case ส าหรับการทดสอบส าเร็จ 

 

14 - การทดสอบด าเนินการเสร็จส้ินตามปกติ 
- ออกแบบ Test Case ส าหรับการทดสอบส าเร็จ 

 

15 - การทดสอบด าเนินการเสร็จส้ินตามปกติ 
- ออกแบบ Test Case ส าหรับการทดสอบส าเร็จ 

 

16 - การทดสอบด าเนินการเสร็จส้ินตามปกติ  
17 - การส่งมอบงานด าเนินการเสร็จส้ินตามปกติ 

- สรุปงานเสร็จส้ินตามปกติ 
 

 

SWOT Analysis 
การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) 

1. ความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย ท างานตรงเวลา 

2. ความตั้งใจในการศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง 

3. ความอดทนต่อแรงกดดนั สภาพแวดลอ้มการท างาน 

4. การส่ือสารติดต่อระหวา่งบุคคลภายในองคก์ร 

5. การแสดงความคิดเห็น กลา้คิด กลา้ตดัสินใจ กลา้แสดงความคิดเห็นต่อบุคคลอ่ืน ๆ 

6. ทกัษะทางดา้นภาษา (ภาษาองักฤษ, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาตากาล็อก) เน่ืองจากตอ้งคุย

งานกับพนักงานต่างบริษทั ซ่ึงมาจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จึงท าให้ได้เปรียบทางการ

ส่ือสาร 

การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness) 

1. การเปล่ียนแปลงวิธีการ ความคิด และการท างาน จะตอ้งมีเหตุผลและตอ้งให้รายละเอียด

ชัดเจนพอ จึงจะท าให้ข้าพเจ้าเปล่ียนแปลงวิธีการจากเดิม ซ่ึงผู ้ ท่ีต้องการเปล่ียนแปลง

จะตอ้งมีเหตุผลเป็นอยา่งมาก 

2. ความรู้บางเร่ืองท่ีไม่เคยสัมผสั วิธีการ วิธีใช ้มาก่อน มกัจะใชเ้วลาศึกค่อนขา้งนาน 
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3. ระยะเวลาการท างานตรงเวลา ไม่สามารถรอเวลาจากผูอ่ื้นท่ีล่าชา้ได ้ท าใหก้ารท างานอยู่ใน

สถานะค่อนขา้งตรึงเครียดตลอดเวลา 

4. ทกัษะการพูด การตามงานจากผูอ่ื้นท่ีส่งผลกระทบล่าชา้ มกัจะท าใหผู้อ่ื้นตรึงเครียดเป็น

อยา่งมาก 

การวิเคราะห์ด้านโอกาส (Opportunity) 

1. มีโอกาสไดรั้บการพิจารณาเขา้รับการท างานจากหลาย ๆ บริษทัทั้งในประเทศ และ

ต่างประเทศ 

2. มีโอกาสต่อรอง ขอ้เสนอ เง่ือนไข ต าแหน่งการท างาน มากกวา่ผูอ่ื้น 

3. ไดรั้บการตอบรับจากหลาย ๆ บริษทัใหเ้ขา้ช่วยเหลือส่งต่อทอดความรู้สู่พนกังานอ่ืน ๆ 

สร้างเครือข่ายจากหลาย ๆ องคก์ร ท าใหมี้ตวัเลือกในการท างานในอนาคตมากขึ้น 

การวิเคราะห์แรงกดดันและอุปสรรค (Threats) 

1. ความรับผิดชอบต่องานท่ีเกิดขอ้ผิดพลาดจากการท างาน 

2. ความรับผิดชอบต่อการเสนอเปล่ียนแปลงวิธีการการท างาน โดยจะเป็นผูร้วบรวมความรู้

จดัท าเอกสาร อบรม ส่งต่อความรู้สู่บุคลากรภายในบริษทัและขบัเคล่ือนการท างานตาม

รูปแบบท่ีน าเสนอ 

 

องค์ความรู้ท่ีได้รับ 

ด้านการเขียนโปรแกรม 

SAP คือ โปรแกรมท่ีช่วยจดัการสายงานทุกสายงานของธุรกิจให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได ้

อยา่งรวดเร็ว และไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งแม่นย  า สามารถน าไปใชป้ระกอบการด าเนินกิจกรรมของธุรกิจ

ได้ และผูบ้ริหารสามารถเรียกดูข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลสถานะของบริษทัได้ โดยท าหน้าท่ี

จดัการเก่ียวกบัทรัพยากรขององคเ์พื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

Robotic Process Automation (RPA) เป็นระบบซอฟต์แวร์ท่ีเปรียบเสมือนเป็นหุ่นยนต์

ซอฟต์แวร์ (Robot) ท าหน้าท่ีแทนมนุษย ์มีความสามารถในการบริหารจดัการขอ้มูลท่ีมีรูปแบบ 

ต่าง ๆ จ านวนมาก และประเภทงานท่ีตอ้งท าซ ้า ๆ ดว้ยรูปแบบเหมือนเดิม 
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     ซ่ึงไดน้ ามาใชใ้นการด าเนินงานและเปล่ียนแปลงขอ้มูลพื้นฐาน เช่น เอกสารใบวางบิล (Billing 

Note), ใบก ากบัภาษี (Tax-Invoice) และการตรวจสอบการบนัทึกต่าง ๆ รวมไปถึงงานเอกสาร อาทิ

เช่น Word, Excel เป็นตน้ 

ด้านการทดสอบซอฟต์แวร์ 

Cypress เป็น Test Framework ท่ีถูก Design ขึ้นมาในปี 2014 (10 ปีให้หลงัจาก Selenium 

เร่ิมใชง้าน) เพื่อแกปั้ญหาในส่วนท่ี Selenium ยงัจดัการไม่ครอบคลุม Cypress จะถูกรันขึ้นมาอยูใ่น 

Run Loop Process เดียวกับ Web Application ซ่ึงเบ้ืองหลังการท างานของ Cypress  คือ NodeJS 

Server ท่ีช่วยคอยจดัการการท างานระหวา่ง Test Code กบั Application Code ให้ท างานควบคู่กนัไป

อย่างราบร่ืน รวมถึงจดัการงานต่าง ๆ ท่ีตวั Test ตอ้งการใช้แต่ Scope ท่ีอยู่ภายนอก Web Browser 

Cypress เป็น Open Source Project สามารถใช้งานได้ฟรี (MIT License) ยกเวน้บาง Features เช่น 

Dashboard และ Parallel Test เป็นตน้ 

 

ผลงานที่ท าในการฝึกงาน 

หนงัสือ จบัมือเขียน “บัก๊” (Bug Report) ดว้ย Selenium ฉบบัเร่งรัด 

 

รูปที่ 4 ปกหนงัสือ จบัมือเขียน “บัก๊” (Bug Report) ดว้ย Selenium ฉบบัเร่งรัด 
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ปัญหาที่พบระหว่างการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหา 

 

ล าดบั ปัญหา การแกไ้ขปัญหา 
1 การออกแบบ Test Case ไม่สามารถท าได้

ถูกตอ้งตามความตอ้งการ เน่ืองจากระบบ
ค่อนขา้งมีความซบัซอ้น Requirement 
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

ศึกษา Requirement อยา่งละเอียด และ
ศึกษาการท างาน การส่งต่อ การ
เช่ือมต่อของระบบทั้งระบบอยา่ง
ครอบคลุม  

2 การใชเ้คร่ืองมือการท างาน ท่ีเป็นเคร่ืองมือ
เฉพาะภายในบริษทั ซ่ึงไม่สามารถศึกษาได้
ทัว่ไป 

สอบถามผูเ้ช่ียวชาญของบริษทั ใชเ้วลา
วา่งหลงัจากเลิกงานในการฝึกการใช้
งานบ่อย ๆ จนสามารถใชง้านไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

3 ถูกจ ากดัการใชง้านบางฟีเจอร์ ท าใหไ้ม่
สามารถท างานไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

ติดต่อผูดู้แลส่วนกลาง เพื่อขอสิทธ์ิการ
ใชง้านฟีเจอร์นั้น ๆ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี และงานท่ีไดรั้บมองหมาย 

2. ระเบียบวินยั การตรงต่อเวลา 

3. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง หาความรู้อยูส่ม ่าเสมอ 

4. การใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั 

5.  การพุดคุยสอบถามเม่ือเกิดขอ้สงสัย 
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ประมวลภาพบรรยากาศการฝึกงานและกจิกรรมต่าง ๆ 

 

 

รูปที่ 5 สถานท่ีภายในบริษทั 

 

รูปที่ 6 โตะ๊ท างาน 
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รูปที่ 7 บรรยากาศการท างานแต่ละวนั 

 

รูปที่ 8 บรรยากาศการประชุมงานในทุก ๆ วนั 
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รูปที่ 9 บรรยากาศงานกินเล้ียงขึ้นตน้ปีใหม่ 

 

รูปที่ 10 บรรยากาศงานกินเล้ียงขึ้นตน้ปีใหม่ 
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รูปที่ 11 บรรยากาศงานกินเล้ียงขึ้นตน้ปีใหม่ (จบัฉลากแลกของขวญั) 

 

รูปที่ 12  บรรยากาศงานกินเล้ียงขึ้นตน้ปีใหม่ (กลุ่ม Tester และ RPA) 
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