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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คู่มือการใช้ งาน
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คู่มือการใช้ งาน
1. การใช้ งาน Website เบือ้ งต้ น

1.1 การแบ่ งโครงสร้ าง
แบ่งโครงสร้างออกเป็ น 4 ระดับ ดังนี้
1. LANDING PAGE หรื ออาจจะเรี ยกว่า CHANNEL ในระบบ BACK OFFICE ซึ่ งจะแสดงที่
เมนูดา้ นบนตามรู ปด้านล่าง
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2. CATEGORY เมื่อชี้ที่เมนูดา้ นบนจะปรากฎเมนูยอ่ ยออกมาคือ CATEGORY ของสิ นค้าที่ได้มี
การจัดกลุ่มไว้ดงั รู ป

3. GROUP OF PRODUCT ถ้ามีการเลือกเข้าไปภายใน CATEGORY จะแสดงหน้า GROUP
OF PRODUCT ซึ่งแสดงรายการสิ นค้าดังรู ป
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4. PRODUCT DETAIL เมื่อคลิกเข้าไปที่ตวั สิ นค้าจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้าดังรู ป

1.2 การสมัครสมาชิก
ก่ อ นที่ เ ราจะสามารถสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้า ได้จ ะต้อ งมี ก ารสมัค รสมาชิ ก ก่ อ นโดยคลิ ก ที่ ปุ่ ม
บริ เวณเมนูดา้ นบนระบบจะพาไปยังหน้าฟอร์มสมัครดังรู ปด้านล่าง
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ถ้ามีการกรอกข้อมูลที่จาเป็ นไม่ครบระบบจะแจ้งเตือนให้กรอกอีกครั้งให้ครบ หลังจากนั้นจึงกด

1.3 การ Login & Logout
เมื่อต้องการเข้าสู่ ระบบให้คลิกที่เมนู

เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ

ทาการกรอกชื่อผูใ้ ช้ (User Name) และรหัสผ่านกด
ถ้าข้อมูลถูกต้อง
ระบบจะพาไปยังหน้าต่อไปแต่ถา้ ไม่ถูกต้องระบบจะแจ้งเตือนให้ทาการกรอกใหม่อีกครั้ง
1.4 การเลือกซื้อสิ นค้ าและดูสินค้ าทีเ่ ลือก
เมื่อต้องการเลือกสิ นค้าเพื่อเข้าไปเก็บใน MY BAG ให้กดที่
ทาการเพิ่มสิ นค้าเข้าไปยังตระกร้า

เพื่อ
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เมื่อต้องการดูวา่ มีการเลือกสิ นค้าใดไปบ้างให้กดเลือกที่
แสดงสิ นค้าที่ได้มีการเลือกไว้ดงั รู ป

ระบบจะพาไปยังหน้า

ถ้าต้องการเอาสิ นค้าออกให้กดที่ ถ้าต้องการซื้ อให้ทาการกดที่ปุ่ม
ระบบจะให้กรอกข้อมูลที่อยู่ที่ตอ้ งการส่ งและทาเลือกวิธีชาระเงิน (ระบบเวอร์ ชน่ั นี้รองรับแค่การ
โอนเงิน) กด Submit เพื่อจบกระบวนการสั่งซื้อ
1.5 การดูและแก้ ไขข้ อมูลของผู้ใช้ งาน
ผูใ้ ช้สามารถดูขอ้ มูลที่ได้ทาการสมัครและสามารถแก้ไขได้โดยคลิกที่ User name ตัวเอง
ด้านบนขวามือ ระบบจะพาไปยังหน้าข้อมูลซึ่งประกอบด้วย

1. MY PROFILE แสดงรายละเอียดข้อมูล
2. EDIT PROFILE แสดงฟอร์ มเพื่อให้ทาการแก้ไขข้อมูล
3. MY ORDER แสดงข้อมูลสิ นค้าที่เคยมีการสั่งซื้อไป
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2. การใช้ งานระบบ Back Office เบือ้ งต้ น

ระบบ Back Office เป็ น Web Application ที่ดพ้ ฒั นาขึ้นมาสาหรับเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการ
Update ข้อมูลในส่ วนที่เป็ น Dynamic Contents ต่างๆในเว็บไซต์ โดยระบบ Back Office จะมี url
คือ http://_________________/console
ระบบ Back Office จะเป็ นส่ วนที่ผูใ้ ช้ท ว่ั ไปไม่ สามารถเข้ามาใช้งานได้ จะต้องเป็ น
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบและได้รับสิ ทธิ์ ในการเข้ามา Update ข้อมูลจากผูด้ ูและระบบเท่านั้น ดังนั้นเมื่อ
เข้ามาที่ Back Office แล้วจะปรากฏหน้าจอให้ทาการ Login ก่อน
ความต้ องการระบบ
1. Browser รองรับเว็บบราวเซอร์ ดังนี้
a. Internet Explorer 8.0+
b. Mozilla 7.0.1 +
2. เว็บ Browser ที่จะใช้สาหรับระบบ Back Office จะต้องมีคุณสมบัติหรื อกาหนดค่าดังนี้
a. รองรับ Java Script ซึ่งจะใช้สาหรับการตรวจสอบข้อมูล
b. ยอมรับ Cookies
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2.1 การ Login & Logout
ก่อนที่เราจะสามารถเข้าใช้งานระบบ Back Office เราจะต้องทาการ Login เข้ามาในระบบ
ก่อนดังนี้
1. เข้ามาที่ url ของ Back Office จะปรากฏหน้าจอสาหรับให้ Login ดังนี้

2. ใส่ User และ Password แล้วคลิกที่ปุ่ม “Submit”
3. เมื่อ Login เข้าสู่ ระบบแล้วนระบบจะนาท่านเข้าไปสู่ หน้าหลักของระบบ Back Office ดังรู ป
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2.2 การ Logout
เมื่อเราอยูใ่ นเระบบ Back Office และต้องการออกจากระบบสามารทาได้โดยการคลิกที่
เมนู Logout ที่บริ เวณด้านมุมบนขวามือดังรู ป

เมื่อเรา Logout ออกจากระบบแล้ว ระบบจะกลับมาที่หน้าจอสาหรับ Login
2.3 การใช้ งานระบบ Back Office
ก่อนที่เราจะเริ่ มต้นใช้งานระบบ Back Office เรามาทาความรู้จกั กับหน้าตาของระบบ Back
Office กันก่อน โดยเมื่อเรา Login เข้ามาในระบบเรี บยร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอหลักของระบบ
Back Office ดังนี้
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ซึ่งจากรู ปภาพเราจะเห็นได้วา่ ระบบ Back Office ได้ถูกจัดแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
1. Header
เป็ นส่ วนที่แสดงให้ทราบถึงสถานะของผู้ Login เข้ามา, เมนู Logout ออกจากระบบ, เมนู
การจัดการต่างๆใน Back Office ซึ่ งประกอบด้วยส่ วนต่างๆ ดังนี้

Product
ใช้จดั การเกี่ยวกับ สิ นค้า
Product>>Add เป็ นเมนูยอ่ ยภายใต้ Product ใช้เพิ่มข้อมูลสิ นค้าใหม่เข้าสู่ ระบบ
Product
Product>>Manage เป็ นเมนูยอ่ ยภายใต้ Product ใช้ดูรายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้า
Products
ทั้งหมด สามารถแก้ไขข้อมูลได้
Channel
ใช้จดั การเกี่ยวกับ Channel
Channel >>Add เป็ นเมนูยอ่ ยภายใต้ Channel ใช้เพิ่ม Channelใหม่เข้าสู่ ระบบ
Channel
Channel >>Manage เป็ นเมนูยอ่ ยภายใต้ Channelใช้ดูรายละเอียดเกี่ยวกับChannel
Channel
ทั้งหมด สามารถแก้ไขข้อมูลได้
Category
ใช้จดั การเกี่ยวกับ Category และ Sub Category
Category >>Add เป็ นเมนูยอ่ ยภายใต้ Category ใช้เพิ่ม Category ใหม่เข้าสู่ ระบบ
Category
Category
เป็ นเมนูยอ่ ยภายใต้ Category ใช้ดูรายละเอียดเกี่ยวกับCategory
>>Manage
ทั้งหมด สามารถแก้ไขข้อมูลได้
Category
Category >>Add เป็ นเมนูยอ่ ยภายใต้ Category ใช้เพิ่ม SubCategory ใหม่เข้าสู่
Sub Category
ระบบ
Category
เป็ นเมนูยอ่ ยภายใต้ Category ใช้ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Sub
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>>Manage Sub
Category
Order
User

Category ทั้งหมด สามารถแก้ไขข้อมูลได้
ใช้ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Orderทั้งหมด สามารถแก้ไขข้อมูลได้
ใช้ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Userทั้งหมด สามารถแก้ไขข้อมูลได้

2. Work Area
เป็ นพื้นที่สาหรับใช้ในการทางานซึ งได้แก่ การดูขอ้ มูลต่างๆ, การเพิ่มข้อมูล, การแก้ไข
ข้อมูล หรื อ การลบข้อมูล เป็ นต้น รู ปภาพด้านล่ างนี้ จะเป็ นตัวอย่างหน้าจอของพื้นที่สาหรับการ
ทางานที่จะพบในระบบ Back Office ซึ่ งจะมีรูปแบบคล้ายกัน จะแตกต่างกันก็ตรงรายละอียดของ
ข้อมูลเท่านั้น
หน้าจอเพื่อเพิ่มข้อมูลเข้าสู่
ระบบ

หน้าจอแสดงตารางข้อมูล
โดยในหน้านีจะมีการแบ่ง
หน้า และสามารถเพิ่ม
แก้ไข หรื อลบข้อมูล และ
นอกจากนี้ User ยังสามารถ
ค้นหาข้อมูลโดยการกรอก
คาที่ตอ้ งการค้นหาในช่อง
พร้อมเลือกเมนูในการ
ค้นหาดังนี้
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1. Equal ค้นหาข้อมูลที่
ตรงกับคาที่กาหนด
2. Not Equal ค้นหา
ข้อมูลที่ไม่มีคาที่
กาหนด
3. Start With ค้นหา
ข้อมูลที่ข้ ึนต้นด้วยคาที่
กาหนด
4. End With ค้นหาข้อมูล
ที่ลงท้ายด้วยคาที่
กาหนด
(กรณี ที่ตอ้ งการแก้ไข
บรรทัดไหนเพื่อความ
สะดวกในการมอง
สามารถที่จะกดที่บรรทัด
นั้นเพื่อให้เกิดสี ส้มค้างไว้
ได้)
หน้าจอแสดงหน้า
upload/edit รู ปภาพสิ นค้า

2.4 การบริ หารจัดการข้ อมูล
ระบบ Back Office เป็ นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผดู้ ูแลระบบใช้สาหรับจัดการกับ
ข้อมูลต่างๆ ดังนั้น งานหลักๆ ที่เราจะต้องใช้ในระบบ Back Office จึงประกอบไปด้วย
1. การดูรายการข้อมูลที่มีอยูแ่ ล้ว รวมทั้งการดูรายละเอียดข้องข้อมูล
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2.
3.
4.
5.

การเพิ่มข้อมูล
การแก้ไขข้อมูล
การลบข้อมูล
การเตรี ยม/ Upload รู ปภาพสาหรับเว็บไซต์

2.5 การเข้ าสู่ ระบบหลักของแต่ ละเมนู
1. คลิกที่เมนูที่เราต้องการเข้าไป ที่บริ เวณ Header เมื่อเราคลิกเข้าไปที่หน้าจอหลักของหัวข้อ
นั้นๆให้สังเกตุที่เมนูจะเห็นว่าเมนูหลักจะมีลกั ษณะ Active ตามรู ป

2. นอกจากนั้นส่ วนที่เป็ นเมนูยอ่ ยที่เราอยูจ่ ะมีตวั หนังสื อสี เขียวแสดงให้เห็นตามรู ป

การเพิ่มข้อมูลใหม่การเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าในระบบนั้น เราจะต้องจัดเตรี ยมข้อมูลต่างๆให้
ครบ ทั้งข้อมูล รู ปภาพประกอบ เมื่อเราเตรี ยมข้อมูลแล้วเราสามารถทาได้ดงั นี้
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Channel
1. ให้คลิกที่ปุ่ม "Add Channel "

2. หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าจอสาหรับกรอกข้อมูล ดังนี้

3. กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบตามที่กาหนด โดยข้อมูลที่มี * อยูแ่ สดงให้ทราบว่าเป็ นข้อมูลที่
เราต้องกรอก และกรอกให้ถูกต้องตามรู ปแบบด้วย ถ้าเรากรอกข้อมูลไม่ครบแล้วคลิกที่ "Submit"
จะปรากฏหน้าต่าง (Dialog) แจ้งเตือนดังรู ป
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4. ระบบจะแสดงลูกศรชี้ ขอ้ มูลที่จาเป็ นต้องกรอกดังรู ปและเมนูข้ นั ตอนจะแสดงว่าอยูใ่ นขั้น
Check Data

Channel name
Description

ชื่อของ channel
รายละเอียด คาอธิบาย ของ channel

5. เมื่อกรอกข้อมูลจนครบแล้ว ให้คลิที่ปุ่ม "Submit"
6. ระบบจะทาการบันทึกข้อมูล และแสดงหน้าจอ กรณี บนั ทึกข้อมูลเสร็ จเรี ยบร้อย ดังนี้
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7. คลิกที่ปุ่ม " OK " เพื่อกับไปยังหน้าที่มาจอหลัก
Category
8. ให้คลิกที่ปุ่ม "Add category "

9. หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าจอสาหรับกรอกข้อมูล ดังนี้ โดยในส่ วนนี้ ตอ้ งมีการเลื อก
Channel ที่มีอยูก่ ่อนเพื่อให้ Category ที่จะเพิ่มเข้าไปใหม่อยูภ่ ายใต้ Channel ที่เลือก
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10. กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบตามที่กาหนด โดยข้อมูลที่มี * อยูแ่ สดงให้ทราบว่าเป็ นข้อมูลที่
เราต้องกรอก และกรอกให้ถูกต้องตามรู ปแบบด้วย ถ้าเรากรอกข้อมูลไม่ครบแล้วคลิกที่ "Submit"
จะปรากฏหน้าต่าง (Dialog) แจ้งเตือนดังรู ป

11. ระบบจะแสดงลูกศรชี้ ขอ้ มูลที่จาเป็ นต้องกรอกดังรู ปและเมนูข้ นั ตอนจะแสดงว่าอยูใ่ นขั้น
Check Data

Channel
Category Name
Description

ชื่อของ channel
ชื่อของ category
รายละเอียด คาอธิบาย ของ category

72
12. เมื่อกรอกข้อมูลจนครบแล้ว ให้คลิที่ปุ่ม "Submit"
13. ระบบจะทาการบันทึกข้อมูล และแสดงหน้าจอ กรณี บนั ทึกข้อมูลเสร็ จเรี ยบร้อย ดังนี้

14. คลิกที่ปุ่ม " OK " เพื่อกับไปยังหน้าที่มาจอหลัก
Sub Category
15. ให้คลิกที่ปุ่ม "Add Subcategory "

16. หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าจอสาหรับกรอกข้อมูล ดังนี้ โดยในส่ วนนี้ ตอ้ งมีการเลื อก
Category ที่มีอยูก่ ่อนเพื่อให้ Subcategory ที่จะเพิ่มเข้าไปใหม่อยูภ่ ายใต้ Category ที่เลือก
* ในเครื่ องหมาย [ ] หมายถึง Channel นอกวงเล็บหมายถึง Category
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17. กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบตามที่กาหนด โดยข้อมูลที่มี * อยูแ่ สดงให้ทราบว่าเป็ นข้อมูลที่
เราต้องกรอก และกรอกให้ถูกต้องตามรู ปแบบด้วย ถ้าเรากรอกข้อมูลไม่ครบแล้วคลิกที่ "Submit"
จะปรากฏหน้าต่าง (Dialog) แจ้งเตือนดังรู ป

18. ระบบจะแสดงลูกศรชี้ขอ้ มูลที่จาเป็ นต้องกรอกดังรู ปและเมนูข้ นั ตอนจะแสดงว่าอยูใ่ นขั้น
Check Data
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Category
ชื่อของ category
Sub Category Name ชื่อของ sub category
Description
รายละเอียด คาอธิบาย ของ sub category
19. เมื่อกรอกข้อมูลจนครบแล้ว ให้คลิที่ปุ่ม "Submit"
20. ระบบจะทาการบันทึกข้อมูล และแสดงหน้าจอ กรณี บนั ทึกข้อมูลเสร็ จเรี ยบร้อย ดังนี้

21. คลิกที่ปุ่ม " OK " เพื่อกับไปยังหน้าที่มาจอหลัก
Product
22. ให้คลิกที่ปุ่ม "Add Product "
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23. หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าจอสาหรับกรอกข้อมูล ดังนี้ โดยในส่ วนนี้ ตอ้ งมีการเลื อก
Category และ Sub category ที่มีอยูก่ ่อนเพื่อให้สินค้าที่จะเพิ่มเข้าไปใหม่อยูภ่ ายใต้ Category และ
Sub category ที่เลือก
*Channel >> Category >> Sub Category

24. กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบตามที่กาหนด โดยข้อมูลที่มี * อยูแ่ สดงให้ทราบว่าเป็ นข้อมูลที่
เราต้องกรอก และกรอกให้ถูกต้องตามรู ปแบบด้วย ถ้าเรากรอกข้อมูลไม่ครบแล้วคลิกที่ "Submit"
จะปรากฏหน้าต่าง (Dialog) แจ้งเตือนดังรู ป
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25. ระบบจะแสดงลูกศรชี้ขอ้ มูลที่จาเป็ นต้องกรอกดังรู ปและเมนูข้ นั ตอนจะแสดงว่าอยูใ่ นขั้น
Check Data

Category
Product Name
Product Brand
Description
Price
Start date
Status
Thumb

ชื่อของ Channel >> Category >> Sub Category
ชื่อของสิ นค้า
ยีห่ อ้ ของสิ นค้า
รายละเอียด คาอธิบาย ของสิ นค้า
ราคา
วันที่ตอ้ งการเริ่ มให้สินค้าโชวในระบบ
สถานะของสิ นค้า
รู ปประกอบสิ นค้า
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26. เมื่อกรอกข้อมูลจนครบแล้ว ให้คลิที่ปุ่ม "Submit"
27. ระบบจะทาการบันทึกข้อมูล และแสดงหน้าจอ กรณี บนั ทึกข้อมูลเสร็ จเรี ยบร้อย ดังนี้

28. คลิกที่ปุ่ม " OK " เพื่อกับไปยังหน้าที่มาจอหลัก
2.6 การแก้ ไขข้ อมูล
สาหรับข้อมูลที่มีอยูแ่ ล้ว เราสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้ ดังนี้
1. จากตารางข้อมูลคลิกที่ Manage XXX (XXX คือ ส่ วนที่ตอ้ งการเช่น Channel ) จาก
หน้าจอที่แสดงรายละเอียดของข้อมูล คลิกที่ปุ่ม "Edit" เพื่อแก้ไขข้อมูลจะปรากฏหน้าจอสาหรับ
แก้ไขข้อมูลต่างๆ ดังนี้
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2. แก้ไขข้อมูลต่างๆ โดยข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้จะปรากฎเป็ นตัวสี เขียวและเมื่อต้องการเซฟ
ข้อมูลให้กดที่เมนู Confirm เพื่อทาการบันทึกข้อมูลหรื อถ้าไม่ตอ้ งการบันทึกให้กด Cancel
ข้อมูลจะไม่ถูกทาการบันทึก

3. ในกรณี ที่เป็ นการแก้ไขรู ปภาพประกอบสิ นค้าให้เลือกที่เมนู “Edit Thumb”

4. ระบบจะพาไปยังหน้าแก้ไข ซึ่ งรู ปที่แสดงคือรู ปเก่าเมื่อทาการ upload รู ปแล้วกด Submit รู ป
ใหม่จะถูกบันทึกทับรู ปปั จจุบนั
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2.7 รายละเอียดและการแก้ไข Order
ในส่ วนของ Order จะเป็ นการดึงข้อมูลที่ลูกค้าได้ทาการสั่งซื้อขึ้นมาแสดงดังรู ป

Transaction
Order ID
Customer Name
Last Name
User Name
Product
Price
Item
Total
Order Date
Send Address
Send Status

Send Date

หมายเลขของการทารายการการสั่งซื้อสิ นค้า
หมายเลขของใบสั่งซื้อสิ นค้า
ชื่อผูใ้ ช้งาน
นามสกุลผูใ้ ช้งาน
ชื่อในการเข้าระบบ
รายละเอียด คาอธิบาย ของสิ นค้า
ราคา
จานวนของที่ซ้ือ
ราคารวมโดยมาจาก Price คูณด้วย Item
วันที่ส่งั ซื้อ
สถานที่ส่งสิ นค้า
สถานะการจัดส่ งสิ นค้า Y= ส่ งแล้ว N= ยังไม่ได้จดั ส่ ง (โดยใน
ส่ วนนี้ ผูด้ ูแลระบบจะต้องมาทาการแก้ไขเมื่อมีการจัดส่ งสิ นค้า
แล้ว)
ในส่ วนนี้ผดู้ ูแลระบบจะต้องมาทาการแก้ไขเมื่อมีการจัดส่ งสิ นค้า
แล้ว

ซึ่ งในแต่ละแถวจะเป็ นรายการสิ นค้าแต่ละชนิ ดซึ่ งเพื่อให้สะดวกในการดูกรณี ที่มีหลาย
รายการสามารถคลิกที่เครื่ องหมาย เพื่อขยายรายการทั้งหมดในใบสั่งซื้ อสิ นค้าเดียวกันหรื อกด
เพื่อซ่อนรายการที่ไม่ตอ้ งการดูตามรู ป
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2.8 รายละเอียดและการแก้ไข User
ในส่ วนของ User จะเป็ นการดึ งข้อมูลที่ลูกค้าได้ทาการสมัครมาแสดงดังรู ปโดยจะ
สามารถแก้ไขได้เพียง Status เท่านั้นส่ วนอื่นจะต้องให้ User เป็ นผูแ้ ก้ไขเอง

2.9 การเตรียมรู ปภาพสาหรั บเว็บไซต์
ทางผูด้ ูแลระบบจะต้องจัดทารู ปภาพสาหรับเว็บไซต์ โดยจะมีสิ่งต่างๆที่ตอ้ งพิจารณาและ
ต้องจัดทา ดังนี้
1. ความกว้าง และ ความสู งของภาพ
2. รู ปแบบการบันทึกไฟล์ ว่าระบบให้บนั ทึกเป็ นไฟล์ประเภทใด เช่น jpg, gif หรื อ png
เป็ นต้น
3. เรื่ องของขนาดไฟล์ที่ตอ้ งไม่ใหญ่เกินไป นอกจากนี้ก็จะมีเรื่ องของความสว่างและความ
คมชัดของรู ป
2.10 การลบข้ อมูล
สาหรับข้อมูลที่มีอยูแ่ ล้ว เราสามารถลบข้อมูลต่างๆ ได้ ดังนี้
1. จากตารางข้อมูลคลิกที่ Manage XXX (XXX คือ ส่ วนที่ตอ้ งการเช่น Channel ) จาก
หน้าจอที่แสดงรายละเอียดของข้อมูล คลิกที่ปุ่ม "Delete" เพื่อลบข้อมูลจะปรากฏหน้าจอสาหรับ
แก้ไขข้อมูลต่างๆ ดังนี้
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2. หลังจากกดลบจะมีขอ้ ความแจ้งเตือนเพื่อยืนยันว่าต้องการลบข้อมูลดังกล่าวหรื อไม่ดงั รู ป

3. กด OK ข้อมูลจะถูกลบและกลับมายังหน้าแสดงข้อมูล
2.11 การพิมพ์ ข้อมูล

ระบบ Back Office ได้ออกแบบมาเพื่อช่ วยให้สามารถพิมพ์ขอ้ มูลออกมาได้ง่ายๆ โดย
สามารถสัง่ เซฟข้อมูลได้ 4 ประเภทคือ
1.
2.
3.
4.

Export to CSV
Export to Excel
Export to Word
Export to PDF

เซฟไฟล์ในรู ปแบบ CSV
เซฟไฟล์ในรู ปแบบ MS Excel
เซฟไฟล์ในรู ปแบบ MS Word
เซฟไฟล์ในรู ปแบบ PDF
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ภาคผนวก ข
เอกสารโครงการ
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เอกสารโครงการ
1. แผนการดาเนินงาน (Project Plan)
ตารางที่ 1 แผนการดาเนินงาน
Description
ระยะเวลาโครงการรวม
Initial Plan (Project Preparation)
กาหนดขอบเขตของโครงการ
กาหนดแผนการดาเนินงาน
Software Requirements Analysis
เก็บรวบรวมความต้องการของระบบ
วิเคราะห์ความต้องการ
Software Architectural and Detailed Design
วิเคราะห์และออกแบบระบบ
ประชุมเพื่อนาเสนองาน
วิเคราะห์และแก้ไข
ประชุมเพื่อรับการอนุมตั ิ
Software Construction
พัฒนาระบบ
ทดสอบข้อผิดพลาดและแก้ไข
Software Integration and Tests
Unit Test
แก้ไขเพิ่มเติม
Create User Documentation
จัดทาเอกสารคู่มือการใช้งานระบบ
จัดอบรมผูใ้ ช้งาน
Product Delivery
ติดตั้งระบบและเริ่ มใช้งาน

Duration
(Day)
118
5
2
3
10
7
3
25
10
1
10
4
60
50
5
10
6
4
5
2
3
3
3

Start

Finish

01/07/2553
01/07/2553
01/07/2553
05/07/2553
08/07/2553
08/07/2553
19/07/2553
21/07/2553
21/07/2553
04/08/2553
05/08/2553
19/08/2553
25/08/2553
25/08/2553
03/11/2553
10/11/2553
10/11/2553
18/11/2553
24/11/2553
24/11/2553
26/11/2553
01/12/2553
01/12/2553

31/11/2553
07/07/2553
02/07/2553
07/07/2553
20/07/2553
16/07/2553
20/07/2553
24/08/2553
03/08/2553
04/08/2553
18/08/2553
24/08/2553
09/11/2553
02/11/2553
09/11/2553
23/11/2553
17/11/2553
23/11/2553
30/11/2553
25/11/2553
30/11/2553
03/12/2553
03/12/2553
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2. ความก้าวหน้ าโครงการ (Progress Record)
วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และใช้เป็ นข้อมูลในการประเมินผลการ
ทางานของทีมงานผูพ้ ฒั นาระบบ
ตารางที่ 2 รายงานผลการดาเนินงาน
Progress Report
ชื่อเอกสาร
คาอธิ บาย

Progress_001.doc
ติดตามความก้าวหน้าโครงการ

เวอร์ชนั่ ปัจจุบนั
วันที่ที่แก้ไขล่าสุ ด

1
15/12/2553

ผูจ้ ดั ทาเอกสารนี้

เติมโชค มานิตสกุล
%
Comple Remar
te
k

Start Date

Due
Date

Complete
Date

กาหนดขอบเขตของโครงการ
SI01 กาหนดแผนการดาเนินงาน

01/07/2553
05/07/2553

2
3

02/07/2553
07/07/2553

100
100

เก็บรวบรวมความต้องการของ
ระบบ

08/07/2553

7

16/07/2553

70

19/07/2553
21/07/2553

3
10

20/07/2553
03/08/2553

100
100

ประชุมเพื่อนาเสนองาน
วิเคราะห์และแก้ไข

04/08/2553
05/08/2553

1
10

04/08/2553
18/08/2553

80
100

ประชุมเพื่อรับการอนุมตั ิ

19/08/2553

4

24/08/2553

100

25/08/2553
03/11/2553

50
5

02/11/2553
09/11/2553

100
100

10/11/2553
18/11/2553

6
4

17/11/2553
23/11/2553

100
90

24/11/2553

2

25/11/2553

100

ID

Task Name

SI02 วิเคราะห์ความต้องการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ

SI03

พัฒนาระบบ
SI04 ทดสอบข้อผิดพลาดและแก้ไข
Unit Test
แก้ไขเพิ่มเติม
จัดทาเอกสารคู่มือการใช้งาน
SI05 ระบบ
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Progress Report
ชื่อเอกสาร

Progress_001.doc

คาอธิ บาย

ติดตามความก้าวหน้าโครงการ

เวอร์ชนั่ ปัจจุบนั
วันที่ที่แก้ไขล่าสุ ด

1
15/12/2553

ผูจ้ ดั ทาเอกสารนี้

เติมโชค มานิตสกุล

ID

Task Name

จัดอบรมผูใ้ ช้งาน
SI06 ติดตั้งระบบและเริ่ มใช้งาน

Start Date

Due
Date

Complete
Date

26/11/2553
01/12/2553

3
3

30/11/2553
03/12/2553

%
Comple Remar
te
k
70
100

3. ความต้ องการของระบบ (Software Requirement Specification)
วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ในการเก็ บข้อมู ลความต้องการของผูใ้ ช้งาน และใช้ในการอ้างอิงและเป็ นการยืนยัน
ความต้องการของผูใ้ ช้งานที่ให้ตรงกับทีมผูพ้ ฒั นาระบบ เป็ นการป้ องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
ตารางที่ 3 ความต้องการของระบบ
Trace from User Requirement/
Req.
Req. ID
Requirement Description
Trace to System Requirement
Type
(Optional)
F01 รู ปแบบโครงสร้างของเว็บไซต์แบ่ง
F
ออกเป็ น 4 ลาดับ แบ่งเป็ น
1. LANDING PAGE
2. CATEGORY
3. GROUP OF PRODUCT
4. PRODUCT DETAIL
F02

CATEGORY ทั้งหมดจะแบ่งเป็ น 11
ประเภท ได้แก่
1.BEAUTY HALL สิ นค้าประเภท

N
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Req. ID

Requirement Description
เครื่ องสาอางค์จะเป็ นการนาสิ นค้าที่
เด่นหรื อเข้ามาใหม่มานาเสนอ
2.SHOES&BAGS สิ นค้าประเภท
รองเท้าและกระเป๋ าจะเป็ นการนา
สิ นค้าที่เด่นหรื อเข้ามาใหม่มานาเสนอ
3.ACCESSORY สิ นค้าประเภท
เครื่ องประดับและอื่นๆจะเป็ นการนา
สิ นค้าที่เด่นหรื อเข้ามาใหม่มานาเสนอ
4.MEN สิ นค้าประเภทเครื่ องแต่งกาย
ชาย จะเป็ นการนาสิ นค้าที่เด่นหรื อเข้า
มาใหม่มานาเสนอ
5.WOMEN สิ นค้าประเภทเครื่ อง
แต่งกายหญิงจะเป็ นการนาสิ นค้าที่เด่น
หรื อเข้ามาใหม่มานาเสนอ
6.LIVING
สิ นค้าประเภทของ
ตกแต่งบ้านจะเป็ นการนาสิ นค้าที่เด่น
หรื อเข้ามาใหม่มานาเสนอ
7.POWER MALL สิ นค้าประเภท
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าจะเป็ นการนาสิ นค้าที่
เด่นหรื อเข้ามาใหม่มานาเสนอ
8.SPORT สิ นค้าประเภทแฟชัน่ แนว
สปอร์ ต อุปกรณ์กีฬาจะเป็ นการนา
สิ นค้าที่เด่นหรื อเข้ามาใหม่มานาเสนอ
9.KIDS สิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับเด็กจะ

Req.
Type

Trace from User Requirement/
Trace to System Requirement
(Optional)
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Req. ID

Requirement Description

Req.
Type

Trace from User Requirement/
Trace to System Requirement
(Optional)

เป็ นการนาสิ นค้าที่เด่นหรื อเข้ามาใหม่
มานาเสนอ
10.BETREND แนะนาแฟชัน่ การ
แต่งตัวใหม่ๆจะเป็ นการนาสิ นค้าที่เด่น
หรื อเข้ามาใหม่มานาเสนอ
11.GOURMET สิ นค้าประเภท
เครื่ องครัวและ อาหารจะเป็ นการนา
สิ นค้าที่เด่นหรื อเข้ามาใหม่มานาเสนอ
F03 รายละเอียด CATEGORY

F

เมื่อเข้าหน้า CATEGORY จะ
แสดงรายการสิ นค้าที่มีภายใต้
CATEGORY นั้น เช่นเมื่อเข้า
WOMEN จะแสดงรายการสิ นค้า
เช่น เสื้ อ กระโปรง กางเกง กระเป๋ า
แว่นตา เป็ นต้น

F04

รายละเอียด GROUP OF PRODUCT

F

เมื่อเข้าหน้า GROUP OF
PRODUCT จะแสดงรายการสิ นค้า
เพื่อให้ USER มองเห็นรายการ
ทั้งหมดของสิ นค้าในกรณี ที่สินค้า
มีจานวนมากให้ทาการแสดงเป็ น
หน้าสามารถกดไปหน้าถัดไปหรื อ
ย้อนกลับได้ จานวนสิ นค้าที่แสดง
แต่ละหน้าขึ้นอยูก่ บั ความ
เหมาะสมในการดีไซน์

F05

รายละเอียด PRODUCT DETAIL

F

เมื่อคลิกเลือกสิ นค้าในหน้า group
of product ก็จะเข้าสู่ หน้าproduct
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Req.
Type

Trace from User Requirement/
Trace to System Requirement
(Optional)
detail ซึ่งจะแสดงรายละเอียด
สิ นค้า ให้เลือก

Req. ID

Requirement Description

F06

MY BAG (ตะกร้าสิ นค้า)ส่ วนที่แสดง
รายการสิ นค้าที่ได้ทาการเลือกทั้งหมด

F

- ในกรณี ที่ตอ้ งการ CHECK OUT
สิ นค้าต้องเป็ นสมาชิกก่อนในกรณี
ที่ไม่ได้เป็ นสมาชิกต้องสมัคร
สมาชิกก่อนจึงจะสามารถ
CHECK OUT ของได้

B01

การเข้าใช้งาน BACK OFFICE ต้องมี
การกรอก USERNAME และรหัสผ่าน
เพื่อเข้าใช้งาน

F

กาหนดสิ ทธิ์ การจัดการข้อมูลให้มี
การกระทา 4 แบบแบ่งออกเป็ น
1.ข้อมูลที่ USER นั้นสามารถ
มองเห็นได้
2.ข้อมูลที่ USER นั้นสามารถทา
การแก้ไขได้
3.ข้อมูลที่ USER นั้นสามารถเพิ่ม
ได้
4.ข้อมูลที่ USER นั้นสามารถลบได้

B02

การจัดการข้อมูลในระบบ

F

1.ให้มีการเพิ่มสิ นค้าใหม่เข้าไปใน
ระบบโดยระบุรายละเอียดคา
บรรยายสิ นค้า ราคา ภาพประกอบ
สิ นค้า
2.สามารถแก้ไขข้อมูลของสิ นค้า
โดยสามารถแก้ไขรายละเอียดคา
บรรยายสิ นค้า ราคา ภาพประกอบ
สิ นค้า
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Req. ID

Req.
Type

Requirement Description

B03

การอัพเดตข้อมูล

F

Trace from User Requirement/
Trace to System Requirement
(Optional)
3.สามารถลบสิ นค้าออกจากระบบ
ได้
ข้อมูลสิ นค้าที่สร้างขึ้นจาก BACK
OFFICE จะต้องสามารถอัพเดตที่
หน้าเว็บเพจโดยอัตโนมัติหรื อเมื่อ
มีการแก้ไขข้อมูล ลบ หน้าเว็บก็
จะต้องอัพเดตอัตโนมัติยกเว้นหน้า
LANDING PAGE เท่านั้นที่ไม่ได้
ดึงข้อมูลจากระบบแต่ให้
PROGRAMMER เป็ นผูอ้ พั เดตให้

การเปลีย่ นแปลงความต้ องการของระบบ
ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงความต้องการของระบบ
Change Request Management
ชื่อเอกสาร
CR_001.doc
คาอธิบาย
เปลี่ยนแปลงความต้องการ
เอกสารอ้างอิง SRS_001.doc
เดิม
วันที่ที่แก้ไข
10/09/2553
ล่าสุ ด
ผูจ้ ดั ทาเอกสารนี้ เติมโชค มานิตสกุล
ID Function
1

F

Description
รู ปแบบโครงสร้างของ
เว็บไซต์จากเดิมแบ่ง

Impact
ต้องมีการ
แก้ไข
โครงสร้าง

Requester Receiver

Approve
By
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Change Request Management
ชื่อเอกสาร
CR_001.doc
คาอธิบาย
เปลี่ยนแปลงความต้องการ
เอกสารอ้างอิง SRS_001.doc
เดิม
วันที่ที่แก้ไข
10/09/2553
ล่าสุ ด
ผูจ้ ดั ทาเอกสารนี้ เติมโชค มานิตสกุล
ID Function

Description

Impact

ออกเป็ น 4 ลาดับ

ของเว็บใหม่

1. LANDING PAGE
2. CATEGORY
3. GROUP OF
PRODUCT
4. PRODUCT DETAIL
ให้แบ่งเป็ น
1.CHANNEL
2.CATEGORY
3.SUB CATEGORY

2

NF

4.PRODUCT
หน้าหลักของแต่ละ
CHANNEL ให้สามารถ
ที่จะใส่ ไฟล์แฟลชเข้า
ไปได้โดยยังให้
โปรแกรมเมอร์ เป็ นผู้
แก้ไข

Requester Receiver

Approve
By
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Change Request Management
ชื่อเอกสาร
CR_001.doc
คาอธิบาย
เปลี่ยนแปลงความต้องการ
เอกสารอ้างอิง SRS_001.doc
เดิม
วันที่ที่แก้ไข
10/09/2553
ล่าสุ ด
ผูจ้ ดั ทาเอกสารนี้ เติมโชค มานิตสกุล
ID Function

Description

3

เมนู Navigation จาก
แก้ไขการดึง
เดิมให้ดึงจากฐานข้อมูล ข้อมูล
โดยตรงให้ดีไซเนอร์
เป็ นคนออกแบบเป็ น
HTML เพื่อความ
สวยงามในการแสดงผล

F

Impact

Requester Receiver

Approve
By

Requester Receiver

Approve
By

Change Request Management
ชื่อเอกสาร
CR_002.doc
คาอธิบาย
เปลี่ยนแปลงความต้องการ
เอกสารอ้างอิง SRS_001.doc
เดิม
วันที่ที่แก้ไข
29/09/2553
ล่าสุ ด
ผูจ้ ดั ทาเอกสารนี้ เติมโชค มานิตสกุล
ID Function

Description

1

ในส่ วนจัดการ Back
แก้ไขโค้ด
Office ในส่ วนที่จดั การ เพิม่ เติม

F

Impact
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Change Request Management
ชื่อเอกสาร
CR_002.doc
คาอธิบาย
เปลี่ยนแปลงความต้องการ
เอกสารอ้างอิง SRS_001.doc
เดิม
วันที่ที่แก้ไข
29/09/2553
ล่าสุ ด
ผูจ้ ดั ทาเอกสารนี้ เติมโชค มานิตสกุล
ID Function

Description

Impact

Requester Receiver

Approve
By

Impact

Requester Receiver

Approve
By

ข้อมูลต่างๆอยากให้
สามารถเพิ่ม ลบ หรื อ
แก้ไขในบรรทัดได้เลย
ไม่ตอ้ งเปิ ดหน้าใหม่
ขึ้นมา

Change Request Management
ชื่อเอกสาร
CR_003.doc
คาอธิบาย
เปลี่ยนแปลงความต้องการ
เอกสารอ้างอิง SRS_001.doc
เดิม
วันที่ที่แก้ไข
13/10/2553
ล่าสุ ด
ผูจ้ ดั ทาเอกสารนี้ เติมโชค มานิตสกุล
ID Function

Description

1

แก้ไขโค้ด
ในส่ วนจัดการ Back
Office ในส่ วนที่จดั การ เพิ่มเติม

F
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Change Request Management
ชื่อเอกสาร
CR_003.doc
คาอธิบาย
เปลี่ยนแปลงความต้องการ
เอกสารอ้างอิง SRS_001.doc
เดิม
วันที่ที่แก้ไข
13/10/2553
ล่าสุ ด
ผูจ้ ดั ทาเอกสารนี้ เติมโชค มานิตสกุล
ID Function

Description

Impact

ข้อมูลต่างๆอยากให้
สามารถค้นหาใน
ลักษณะที่เป็ นการกรอง
ข้อมูลได้

2

3

F

F

ในส่ วนจัดการ Back
Office ในส่ วนที่แสดง
ข้อมูลอยากให้สามารถ
ที่จะ Export ออกมาได้
ในส่ วนที่ตอ้ งมีการผูก
Channel ,Category ,Sub
Category เข้าด้วยกัน
ขอให้ทาเป็ นเมนูเดียว
เลยแต่แยกให้เห็นใน
เมนู

แก้ไขโค้ด
เพิ่มเติม

แก้ไขโค้ด
เพิ่มเติม

Requester Receiver

Approve
By
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4. ตารางบันทึกปัญหาต่ าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ตลอดโครงการ (Issues Logs)
วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ในการเก็บปั ญหาทุกชนิ ดที่เกิ ดขึ้นในช่ วงระหว่างการบริ หารโครงการช่ วยใน
การติดตามการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาพัฒนาโครงการ รวมถึงใช้เป็ นเอกสาร
หลักฐานยืนยันกับผูใ้ ช้ระบบในการแก้ไขปัญหา
ตารางที่ 5 ตารางบันทึกปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
Issues Logs
ชื่อเอกสาร
คาอธิบาย
เอกสารอ้างอิง

Issues_Logs_001.doc
ควบคุมปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดโครงการ

วันที่ที่แก้ไขล่าสุด
ผูจ้ ดั ทาเอกสารนี้

30/11/2553

ID Function

Description

Start Date

Finish Date Status

การเก็บรวบรวม
ความต้องการของ
ระบบไม่สามารถ
เชิญผูเ้ กี่ยวข้องเข้า
ได้ท้ งั หมดเนื่องจาก
มีงานด่วน
ประชุมเพื่อนาเสนอ
งานไม่สามารถเชิญ
ผูเ้ กี่ยวข้องเข้าได้
ทั้งหมดเนื่องจากมี
งานด่วน
มีการขอแก้ไข
Requirement ส่งผล
กระทบกับงานที่ได้
พัฒนาไปแล้ว
มีการขอแก้ไข
Requirement ส่งผล

08/07/2553

08/07/2553

Request Solution
By
s
Complete
ทาการ
สอบถาม
เพิ่มเติม

04/08/2553

04/08/2553

Complete

แจ้งให้
ทราบ
ภายหลัง

10/09/2553

12/09/2010

Complete

29/09/2553

29/09/2553

Complete

ประชุม
แจ้งให้
ทีมงาน
ทราบ
ประชุม
แจ้งให้

N

N

F

F
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กระทบกับงานที่ได้
พัฒนาไปแล้ว
ทีมดีไซน์ส่งงานไม่
ทันเนื่องจากมีการ
ปรับแก้
มีการขอแก้ไข
Requirement ส่งผล
กระทบกับงานที่ได้
พัฒนาไปแล้ว
ผูเ้ ข้าอบรมไม่ครบ

F

F

N

12/10/2553

12/10/2553

Complete

13/10/2553

13/10/2553

Complete

26/11/2553

30/11/2553

Complete

ทีมงาน
ทราบ
พัฒนา
ส่วนอื่น
ไปก่อน
ประชุม
แจ้งให้
ทีมงาน
ทราบ
แจ้งให้
ทราบ
ภายหลัง

5. ตางรางบันทึกการควบคุมเอกสาร
วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ในการควมคุม Version ของเอกสารต่างๆ โดยมีการระบบชื่อไฟล์ และชื่อไฟล์เดิมที่
ถูกเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงระบุบ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเอกสารนั้นอย่างคร่ าวๆ
ตารางที่ 6 ตารางควบคุมการเปลี่ยนแปลงเอกสาร
Document Control Change Record
ชื่อเอกสาร
คาอธิบาย

Doc_Control_001.doc
ควบคุมการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขเอกสาร

เอกสารอ้างอิง

-

วันที่ที่แก้ไขล่าสุ ด 13/10/2553
ผูจ้ ดั ทาเอกสารนี้
ID
1
2
3

Original File
Name
10/09/2553 SRS_001.doc
29/09/2553 SRS_002.doc
13/10/2553 SRS_003.doc
Date

Change to file
name
SRS_002.doc
SRS_003.doc
SRS_004.doc

Reference file
name
CR_001.doc
CR_002.doc
CR_003.doc

Remark
แก้ไขเพิ่มเติม
แก้ไขเพิ่มเติม
แก้ไขเพิ่มเติม
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ประวัติผู้เขียน

ชื่อ – สกุล

นายเติมโชค มานิตสกุล

วัน เดือน ปี เกิด

21 กรกฎาคม 2524

ประวัติการศึกษา

ปี การศึกษา 2548 สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ปี การศึกษา 2541 สาเร็ จมัธยมศึกษาตอนปลายปักธงชัยประชานิรมิต

ประสบการณ์

ปัจจุบนั ตาแหน่ง หัวหน้าหน่วยโปรแกรมเมอร์ บริ ษทั ศิริวฒั นา
อินเตอร์ ปริ้ น จากัด (มหาชน)

