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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
สถานทีป่ ระกอบการ บริ ษทั โอเวอร์ ซี เน็ตเวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
ทีต่ ้งั 423 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 65
แขวงบางบาหรุ เขตบางพลัด กรุ งเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์
024340257

รู ปที่ 3.1: แผนทีต่ ้งั บริษัท โอเวอร์ ซี เน็ตเวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
บริ ษทั โอเวอร์ ซี เน็ตเวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด. [ออนไลน์]
https://plus.google.com/109209613108758632414/ . (30 กรกฎาคม 2557)
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โครงสร้ างผังบริษัท
ADVISOR
COMMITTEE
คณะกรรมการที่ปรึ กษา

MANAGING
DIRECTR

กรรมการผูจ้ ดั การ

GENERALCLERK

พนักงานทัว่ ไป

SAFETY OFFICER

เจ้าหน้าที่ความปลอกภัย

CONSRUCTION
CABLE

สายก่อสร้าง

STORE

ร้านค้า

SUPERVISOR

ผูค้ วบคุมงาน

FOREMAN LINE1

FOREMAN LINE 2

FOREMAN LINE 1

FOREMAN LINE 2

แบบฟอร์มบรรทัด1

แบบฟอร์มบรรทัด2

คนยืนประกบที1่

คนยืนประกบที2่

รู ปที่ 3.2 : โครงสร้ างผังบริษัท โอเวอร์ ซี เน็ตเวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
ในการพัฒนาบริ ษทั เราจะทาการกาหนดเป้ าหมายและวางแผนไว้ล่างหน้า เพื่อให้การ
พัฒนาบริ ษทั มีแนวทางที่ชดั เจน เรื่ องหลักๆ นั้นประกอบด้วย
3.2.1 กาหนดวัตถุประสงค์การขายของบริ ษทั เพื่อให้เห็นภาพที่ชดั เจนว่า บริ ษทั ต้องการ
นาเสนอการขาย โดยมีวตั ถุประสงค์อย่างไร
3.2.2 กาหนดกลุ่มลูกค้าเป้ ามาย เพื่อจะได้รู้วา่ ลูกค้าเป้ าหมายของเราคือใคร และจะได้
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้ าหมายให้ได้มากที่สุด
3.2.3 เตรี ยมแหล่งข้อมูล ข้อมูลคือสาระสาคัญต่อการขาย เราต้องรู ้วา่ จาเป็ นต้องใช้ขอั มูล
จากแหล่งใดบ้าง และข้อมูลอะไรบ้าง ในการเข้าพบลูกค้าแต่ละราย
3.2.4 การเตรี ยมทักษะบุคลากรของ บริ ษทั การขาย ต้องอาศัยทักษะหลายๆ ด้าน เช่น การ
เตรี ยมข้อมูล การเข้าพบลูกค้า การเสนอขายสิ นค้า และการดูแลบริ การหลังการขาย เป็ นต้น
3.2.5
การเตรี ยมทรัพยากรต่างๆ ที่จาเป็ นของการขาย โดยมีบุคลากรจัดทาข้อมูลต่างๆ ใน
การจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอการขาย
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
ความสาคัญของการจัดองค์ กร
องค์กรเป็ นที่รวมของคนและเป็ นที่รวมของงานต่างๆ
เพื่อให้พนักงานขององค์การ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มความสามารถ จึงจาเป็ นต้องจัดแบ่งหน้าที่การงานกันทา และมอบอานาจให้
รับผิดชอบตามความสามารถและความถนัด ถ้าเป็ นองค์การขนาดใหญ่และมีคนมาก ก็จะต้องจัด
หมวดหมู่ของงานที่เป็ นอย่างเดียวกันหรื อใกล้เคียงกันมารวมเข้าด้วยกันเรี ยกว่า ฝ่ ายหรื อแผนกงาน
แล้วจัดให้คนที่มีความสามารถในงานนั้นๆ มาปฏิบตั ิงานรวมกัน และตั้งหัวหน้าขึ้นรับผิดชอบ
ควบคุม การจัดองค์กรมีความจาเป็ นและก่อให้เกิดประโยชน์ดงั นี้
1. ประโยชน์ ต่อองค์ กร
1.1 การจัดโครงสร้างองค์การที่ดีและเหมาะส มจะทาให้องค์การบรรลุวตั ถุประสงค์และ
เจริ ญก้าวหน้า
1.2 ทาให้งานไม่ซ้ าซ้อน ไม่มีแผนกงานมากเกินไป เป็ นการประหยัดต้นทุนไปด้วย
1.3 องค์การสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ง่ายๆ ตามความจาเป็ น
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2. ประโยชน์ ต่อผู้บริหาร
2.1 การบริ หารงานง่าย สะดวก รู ้วา่ ใครรับผิดชอบอะไร มีหน้าที่ทาอะไร
2.2 แก้ปัญหาการท างานซ้ าซ้อนได้ง่าย
2.3 ทาให้งานไม่คงั่ ค้าง ณ จุดใด สามารถติดตามแก้ไขได้ง่าย
2.4 การมอบอานาจทาได้ง่าย ขจัดปั ญหาการเกี่ยงกันทางานหรื อปัดความรับผิดชอบ
3. ประโยชน์ ต่อผู้ปฏิบัติงาน
3.1 ทาให้รู้อานาจหน้าที่และขอบข่ายการท างานของตนว่ามีเพียงใด
3.2 การแบ่งงานให้พนักงานอย่างเหมาะสม ช่วยให้พนักงานไม่รู้สึกว่างานมากหรื อน้อย
เกินไป
3.3 เมื่อพนักงานรู ้อานาจหน้าที่และขอบเขตงานของตนย่อมก่อให้เกิดความคิดริ เริ่ มในการ
ทางาน
3.4 พนักงานเข้าใจความสัมพันธ์ของตนต่อฝ่ ายอื่นๆ ทาให้สามารถติดต่อกันได้ดียงิ่ ขึ้น
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ผูช้ ่วยพนักงานฝ่ ายบริ การ
3.5 ชื่อและตาแหน่ งพนักงานทีป่ รึกษา
นาย สุ รเดช กล่อมขาว
ตาแหน่ง ผูบ้ ริ หาร
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
เริ่ มต้นการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557 สิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิงานสหกิจ
ศึกษาวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ตารางที่

3.1 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ

ปี พ.ศ.2557
มี.ค

1.รวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูลของโครงงาน
2.วิเคราะห์ระบบงาน
3.ออกแบบระบบงาน
4.จัดทาหรื อพัฒนาระบบ
5. สรุ ปผล
6.จัดเตรี ยมเอกสาร
7.ระยะเวลาในการดาเนินงาน

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

