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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ

รู ปที่ 3.1 รู ปสัญลักษณ์ของบริ ษทั
ที่มา www.cct-group.com
ชื่อ
ที่ต้ งั

บริ ษทั ซี.ซี.ที เอ็กเพรส จากัด
240/26 ซอยรัชดาภิ เษก 18 ถนนรั ชดาภิ เษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10320
ติดต่อ
02-649-6499
Website
www.cct-group.com
3.2 ลักษณะการให้ บริการ
- บริ การจัดทาทริ ปทัวร์ ภายในประเทศและ ต่างประเทศ
- บริ การจองที่พกั ร้านอาหาร กีฬา สปา และรี สอร์ท
- ขายโปรแกรมทัวร์ภายในประเทศและต่างประเทศ
3.3 รูปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารขององค์ กร
ซีซีที กรุ๊ ป ก่อตั้งขึ้นในปี พ. ศ. 2534 ในฐานะผูป้ ระกอบการทัวร์ ขาเข้าแห่ งแรกที่มุ่งเน้นตลาด
จีน ซี ซีที กรุ๊ ป เริ่ มต้นสานักงานตัวแทนขายในปั กกิ่งในปี พ. ศ. 2539 และขยายไปยังเซี่ ยงไฮ้ กวางเจา
และคุนหมิง ในปี 2546 กลุ่มบริ ษทั ลงทุนในธุรกิจโรงแรมและรี สอร์ทเพื่อสนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยว
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ในปั จจุบนั ซี ซีที กรุ๊ ป เป็ นเจ้าของโรงแรมระดับ 5 ดาวระดับโลก 2 แห่ ง คือ เดอะ เวสทิน สิ ริ
เบย์ รี สอร์ ท แอนด์ สปาภูเก็ต และ การ์ เด้น คลิฟ รี สอร์ ท แอนด์ สปาพัทยา และดาเนิ นธุ รกิจด้านการ
ท่องเที่ยวหลายแห่งทั้งขาเข้าและขาออก
ในปี 2014 กลุ่ม บริ ษทั ได้ให้บริ การแก่นกั ท่องเที่ยวชาวจีนกว่า 100,000 คนและผูโ้ ดยสารขา
ออกมากกว่า 30,000 ราย ซี ซีที กรุ๊ ป เปิ ดสาขาใหม่ของธุรกิจท่องเที่ยวเช่นการเดินทางเพื่อสุ ขภาพและ
การเล่นกอล์ฟและพักผ่อนหย่อนใจ
ด้วยพันธมิตรอุตสาหกรรม ซี ซีที กรุ๊ ป ได้รับความไว้วางใจและสามารถรักษาสัญญากับคู่คา้
ทางธุรกิจเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันและให้บริ การที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย

รู ปที่ 3.2 นายชิษณุพงศ์ ศรี สันติสุข ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ตาแหน่งที่นกั ศึกษารับผิดชอบ
: แผนกไมค์2 และกอล์ฟ
ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย : หาข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรม และ ร้านอาหาร
ระยะเวลาในการทางาน
: ช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 18.00 น.
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รู ปที่ 3.3 นายศรเทพ แซ่ยา่ ง ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ตาแหน่งที่นกั ศึกษารับผิดชอบ
: แผนกพีอีเค
ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย : หาข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรม และ ร้านอาหาร
ระยะเวลาในการทางาน
: ช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 18.00 น.
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งของพนักงานที่ปรึกษา

รู ปที่ 3.4 นายชัยกิจ คงสกนธ์
ชื่อพนักงานที่ปรึ กษา
ตาแหน่งพนักงานที่ปรึ กษา

: ชัยกิจ คงสกนธ์
: ผูจ้ ดั การ

31
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัตงิ าน
เริ่ มปฏิบตั ิงาน
: 8 มกราคม 2561
สิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิงาน
: 30 เมษายน 2561
3.7 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เป็ นเวลาทั้งหมด 17 สัปดาห์
ปฏิบตั ิงานเวลา 9:00 น. ถึง 18:00 น. เป็ นเวลา 9 ชัว่ โมง รวมเวลาพัก 1ชัว่ โมง
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. วางแผน
2.สารวจปัญหาและวิธีแก้ไข
4. รวบรวมข้อมูล
5. สรุ ปข้อมูล
6. จัดทาเอกสาร

มกราคม 61

กุมภาพันธ์ 61

มีนาคม 61

เมษายน 61

ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
รายละเอียดของอุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้ในการจัดทาโครงงาน คณะผูจ้ ดั ทาได้แบ่งเป็ น 2
ส่ วน ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์
ฮาร์ดแวร์
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์ (Computer)
2. กล้องถ่ายรู ป (Camera)
3. เครื่ องปริ้ นเตอร์ (Printer)
ซอฟต์แวร์
1. โปรแกรม Microsoft Word

