บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อบริษัท

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

เบอร์ โทรศัพท์ 02-639-7888
เบอร์ โทรสาร

02-639-7892

อีเมล์

noc@proen.co.th

เว็บไซต์

http://www.proen.co.th

แผนที่

รู ปที่ 3.1 แผนที่ต้ งั บริ ษทั โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอมมูนิเคชัน่ จำกัด
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3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
ปั จจุ บนั โปรเอ็น อิ นเทอร์ เน็ ต ได้ก้ำวขึ้ นมำเป็ น ผูป้ ระกอบธุ รกิ จให้บริ กำรที่ ปรึ กษำ และ
พัฒนำระบบเครื อข่ำยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่ให้บริ กำรลูกค้ำในกลุ่มรำชกำร และองค์กรธุ รกิ จ
ตั้งแต่ ข นำดกลำงจนถึ งขนำดใหญ่ ด้วยขอบเขตกำรบริ ก ำรครอบคลุ มตั้งแต่ ก ำรให้ค ำปรึ กษำ กำร
พัฒนำ กำรวำงระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ำยสำรสนเทศ ผลิตภัณฑ์ของ PROEN Internet แบ่งเป็ น
3 ประเภท
1) Networking
PROEN Internet เป็ นตัวแทนจำหน่ ำยผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภำพ จำกบริ ษ ทั ชั้น น ำในด้ำ น
ต่ำงๆ อำทิ เช่ น อุ ปกรณ์ เครื อข่ำยอันดับหนึ่ งของโลก และผูน้ ำทำงด้ำนอุ ปกรณ์ เครื อข่ำยไร้
สำย
2) Security
PROEN Internet เป็ นตัวแทนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ ด้ำนกำรป้ องกันภัยคุกคำมจำกภำยนอก
อย่ำงมีเสถียรภำพมำกที่สุด
3) Server
PROEN Internet เป็ นตัวแทนจำหน่ำยเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ ที่มีคุณภำพ เพื่อตอบสนองกำรใช้
งำนของลูกค้ำในทุกรู ปแบบ
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร

รู ปที่ 3.2 โครงสร้ำงกำรจัดองค์กำร และกำรบริ หำรงำนขององค์กร
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
1. นำงสำว มะลิสำ สมรฤทธิ์
2. นำงสำว สุ ปัญญำ ดอกสันเทียะ
3. นำงสำว ชนัมพร รัตนำภิรมย์

ตำแหน่ง Network Computer
ตำแหน่ง Network Computer
ตำแหน่ง Network Computer

ลักษณะงำนที่ได้รับมอบหมำย
1. ติดตั้งระบบปฏิบตั ิกำร Community ENTerprise Operating System (CentOS) ในเครื่ อง
เซิร์ฟเวอร์ และทำกำรแบ่งพำร์ ทิชนั่ ตำมที่พนักงำนพี่เลี้ยงกำหนด
2. ประกอบเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ พร้อมทั้งทำกำรติดตั้งเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ เข้ำตู้ Rack
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
1. คุณ ธำรณ์ เกตุรำมฤทธิ

ตำแหน่ง Senior Customer Relationship

3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ระยะเวลำในกำรปฏิบตั ิงำน 16 สัปดำห์
เริ่ มปฏิ บตั ิ งำนตั้งแต่วนั อังคำรที่ 3 มกรำคม พ.ศ. 2560 ถึ ง วันศุกร์ ที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2560
วัน-เวลำในกำรปฏิบตั ิงำน วันจันทร์ –วันศุกร์ เวลำ 09.00 น. -18.00 น.
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ในกำรสร้ ำงระบบบริ ห ำรจัดกำรสต็อ กเครื่ อ งเซิ ร์ฟ เวอร์ บริ ษ ัท โปรอิ ม เมจฯ จำกัด คณะ
นักศึกษำสหกิจศึกษำทำได้วำงแผนกำรดำเนินงำนไว้ดงั นี้
3.7.1 กำหนดเป้ ำหมำยและวำงแผน
คณะนักศึกษำสหกิจศึกษำได้มีกำรสอบถำมจำกพนักงำนพี่เลี้ยงถึงควำมต้องกำรในระบบที่ทำง
คณะนักศึกษำสหกิจศึกษำจะทำกำรพัฒนำเพื่อที่จะทำให้พนักงำนพี่เลี้ยงรวมถึงบุคลำกรในองค์กรได้
ใช้งำนระบบที่จะทำกำรพัฒนำใหม่ให้ใช้งำนได้สะดวก รวดเร็ ว และถูกต้อง
3.7.2 วิเครำะห์ระบบ
คณะนักศึกษำสหกิจศึกษำได้มีกำรไปค้นคว้ำหำข้อมูลในส่ วนของอุปกรณ์เครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ เช่น
ข้อมูลสถำนะ ข้อมูลรำยละเอี ยดเครื่ องเซิ ร์ฟ เวอร์ มำช่ วยในกำรวิเครำะห์ ระบบให้ใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น
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3.7.3 ออกแบบระบบ
ระบบแบ่งออกตำมหน้ำจอดังต่อไปนี้
1. หน้ำจอเข้ำสู่ ระบบ

รู ปที่ 3.3 หน้ำจอเข้ำสู่ ระบบ
หน้ำจอเข้ำสู่ ระบบมีองค์ประกอบดังนี้
1) ช่องกรอกรหัสผูใ้ ช้งำน
2) ช่องกรอกรหัสผ่ำน
3) ปุ่ มเข้ำสู่ ระบบ
4) ปุ่ มยกเลิก
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2. หน้ำจอเมนูหลักของโปรแกรม

รู ปที่ 3.4 หน้ำจอเมนูหลัก
หน้ำจอเมนูหลักมีองค์ประกอบดังนี้
1) เมนูผใู้ ช้งำน
2) เมนูจดั กำรอุปกรณ์
3) เมนูจดั กำรข้อมูล
4) เมนูคน้ หำรำยละเอียด
5) เมนูจดั พิมพ์รำยงำน
6) เมนูออกจำกระบบ
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3. หน้ำจอผูใ้ ช้งำน

รู ปที่ 3.5 หน้ำจอผูใ้ ช้งำน
หน้ำจอผูใ้ ช้งำนมีองค์ประกอบดังนี้
1) ช่องกรอกรหัสผูใ้ ช้งำน
2) ช่องกรอกรหัสผ่ำน
3) ช่องกรอกชื่อผูใ้ ช้งำน
4) ช่องกรอกนำมสกุลผูใ้ ช้งำน
5) ช่องกรอกอีเมล์ผใู ้ ช้งำน
6) ช่องกรอกเบอร์ โทรศัพท์เบอร์ ผใู ้ ช้งำน
7) สำหรับเลือกเพศผูใ้ ช้งำน
8) ปุ่ มสำหรับเพิม่ ผูใ้ ช้งำน
9) ปุ่ มสำหรับแก้ไขข้อมูลผูใ้ ช้งำน
10) ปุ่ มสำหรับบันทึกข้อมูลผูใ้ ช้งำน
11) ตำรำงแสดงข้อมูลผูใ้ ช้งำน
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4. หน้ำจอจัดกำรอุปกรณ์

รู ปที่ 3.6 หน้ำจอข้อมูลอุปกรณ์
หน้ำจอค้นหำรหัสสิ นค้ำองค์ประกอบดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ช่องกรอกรหัสอุปกรณ์
ช่องกรอกชื่ออุปกรณ์
สำหรับเลือกประเภทอุปกรณ์
ปุ่ มสำหรับเพิ่มอุปกรณ์
ปุ่ มสำหรับแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์
ปุ่ มสำหรับบันทึกข้อมูลอุปกรณ์
ตำรำงแสดงข้อมูลอุปกรณ์ท้ งั หมด
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5. หน้ำจอจัดกำรข้อมูลอุปกรณ์

รู ปที่ 3.7 หน้ำจอจัดกำรอุปกรณ์
หน้ำจอจัดกำรอุปกรณ์มีองค์ประกอบดังนี้
1) ช่องกรอกเลขที่กำรรับ
2) ช่องกรอกรหัสอุปกรณ์
3) ช่องกรอกชื่ออุปกรณ์
4) ช่องสำหรับเลือกประเภทอุปกรณ์
5) ช่องกรอกหมำยเลขประจำเครื่ องอุปกรณ์
6) ช่องกรอกรำยละเอียดอุปกรณ์
7) ช่องสำหรับเลือกวันที่รับอุปกรณ์เข้ำ
8) ช่องสำหรับเลือกที่จดั เก็บอุปกรณ์
9) สำหรับเลือกสถำนะอุปกรณ์
10) ปุ่ มสำหรับเลือกรหัสอุปกรณ์
11) ปุ่ มสำหรับเพิ่มอุปกรณ์
12) ปุ่ มสำหรับแก้ไขอุปกรณ์
13) ปุ่ มสำหรับบันทึกอุปกรณ์
14) ตำรำงแสดงข้อมูลอุปกรณ์รับเข้ำทั้งหมด
15) ช่องสำหรับเพิม่ ชื่อผูเ้ บิก
16) ช่องวันที่เบิก
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6. หน้ำจอค้นหำรหัสสิ นค้ำ

รู ปที่ 3.8 หน้ำจอข้อมูลค้นหำอุปกรณ์
หน้ำจอข้อมูลกำรรับอุปกรณ์เข้ำมีองค์ประกอบดังนี้
1) สำหรับเลือกประเภทที่จะค้นหำอุปกรณ์
2) ช่องกรอกรหัสอุปกรณ์ หรื อชื่ออุปกรณ์
3) ปุ่ มสำหรับค้นหำอุปกรณ์
4) ตำรำงแสดงข้อมูลอุปกรณ์ท้ งั หมด
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7. หน้ำจอค้นหำสถำนะอุปกรณ์

รู ปที่ 3.9 หน้ำจอข้อมูลสถำนะอุปกรณ์
หน้ำจอข้อมูลสถำนะอุปกรณ์องค์ประกอบดังนี้
1) สำหรับเลือกสถำนะที่ตอ้ งกำรค้นหำ
2) ปุ่ มสำหรับค้นหำ
3) ตำรำงแสดงข้อมูลทั้งหมด
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8. หน้ำจอออกรำยงำนผูใ้ ช้

รู ปที่ 3.10 หน้ำจอออกรำยงำนผูใ้ ช้
หน้ำจอออกรำยงำนสรุ ปผูใ้ ช้ แสดงรหัสชื่อ นำมสกุล และอีเมล์
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9. หน้ำจอออกรำยงำนประเภทอุปกรณ์

รู ปที่ 3.11 หน้ำจอออกรำยงำนประเภทอุปกรณ์
หน้ำจอออกรำยงำนสรุ ปประเภทอุปกรณ์แสดง เลขที่กำรรับ รหัสอุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ ประเภท
อุปกรณ์ และหมำยเลขประจำเครื่ อง
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10. หน้ำจอออกรำยงำนสถำนะอุปกรณ์

รู ปที่ 3.12 หน้ำจอออกรำยงำนสถำนะอุปกรณ์
หน้ำจอออกรำยงำนสรุ ปสถำนะอุปกรณ์ เลขที่กำรรับ รหัสอุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ วันที่รับอุปกรณ์
และคลังวัสดุ
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3.7.4 พัฒนำโปรแกรม
กำรสร้ ำงระบบบริ ห ำรจัด กำรสต็อกเครื่ อ งเซิ ร์ฟ เวอร์ ได้มี ก ำรเริ่ ม จำกกำรหำข้อ มู ล
เกี่ยวกับระบบที่จะทำกำรพัฒนำ และได้มีกำรออกแบบภำพพื้นหลังพร้อมทั้งออกแบบปุ่ มเมนู
บนหน้ำจอ เพื่อใช้สำหรับกำรค้นหำสถำนะอุปกรณ์ รำยละเอียดอุปกรณ์เป็ นต้น
3.7.5 ทดสอบระบบ
คณะนักศึกษำสหกิ จศึกษำทดสอบโดยทดลองใช้ Windows Apps ในกำรค้นหำสถำนะ
ในเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ดว้ ยวิธี ทดสอบแบบคู่ขนำน
3.7.6 จัดทำเอกสำร
จัดทำเอกสำรรู ปเล่มรำยงำนปฏิบตั ิงำนสหกิจศึกษำ
3.7.7 ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
ตำรำงที่ 3.1 ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนกำรดำเนิ นงำน
1. กำหนดเป้ ำหมำยและวำงแผน
2. วิเครำะห์ระบบ
3. ออกแบบระบบ
4. พัฒนำระบบ
5. ทดสอบระบบ
6. จัดทำเอกสำร

ม.ค. 60

3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.8.1 คุณสมบัติของฮำร์ดแวร์
1. ฮำร์ดแวร์สำหรับผูพ้ ฒั นำระบบ
1.1 Intel Core i5. หรื อสู งกว่ำ
1.2 Hard Disk 500 GB.
1.3 RAM 4.00 GB.
1.4 DVD-RW Drive
2. ฮำร์ดแวร์สำหรับผูใ้ ช้ระบบ
2.1 Intel Core i5.หรื อสู งกว่ำ
2.2 Hard Disk 500 GB.
2.3 RAM 4 GB.หรื อมำกกว่ำ

ก.พ. 60

มี.ค. 60

เม.ย. 60
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2.4 CD-ROM Drive
3.8.2 คุณสมบัติของซอฟต์แวร์
1. ซอฟต์แวร์สำหรับผูพ้ ฒั นำระบบ
1.1. Microsoft Visual Studio 2010
1.2. Microsoft Sql Server 2008 R2
1.3. Microsoft.NET Framework 4.0
1.4. Microsoft Windows 7 หรื อสู งกว่ำ
2. ซอฟต์แวร์สำหรับผูใ้ ช้ระบบ
2.1. Microsoft Windows 2010
2.2. Microsoft Sql Server 2008 R2
2.3. Microsoft.NET Framework 4.0
2.4. ระบบบริ หำรจัดกำรสต็อกเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์

