บทที่ 1
ข้ อมูลเกีย่ วกับสถานประกอบการ
บริ ษทั เวิลด์ ไอที เอ็นจิเนี ยริ่ ง จากัด เป็ นบริ ษทั ที่มีบริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่ น
การพัฒนาเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ การบริ การด้าน E-marketing และการฝึ กอบรมในด้าน SEO
(Search Engine Optimization) และ PHP เป็ นต้น
1.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ที่ต้ งั
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

: บริ ษทั เวิลด์ ไอที เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
: World IT Engineering Co., Ltd
: 460 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
:
:
:
:

10900
02-938-1964
02-938-9420 (auto)
chakri@worldit2007.com
http://www.worldit2007.com

รู ปที่ 1.1 แผนที่ต้ งั บริ ษทั
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1.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั เวิลด์ ไอที เอ็นจิเนียริ่ ง จากัดได้มีการให้บริ การ แบ่งเป็ น 3 ด้าน ดังต่อไปนี้
1.2.1 การให้บริ การด้าน E-marketing

รู ปที่ 1.2 แสดงบริ การด้าน E-marketing
การบริ การด้าน E-marketing ของบริ ษทั เวิลด์ ไอที เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด ได้แบ่งออกเป็ น 3
ส่ วน ตามรู ปที่ 1.2 ดังนี้
1) SEO (Search Engine Optimization) เป็ นบริ การที่ทาการโปรโมทเว็บไซต์ของลูกค้า
ซึ่ งในการโปรโมท ควรเป็ นการส่ งเสริ ม (Promote) เว็บไซต์ของลูกค้า คือการทาให้เว็บไซต์ของ
ลูกค้าสามารถถูกค้นพบในอันดับต้นๆของ Search Engine เช่น Google , Yahoo , MSN, Ask.com
เป็ นต้น
2) SEM (Search Engine Marketing) เป็ นบริ การที่ทาการโปรโมทเว็บในรู ปแบบของ
pay per click หมายถึง การลงป้ ายโฆษณาบนเว็บ Search engine เช่น Google , Yahoo ซึ่ งจะเป็ นการ
ลงโฆษณาผ่าน PPC Campaign ของ Search engine ต่างๆเช่น Adwords ของ Google หรื อ Yahoo!
Search Marketing หรื อ MSN Adcenter ของ MSN
3) Web Analysis เป็ นบริ การพิเศษที่ แถมให้ก ับลู กค้าที่ ใช้บริ การโปรโมทเว็บไซต์
บริ การ E-marketing SEO หรื อ SEM กับทางบริ ษทั โดยบริ การWeb Analysis จะเป็ นการวัดผลการ
ลงโฆษณา ว่า หากลงไปแล้ว ผลตอบรับที่ได้จะออกมาเป็ นอย่างไร
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1.2.2 การให้บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รู ปที่ 1.3 แสดงบริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบริ ษทั เวิลด์ ไอที เอ็นจิเนี ยริ่ ง จากัด ได้มีการ
ให้บริ การด้าน Web programming, Database Optimization และมีผเู ้ ชี่ ยวชาญค่อยให้บริ การให้
คาปรึ กษา เกี่ยวกับการบริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่ น SEO, PHP, MySQL โดยได้มีการ
อธิ บายรายละเอียดการบริ การต่างๆตามรู ปที่ 1.3 ดังนี้
-Web Application เป็ นการรับท าเว็บไซต์ ซึ่ งเป็ นบริ การที่จะสร้ างระบบ และเขี ย น
โปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า โดยบริ ษทั เวิลด์ ไอที เอ็นจิเนี ยริ่ ง จากัด มีโปรแกรมที่สร้าง
เก็บไว้ ทาเป็ น module จานวนมาก เช่น E-commerce ระบบสมัครสมาชิกระบบจองทัวร์ ระบบจอง
ห้องพักระบบหลังร้านระบบ CRM ระบบ Report ข้อมูลและระบบแนะนาการท่องเที่ยว
-Database Optimization เป็ นบริ การในการวางระบบฐานข้อมูล Optimize ระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่
- Consult เป็ นการให้คาปรึ กษาในด้าน Web Application การวางระบบ, การเขียน
โปรแกรมโดยภาษา PHP, แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ (แก้ Bug) ที่ปรึ กษาการตลาดออนไลน์
การโปรโมทเว็บไซต์,ให้คาปรึ กษาด้าน E-marketing การทาโฆษณาเว็บไซต์บน Search Engine
ผ่านทาง PPC campaign เช่น Adwords , Adcenter

4
1.2.3 รับเปิ ดสอน หรื อ อบรมเขียนโปรแกรม ซึ่ งจะมีหลักสู ตรต่างๆ ดังนี้
- หลักสู ตร PHP & MySQL
- หลักสู ตร SEO
- หลักสู ตรเว็บสาเร็ จรู ป

รู ปที่ 1.4 ตัวอย่างลูกค้าของบริ ษทั
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1.3 รู ปแบบการจัดการองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
ผูจ้ ดั การ
คุณจักรี บุณยนฤธี

รองผูจ้ ดั การ

รองผูจ้ ดั การ

คุณเสริ มรัฐ ไชยคุณ

คุณสายันห์ เครื อคา
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
คุณปาริ ฉตั ร

สี ลา

โปรแกรมเมอร์

โปรแกรมเมอร์

กราฟิ กดีไซน์

คุณเจษฎา มาลากุล ณ อยุธยา

คุณวงศกร ม่วงเมืองมงคล

คุณธนวันต์ เลิศพานิช

รู ปที่ 1.5 แผนผังโครงสร้างขององค์กร
จากรู ปที่ 1.5 บริ ษทั เวิลด์ ไอที เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด มีบุคลากรและการดารงตาแหน่งต่างๆภายใน
บริ ษทั ดังต่อไปนี้
1.คุณจักรี

บุณยนฤธี

ตาแหน่ง

ผูจ้ ดั การ

2.คุณเสริ มรัฐ ไชยคุณ

ตาแหน่ง

ผูจ้ ดั การ

3.คุณสายัณห์

ตาแหน่ง

ผูจ้ ดั การ

4.คุณปาริ ฉตั ร สี ลา

ตาแหน่ง

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ,ธุรการ

5.คุณเจษฎา

มาลากุล ณ อยุธยา

ตาแหน่ง

โปรแกรมเมอร์

6.คุณวงศกร

ม่วงเมืองมงคล

ตาแหน่ง

โปรแกรมเมอร์

7.คุณธนวันต์ เลิศพานิชพันธุ์

ตาแหน่ง

กราฟิ กดีไซน์

เครื อคา
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เมื่อปี พ.ศ.2550 บริ ษทั เวิลด์ ไอที เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้าน
บาท ภายใต้การรวมตัวของโปรแกรมเมอร์ ที่ ความชานาญ และมี ประสบการณ์ จากการท างาน
ร่ วมกับบริ ษทั ชั้นนาในประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายร่ วมกันคือ “ ต้องการจะผลักดันธุ รกิจบนโลก
อินเทอร์ เน็ต ให้มีความเจริ ญเติบโต ” ซึ่ งสามารถมัน่ ใจได้วา่ มีความสามารถในการที่จะให้ธุรกิ จ
เติบโตบนโลกอินเตอร์ เน็ตได้อย่างเป็ นที่น่าพึ่งพอใจในส่ วนบริ การหลักของบริ ษทั ได้แก่ รับพัฒนา
โปรแกรม พัฒนาเว็บสาเร็ จรู ป เช่น ระบบตะกร้าสิ นค้า ระบบจองทัวร์ ระบบจัดการสมาชิก ระบบ
Galleryไปจนถึงการจัดข้อมูลที่ซบั ซ้อนมาก
เมื่อบริ ษทั เปิ ดทางานมาได้ครึ่ งปี ทางหุ ้นส่ วนได้มีการลงกันว่า จะขยายบริ ษทั โดยเพิ่มการ
รับบริ การด้าน E-marketing เพราะการบริ การด้านนี้กาลังมีความต้องการด้านการตลาดมากขึ้นจึงได้
มีการเพิ่มการบริ การด้าน E-marketing เข้ามา ด้วยการบริ การด้าน E – marketing เป็ นบริ การที่เพิ่ม
ขึ้นมาเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการทางธุ รกิจในปั จจุบนั โดยอินเทอร์ เน็ตเป็ นสื่ อกลางในการใช้
เป็ นการประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มยอดขาย บริ ษทั เวิลด์ ไอที เอ็นจิเนี ยริ่ ง จากัด ได้มีการเจาะตลาด
โดยได้ให้บริ การด้าน Search Engine Optimization หรื อที่เรี ยกว่า SEO เพิ่มเติมขึ้นมา เพื่อให้
เว็บไซต์ของลูกค้าถูกค้นพบมาขึ้นบนหน้าของ Search Engine ต่างๆ เช่น Google, Yahoo, Bing ,
Baid U เป็ นต้น และล่าสุ ดทางบริ ษทั เวิลด์ ไอที เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด ได้มีการเพิ่มเติมบริ การใหม่เข้ามา
คือ Social Media Marketing ซึ งเป็ นการเน้นการทาตลาดบน Social Network เช่น Facebook.com
ซึ่ งจะทาการบริ การ โดยให้บริ การในการดูแล Fanpage พร้ อมกับดูผลงานได้จาก Fanpage ของ
World IT Engineering ที่มีสมาชิกมากที่สุดในกลุ่มบริ ษทั ที่ให้บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ไป
ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ใน
ตาแหน่งโปรแกรมเมอร์ (Programmer) ฝ่ าย Web Development โดยงานที่รับผิดชอบมีดงั นี้
- จัดทาระบบจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาฝึ กงานที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแลและรับผิดชอบปรับปรุ ง (Update) บล็อก (Blog) คุณภาพคนละ 2 บล็อก
- โปรโมทเว็บไซต์ที่รับผิดชอบ ตามกระบวนการ SEO
- เขียนบทความเพื่อส่ งเสริ มคียเ์ วิร์ด,ค้นคา(Keyword) SEO ในเว็บไซต์ที่ได้รับมอบหมาย
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- ออกแบบกราฟิ กให้กบั facebook fanpage ของลูกค้า
- งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ
1.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
1.5.1 พนักงานที่ปรึ กษา
1.ชื่อ – นามสกุล

:

คุณปาริ ฉตั ร สี ลา (พี่หนิง)

ตาแหน่ง

:

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ,ธุรการ

เบอร์โทร

:

02-938-1964

E-mail

:

contact@worldit2007.com

2. ชื่อ – นามสกุล

:

คุณวงศกร ม่วงเมืองมงคล (พี่รุท)

ตาแหน่ง

:

โปรแกรมเมอร์

เบอร์โทร

:

02-938-1964

E-mail

:

-

3. ชื่อ – นามสกุล

:

คุณเจษฎามาลากุล ณ อยุธยา (พี่เม)

ตาแหน่ง

:

โปรแกรมเมอร์

เบอร์โทร

:

02-938-1964

E-mail

:

-

1.5.2 ผูท้ ี่ทาหน้าที่ประเมินผลแทนพนักงานที่ปรึ กษา
คุณจักรี บุณยนฤธี

ตาแหน่ง

ผูจ้ ดั การ

1.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
เริ่ มเข้ามาปฏิบตั ิงานที่ บริ ษทั เวิลด์ ไอที เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด ตั้งแต่วนั ที่ 17 มิถุนายน 2556
ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2556

