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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่ อบริษัท

บริ ษทั โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอมมูนิเคชัน่ จำกัด
Proimage Engineering & Communication Co., Ltd.

สถานทีต่ ้งั

72 อำคำร กสท โทรคมนำคม ชั้น 4,18 ถนนเจริ ญกรุ ง แขวงบำงรัก

เขตบำงรัก กรุ งเทพ 10500
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
ปั จจุบนั บริ ษทั โปรอิ มเมจ เอ็นจิ เนี ยริ่ ง แอนด์คอมมู นิเคชั่น จำกัด ได้ก้ำวขึ้ นมำเป็ น ผู ้
ประกอบธุ รกิจให้บริ กำรที่ปรึ กษำ และพัฒนำระบบเครื อข่ำยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่ให้บริ กำร
ลูกค้ำในกลุ่มรำชกำร และ องค์กรธุ รกิจ ตั้งแต่ขนำดกลำงจนถึงขนำดใหญ่ ด้วยขอบเขตกำรบริ กำร
ครอบคลุมตั้งแต่กำรให้คำปรึ กษำ กำรพัฒนำ และวำงระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ำยสำรสนเทศ
แอพพลิเคชัน่ ทำงธุ รกิจ ด้วยวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นที่จะช่วยให้ลูกค้ำได้นำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำปรับใช้เพื่อควำมสำเร็ จขององค์กร เพื่อกำรเติบโตที่ยงั่ ยืนบริ ษทั โปรเอ็น อินเทอร์ เน็ต
ให้ควำมสำคัญอย่ำงสู งในกำรปกป้ องข้อมู ลส่ วนบุ ค คลของลู กค้ำ โดยองค์กรได้รับกำรรั บ รอง
มำตรฐำน ISO/IEC 27001:2013 - Information Security Management System (ISMS) ซึ่ งเป็ น
มำตรฐำนสำกลด้ำนควำมมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลที่บริ ษทั ชั้นนำให้ควำมสำคัญ โดยบริ ษทั โปร
เอ็น อินเทอร์ เน็ตมุ่งเน้นกำรบริ หำรจัดกำรควำมมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลในระบบ ด้วยกำรนำเอำ
มำตรฐำนดัง กล่ ำ วมำเป็ นแนวทำงดำเนิ นงำนของกำรให้บ ริ ก ำรศู นย์ข ้อมู ล คอมพิ ว เตอร์ (Data
Center) เพื่อให้ได้บริ กำรที่ได้มำตรฐำนแก่ลูกค้ำและตรงตำมมำตรฐำน ISO 27001
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร

รู ปที่ 3.1 โครงสร้ำงกำรจัดองค์กำร และกำรบริ หำรงำนขององค์กร
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
1. นำยธีรภัทร์ เอี่ยมเสม

ตำแหน่ง Network Operation Computer , IT Support

2. นำยศุภกร

ตำแหน่ง Network Operation Computer , IT Support

มูลมะนัส

3. นำยวรำวัฒน์ หิรัญนุชนำถ

ตำแหน่ง Network Operation Computer , IT Support

ลักษณะงำนที่ได้รับมอบหมำย
1. ติดตั้งระบบปฏิบตั ิกำร Ubuntu, CentOS, ESXI, Debian, Tlinux, Windows
2008 ในเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ และทำกำรตั้งค่ำ IP รวมถึงแบ่งพำร์ ทิชนั่ ตำมที่พนักงำนพี่เลี้ยงกำหนดให้
2. เตรี ยมตู ้ Rack เพื่อรอกำรนำเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ เข้ำมำติดตั้ง
3. อัพเกรดแรมให้กบั เครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ ตำมที่พนักงำนพี่เลี้ยงกำหนดให้
4. เดินสำย Lan และ Fiber ไปยังตู ้ Rack ตำมที่พี่เลี้ยงกำหนดให้
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3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
1. คุณธำรณ์ เกตุรำมฤทธ์ ตำแหน่ง Senior Customer Relationship
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ระยะเวลำในกำรปฏิบตั ิงำน 16 สัปดำห์
เริ่ มปฏิบตั ิงำนตั้งแต่วนั จันทร์ ที่ 8 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2561
วัน-เวลำในกำรปฏิบตั ิงำน วันจันทร์ –วันศุกร์ เวลำ 09.00 น. -18.00 น.
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ตำรำงที่ 3.1 แสดงระยะเวลำและขั้นตอนในกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนกำรดำเนิ นงำน
1.รวบรวมข้อมูลและศึกษำ
ปัญหำที่พบ
2. ออกแบบระบบ
3. เขียนโปรแกรมเพื่อ
นำไปทดลองใช้งำน
4.ทดสอบโปรแกรม
5.ปรับแก้ไขข้อบกพร่ อง
ของโปรแกรม
6.จัดทำคู่มือกำรใช้งำน
7.สอนกำรใช้งำน
โปรแกรมแก่ผใู ้ ช้งำน

ม.ค. 61

ก.พ. 61

มี.ค. 61

เม.ย. 61
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.8.1 คุณสมบัติของฮำร์ดแวร์
1. ฮำร์ดแวร์สำหรับผูพ้ ฒั นำระบบ
1.1 CPU Intel Core i3 3.10 GHz.
1.2 Hard Disk 1 TB.
1.3 RAM 4 GB.
1.4 DVD-RW Drive
2. ฮำร์ดแวร์สำหรับผูใ้ ช้ระบบ
2.1 CPU Intel Core 2 Duo E7300 2.67 GHz. หรื อสู งกว่ำ
2.2 Hard Disk มีพ้นื ที่เหลือไม่นอ้ ยกว่ำ 2 GB.
2.3 RAM 2 GB. หรื อสู งกว่ำ
2.4 DVD-RW Drive
3.8.2 คุณสมบัติของซอฟต์แวร์
1. ซอฟต์แวร์สำหรับผูพ้ ฒั นำระบบ
1.1 Microsoft Windows 7 Professional
1.2 Microsoft Visual Studio 2012
1.3 Microsoft SQL Server 2008 R2
1.4 Microsoft Visio 2013
1.5 Microsoft Word 2010
2. ซอฟต์แวร์สำหรับผูใ้ ช้ระบบ
2.1 Microsoft Windows 7 Ultimate หรื อสู งกว่ำ
2.2 Microsoft.NET Framework 4.0 หรื อสู งกว่ำ
2.3 Microsoft SQL Server 2008 R2
2.4 โปรแกรมระบบบริ หำรจัดกำรตูเ้ ซิ ร์ฟเวอร์

