บทที่ 3
รายละเอียดปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จากัด สาขาบางแค
3.1.2 ที่ต้ งั สถานประกอบการ 518 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร 10160
หมายเลขโทรศัพท์ 02 487 1000
หมายเลขโทรสาร 02 454 9168-9

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์(LOGO)

รู ปที่ 3.2 แผนที่บริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จากัด สาขาบางแค
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3.2 ลักษณะการประกอบการให้ บริการหลักขององค์ กร
ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ เป็ นห้างสรรพสิ นค้าชั้นนาของคนไทย เราจะเป็ นองค์กรแห่ ง
การบริ การที่ เป็ นเลิ ศ โดยนาเสนอสิ นค้า และ บริ การที่ครบวงจรตรงกับความต้องการของลูกค้า
และสร้ า งคุ ณ ค่ า ที่ สู ง สุ ด ให้ ก ับ ลู ก ค้า กลุ่ ม ปฏิ บ ตั ิ ก ารจะค านึ ง ถึ ง คุ ณภาพชี วิ ตขิ ง พนัก งานให้ มี
ความสุ ขกับการทางาน และเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานให้มี
ประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้นอีกทั้งจะพัฒนา ศักยภาพของพนักงาน เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาองค์กร และ
ผลักดันให้พนักงาน นาเสนอนวัตกรรมการบริ การใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้
ดียงิ่ ขึ้น
WORK SMART
S = STANDARDIZE กาหนดมาตรฐานจัดการ ขั้นตอนการทางานและตรวจสอบ
M = MOTIVATION การกระตุน้ การทางาน มีความสุ ข รัก และทุ่มเทในการทางาน
A = ACTIVE มีความกระตือรื อร้ น พร้ อมที่จะเรี ยนรู ้ ตลอดเวลา มี ความคิดริ เริ่ ม ทัศนคติเป็ นบวก
และพร้อม ที่จะเปลี่ยนแปลงให้ทนั สถานการณ์
R = REVIEW มีการวัดผล และพัฒนาให้ดียงิ่ ๆขึ้น
T = TEAMWORK มีความทางานเป็ นทีม สร้ างผูน้ า การแลกเปลี่ ยนข้อมูล มีความสามัคคี เป็ นน้ า
หนึ่งใจเดียวกัน เห็นวิกฤติเป็ นโอกาส มีคุณธรรม
ปรัชญาบริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จากัด
กล้าหาญ สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม คือ พลังของเดอะมอลล์
พนักงาน คือ ทรัพยากรอันล้ าค่า บริ ษทั เดอะมอลล์ มีความยินดี ตอ้ นรับพนักงานทุกท่าน ที่กา้ วเข้า
มาเป็ นสมาชิกครอบครัวเดอะมอลล์
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารขององค์ กร
คณะผูบ้ ริ หารบริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จากัด สาขาบางแค

คุณนวลศรี มีไตรรัตน์
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปปฏิบตั ิการ สาขาบางแค

คุณประกอบ เนียมเพราะ
ผจก.ฝ่ ายอาวุโสการเงิน

คุณสาธิตา ยมดิษฐ์
ผจก.ฝ่ ายบุคคล สาขาบางแค

คุณปริ ญญา ทวีแก้ว
ผจก.ฝ่ ายอาวุธโสปฏิบตั ิการดีพาร์ท 2

คุณโกวิท ศิริสม
ผจก.ฝ่ ายบฏิบตั ิการสวนน้ า-สวนสนุก
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่ได้รับหมาย
- นางสาวเกวลี เกตุวารี ตาแหน่งนักศึกษาฝึ กงาน ภายในฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์
3.4.2 ลัก ษณะงานที่ นัก ศึ ก ษาได้ รั บ มอบหมายด าเนิ น โครงงานได้ รั บ มอบหมายงาน
นอกเหนือจากโครงงาน
3.4.2.1 ให้ขอ้ มูลและรายละเอียดกับลูกค้าที่มาใช้บริ การภายในห้างเดอะมอลล์บางแค
3.4.2.2 ยืน่ เอกสารของหน่วยงานไปยังผูบ้ ริ หาร
3.4.2.3 ประกาศเสี ยงตามสายภายในห้างเดอะมอลล์บางแค
3.5 ชื่ อ สกุลและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 คุณมธุรส แสงศิวะเวชย์
3.5.2 ตาแหน่ง หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.1 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 – วันที่ 25 สิ งหาคม พ.ศ.2560 (รวม16 สัปดาห์)
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิงานสหกิจ วันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00 น. และ
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 18.30 น.
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 รายงานการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
สัปดาห์
รวบรวมความต้องการ
และศึกษาข้อมูลของ
โครงงาน
ศึกษาค้นคว้าการจัด
กิจกรรมพิเศษ ศึกษา
วิธีการจัดงาน โครงงาน
ดอกไม้จนั ทน์ ทาจาก
ใจถวายพ่อหลวง
เสนอโครงร่ างการ
ทางานแก่พนักงานที่
ปรึ กษา
ประชาสั ม พัน ธ์ ก ารจัด
กิ จ กรรมพิ เ ศษ เรื่ อง
โครงงานดอกไม้จนั ทน์
ทาจากใจถวายพ่อหลวง

มิถุนายน 2560
1
x

2
x

3
x

กรกฎาคม 2560
4

1

2

x

x

x

x

x

3

สิ งหาคม 2560
4

1

x

x

x

x

ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดาเนินงานจัดทารายงานโครงงานสหกิจศึกษา

2

3

4

15
3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ดแวร์
3.8.1.1 เครื่ อง COMPUTER จานวน 1 เครื่ อง
3.8.1.2 เครื่ อง PRINT จานวน 1 เครื่ อง
3.8.2 อุปกรณ์ดา้ นซอฟต์แวร์ประยุกต์
3.8.2.1 โปรแกรม Microsoft Office Excel
3.8.2.2 โปรแกรม Microsoft Office Words
3.8.3 อุปกรณ์ที่ใช้ในงาน
3.8.3.1 โต๊ะขนาด 1.80 เมตร พร้อมผ้าคลุม
3.8.3.2 เก้าอี้มีพนักพิงพร้อมผ้าคลุม
3.8.3.3 จุดลงทะเบียน
3.8.3.4 โปสเตอร์
3.8.3.5 อุปกรณ์การทาดอกไม้จนั ทน์ (กระดาษอัดกลีบลาย หนวดไม้จนั ทน์ กระดาษย่น ธูปจิ๋ว
เทียนจิ๋ว ไม้เสี ยบลูกชิ้น กาว กรรไกร ด้าย)

