บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่ อและที่ต้งั สถานประกอบการ
3.1.1 ชื่ อสถานประกอบการ

บริ ษทั ห้างหุน้ ส่ วน จากัด CH&P PRODUCTION

3.1.2 ที่ต้งั สถานประกอบการ

18 ซอยนราธิ วาสราชนคริ นทร์ 14 ถนนนราธิ วาสราชนคริ นทร์

แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร จังหวัด กรุ งเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
3.1.3 เบอร์ โทรศัพท์

02-6762791-2 แฟกซ์ 02-6762793

รูปที่ 3.1 แสดงแผนทีต่ ้งั ของบริษัทห้ างหุ้นส่ วน จากัด CH&P PRODUCTION

.
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รูปที่ 3.2 แสดงบริเวณด้ านหน้ าของบริษัทห้ างหุ้นส่ วน จากัด CH&P PRODUCTION

รูปที่ 3.3 แสดงตราสั ญลักษณ์ (LOGO) ของบริษัทห้ างหุ้นส่ วน จากัด CH&P PRODUCTION
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3.2 ประวัติสถานประกอบการ
ประวัติสถานประกอบการห้างหุ ้นส่ วนบริ ษทั CH&P PRODUCTION ได้ริเริ่ มดาเนิ นการ
จากทารายการโทรทัศน์ช่อง 5 ในปี พ.ศ.2541 ดาเนิ นธุ รกิจการให้บริ การโทรทัศน์เกี่ยวกับการผลิต
รายการและขายเวลาในช่อง 5 และรับผลิต PRODUCTION เช่น SCOOP สปอตโฆษณาและ VDO
PRESENT และในปี พ.ศ.2549 ห้างหุน้ ส่ วนบริ ษทั CH&P PRODUCTION จึงได้ขยายกิจการจากสาย
งานผลิตโทรทัศน์มาเพิ่มงานอีเว้นท์อีกสายงานเพื่อให้เกิดการครบวงจรในกิจการ
โดยปั จจุบนั ห้างหุ น้ ส่ วนบริ ษทั CH&P PRODUCTION เป็ นกลุ่มธุรกิจ SME ตลอดระยะการ
ทางานที่ ผ่านมายาวนานมากกว่า 15 ปี และมี ความเชี่ ยวชาญในด้าน PRODUCTION และ EVENT
รวมถึงการนาเสนอรู ปแบบที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคอย่างเต็มรู ปแบบ
และเต็มเปี่ ยมไปด้วยคุณภาพ
ผูก้ ่อตั้ง นาย ชัยชาญ ทองอินทร์

( หุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ )

ผูก้ ่อตั้ง นาย ไพบูลย์ เลิศมงคลสมโชค

( หุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ )

มีคาขวัญว่า “ อยากมีมุมมองใหม่ ๆ ต้อง CH&P “
3.2.1 ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั แิ ละการให้ บริการ
ห้ างหุ ้ น ส่ ว นบริ ษ ัท CH&P PRODUCTION เปิ ดด าเนิ น การในปี 2541 มี ก ารท า
รายการโทรทั ศ น์ ช่ อ ง 5 และได้ มี ก ารเติ บ โตจนมาถึ ง ปี 2549 ห้ า งหุ ้ น ส่ วนบริ ษั ท CH&P
PRODUCTION ได้เล็งเห็นถึงความสามารถในบริ ษทั เกี่ยวกับสายงานด้านอีเว้นท์จึงเพิ่มสายงานด้าน
อีเว้นท์เข้ามา CH&P PRODUCTION ได้มีการแนะนาการให้บริ การหลากหลายรู ปแบบใหม่ ๆให้กบั
ลูกค้าด้วยความใส่ ใจ ลูกค้า ประกอบกับความเชี่ยวชาญของทีมงาน เราจึงพร้อมให้บริ การ เป็ นอย่างดี
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย และลูกค้าพอใจสู งสุ ด และความเชื่ อมัน่ ที่ลูกค้ามีให้กบั เรา ทาให้เราดาเนิ น
กิจการและได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้าหลายกลุ่ม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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3.3 รูปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์กร
ชัยชาญ ทองอินทร์
Manager

ไพบูลย์ ทองอินทร์
Manager

วรกมล จาดนิล
Media Director

สุ ธาวัลย์ วัฒนโกสิ น
Co - Project

ภูกฤษฏ์ ปอกกันทา
Operation ( Team1 )

นมัสนันท์ ภู่พนั ธุ์ศรี
Operation ( Team2 )

สุ รศักดิ์ ธีรวงศ์เมธา
Operation ( Team3 )

วิชยั มณี วงษ์
Driver

อติราช เจริ ญมรรค
Co - Operation

ชยาภรณ์ กรรณเทพ
Co - Operation

เตวิช เวทย์วิชาพงศ์
Driver

ธนดล อนุกลู นิพฒั น์
Co - Operation

ณพวัฒน์ วงศ์ต้ งั
Co – Operation

รูปที่ 3.4 แสดงรูปแบบการจัดการองค์ การและการบริหารงานขององค์กร
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่ งทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1.1 ชื่อ-นามสกุล
นายณพวัฒน์ วงศ์ต้ งั
3.4.1.2 รหัสนักศึกษา
5604600326
3.4.1.3 คณะ/ภาควิชา
นิเทศศาสตร์ สาขา การโฆษณา
3.4.1.4 ตาแหน่ง
ประสานงานอีเว้นท์ (Co-Operation)

รูปที่ 3.5 แสดงรูปของนายณพวัฒน์ วงศ์ ต้งั
3.4.2 ลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมายดาเนินโครงงานได้ รับมอบหมายงานนอกเหนื อจาก
โครงงาน
3.4.2.1 เป็ นผูช้ ่วยในการจัดทาเอกสารทางธุรการเพื่อเตรี ยมนาเสนอกับลูกค้า
3.4.2.2 เป็ นผูช้ ่ วยในการควบคุมพนักงานสาหรับการขนส่ งสิ นค้าภายใน-ภายนอกของ
บริ ษทั
3.4.2.3 เป็ นผูร้ ับผิดชอบฝ่ ายกิจกรรมพิเศษตามที่ได้รับมอบหมายเป็ นครั้งคราว เช่น การ
ออกไปจัดกิจกรรมอบรมตามโรงพยาบาลต่าง ๆ สาหรับคุณแม่ที่เตรี ยมตัวจะคลอดบุตร
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3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานที่ปรึกษา
3.5.1 ชื่อพนักงานที่ปรึ กษา
3.5.2 ตาแหน่งพนักงานที่ปรึ กษา

นางสาวชยาภรณ์ กรรณเทพ
Co – Operation

รูปที่ 3.6 แสดงรูปของนางสาวชยาภรณ์ กรรณเทพ
3.6 ระยะเวลาปฎิบตั ิงาน
3.6.1 ระยะปฏิบัตงิ าน
เป็ นจานวนทั้งหมด 16 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 23 สิ งหาคม 2559 ถึง 9 ธันวาคม 2559
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบัตสิ หกิจ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
3.7 อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้
3.7.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่ อง
3.7.2 สมุดจด 2 เล่ม
3.7.3 ปากกา 2 ด้าม
3.7.4 กล้องถ่ายรู ป 1 ตัว
3.7.5 ตารางคิวงาน MC
3.7.6 บทสคริ ปต์ในการพูดของ MC
3.7.7 ของรางวัลในการร่ วมกิจกรรม LEGO
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3.7.8 อุปกรณ์ LEGO สาหรับจัดกิจกรรม (ซึ่งทางบริ ษทั LEGO เป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมไว้ให้แล้ว)
3.7.9 เอกสารที่ใช้ในการดาเนินกิจกรรม ได้แก่ แบบฟอร์มการคุมยอดขาย แบบฟอร์มการคุม
สต็อก และแบบฟอร์มการเล่นเกม
3.8 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.8.1 เข้าไปรับบรี ฟจากทาง Lego : ว่าทาง LEGO ต้องการอะไร ให้คิดกิจกรรม MC โฟนอะไร
โฟนกี่รอบ และแต่ละบูธจัดที่ไหน
3.8.2 เข้าไปนาเสนองาน : เสนอกิจกรรม รอบโฟน เกมต่าง การแจกของรางวัล จัดที่ไหน
งบประมาณเท่าไหร่
3.8.3 ประชุมภายในบริ ษทั และวางแผนแบ่งหน้าที่การทางาน
3.8.4 เข้าไปรับของรางวัลที่ทาง LEGO ได้จดั เตรี ยมไว้
3.8.5 วางแผนและคานวณการจัดแบ่งรางวัลไปตามสาขาต่าง ๆ
3.8.6 หาคนทางานตามตาแหน่ง Supervisor, Staff และ MC ในแต่ละสาขา
3.8.7 ประชุมกับ Supervisor, Staff และ MC และอธิบายงานกฎเกณฑ์การทางานและ Report ใน
แต่ละวัน รวมไปถึงสคริ ปต์ MC และ หน้าที่ของ Supervisor และ Staff
3.8.8 นาเบอร์ที่ลูกค้าให้มา ติดต่อ PC ตามห้างต่าง ๆ ที่เป็ นสถานที่จดั งาน
3.8.9 ติดต่อทาง PC ทางห้างเพื่อถามเวลาที่สามารถเข้าไป set up ได้ เฉพาะสาขาที่กรุ งเทพและ
สาขาต่างจังหวัดทาง LEGO จะมีของให้ซ่ ึงทางบริ ษทั มีหน้าที่เข้าไปจัดบูธเอง
3.8.10 เตรี ยมของไปยังสถานที่ที่จดั งาน
3.8.11 ขนของขึ้นรถ แลกบัตร ขึ้นไปยังสถานที่จดั ตั้งทีม SET UP
3.8.12 เริ่ มดาเนินกิจกรรม ตามรอบโฟนต่าง ๆ
3.8.13 หลังจากจบกิจกรรมในแต่ละวันทาจะจัดทา Report และ อัพรู ปลงอัลบั้ม Line
3.8.14 จัดทา Report และสรุ ปยอดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
3.8.15 นา Report ที่ทาเสนอต่อลูกค้า
3.8.16 จ่ายให้กบั ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน

18

3.9 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจ
ระยะเวลา
สั ปดาห์ ที่ 1
สั ปดาห์ ที่ 2
สั ปดาห์ ที่ 3
สั ปดาห์ ที่ 4
สั ปดาห์ ที่ 5
สั ปดาห์ ที่ 6
สั ปดาห์ ที่ 7
สั ปดาห์ ที่ 8
สั ปดาห์ ที่ 9
สั ปดาห์ ที่ 10
สั ปดาห์ ที่ 11
สั ปดาห์ ที่ 12
สั ปดาห์ ที่ 13
สั ปดาห์ ที่ 14
สั ปดาห์ ที่ 15
สั ปดาห์ ที่ 16

รายละเอียดการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
จัดพิมพ์เอกสารแบบสอบถามสาหรับสารวจจานวนยอดคนคลอดและ Gif set ที่เหลือ
ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่ไปจัดส่ ง Gift set (Data Comment)
จัดพิมพ์เอกสารแบบสอบถามสาหรับสารวจจานวนยอดคนคลอดและ Gif set ที่เหลือ
ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่ไปจัดส่ ง Gift set (Data Comment)
โทรศัพท์ติดต่อสอบถามกับคุณแม่ที่คลอดบุตรตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ว่าเคยได้รับ Gift
set ของ Mamy Poko หรื อไม่ และสอบถามว่ายังใช้ Mamy Poko อยูห่ รื อไม่
โทรศัพท์ติดต่อสอบถามกับคุณแม่ที่คลอดบุตรตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ว่าเคยได้รับ Gift
set ของ Mamy Poko หรื อไม่ และสอบถามว่ายังใช้ Mamy Poko อยูห่ รื อไม่
จัดเตรี ยมอุปกรณ์และตรวจสอบจานวน LEGO จาแนกเป็ นสาขาต่าง ๆ
ออกอีเว้นท์งาน LEGO ที่เดอะมอลล์โคราช
กลับเข้าบริ ษทั เพื่อเตรี ยมของ LEGO เพื่อกระจายส่ งในทีมต่าง ๆ ตามแต่ละสาขา
จัดทาสรุ ปรายงานผลกิจกรรม LEGO ที่ผา่ นมาโดยแยกรู ปที่ถ่ายมาให้เป็ นสัดส่ วน
เคลียร์ Stock สิ นค้า LEGO เพื่อส่ งคืนบริ ษทั LEGO
ช่วยทา Report ส่ งลูกค้า
จัดพิมพ์เอกสารแบบสอบถามความคิดเห็นคุณแม่ในการเข้าร่ วมอบรมกับทาง
โรงพยาบาล (Class Seminar)
จัดพิมพ์เอกสารแบบสอบถามความคิดเห็นคุณแม่ในการเข้าร่ วมอบรมกับทาง
โรงพยาบาล (Class Seminar)
จัดพิมพ์เอกสารแบบสอบถามความคิดเห็นคุณแม่ในการเข้าร่ วมอบรมกับทาง
โรงพยาบาล (Class Seminar)
จัดเรี ยงเอกสารที่พิมพ์ในสัปดาห์ที่ 11 – 13 ใส่ แฟ้มเพื่อเก็บเป็ นแฟ้มข้อมูล
จัดเตรี ยมสิ นค้าทดลองใช้ Kool fever เพื่อส่ งไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ
เคลียร์เอกสารในคอมพิวเตอร์เพื่อนาส่ งในกับบริ ษทั
ตารางที่ 3.1 รายละเอียดแผนการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา

