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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
ชื่ อ: บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จําก ัด (มหาชน)
CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED

รู ปที่ 3.1 สัญลักษณ์ บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จําก ัด (มหาชน)
ที่ต้งั : 102/2 ถนน พุทธมณฑล สาย 2 แขวง บางแคเหนือ เขต บางแค
โทร: 02-1048817

รู ปที่ 3.2 สัญลักษณ์ บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จําก ัด (มหาชน)
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3.2 ลักษณะการประกอบการ / การให้ บริการหลักขององค์ กร
3.2.1.ดําเนินการปฏิรูปองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพพร้อมสนับสนุนภาครัฐในการ
ให้บริ การดิจิทลั ของประเทศ
3.2.2. พัฒนาและสรรหาบริ การด้านดิจิทลั และโทรคมนาคม โดยนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ สนองตอบต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
3.2.3.ขยายฐานผูใ้ ช้บริ การอย่างต่อเนื่ อง และมอบประสบการณ์ที่ดีให้ก ับผูใ้ ช้บริ การ
3.2.4.สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมก ับผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ตลอดจนการ
ดําเนินงานเพื่อสนับสนุ นนโยบายของรัฐบาล และใส่ใจต่อสังคม

วิสัยทัศน์ ขององค์ กร
เป็ นผูใ้ ห้บริ การดิจิทลั และโทรคมนาคมชั้นนําของชาติ

ประเภทธุรกิจ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมและให้บริ การทางด้าน โทรคมนาคม ทุกลักษณะ ทุ กประเภท
รวมถึงกิจการ ที่ต่อเนื่องหรื อใกล้เคียงกนั เป็ นประโยชน์แก่การประกอบกิจการ โทรคมนาคม และ
ให้บริ การทางด้านโทรคมนาคมดังกล่าวทั้งใน ประเทศ ระหว่างประเทศ และนอกประเทศ
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3.3 รูปแบบการจัดการองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
“แผนผังโครงสร้ างแผนกของบริษทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)”

นางประภา มุณีวงษ์วีระ
(ผูจ้ ดั การส่วนงานบริ การลูกค้า 5)

นางสาว พัชรนันท์ ติวาเจริ ญ
(พนักงานปฏิบตั ิการโทรคมนาคม 7)

นางสาว สุนทรี แพทอง
(พนักงานปฏิบตั ิการโทรคมนาคม 7)
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นางสาว วิไลลักษณ์ พรหมประเทศ
(พนักงานปฏิบตั ิการโทรคมนาคม 6)

นาย ภักดี แถวกระต่าย
(พนักงานพาณิ ชย์ 4)

3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
ผูจ้ ดั ทําได้ปฏิบตั ิงานและได้มอบหมายหน้าที่โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.4.1. สอบถามความต้องการของลูกค้า
3.4.2. ให้ขอ้ มูลลูกค้าเกีย่ วก ับการใช้บตั รโทรศัพท์ระหว่างประเทศเพื่อ ให้ลูกค้าทราบ
ขั้นตอนและวิธีการใช้งานบัตร
3.4.3. ในกรณี ที่ลูกค้าไม่ทราบรหัสประเทศสามารถสอบถามข้อมูลจากพนักงานได้
3.4.4. ให้ขอ้ มูลเกีย่ วก ับการยกเลิกการใช้บตั รโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
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3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานที่ปรึกษา

นางสาว พัชรนันท์ ติวาเจริ ญ
(พนักงานปฏิบตั ิการโทรคมนาคม 7)

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิ
วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1. วางแผน
ศึกษาข้อมูลเกีย่ วก ับการทําโครงงาน จากนั้นนํา มาวิเคราะห์หัวข้อเรื่ อโครงงาน
3.7.2. ก ําหนดขอบเขตของโครงงาน
ก ําหนดระยะเวลาทําโครงงาน และสืบค้นคว้าข้อมูล
3.7.3. คัดเลือกข้อมูลและเรื่ องที่จะทําโครงงาน
ค้นหาข้อมูลเกีย่ วก ับโครงงาน เช่น ข้อมูล บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จําก ัด (มหาชน) ข้อมูลเกีย่ วก ับ
การใช้บตั รโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
3.7.4 ก ําหนดหัวข้อโตรงงาน
ตั้งชื่อหัวข้อโครงงาน การอธิบายการใช้บตั รโทรศัพท์ระหว่างประเทศเป็ นภาษาอังกฤษผ่านVideo
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3.7.5 ปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงานที่ปรึ กษา
สอบถามความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงานที่ปรึ กษา
3.7.6 รวบรวมข้อมูลโครงงาน
3.7.7 คัดกรองข้อมูล
3.7.8 ตรวจสอบความถูกต้อง
3.7.9 เรี ยบเรี ยงเป็ นรู ปเล่ม
นําข้อมูลที่ ท้ งั หมดมาจัดทําเป็ นรู ปเล่ม
3.7.10 นําเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจสอบและแก ้ไข
นํารู ปเล่มโครงงานที่ สมบู รณ์แล้วให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้องและความเรี ยบร้อย
ขั้นตอนการดําดนินงาน
1.วางแผน

พ.ค

มิ.ย

2.ก ําหนดขอบเขตของโครงงาน
3.คัดเลือกข้อมูลและเรื่ องโครงงาน
4.ก ําหนดหัวข้อโตรงงาน
5.ปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาและ
พนักงานที่ปรึ กษา
6.รวบรวมข้อมูลโครงงาน
7.คัดกรองข้อมูล
8.ตรวจสอบความถูกต้อง
9.เรี ยบเรี ยงเป็ นรู ปเล่ม
10.นําเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อ
ตรวจสอบและแก ้ไข
ตารางที่ 3.7 แสดงระยะเวลาในการดําเนิ นงาน

ก.ค

ส.ค
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้
3.8.1 ฮาร์ ดแวร์
- คอมพิวเตอร์ และ Notebook
- กล้องถ่ายรู ปโทรศัพท์มือถือ
3.8.2 ซอฟแวร์
- Microsoft Word 2013
- Microsoft PowerPoint 2013

