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บทที3่
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและสถานทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
สถานประกอบการ : บริ ษทั แอ็ตด้าฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จากัด (Addafootware(Thailand)company)
ที่ต้ งั
: 45 ซอย พระยามนธาตุราชศรี พิจิตร์ แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม 10150
หมายเลขโทรศัพท์ : 024160026
เว็บไซต์
: http://www.adda.co.th/th/

รู ปที่ 3.1 สถานทีต่ ้งั ประกอบการ
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั แอ็ตด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์)จากัด เป็ นบริ ษทั ขายรองเท้าที่รู้จกั กันอย่างแพร่ หลายที่
รับมาตรฐานจากสากลว่ามีคุณภาพดี โดยที่บริ ษทั แอ็ตด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์)จากัด ได้มีการวิจยั
ทดลองและการพัฒนาวิจยั และพัฒนาสู ตรการผลิตพื้นโฟมแผ่น พื้น INJECTION พื้น PVC พื้น PU
ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบต่างๆ ที่ได้กาหนดไว้ตามมาตรฐาน ทั้งคุณสมบัติทางเคมี และทางฟิ สิ กส์
และคุ ณภาพของสิ นค้าสาเร็ จรู ป เช่ น ค่าแรงยึดกาว (BONDING) ตรวจสอบ กระบวนการผลิตให้
เป็ นมาตรฐานที่ กาหนดไว้พ ร้ อมทั้งก าหนดระบบมาตรฐานการท างานส่ วนการผลิ ตให้ถู ก ต้อง
ADDA เป็ นรองเท้า ล าลองที่ เหมาะสมกับ ทุ ก เพศทุ ก วัย โดยผ่านการออกแบบอย่า งนาสมัยและ
คานึงถึงสรี ระรองเท้าโดยเฉพาะสาหรับลูกค้าหลากหลายสไตล์และสาหรับวัยสบายๆ
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3.3

รู ปแบบการจัดองค์ การและบริหารงานขององค์ กร

รู ปที่ 3.2 โครงสร้ างตาแหน่ งงานของสถานประกอบการ
3.4 ตาแหน่ งงานและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ชื่อ-นามสกุล : นาย ณัฐพล ศรี เหนี่ยง
ตาแหน่งงาน : IT SUPPORT
ลักษณะงาน : ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
ติดตั้งระบบการตั้งค่า
ซ่อมบารุ งคอมพิวเตอร์
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ฤทธิ์ พุม่ ทอง
ตาแหน่งงาน : Programming
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
30 พฤษภาคม 2560 – 2 กันยายน 2560
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 รวบรวมข้ อมูล และศึกษาข้ อมูลโครงงาน
จากการสารวจไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐหรื อภาคเอกชนส่ วนใหญ่จะต้องมีโปรแกรมที่สามารถ
เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลในระหว่างการโอนถ่ ายข้อมูลเพื่อการใช้งานที่มีประสิ ทธิ ภาพมี อยู่
หลายโปรแกรมที่สามารถมาอานวยความสะดวกให้บริ ษทั ได้ดงั นั้นนักศึกษาปฏิบตั ิสหกิจศึกษาจึง
ตระหนักถึงช่องทางที่สามารถเพิม่ ความปลอดภัยให้กบั ข้อมูลของบริ ษทั
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3.7.2 การติดตั้งระบบ VPN
3.7.2.1 ติดตั้งระบบ VPNServerWinboxบนเครื่ องServer พร้อมทั้งSetting ค่าต่างๆ
เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
3.7.2.2 ติดตั้งระบบ VPN Clientบนเครื่ อง User ที่ตอ้ งการใช้งาน
3.7.3 สรุ ปความพึงพอใจ
เมื่อพนักงานที่ ปรึ กษาได้ตรวจสอบและทดลองการใช้งานแล้ว จากนั้นก็ทาการ
สอบถามความพึงพอใจของพนักงานที่ปรึ กษาที่มีต่อโครงงานดังกล่าว แล้วนาไปสรุ ปผล
เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาโครงงานต่อไป
3.7.4 ปรับแก้ ไขสมบูรณ์ ตามความต้ องการของผู้ใช้
เมื่อได้สรุ ปผลความพึงพอใจแล้วก็นาความพึงพอใจและคาแนะนาต่างๆ ไปปรับแก้ไขตาม
คาแนะนาของพนักงานที่ปรึ กษา
3.7.5 จัดทาเอกสาร
จัดทาเอกสารโครงงานทั้งหมดโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word และจัดทาสื่ อ
นาเสนอโครงงานและนาภาพไวนิลโดยใช้โปรแกรมโปรแกรม Microsoft Powerpoint
3.7.6 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ตารางที่ 3. 1แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงงาน
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน พ.ค. 60
มิ.ย. 60
ก.ค. 60
ส.ค. 60
ก.ย. 60
1.รวบรวมความ
ต้องการและศึกษาความ
ต้องการของโครงาน
2.จัดทาโครงงานด้วย
การจัดการระบบของ
VPN บนเครื่ องServer
3.นาโครงงานไป
ทดลองใช้งานจริ ง
4.สรุ ปผลความพึง
พอใจ
5.ปรับแก้ไขสมบูรณ์
ตามความต้องการของ
ผูใ้ ช้
6.จัดทาเอกสาร
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3.8

อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์
3.8.1 ฮาร์ ดแวร์ สาหรับผู้พฒ
ั นาระบบ
3.8.1.1 CPU Intel® Xeon(R) CPU X3430 2.40GHz(4CPUs)
3.8.1.2 Hard Disk 750GB
3.8.1.3 Hard Disk SSD 240
3.8.1.4 RAM 4 GB
3.8.1.5 VGA Matrox G200eW (Winbond)
3.8.2 ฮาร์ ดแวร์ สาหรับผู้ใช้ ระบบ
3.8.2.1 CPU Intel Core i5-6600CPU
3.8.2.2 Hard Disk 1 512GBหรื อมากกว่า
3.8.2.3 RAM 4 GBหรื อมากกว่า
3.8.2.4 VGA Intel(R) HD Graphics530หรื อมากกว่า
คุณสมบัติของซอฟต์แวร์
3.8.3 ซอฟต์ แวร์ ผ้ พู ฒ
ั นาโปรแกรม
3.8.3.1 โปรแกรมWinbox Server 3.4
3.8.4 ซอฟต์ แวร์ สาหรับผู้ใช้ โปรแกรม
3.8.4.1 Set up a Connection or Network to VPN

