บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ
3.1.2 ที่ต้ งั สถานประกอบการ

บริ ษทั เอ้าท์เลท108 จากัด
Outlet108
155/2 ถนน รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิ น)
แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี
กรุ งเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 02-878-8000
โทรสาร : 02-878-8044

รู ปภาพที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั เอ้าท์เลท108 จากัด
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รู ปภาพที่ 3.2 แผนที่บริ ษทั เอ้าท์เลท108 จากัด

รู ปภาพที่ 3.3 ช่องทางการติดต่อกับบริ ษทั ผ่านเว็บไซต์ https://www.outlet108.com
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รู ปภาพที่ 3.4 ช่องทางการติดต่อผ่านแฟนเพจ Facebook
https://web.facebook.com/outlet108
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กรณ์
บริ ษ ทั เอ้า ท์เลท108 จากัด ได้ก่ อตั้ง เมื่ อปี 2557 โดยมี บ ริ ษ ทั ในเครื อได้แก่ แ บรนด์
Provision จาหนายสิ นค้า อี เล็กทรอนิ คประเภทที วี และอุปกรณ์ สาหรับทีวีทุกประเภท และ
Duchess จาหน่ายเครื่ องใช้ไฟฟ้าในครัวขนาดเล็ก ประเภท เครื่ องชงกาแฟ เครื่ องบดเมล็ดกาแฟ
หรื อสิ นค้าประเภทอุปโภคบริ โภคต่างๆ เช่น กาแฟ ทั้งเมล็ดคัว่ และแคปซู น เป็ นบริ ษทั ดาเนิ น
กิจการประเภทผลิต ขายปลีก ขายส่ งสิ นค้าประเภท ทีว,ี อุปกรณ์ขาแขวนทีวี และเครื่ องชงกาแฟ
ปั จจุบนั บริ ษทั กาลังขยายตัวอย่างมากในธุ รกิจ เพราะเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพ แต่ราคาเพื่อคนไทย
จึงทาให้สินค้าที่จดั จาหน่ายจากแบรนด์ในเครื อ เป็ นที่รู้จกั และเป็ นที่ยอมรับต่อเนื่องเสมอมา
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 นค้าทุกชิ้นต้องมีคุณภาพก่อนส่ งถึงมือ
ลู กค้า การบริ การอย่างเต็มที่ และการทางานของพนักงานทุกคนได้ตรงตามหน้าที่ และตาม
ความชานาญของบุคลากรทุกคนในบริ ษทั
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ส่ วนใหญ่บริ ษทั จะเน้นการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใต้องค์กรใหญ่ ที่มีมาตรฐาน
ที่ลูกค้าสามารถไว้วางใจได้ เช่น Lazada และ Shopee โดยทางบริ ษทั ได้มีการบริ การหลังการ
ขายให้เป็ นอย่างดี และดูแลโดยช่างที่มีฝีมือ
ผลิตภัณฑ์ทางบริ ษทั ที่เป็ นทีวี เป็ นการนาเข้าอะไหล่จากประเทศจีน และนามาทาการ
ประกอบที่ประเทศไทย โดยมีโรงงานประกอบเป็ นของบริ ษทั เองอยูท่ ี่ จังหวัด สมุทรปราการ
ส่ วนตัวเครื่ องชงนั้นเป็ นการนาเข้าทั้งเซ็ ตจากประเทศจี น แต่อย่างไรก็ตาม สิ นค้าเครื่ องชง
กาแฟในนาม แบรนด์ Duchess ถือว่าเป็ นเครื่ องชงอันดับ1 ในไทย

รู ปภาพที่ 3.5 ตราสัญลักษณ์ (Logo) ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั (ทีว)ี

รู ปภาพที่ 3.6 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Provision
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รู ปภาพที่ 3.7 ตราสัญลักษณ์ (Logo) ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั (เครื่ องชงกาแฟ)

รู ปภาพที่ 3.8 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Duchess
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร

คุณสิทธิชัย เฉลิมธนาคม
ประธานกรรมการบริษทั
คุณนา้ ใส เฉลิมธนาคม
กรรมการบริษทั
นางสาวณัฐิมา อ่องวุฒิ
หัวหน้ าฝ่ ายกราฟฟิ ก
นางสาววีรวรรณ คุณสุ ทธิ์
นางสาวดารุณี ประจวบโชค
นักศึกษาสหกิจศึกษา

3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
● นางสาววีรวรรณ คุณสุ ทธิ์ (ตาแหน่งผูช้ ่วยฝ่ ายกราฟฟิ ก)
● นางสาวดารุ ณี ประจวบโชค (ตาแหน่งผูช้ ่วยฝ่ ายกราฟฟิ ก)

3.4.2 ลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายดาเนิ นโครงงานไดรับมอบหมายงาน
นอกเหนื อจากโครงงานคือ ทาหน้าที่ผชู ้ ่วยพี่เลี้ยงในการเปลี่ยนรู ปภาพข้อมูลตามเว็บไซต์ ลง
รู ปภาพและข้อมูลของสิ นค้าในเว็บไซต์ ที่ทางบริ ษทั ได้ลงขายไว้ เช่ น Lazada , Shopee , JD
เป็ นต้น ช่วยพี่นบั สต๊อกสิ นค้าในคลังสิ นค้าเพื่อที่มาลงสต๊อกในเว็บไซต์ คิดแพทเทิร์นคาตอบ
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เพื่อที่จะเอามาตอบลูกค้า เปลี่ยนรหัสสิ นค้าทั้งหมดที่มีของบริ ษทั ทั้งของ โปรวิชนั่ และ ดัชเชส
เพื่อเพิ่มทักษะรอบด้านของตัวเราเองการทางานที่แท้จริ งแล้วล้วนต้องมีการเข้าใจในระบบทุก
อย่างของบริ ษทั และการทางานที่แท้จริ ง
3.5 ชื่ อ สกุล และตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 ชื่อ สกุลพนักงานที่ปรึ กษา นางสาวณัฐิมา อ่องวุฒิ
3.5.2 ตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษากราฟฟิ ก

ภาพที่ 3.9 พนักงานที่ปรึ กษา
คุณ ณัฐิมา อ่องวุฒิ ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ ายงาน Graphic
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 – 31 สิ งหาคม 2561
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน และพัฒนาการของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโดยบ่ งตาม
ประเภทของรายงานที่นักศึกษาดาเนินงานดังนี้
3.7.1 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานสาหรับรายงานการปฏิบัติงานของสหิจศึกษา
ระยะเวลา
รายละเอียดการปฏิบัติงานสหกิจ
สั ปดาห์ ที่ 1 ประชุมกับนาย และ นายพาเดินดูการทางานของบริ ษทั เรี ยนรู ้งานเบื้องต้น
สั ปดาห์ ที่ 2 ฝึ กการถ่ายภาพ โดยได้รับมอบหมายให้ถ่ายภาพรี โมท และถ่ายงานแก้
สั ปดาห์ ที่ 3 เรี ยนรู ้พ้นื ฐานของการทางานของทุกสายงาน
สั ปดาห์ ที่ 4 ได้รับมอบหมายให้ดู VDO ใน Youtube เพื่อเป็ นแนวทางในการถ่าย VDO
สั ปดาห์ ที่ 5 ถ่ายภาพนิ่งเหยือกตีฟองนม , Wall Mount และถ่ายงานแก้ Wall Mount
สั ปดาห์ ที่ 6 ช่วยพี่ Graphic ถ่าย VDO เครื่ องชงกาแฟ ถ่ายแก้งาน VDO เครื่ องชงกาแฟ
สั ปดาห์ ที่ 7 Dicut รู ปภาพ Wall Mount ทุกรุ่ น และ Dicut รู ปภาพ TV
สั ปดาห์ ที่ 8 ถ่าย VDO Wall Mount ทุกรุ่ น
สั ปดาห์ ที่ 9 คัดเลือก VDO Wall Mount เพื่อนามาเรี ยบเรี ยงในการตัดต่อ VDO
สั ปดาห์ ที่ 10 ใส่ ราคาสิ นค้าในรู ปสิ นค้าที่ Dicut และ Retouch เสร็ จแล้วใน โปรแกรม
Photoshop
สั ปดาห์ ที่ 11 ได้รับมอบหมายให้ทา คาถามตอบ นาแพทเทิร์นที่ได้มาจากพี่เลี้ยงแล้วจัดใส่ ใน
โปรแกรม Adobe Illustrator
สั ปดาห์ ที่ 12 ได้รับมอบหมายให้ถ่ายภาพนิ่งสิ นค้า Duchess (เครื่ องชงกาแฟ) และทา Excel
รวบรวมสิ นค้า Wall Mount และข้อมูลของ Wall Mount
สั ปดาห์ ที่ 13 ได้รับมอบหมายงานให้นารู ปสิ นค้าลงขายใน WEB JD – TV , Wall Mount ,
Duchess ทุกตัว
สั ปดาห์ ที่ 14 ได้รับมอบหมายงานจากนายให้ช่วยพี่ๆนับสต๊อกสิ นค้าในคลังสิ นค้า
สั ปดาห์ ที่ 15 นับสต๊อกสิ นค้าในคลังสิ นค้า
สั ปดาห์ ที่ 16 ถ่ายภาพเซ็ตจาน - ชาม เซ็ต 6 ชิ้น , เซ็ต 12 ชิ้น , เซ็ต 24 ชิ้น
ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานสาหรับรายงานการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
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3.7.2 การเขียนขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานสาหรับการจัดทารายงานสหกิจศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
การนาเสนอหัวข้อ
รายงาน
การรวบรวมข้อมูล
เบื้องต้น
เสนอโครงร่ างการ
ทางานแก่พนักงานที่
ปรึ กษา
การปฏิบตั ิงานถ่ายภาพ
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

ตารางที่ 3.2 แสดงระยะเวลาและการพัฒนาของตัวรายงาน

X

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
3.8.1.2 กล้องถ่ายรู ป , VDO
3.8.2 อุปกรณ์ดา้ นซอฟต์แวร์
3.8.2.1 Microsoft Word 2016
3.8.2.2 Microsoft PowerPoint 2016

