บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่ อสถานประกอบการ
3.1.2 ทีต่ ้งั สถานประกอบการ

3.1.3 เบอร์ โทรศัพท์

: บริ ษทั สยามภูมิ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
Siambhumi International co.,ltd.
: 161/887 ซอยจรัญสนิทสวงศ์ 27 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุ งเทพมหานคร
10700
: 02-866-6099

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั สยามภูมิ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด

รู ปที่ 3.2 แผนที่บริ ษทั สยามภูมิ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
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รู ปที่ 3.3 ภาพถ่ายทางด้านหน้าของบริ ษทั

รู ปที่ 3.4 ภาพถ่ายบริ ษทั
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั สยามภูมิ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ก่อตั้งจากที มผูบ้ ริ หารที่เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญในงาน
Exhibition มากกว่า 30 ปี และได้รับ ความไว้ว างใจให้ ท างานด้า นโครงสร้ า งให้ ก ับ กลุ่ ม ลู ก ค้า
ชั้นนามาอย่างยาวนานในภายหลังลูกค้าส่ วนใหญ่ตอ้ งการให้ทากิจกรรมควบคู่ไปกับงานโครงสร้าง
ทาให้ทีมผูบ้ ริ หารได้ก่อตั้งบริ ษทั SB International ขึ้นมาในปี 2000 เพื่อรองรับงานทางด้าน Event
โดยเฉพาะ และยัง ได้ที ม งานที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการท า Event และการประชาสั ม พัน ธ์ จ าก
บริ ษทั Agency มาร่ วมงานทาให้บริ ษทั SB International เริ่ มให้บริ การด้านการจัดกิ จกรรมต่าง ๆ
เป็ นต้นมา
บริ ษ ทั สยามภู มิ อิ น เตอร์ เนชั่นแนล จากัด ประกอบกิ จการในรู ป แบบการรับ จัดงาน
สัมมนา เปิ ดตัวสิ นค้าออกแบบสิ่ งพิมพ์ และจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการขายทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ อีก
ทั้งยังเป็ นกลุ่ ม บริ ษ ทั ที่ ให้บ ริ ก ารครบวงจรเพื่ อตอบสนองความต้องการของลู ก ค้า ในด้านการ
ออกแบบ งานก่อสร้าง และงานการตลาด เพื่อให้ลูกค้ามัน่ ใจว่าทุกงานจะเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
นับ ตั้ง แต่ ก ารก่ อ ตั้ง บริ ษ ัท สยามภู มิ อิ น เตอร์ เนชั่น แนล จ ากัด ขึ้ น มาทางบริ ษ ัท ฯ มี
วัตถุประสงค์ที่จะดาเนินธุ รกิจให้กบั ลูกค้าโดยยึดหลัก 6 อย่างด้วยกัน
1. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กบั ลูกค้า
2. ช่วยสร้างและกระตุน้ ยอดขายผ่านงาน Event ให้กบั ลูกค้า
3. ช่วยวิจยั และวิเคราะห์ขอ้ มูลระหว่างการจัดงาน ให้กบั ลูกค้า
4. ช่วยวางแผนสื่ อที่เหมาะสมกับตัวงานและกลุ่มลูกค้า
5. ควบคุมคุณภาพการทางาน
6. ลดขั้นตอนการทางาน ไม่ให้ซ้ าซ้อน
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

รู ปที่ 3.3 การจัดองค์กรบริ ษทั สยามภูมิ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่ งทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
นายธนากร เจริ ญพาหะนาวา รหัสนักศึกษา : 5604600293
คณะ/ภาควิชา
: คณะนิเทศศาสตร์
สาขา
: การโฆษณา
ตาแหน่ง
: ติดต่อประสานงาน (Cooperate)
3.4.2 ลั ก ษณะงานที่ นั ก ศึ ก ษาได้ รับ มอบหมายด าเนิ น โครงงานได้ รั บ มอบหมายงาน
นอกเหนือจากโครงงาน
- เป็ นผูช้ ่ วยฝ่ าย AE โดยการช่ วยจัดทาและรวบรวมข้อมูลลู กค้า เกี่ ยวกับลักษณะ
ทางประชากร เช่น เพศ อายุ อาชีพ ฯลฯ
- เป็ นผู ้ ช่ ว ยฝ่ าย Project Manager โดยได้ รั บ มอบหมายให้ ไ ปดู แ ลให้ ค วาม
สะดวกสบาย และตอบคาถามลูกค้านอกสถานที่
- เป็ นผูช้ ่วยฝ่ าย Printer โดยได้รับมอบหมายในการตัดสติ๊กเกอร์ ป้ายไวนิล
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3.5 ชื่ อ สกุลและตาแหน่ งงานของพนักงานสหกิจศึกษา
3.5.1 ชื่ อ สกุลพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.2 ตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา

: คุณสุ ธาทิพย์ พรมแจ้ง
: Project Manager

รู ปที่ 3.5 พนักงานที่ปรึ กษา
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
3.6.1 ระยะเวลา 14 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2559
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
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3.7 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ระยะเวลา
สัปดาห์ ที่ 1
สัปดาห์ ที่ 2
สัปดาห์ ที่ 3
สัปดาห์ ที่ 4
สัปดาห์ ที่ 5

สัปดาห์ ที่ 6
สัปดาห์ ที่ 7
สัปดาห์ ที่ 8
สัปดาห์ ที่ 9

สัปดาห์ ที่ 10
สัปดาห์ ที่ 11
สัปดาห์ ที่ 12
สัปดาห์ ที่ 13
สัปดาห์ ที่ 14

รายละเอียดการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
ติดต่อประสาน ลูกค้า สถานที่และวงดนตรี เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับการจัดอีเว้นท์
จัดเตรี ยมอุปกรณ์ที่นาไปใช้ของงานอีเว้น สัมมนาIBMและแสดงสิ นค้าKomatsu
ช่วยงาน Print Ad ตั้งแต่ รี ดสติ๊กเกอร์เข้ากับบิลบอร์ด ตัดสติ๊กเกอร์
จัดเตรี ยมอุปกรณ์ที่บริ ษทั ต้องนาไปใช้ในงานอีเว้น Komatsu Tisco Daikin
หาสถานที่เพื่อเป็ นฐานข้อมูล,ส่งป้ ายไวนิลให้ลูกค้า,รับบรี ฟงานอีเว้นท์ food truck,ตลาด
แนว Artbox และงานอาหารเจนานาชาติ
หาข้อมูลร้านอาหาร สถานที่ เกี่ยวกับงานอีเว้นท์ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลและนามาสรุ ปใน
ที่ประชุมและออกไปหลังจากนั้น ออกสารวจสถานที่ ที่สรุ ปกันในที่ประชุมที่จะใช้ในการ
จัดอีเว้นท์
รี ดสติ๊กเกอร์เข้ากับบิลบอร์ด,ตัดสติ๊กเกอร์ของงานอีเว้นท์ของ Shell,Komatsu
โทรติดต่อสอบถามร้านอาหารที่จะเชิญชวนมาในงานEvent อาหารเจนานาชาติ และงาน
food truck
-หาข้อมูลเบอร์ติดต่อฝ่ ายไอทีโรงงานในนิคมอมตะนคร
-โทรติดต่อฝ่ าย IT ของโรงงานในนิคม อมตะนครเพื่อเชิญชวนให้เข้าร่ วมงาน สัมมนาของ
บริ ษทั IBM
โทรติดต่อฝ่ ายITของโรงงานในนิคม siam eastern เพื่อเชิญชวนให้เข้าร่ วมงาน สัมมนาของ
บริ ษทั IBM
โทรติดต่อหน่วยงานราชกาลเพื่อเชิญมาร่ วมงานสัมมนางานของบริ ษทั IBM
โทรติดต่อหน่วยงานราชกาลเพื่อเชิญมาร่ วมงานสัมมนางานของบริ ษทั IBM
-จัดเตรี ยมอุปกรณ์เพื่อนาไปใช้ในงาน Thank you Party Tisco wep 4
-ดาเนินงาน Thank you Party Tisco wep 4
โทรรี เช็คหน่วยงานรัชกาลเพื่อเชิญมาร่ วมงานสัมมนางานของ IBM

ตารางที่ 3.1 ตารางรายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ ด้านฮาร์ ดแวร์
คอมพิวเตอร์ PC ยีห่ อ้ HP ENVY Phoenix h9-1490jp
กระดาษ ปากกา
แฟลชไดร์ ยีห่ อ้ Sandisk
เครื่ องพิมพ์เอกสาร ยีห่ ้อ Ricon รุ่ น MP C2003
3.8.2 อุปกรณ์ ด้านซอฟต์ แวร์
โปรแกรม Microsoft Word ใช้สาหรับทารายงาน หรื อกาหนดการต่างๆ
โปรแกรม Microsoft Excel ใช้สาหรับการทาตารางสรุ ปงาน

