บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ

:

บริ ษทั คิดดี ออกาไนเซอร์ จากัด
Kiddee Organizer Company Limited

3.1.2 ที่ต้ งั สถานประกอบการ

:

38/1 ซอยเจริ ญนคร14 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุ งเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์/แฟกซ์ 02 862-0947

รู ปที่ 3.1 ภาพตราสัญลักษณ์บริ ษทั คิดดี ออกาไนเซอร์ จากัด
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รู ปที่ 3.2 ภาพสถานประกอบการบริ ษทั คิดดี ออกาไนเซอร์ จากัด

รู ปที่ 3.3 แผนที่สถานประกอบการบริ ษทั คิดดี ออกาไนเซอร์ จากัด
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั คิดดีออกาไนเซอร์ จากัด เปิ ดดาเนินกิจกรรมด้านการออกแบบไม่วา่ จะเป็ น
โครงสร้างบูธกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย,งาน Exhibition ต่างๆ,สื่ อสิ่ งพิมพ์ และจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
การตลาด เช่น การจัดงานเปิ ดตัวสิ นค้า,การจัดนิทรรศการ,การประชาสัมพันธ์ หรื อแม้แต่กิจกรรมที่
มุ่งเป้ าในการเพิ่มยอดขายสิ นค้า แต่ท้ งั นี้ ลูกค้าจะต้องเป็ นผูก้ าหนดโจทย์ ว่าจัดกิจกรรมนี้จดั ขึ้นด้วย
วัตถุประสงค์ใด และควรเป็ นเพียงเรื่ องเดียว เพื่อที่จะทาให้กิจกรรมนั้นมีความโดดเด่น
ตามความต้องการของลูกค้า ที่มอบหมายให้มีความพึ่งพอใจมากที่สุด โดยยึดข้อสาคัญ คือ
“สิ่ งที่นาเสนอ” ไปต้องลงมือทาอย่างเป็ น “รู ปธรรม” ได้จริ ง ตามที่สรุ ปและตกลงกันไว้
บุคคลากรในการทางาน คือ
• Project Manager คือผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริ หารจัดการ วางแผนงาน มอบหมาย
งาน ผลักดัน ควบคุม ติดตามผลและแก้ไขปัญหาต่างๆในโครงการ รวมถึงเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อ
ผลงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานในโครงการ
• AE (Account Executive) เป็ นผูด้ ูแลและบริ หารจัดการลูกค้า ทั้งในส่ วนของงบประมาณ
ประสานงานกับฝ่ ายความคิดสร้างสรรค์ ว่ากิจกรรมการตลาดควรจะมี Concept หรื อแนวคิดหลัก
อย่างไร ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หรื อไม่ ? ซึ่งควรจะเข้าร่ วมรับฟัง “ความต้องการของ
ลูกค้า” เพราะจะต้องเป็ นผูน้ าเสนองาน คนเป็ นครี เอทีฟที่ดี ควรจะมีไหวพริ บ ปฏิภาณที่ดีเลิศ
สามารถหาเหตุผลมาจูงใจ และโน้มน้าวให้ลูกค้าซื้องานของตนเองได้
• Graphic Designer ส่ วนนี้จะเป็ นการออกแบบ งานศิลปะ หรื อผลิตสื่ อที่เกี่ยวข้องใน
กิจกรรมฯ
• Producer ฝ่ ายนี้จะเป็ นผูล้ งมือจัดทากิจกรรม หรื อคัดเลือกองค์กรภายนอกเข้ามารับช่วง
งาน (Out Source) และดูแลรายละเอียดต่างๆ ของงานที่เกิดขึ้น
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3.3 รูปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

รู ปที่ 3.4 แผนผังการจัดองค์การและการบริ หารงานขององค์กรของบริ ษทั คิดดี ออกาไนเซอร์ จากัด
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
 นางสาวเบญญาภา สมจิตร์
: รหัสนักศึกษา : 5604600299
คณะ/ภาควิชา : คณะนิเทศศาสตร์ : สาขา การโฆษณา
ตาแหน่ง
: Graphic Designer
3.4.2
ลัก ษณะงานที่ นัก ศึ ก ษาได้รั บ มอบหมายด าเนิ น โครงงานได้รั บ มอบหมายงาน
นอกเหนือจากโครงงาน
 ผูช้ ่วยฝ่ าย Account Executive
3.5 ชื่อ สกุลและตาแหน่ งงานของพนักงานสหกิจศึกษา
3.5.1 ชื่อ สกุลพนักงานที่ปรึ กษา
: คุณดวงพร โล่สุวรรณ์
3.5.2 ตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา
: Graphic Designer
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
3.6.1 ระยะเวลา 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 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานเพือ่ นาเสนอผลงานและพัฒนาการของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
โดยแบ่ งตามประเภทของรายงานที่นักศึกษาดาเนินการดังนี้
ระยะเวลา
รายละเอียดการปฏิบัตงิ านสหกิจ
สัปดาห์ที่ 1
ออกแบบ roll up ของไมรโครซอฟในธีมงาน Thank you party
สัปดาห์ที่ 2
ออกแบบฟอนต์นีออน เพื่อใช้ในงาน Thank you party
สัปดาห์ที่ 3
ออกแบบ Backdrop เพื่อใช้ในงาน Thank you party
สัปดาห์ที่ 4
ออกอีเว้น งาน Thank you Party Neon The Carvaly Club
สัปดาห์ที่ 5
ออกแบบ roll up ของไมรโครซอฟในธีมงาน Thank you party
สัปดาห์ที่ 6
ออกอีเว้น งาน Women in Ctrl ของไมรโครซอฟที่พหลโยธิน
สัปดาห์ที่ 7
ออกแบบ roll up ของไมรโครซอฟในธีมงาน Football EURO2016
สัปดาห์ที่ 8
สรุ ปรายละเอียดงานลง Microsoft PowerPoin เพื่อส่ งให้กบั ลูกค้า
สัปดาห์ที่ 9
ทา Report แลกของพรี เมี่ยม
สัปดาห์ที่ 10
หา Specเครื่ อง Notebook เพื่อทา speccard ในโปรแกรม Illustrator
สัปดาห์ที่ 11
ออกแบบวงล้อหมุนของ Intel สาหรับใช้ในกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย
สัปดาห์ที่ 12
ออกแบบใบปลิวของ Intel เพื่อใช้ในกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย
สัปดาห์ที่ 13
ออกแบบ roll up , standy , troop ของ V connect
สัปดาห์ที่ 14
ออกแบบโปรโมชัน่ Like&Share ของ The Excel Condo
ตารางที่ 3.5 รายละเอียดแผนการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือ
3.8.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ดแวร์
- คอมพิวเตอร์ ใช้ในการทางานกราฟิ กดีไซน์ บันทึกข้อมูล และ งานที่ได้รับ
มอบหมาย
3.8.2 อุปกรณ์ดา้ นซอฟต์แวร์
- โปรแกรม Adobe Illustrator CS6
- โปรแกรม Adobe Photoshop CS6
- โปรแกรม Microsoft Office Word
- โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint
- โปรแกรม Microsoft Office Excel

