บทที่ 3
รายละเอียดการปฎิบัตงิ าน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ

: เอ้าท์เลท 108 จากัด
Outlet108Co.,Ltd.

3.2.1 ที่ต้ งั สถานประกอบการ : 155/2 ถนน รัชดาภิเษก แขวง บุคคโล
เขต ธนบุรี กรุ งเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 02 878 8000
โทรสาร 02 878 8044

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั เอาท์เล็ท 108 จากัด
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รู ปที่ 3.2 แผนที่ บริ ษทั เอาท์เล็ท 108 จากัด

รู ปที่ 3.2 บริ ษทั ที่ปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษา บริ ษทั เอาท์เล็ท 108 จากัด
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รู ปภาพที่ 3.3 ช่องทางการติดต่อผ่านแฟนเพจ Facebook
https://web.facebook.com/outlet108
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กรณ์
บริ ษทั เอ้าท์เลท108 จากัด ได้ก่อตั้งเมื่อปี 2557 โดยมีบริ ษทั ในเครื อได้แก่แบรนด์
Provision จาหน่ายสิ นค้าอีเล็กทรอนิคประเภททีวี และอุปกรณ์สาหรับทีวที ุกประเภท และ
Duchess จาหน่ายเครื่ องใช้ไฟฟ้าในครัวขนาดเล็ก ประเภท เครื่ องชงกาแฟ เครื่ องบดเมล็ด
กาแฟ หรื อสิ นค้าประเภทอุปโภคบริ โภคต่างๆ เช่น กาแฟ ทั้งเมล็ดคัว่ และแคปซู ล เป็ นบริ ษทั
ดาเนินกิจการประเภทผลิต ขายปลีก ขายส่ งสิ นค้าประเภท ทีว,ี อุปกรณ์ขาแขวนทีวี และเครื่ อง
ชงกาแฟ ปั จจุบนั บริ ษทั กาลังขยายตัวอย่างมากในธุ รกิจ เพราะเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพ แต่ราคา
เพื่อคนไทย จึงทาให้สินค้าที่จดั จาหน่ายจากแบรนด์ในเครื อ เป็ นที่รู้จกั และเป็ นที่ยอมรับ
ต่อเนื่องเสมอมา
บริ ษัท เอ้า ท์ เ ลท108 จ ากัด เป็ นบริ ษัท ประเภทการขายส่ ง เครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ ชนิดใช้ในครัวเรื อน เป็ นธุ รกิจที่มีการแข่งขันในการขายสู ง และการสื่ อสารการ
ให้บริ การแก่ลูกค้า และทาให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุ ด
สิ นค้าทุกชิ้ นต้องมีคุณภาพก่อนส่ งถึงมือลูกค้า การบริ การอย่างเต็มที่ และการทางาน
ของพนักงานทุกคนได้ตรงตามหน้าที่ และตามความชานาญของบุคลากรทุกคนในบริ ษทั ส่ วน
ใหญ่บริ ษทั จะเน้นการขายผ่า นช่ องทางออนไลน์ ภายใต้องค์ก รใหญ่ ที่ มีมาตรฐานที่ ลู ก ค้า
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สามารถไว้วางใจได้ เช่ น Lazada และ Shopee โดยทางบริ ษทั ได้มีการบริ การหลังการขายให้
เป็ นอย่างดี และดูแลโดยช่างที่มาฝี มือ ผลิตภัณฑ์ทางบริ ษทั ที่เป็ นทีวี เป็ นการนาเข้าอะไหล่จาก
ประเทศจีน และนามาทาการประกอบที่ประเทศไทย โดยมีโรงงานประกอบเป็ นของบริ ษทั เอง
อยู่ที่ จัง หวัด สมุ ท รปราการ ส่ วนตัวเครื่ องชงนั้นเป็ นการนาเข้าทั้งเซ็ ตจากประเทศจี น แต่
อย่างไรก็ตาม สิ นค้าเครื่ องชงกาแฟในนาม แบรนด์ Duchess ถือว่าเป็ นเครื่ องชงกาแฟ อันดับ1
ในไทย
1.Duchess ผลิตเครื่ องชงกาแฟและอุปกรณ์ต่างๆ

รู ปที่ 3.4 ตราสัญลักษณ์ (Logo) Duchess
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รู ปที่ 3.5 รู ปสิ นค้าตัวอย่าง ของแบรน์ Duchess บริ ษทั เอาท์เล็ท 108 จากัด

15
2.Provision ผลิดสิ นค้าอิเล็คทรอนิคประเภท ทีวี และ อุปกรณ์สาหรับทีวี

รู ปที่ 3.6 ตราสัญลักษณ์ (Logo) Provision

รู ปที่ 3.7 รู ปสิ นค้าตัวอย่าง ของแบรน์ Provision บริ ษทั เอาท์เล็ท 108 จากัด
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารขององค์ กรบริษัท บริษัท เอาท์ เล็ท 108 จากัด
คุณสิ ธิชยั เฉลิมธนาคม
ประทานกรรมการบริ ษทั

คุณน้ าใส เฉลิมธนาคม
กรรมการบริ ษทั

คุณณัฐิมา อ่องวุฒิ
หัวหน้าฝ่ าย Graphic Design

คุณวิศิฎญ์ บุญญ์วศิฎ
ฝ่ าย Graphic Design

นางสาวนิศา ประจวบโชค
นักศึกษา ฝึ กสหกิจศึกษา
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
นางสาว นิศา ประจวบโชค ตาแหน่งผูช้ ่วยกราฟิ ก
3.4.2ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมายดาเนินโครงงานนอกเหนือจากโครงงาน คือ ทา
หน้าที่เป็ นผูช้ ่วยพี่เลี้ยงในการสร้างผลงานเพื่อผลิตสื่ อในด้านต่างๆ และยังช่วยในด้านการตัดต่อ เพื่อ
นา มาใช้ในการลงสื่ อออนไลน์ ตกแต่งภาพ โดยใช้โปรแกรมAdobe Photoshop และโปรแกรม

Adobe Illustrator เพื่อนาภาพที่ตกแต่งแล้วมาโฆษณาลงสื่ อต่างๆ เพื่อใช้ในงานโฆษณา
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 ชื่อ-สกุลพนักงานที่ปรึ กษา คุณณัฐิมา อ่องวุฒิ
3.5.2 ตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา Graphic Design

รู ปที่ 3.8 พนักงานที่ปรึ กษา

3.6 ระยะเวลาทีป่ ฎิบัติงาน
3.6.1 ระยะเวลาในการดา เนินงาน วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 18 สิ งหาคม 2561
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 8.00 น.-18.00 น.
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน และพัฒนาการของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโดยบ่ งตามประเภท
ของรายงานที่นักศึกษาดาเนินงานดังนี้
3.7.1 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานสาหรับรายงานการปฏิบตั ิงานของสหิจศึกษา
ระยะเวลา
รายละเอียดการปฏิบตั ิงานสหกิจ
สัปดาห์ที่ 1 ประชุมกับนาย และ นายพาเดินดูการทางานของบริ ษทั เรี ยนรู ้งานเบื้องต้น
สัปดาห์ที่ 2

ฝึ กการทางานจากพี่เลี้ยง เรี ยนรู ้ข้ นั ตอนการทางาน

สัปดาห์ที่ 3

เรี ยนรู ้พ้นื ฐานของการทางานของทุกสายงาน

สัปดาห์ที่ 4

สร้างผลงานสื่ ออินโฟกราฟิ ก เรื่ อง perfect shot Coffee

สัปดาห์ที่ 5

สร้างผลงานแผนที่ บริ ษทั เอาท์เลท 108 จากัด

สัปดาห์ที่ 6

สร้างผลงานแผนที่ แบนรด์ สิ นค้า Provision

สัปดาห์ที่ 7

ตัดต่อ Wall Mount ทุกรุ่ น ใส่ หรัสและราคาสิ นค้า

สัปดาห์ที่ 8

ตัดต่อและตกแต่งภาพ TV รุ่ น TV-32G33

สัปดาห์ที่ 9
สัปดาห์ที่ 10
สัปดาห์ที่ 11
สัปดาห์ที่ 12

สร้างผลงานสื่ ออินโฟกราฟิ ก เรื่ อง การเดินทางของกาแฟ
สร้างผลงานสื่ ออินโฟกราฟิ ก เรื่ อง การจัดส่ งสิ นค้า ของ Lazada
สร้างผลงานสื่ ออินโฟกราฟิ ก เรื่ อง การจัดส่ งสิ นค้า ของ Shopee
สร้างผลงานสื่ ออินโฟกราฟิ ก เรื่ อง การจูนสัญญาณทีวี แบบดิจิตอลทีวี

สัปดาห์ที่ 13
สัปดาห์ที่ 14

สร้างผลงานสื่ ออินโฟกราฟิ ก เรื่ อง การจูนสัญญาณทีวี แบบสมาท์ทีวี
สร้างผลงานสื่ ออินโฟกราฟิ ก เรื่ อง สเปคสิ นค้า ของผลิตภัณฑ์ Duchess และ
Provision
สร้างผลงานสื่ ออินโฟกราฟิ ก เรื่ อง เลือกในแบบที่เป็ นคุณ
สร้างผลงานสื่ ออินโฟกราฟิ ก เรื่ อง สมาท์ทีวี TV-55G6 การคมชัดและสว่าง
โดดเด่น

สัปดาห์ที่ 15
สัปดาห์ที่ 16

ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานสาหรับรายงานการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
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3.7.2 การเขียนขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานสาหรับการจัดทารายงานสหกิจศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
การนาเสนอหัวข้อ
รายงาน
การรวบรวมข้อมูล
เบื้องต้น
เสนอโครงร่ างการ
ทางานแก่พนักงานที่
ปรึ กษา
การปฏิบตั ิงาน
ออกแบบงาน
สรุ ปการปฏิบตั ิงาน
ทั้งหมด
นามาเขียนเป็ นเล่ม
รายงาน

พ.ค. 2561
X X

มิ.ย. 2561

ก.ค. 2561

ส.ค. 2561

X X X X X X X X
X X

X X X X X X X X X

X

X X X X X

ตารางที่ 3.2 แสดงระยะเวลาและการพัฒนาของตัวรายงาน

X X X X
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ดแวร์
3.8.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่ อง
3.8.2 อุปกรณ์ดา้ นซอฟต์แวร์
3.8.2.1 โปรแกรม Adobe Photoshop
3.8.2.2 โปรแกรม Adobe Illustrator

