บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั เนฟ พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด ตั้งที่อยู่ เลขที่ 716 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาหรุ เขต
บางพลัด จังหวัดกรุ งเทพมหานคร โทรศัพท์: 02 – 881 – 9008 โทรสาร: 02 – 881 - 9002

กระทรวงวัฒนธรรม

รู ปที่ 3.1 แผนที่ต้ งั ของบริ ษทั เนฟ พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด
3.2 ลักษณะการประกอบการ การผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั เนฟ พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิจทางด้านการเป็ นออแกไนท์ จัดบูธแล้ว
ติดต่อลูกค้ามาลงบูธ ส่ วนมากลูกค้าของบริ ษทั จะเป็ นพวกธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ที่กาลังขายบ้านหรื อ
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คอนโด รี สอร์ ทหรื อบริ ษทั ทัวร์ ที่ตอ้ งการประชาสัมพันธ์ในลูกค้าที่สนใจที่จะซื้ อบ้าน นอกจากนี้ ยงั มี
การให้เช่าป้ ายโฆษณาในจุดต่างๆ

รู ปที่ 3.2 แสดงบริ ษทั เนฟ พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

เจ้าของกิจการ

หัวหน้าฝ่ ายขาย

หัวหน้าฝ่ ายจัดแสดง
งาน

หัวหน้าฝ่ ายการบัญชี
การเงิน

หัวหน้าฝ่ าย
ประสานงาน

รู ปที่ 3.3 แสดงรู ปแบบการจัดองค์การและการบริ หารงานขององค์กร
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
นางสาวรุ จิลดา ผาริ วงษ์
ตาแหน่งงาน พนักงานธุรการบัญชี
ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
1. จัดทารายงานการซื้ อ – ขาย
2. ทาเอกสารแบบยืน่ ประกันสังคม
3. จัดทาสรุ ปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดาเนินกิจการของบริ ษทั
4. จัดทาใบเสนอราคา
5. กรอกแบบฟอร์ มเอกสารติดต่อกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
6. บันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์
7. จัดทาใบแจ้งหนี้ให้กบั ลูกค้า
8. ออกบูธเพื่อตรวจสอบความเรี ยบร้อยของการจัดบูธ และรับฟังปัญหาของลูกค้าเพื่อทา
การแก้ไข
3.5 ชื่อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
นางสาวธารทิพย์
อินทรสมบัติ

ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ ายการบัญชีการเงิน
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3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ตั้งแต่วนั ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 28 เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2558 รวม
ระยะเวลา 3 เดือน 17 วัน
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 รวบรวมข้ อมูลของโครงงาน
ผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาเกี่ ยวกับข้อมูลประวัติบริ ษทั การดาเนิ นงาน ลักษณะของสิ นค้าและ
บริ การหลังของบริ ษทั ลักษณะงานของพนักงานธุ รการบัญชี การจัดทาเอกสาร การสร้างแบบฟอร์ มใน
การติดต่อสื่ อสารกับหน่วยงานภายในและภายนอกบริ ษทั เทคนิคกระบวนการในการติดต่อลูกค้า
3.7.2 วิเคราะห์ ระบบงาน
เมื่ อ ผูจ้ ัด ท าได้รวบรวมข้อมู ล จากพนัก งานที่ เกี่ ย วข้อง เช่ น พนัก งานฝ่ ายบัญ ชี
พนักงานฝ่ ายขาย พนักงานฝ่ ายจัดซื้ อจากการสอบถาม และจากการปฏิ บตั ิงานจริ งแล้ว ผูจ้ ดั ทาจึงมา
วิเคราะห์เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบตั ิงานว่ามีปัญหาในการปฏิบตั ิงานอย่างไร
3.7.3 ออกแบบระบบงาน
ผูจ้ ดั ทามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทาขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของพนักงานธุ รการบัญชี
ในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ต่าง ๆ เช่น ด้านการผลิตเอกสาร การติดต่อประสานงานกับลูกค้า การกรอก
เอกสารแบบฟอร์ มต่างๆ การยืน่ แบบประกันสังคมและการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี ตามที่ได้
ศึกษามาจากการเรี ยนและการทบทวนวรรณกรรม
3.7.4 จัดทาหรือพัฒนาระบบ
ผูจ้ ดั ทาได้บนั ทึกขั้นตอนกระบวนการขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของพนักงานธุ รการบัญชีใน
การปฏิ บตั ิงานในหน้าที่ ต่าง ๆ เช่ น ด้านการผลิ ตเอกสาร การติ ดต่อประสานงานกับลู กค้า การกรอก
เอกสารแบบฟอร์ มต่างๆ การยื่นแบบประกันสังคมและการปฏิ บตั ิงานที่เกี่ ยวข้องกับงานบัญชี เพื่อให้
ง่ายต่อการลาดับขั้นตอนการปฏิบตั ิงานจริ ง
3.7.5 ทดสอบและสรุ ปผล
ผูจ้ ดั ทานาผลการบันทึกข้อมูลมาวิเคราะห์และดาเนินการตามวัตถุประสงค์การศึกษา
3.7.6 จัดทาเอกสาร
ผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาแนวทางการเขี ยนรายงานสหกิ จศึกษา แล้วนามาเขียนเป็ นความเรี ยง
จัดทารู ปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อเสนอต่อภาควิชา
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3.7.7 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.รวบรวมข้อมูลของโครงงาน
2.วิเคราะห์ระบบงาน
3.ออกแบบระบบงาน
4.จัดทาหรื อพัฒนาระบบ
5.ทดสอบและสรุ ปผล
6.จัดทาเอกสาร

พ.ค. 58

มิ.ย. 58

ก.ค. 58

ส.ค. 58

3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการดาเนินงาน
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์
2. กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล
3. แบบบันทึกข้อมูลการปฏิบตั ิงานด้านการผลิตเอกสาร การติดต่อประสานงานกับลูกค้า การ
กรอกเอกสารแบบฟอร์ มต่างๆ การยืน่ แบบประกันสังคมและการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี

