บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ

:

บริ ษทั โอ เวีย ทรี จากัด
O Via Three Co.,Ltd.

3.1.2 ที่ต้ งั สถานประกอบการ

:

95/75 หมู่ 18 ถ.สุ ขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. 02-818-2655

ภาพประกอบที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์(Logo)บริ ษทั โอ เวีย ทรี จากัด
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ภาพประกอบที่ 3.2 แผนที่บริ ษทั โอ เวีย ทรี จากัด

ภาพประกอบที่ 3.3 บริ ษทั ที่ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาบริ ษทั โอ เวีย ทรี จากัด
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั O Via Three นี้เปิ ดมาแล้วมากกว่า 10
ปี แล้วซึ่ งในช่วงแรกของบริ ษทั นั้นจะเป็ นการให้บริ การทางด้านต่างๆ เช่น
- Consulting Service
- Strategic Planning
- Marketing Campaign Management
- Event – Seminar
- PR Service
- Digital Solution Services
ใน
10
ปี แรกนั้นทางบริ ษทั
O
Via
Three
มีพนักงานจานวนมากเนื่ องจากงานหลักของบริ ษทั นั้นคือการจัด Event
งานออฟไลน์
และได้มีผลงานที่โดดเด่น ซึ่ งลูกค้าของทาง O Via Three นั้นเป็ นองค์กรขนาดใหญ่ เช่น HP ,
Microsoft , SAS , AMD และภาครัฐ โดยผลงานของบริ ษทั นั้นมีดงั นี้
- วางแผนการทางานของบัตรแมงมุม และจัดงานเปิ ดตัวของภาครัฐ

ภาพประกอบที่ 3.4 ตราสัญลักษณ์บตั รแมงมุม
ภาพประกอบที่ 3.5 ตัวอย่างบัตรแมงมุม
- วางแผนการตลาดระยะยาวให้กบั HP เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายเกิดการซ้ า และซื้ อของแท้

ภาพประกอบที่ 3.6 Flowchart การทางานของแผนการของ HP
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- จัดบูธเปิ ดตัวสิ นค้าไทยในต่างประเทศ

ภาพประกอบที่ 3.7 ภาพตัวอย่างในงานที่ประเทศจีน
- จัดบูธ Roadshow ของทาง AMD

ภาพประกอบที่ 3.8 ภาพตัวอย่างในงานแถบ Asia Pacific
- Turn - Keys สิ นค้าของญี่ปุ่นยีห่ อ้ KOWA

ภาพประกอบที่ 3.9 ภาพสิ นค้าช่วยกระชับกล้ามเนื้อ และแป้ งฝุ่ นของ KOWA ภาพประกอบที่ 3.10
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หลังจาก
10
ปี แรกผ่านพ้นไปทางบริ ษทั โอเวียทรี ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนการบริ หารงานครั้งใหญ่จากที่เป็ นบริ ษทั
ที่เน้นให้การบริ การได้เปลี่ยนเป็ นการทาธุ รกิจที่ไม่ข้ ึนอยูก่ บั จานวนบุคคลและเป็ นงานที่สามารถจับ
ต้องได้ เพราะใน 10 ปี แรกนั้นการจัด Event ถือเป็ นงานที่จะต้องมีการ Create สิ่ งใหม่ๆ
ขึ้นมาเพื่อให้งานนั้นโดดเด่น ซึ่ งถือเป็ นข้อดี แต่เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็ นการสร้างสิ่ งใหม่ยอ่ มต้องใช้ทุน
และตลอดการสร้างสรรค์น้ นั จะเปลืองงบประมาณอย่างมาก
ดังนั้นทางโอเวียทรี จึงได้มีการสร้างสิ่ งใหม่ข้ ึนมา
ที่สามารถสร้างเป็ น
Platform
เพื่อนาไปใช้ในการย่อยอดต่อไปได้
และเมื่อมองย้อนกลับมายังสามารถเห็นสิ่ งที่ได้ทาไว้ก่อนหน้านี้ได้ ไม่เหมือนการจัด Event
ที่เมื่อมองกลับมาจะเห็นได้วา่ ไม่มีสิ่งใดที่เป็ นของเราเลย
จึง
ได้มีการสร้าง
Products
ที่สามารถจับต้องได้ เป็ น Platform ที่สามารถต่อยอดได้ในอนาคต ปั จจุบนั มีอยูด่ ว้ ยกัน 4 Products
ได้แก่
1. LearnRocket เป็ นสื่ อออนไลน์ที่เป็ นช่องทางหนึ่งทางด้าน Education
-

ภาพประกอบที่ 3.11 ตราสัญลักษณ์ LearnRockets
2. Collab เป็ นสื่ อ Social สาหรับติดต่อสื่ อสารสร้างความสัมพันธ์ของคนในองค์กร
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ภาพประกอบที่ 3.12 ตราสัญลักษณ์ Collab
3. TOMIXE Global WIFI เป็ น ProductPocket Wi-Fi ที่สามารถใช้ได้ในต่างประเทศ

ภาพประกอบที่ 3.13 ตราสัญลักษณ์ TOMIXE Global Wi-Fi
4.
CharacterGO
เป็ น
ที่เป็ นเกมบนมือถือที่เป็ นแหล่งรวมคาร์ แรคเตอร์ ต่างๆที่มีชื่อเสี ยง
และมีการแจกของรางวัลมากมายในเกม

Product
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ภาพประกอบที่ 3.14 ตราสัญลักษณ์ CharacterGO

3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารขององค์ กร
ธนบดี ไชยพลี
วรารัตน์ ศรี ธีราทรัพย์
เจ้าของสถานประกอบการ

นุสรา ธนวัฒน์ธาดา
ฝ่ ายการตลาด

สุ รชัย บุญสาย
ฝ่ าย Graphic
ธนภัทร ครุ เวชรัตน์
นักศึกษาสหกิจศึกษา
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ภาพประกอบที่ 3.15 แผนภูมิการจัดองค์กรและการบริ หารขององค์กรบริ ษทั โอ เวีย ทรี จากัด

3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
• นายธนภัทร ครุ เวชรัตน์ : Graphic Design
3.4.2 ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมายดาเนินโครงการนอกเหนือจากโครงการคือ
▪ ออกแบบโลโกแอปพลิเคชัน WEONE
▪ ออกแบบแผนที่ของบริ ษทั (รู ปที่ 3.2)
▪ ออกแบบ Template Infographic ของ Central plaza
▪ Research Blogger Game ของไทย
▪ เข้าร่ วมประชุมเรื่ อง Blogger game
▪ เข้าร่ วมการจัดบูธ CharacterGO ในงาน Asia Comic con
▪ แจกแจงรายละเอียดคลิปของ Just ดู it ลงใน Excel
▪ Edited วิดิทศั น์เฉลิมฉลองวันครบรอบของในหลวงรัชกาลที่ 10
▪ Edited วิดิทศั น์เฉลิมฉลองวันครบรอบของพระราชินีรัชกาลที่ 9
▪ คิด Message เพื่อใช้ในการ Contact กับเพจ
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▪ คิด CaptionCharacterGO ลง Social Media
▪ ออกไปพบลูกค้าจากทาง Robinson
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 ชื่อ - สกุลพนักงานที่ปรึ กษา
:
3.5.2 ตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา :

คุณสุ รชัย บุญสาย
Graphic Design

3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 – 31 สิ งหาคม 2560
(รวม 16 สัปดาห์)
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.30 น. – 18.00 น.

3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานสาาหรับรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ระยะเวลา
สั ปดาห์ ที่ 1

-

-

สั ปดาห์ ที่ 2

-

รายละเอียดการปฏิบัติงานสหกิจ
ฟังคาอธิบายงานแผนการทางานของทีมงาน Character GO
จากพี่เลี้ยงว่ามีหน้าที่การทางาน
และต้องทาอะไรบ้างในตลอดการฝึ กงานนี้
วางลายน้ า Logo Character GO ลงในภาพที่ทีมงานได้เตรี ยมไว้ให้
Research Blogger game
ของไทยเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน CharacterGOลงใน
PowerPoint เพื่อใช้ในการ Present ในการประชุม
ออกแบบ Template PowerPoint Character GO
Research free media บน Facebook เพื่อใช้โปรโมท Character GO
วาด โทรโข่งที่จะใช้เป็ น Item ใน Character GO
ถ่ายภาพของรางวัลของ CharacterGO เพื่อนาไปใช้ในการโปรโมท
อัดคลิปภายในเกม CharacterGO เพื่อในการโปรโมท และใช้ในงาน ACC
Edited intro clip ของ CharacterGO
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- Edited clip Warbie yama ตัวละครในเกม Character GO
- Edited clip Bloody Bunnyตัวละครในเกม Character GO
- คิดชื่อตัวละครใหม่ในเกม CharacterGO
สั ปดาห์ ที่ 4 - อัดคลิปสาธิ ตการเล่น Character GO เพื่อใช้ใน Evet
- ทา Standy วางบนโต๊ะ ใช้ในงาน Event Asia Comic Con
- Edited Cut Scene Demo ของ CharacterGO
- จัด Event Asia Cนmic Con ที่ Sim Paragon
สั ปดาห์ ที่ 5 - Design Info graphic ของ Centralplaza
- Design Info graphic How to Redeem ของCharacter GO
สั ปดาห์ ที่ 6 - Design Template O Via Three เพื่อใช้ใน PowerPoint
- Design Banner Character GO ชวนนักเรี ยน นักศึกษามาประกวด
- Edited Clip ของ MeRewards
สั ปดาห์ ที่ 7 - Design Map ของ LearnRocket
- Edited Clip ของ IMG เพื่อใช้ในการ present
สั ปดาห์ ที่ 8 - ทา Mock up 3D บูธ ของ Character GO
- Design Logo WeOne
- Research รายละเอียดของ justดูit ลงใน Excel
สั ปดาห์ ที่ 9 - คิด Caption ของ CharacterGO
- ใส่ QR code ลงบน Banner ของ BaNANA
สั ปดาห์ ที่ 10 - Edited clip King Rama X เพื่อใช้ในการเฉลิมฉลอง
สั ปดาห์ ที่ 11 - Edited clip Queen Rama IX เพื่อใช้ในการเฉลิมฉลอง
สั ปดาห์ ที่ 12 - Design Map O Via Three
สั ปดาห์ ที่ 13 - ออกไปพบลูกค้า(Robinson) กับพนักงานขาย
สั ปดาห์ ที่ 14 - Edited Clip Huawei
สั ปดาห์ ที่ 15 - Crop Sticker Line
- Edited clip Cover page CharacterGO
สั ปดาห์ ที่ 16 - เคลียร์ งาน และจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ
ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานสาาหรับรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สั ปดาห์ ที่ 3

3.7.2 การเขียนขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานสาหรับการจัดทารายงานสหกิจศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิ งหาคม
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61

61

61

61

นาเสนอหัวข้อรายงาน
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นสาหรับจัดทารายงาน
เสนอโครงร่ างการทางานแก่พนักงานที่ปรึ กษา
ดาเนินตามแผนงาน
ทาสื่ อออนไลน์ของแอปพลิเคชัน
CharacterGO
ตัดต่อคลิปวิดิโอเพื่อใช้ในการโฆษณา
เสนอโครงเล่มรายงานให้อาจารย์ที่ปรึ กษา
จัดทาโครงเล่มรายงาน
นาเสนอเล่มรายงาน
ตารางที่ 3.2 การเขียนขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานสาหรับการจัดทารายงานสหกิจศึกษา
3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ ด้านฮาร์ ดแวร์
3.8.1.1 คอมพิวเตอร์ PC 1 เครื่ อง
3.8.1.2 เมาส์ปากกา 1 เครื่ อง
3.8.1.3 มือถือ 1 เครื่ อง
3.8.2 อุปกรณ์ ด้านซอฟท์ แวร์
3.8.2.1 โปรแกรม Adobe Photoshop CC 2018
3.8.2.2 โปรแกรม Adobe Illustrator CC 2018
3.8.2.4 โปรแกรม Adobe Premiere Pro CC 2018
3.8.2.4 โปรแกรม Adobe After Effect CC 2018
3.8.2.5 โปรแกรม Sketch Up
3.8.2.6 โปรแกรม Microsoft Excel
3.8.2.7 โปรแกรม Microsoft PowerPoint

