บทที่ 3
รายละเอียดปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่อและที่ต้งั สถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ : บริ ษทั คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชัน่ อินเตอร์แนชัน่ แนล
จากัด
ที่ต้งั สถานประกอบการ : อาคารศรี เฟื่ องฟุ้ ง ชั้น 5
ถนน พระราม4 แขวงสีลม เขต บางรัก กทม. 10500

รู ปที่ 3.1 รู ปสัญลักษณ์ บริ ษทั คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชัน่ อินเตอร์แนชัน่ แนล จากัด

รู ปที่ 3.2 แผนที่ต้งั ของบริ ษทั คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชัน่ อินเตอร์แนชัน่ แนล จากัด
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ประวัตคิ วามเป็ นมา บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์ แนชั่นแนล จากัด
บริ ษทั คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชัน่ อินเตอร์แน ชัน่ แนล จากัด หรื อ ซีเอสซี (CSC)
คือหนึ่งในผูน้ าธุรกิจค้าปลีกสินค้า IT และ Smart Device ของเมืองไทย ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจ
ยาวนานกว่า 3 ทศวรรษ ภายใต้การนาของคุณ พิชยั นีรนาทโกมล ประธานกรรมการบริ หาร CSC ที่
มุ่งมัน่ สร้างบริ ษทั ฯ ให้เติบโตขึ้นและก้าวทันกระแสการ เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสาร
ของโลก ปัจจุบนั CSC มีเครื อข่ายร้านสาขามากกว่า 150 สาขาในห้างสรรพสินค้าชั้นนา ห้าง
ITMall และModern Trade ทุกพื้นที่ทวั่ ประเทศ พร้อมด้วยทีมงานขายมากกว่า 400 คน
ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าคือเป้ าหมายหลักของ CSC ดังนั้นบริ ษทั ฯ ไม่เพียงแต่จะ
ขยายจานวนร้านสาขาให้เข้าถึงลูกค้าได้มากยิง่ ขึ้น พร้อมกันนี้ได้จดั ตั้งศูนย์บริ การประจาภาค เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสินค้าในพื้นที่ ต่างจังหวัดให้ทวั่ ถึงและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น อีกทั้งยังมุ่งเน้น
พัฒนาคุณภาพบุคลากร และบริ การหลังการขาย ด้วยการฝึ กอบรมทักษะ ความรู้ และความสามารถ
ในด้านต่างๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สามารถบริ การลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ศักยภาพของ CSC เป็ นที่ยอมรับจากผูผ้ ลิตสินค้า IT และ Smart Device ใหญ่ของโลก
มากมาย อาทิ Asus, Acer, HP, Samsung, Dell, Toshiba, Lenovo, Nokia, HTC, Oppo, Vivo,
Huawei, Alcatel เป็ นต้น
CSC พร้อมก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 4 ด้วยความยิง่ ใหญ่ หลังได้บรรลุขอ้ ตกลงร่ วมกับสอง
บริ ษทั ยักษ์ใหญ่ของโลกไอที ได้แก่ บริ ษทั Intel Micro Electronics (Thailand), Ltd. และMicrosoft
(Thailand),Ltd. ในการพัฒนา Tablet ของ CSC โดยใช้ชื่อว่า CSC wisebook ซึ่งเป็ น Tablet บน
ระบบปฏิบตั ิการ Windows8.1 และใช้ Processor Intel Atom เครื่ องแรกของเมืองไทย ซึ่งเป็ นการ
ตอกย้าถึงศักยภาพของ CSC ได้เป็ นอย่างดี
ความมุ่งมัน่ ที่จะสร้างแบรนด์สินค้าของตัวเอง ยังเป็ นการแสดงวิสยั ทัศน์ที่จะก้าวขึ้นสู่การ
เป็ นผูน้ าของตลาดไอทีระดับสากล เมื่อเมืองไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรื อ AEC อย่าง
เป็ นทางการในปลายปี 2558 CSC ต้องการ สร้างทางเลือกให้แก่ผบู้ ริ โภคด้ วยสินค้าของคนไทยที่มี
มาตรฐานเทียบเท่าสินค้าแบรนด์ระดับโลก ในราคาที่คุม้ ค่า ทั้งยังช่วยสร้างภาพลักษณ์สินค้าแบ
รนด์ไทยให้กา้ วสู่ความเป็ นสากลมากยิง่ ขึ้นอีกด้วย

Chief Executive Officer
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Chief Operating Officer

Product
Sales & Whole & B2B

Chief Human Resources
Officer

Human Resource
R&D
InformationTechnology
Service

Chief Financial Officer
Account &Finance

Chief Business Development Officer
Business Development

Accounting
Finance
Stock & Logistic
Auditing

Business Development
Marketing

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์การ
โครงสร้ างขององค์กรมีดังต่อไปนี้
ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
1.กาหนดนโยบายคุณภาพและเป้ าหมายที่เป็ นรู ปธรรมให้กบั องค์กรในแต่ละปี ซึ่ง รวมถึง
เป้ าหมายการขายการผลิต ต้นทุนและการเงิน
2.ถ่ายทอดนโยบายคุณภาพและเป้ าหมายขององค์กรให้กบั ทุกแผนกที่เกี่ยวข้องได้นาไป
ปฏิบตั ิให้เป็ นรู ปธรรม
3.แต่งตั้งและกาหนดหน้าที่งานของแต่ละแผนกรวมทั้งผังงานโครงสร้างการบริ หารองค์กร
4.อานวยการให้การดาเนินงานและกิจกรรมต่างๆ
ของบริ ษทั ฯ ดาเนินไปให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบายคุณภาพและเป้ าหมายที่วางไว้
5.อานวยการและดาเนินการตรวจติดตามการนาระบบคุณภาพ ไปปฏิบตั ิในบริ ษทั ฯ เพื่อ
ดารงและรักษาระบบคุณภาพไว้ตลอดไป
6.ให้การสนับสนุนทางด้านทรัพยากรต่างๆ และสนับสนุนการฝึ กอบรมบุคลากรในแต่ละ
ระดับให้มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิผล
7.ดาเนินการให้มีการพัฒนาคุณภาพ และกระบวนการผลิตที่ใช้ในบริ ษทั ฯ ให้มี
ความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
8.ควบคุมค่าใช้จ่ายภายในโรงงาน
9.ดูแลและวางแผนการผลิตและขนส่งสินค้า
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10.ทาหน้าที่จดั การสินค้าด้านต่างๆ ทั้งเรื่ องการผลิตสินค้า คุณภาพของสินค้า รวมถึงเรื่ อง
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทางบริ ษทั
ประธานเจ้าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบัตกิ าร
1.ควบคุมการผลิตและควบคุมคุณภาพภายในโรงงาน
2. ดาเนินการวางแผนการผลิตร่ วมกับแผนกที่เกี่ยวข้องและประสานงานกับแผนกต่างๆ ใน
โรงงาน
3. ควบคุมการทางานของพนักงานให้ปฏิบตั ิงานตามวิธีการปฏิบตั ิงานของแต่ละการผลิต
ให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง
6. จัดทาแผนกาลังพลที่ใช้ในการผลิต
7. ควบคุมการฝึ กอบรมตามตาแหน่งหน้าที่งานของพนักงานแผนกผลิตและควบคุมการ
ประเมินผล
8. ทารายงานสรุ ปยอดการผลิตในแต่ละเดือนและจัดทาแผนเพื่อเพิ่มยอดการผลิต
หัวหน้าฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
1. ตรวจสอบรายชื่อพนักงานเข้า-ออก
2. ควบคุมลักษณะบุคคลของพนักงาน
3. คิดเงินค่าตอบแทนของพนักงานรายวันและรายเดือน
4. รับผิดชอบการประกันสังคมของพนักงานในบริ ษทั ฯ
5.จัดหาพนักงาน
6. ทาแผนการฝึ กอบรมประจาปี และฝึ กอบรมพนักงาน
7. ดูแลสวัสดิการของพนักงาน และตรวจสุขภาพพนักงาน

ประธานเจ้าหน้ าที่ฝ่ายการเงินบัญชีและการเงิน
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1.จัดสรรการเงินและกระแสเงินสดให้เป็ นไปตามนโยบายและแผนการดาเนินงานของ
บริ ษทั
2. ควบคุมดูแลการจัดซื้อวัตถุดิบ บรรจุภณ
ั ฑ์
3. วางแผนการจัดซื้อ ในเพียงพอต่อการใช้งานภายในบริ ษทั ฯ
4. ควบคุมการฝึ กอบรมตามตาแหน่งหน้าที่งานของพนักงานในฝ่ ายจัดซื้อและควบคุมการ
ประเมิน
5.ควบคุมและดูแลการจัดเก็บ รักษา และเบิกวัตถุดิบและอะไหล่ต่างๆ
หัวหน้ าเจ้าหน้ าที่พฒ
ั นาธุรกิจการพัฒนาธุรกิจ
1. ตรวจรับวัตถุดิบและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิตและสินค้าสาเร็ จรู ป
2. ประชุมกับผูจ้ ดั การทัว่ ไปในเรื่ องของระบบคุณภาพรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
5. ควบคุมกระบวนการกักกันสินค้าที่มีปัญหา และทาลาย
6. กาหนดหลักเกณฑ์ในการปล่อยสินค้าและควบคุมการปล่อยสินค้า
7. ควบคุมการฝึ กอบรมตามตาแหน่งหน้าที่งานของพนักงานในฝ่ ายวิเคราะห์และควบคุม
การประเมิน
ฝ่ ายขนส่ ง
1.จัดเก็บสินค้าและดูแลคุณภาพของสินค้าหลังการผลิต
2.ตรวจนับสต็อกสินค้าทุกวัน เปรี ยบเทียบจานวนสินค้ากับยอดการสัง่ ซื้อ ถ้าไม่พอต่อการ
สัง่ ซื้อต้องประสานงานกับฝ่ ายผลิต
3.รับผิดชอบและควบคุมการขนส่งสินค้า รวมถึงรายงานความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
1. นางสาวอรทัย พิมพ์ผ้งึ
แผนก พนักงานประชาสัมพันธ์และไอทีซพั พอร์ท
ลักษณะการทางาน แอดมินแอนดอร์ยทีวี ผลิตคู่มือพนักงาน เพื่อนาเสนอข้อมูล
ข่าวสารให้พนักงานรับรู้และเข้าใจง่ายขึ้น
2. นางสาวจิตราภรณ์ ทองกล่า
แผนก พนักงานแอดมินสินค้าในระบบซีเอสซี
ลักษณะการทางาน เขียนคอนเทรต์บนเว็บโฆษณาสินค้าไอที
3. นางสาวพรทิพย์ อภิรติพรพิมล
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แผนก พนักงานแอดมิน csc to home
ลักษณะการทางาน ดูแลหน้าเว็บไซต์ csc to home , ดูแลสต๊อกสินค้าในระบบสินค้า
ซีเอสซี
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานที่ปรึกษา
นางชัชวิลยั เส็งขา
แผนก งานประชาสัมพันธ์
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิ าน
ตั้งแต่วนั ที่ 22 พฤษภาคม 2560 - 1 กันยายน 2560
3.7 โครงงานฉบับนีผ้ ้จู ดั ทาได้ ดาเนินงานตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. กาหนดขอบเขตและวางแผนในการจัดทาโครงงาน
ทาการศึกษาแล ะเรี ยนรู้งานจากพนักงานที่ปรึ กษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงาน ที่
รับผิดชอบจากการปฏิบตั ิทาให้มองเห็นปัญหาเกี่ยวกับระบบ IT Support และการบันทึกข้อมูลที่ใช้
อยูจ่ ึงได้ปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงานที่ปรึ กษา เกี่ยวกับการปรับปรุ งระบบ โดยสร้าง
ระบบฐานข้อมูล IT Support ในโปรแกรม Adobe Flash CS6, Adobe lllustrator CS6, Adobe
premiere pro CC มาใช้ในการทางาน และ ทาการกาหนดหัวข้อโครงงานรวมทั้งวางแผนในการ
จัดทาโครงงาน
2. ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
ทาการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล จากตาราเอกสารต่างๆและ
อินเตอร์เน็ต รวมทั้งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับด้าน IT Support ที่ใช้ในปัจจุบนั และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
ระบบฐานข้อมูล IT Support ในโปรแกรม Adobe Flash CS6, Adobe lllustrator CS6, Adobe
premiere pro CC
3. การนาโปรแกรม Adobe Flash CS6, Adobe lllustrator CS6, Adobe premiere pro CC มา
ใช้ในการดาเนินงาน
นาโปรแกรม Adobe Flash CS6, Adobe lllustrator CS6, Adobe premiere pro CC มาใช้
ปฏิบตั ิงานจริ งโดยนามาใช้บนั ทึกข้อมูลใน 3 ส่วน คือ
- ตัวการ์ตูนเคลื่อนไหว
- สร้างตัวการ์ตูน
- สร้างวีดีโอพรี เซนต์งาน
4. การสรุ ปผลและการจัดทาโครงงาน
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ทาการประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อนามาสรุ ปผลการนา โปรแกรม Adobe Flash CS6,
Adobe lllustrator CS6, Adobe premiere pro CC มาใช้และจัดทาโครงงาน
3.8 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ ในการปฏิบัตงิ านสหกิจ
3.8.1 ผูพ้ ฒั นาระบบ
1.) ฮาร์ดแวร์
1.1) เครื่ องคอมพิวเตอร์รุ่น Asus K456U
- Intel Core i5 – 6200U
- RAM 4 GB
- NVIDIA Geforce(920M)
1.2) เครื่ องคอมพิวเตอร์รุ่น Acer E5-471 series
- Intel(R) Core(TM) i3-4030U
- RAM 4 GB
- NVIDA(R) Geforce(R) GT 820M
2.) ซอฟต์แวร์
2.1) Windows 7 64Bits
2.2) โปรแกรม Paint V.1703 (2017)
2.3) โปรแกรม Microsoft Office 2013
2.4) โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6
2.5) โปรแกรม Adobe lllustrator CS6
2.6) โปรแกรม Adobe Premiere Pro CC 2017
2.8.2 ผูใ้ ช้ระบบ
1.) ฮาร์ดแวร์
1.1) เครื่ องคอมพิวเตอร์รุ่น Asus K456U
- Intel Core i5 – 6200U
- RAM 4 GB
- NVIDIA Geforce(920M)
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2.) ซอฟต์แวร์
2.1) Windows 7 64Bits
2.2) โปรแกรม Paint V.1703 (2017)
2.3) โปรแกรม Microsoft Office 2013
2.4) โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6
2.5) โปรแกรม Adobe lllustrator CS6
2.6) โปรแกรม Adobe Premiere Pro CC 2017
2.7) โปรแกรม PDF Creator V.2.4.0
3.9 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินโครงงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
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1.กาหนดขอบเขตและวางแผนการในการจัดทา
โครงงาน
2.ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
3.การนาระบบ Excel มาใช้ในการดาเนินงาน
4.การสรุ ปผลโครงงาน

