บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ

บริ ษทั ออลแมช มีเดีย แอนด์ แอดเวอไทซิง จากัด

3.1.2 ที่ต้ งั สถานประกอบการ

เลขที่ 10/71 หมูบา้ นสิ นทรัพย์นครการ์ เด้นท์ ซอย3/2
ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค 10160
หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 464 - 5470
E – mail: allmatchma@gmail.com

รู ปภาพประกอบที่ 3.1.1ตราสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั ออลแมช มีเดีย แอนด์ แอดเวอไทซิง จากัด
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รู ปภาพประกอบที่ 3.1.2 แผนที่บริ ษทั ออลแมช มีเดีย แอนด์ แอดเวอไทซิง จากัด
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั ออลแมช มีเดีย แอนด์ แอดเวอไทซิ ง จากัด เป็ นบริ ษทั าธุรกิจเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการตลาดในส่ วน
ของโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการสร้างแบรนด์( Branding )โดยบริ ษทั ทาสื่ อทุกชนิด หรื อการส่ งเสริ ม
การตลาด รวมไปถึงงานอีเว้นท์ (Event Exibition )

รู ปภาพประกอบที่ 3.2 ตัวอย่างงาน THAIFEX ที่บริ ษทั รับทาอิเว้นท์
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รู ปภาพประกอบที่ 3.3 Flowchart องค์กร
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร
รู ปแบบการจัดการของบริ ษทั ออลแมช มีเดีย แอนด์ แอดเวอไทซิง จากัด องค์กรมีผบู้ ริ หารเป็ นผู้
ออกแผนงานให้พนักงานดาเนินงานตามแผนแล้วมี ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด (Marketing Manager) เป็ นผูร้ ับ
หน้าที่บริ หารงานต่างๆ โดยมีฝ่ายผลิต( Production Producer) ดูแลในส่ วนงานผลิตต่างๆ ส่ วนงานอาร์ต จะมี
ฝ่ ายออกแบบกราฟฟิ ก (Graphic Design) เป็ นคนดูแล หากงานไหนจาเป็ นต้องใช้ ฝ่ ายความคิดสร้างสรรค์
(Creative) ดูแลงานสร้างสรรค์ ฝ่ ายบัญชี(Accounting) และฝ่ ายรับรองลูกค้า (Customer Testimonials) จะมี การ
ดูแลลูกค้าของตัวเองแยกออกไปอย่างชัดเจน
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมายนางสาว ศิริพร ศรี วเิ ศษ ตาแหน่ง Account Exective (AE)
3.4.2ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมายคือ คอยติดต่อประสานงานบูท THAI INNO FOOD งาน
THAIFEX-World of Food Asia 2018 นอกเหนือจากรายงานคือ การเป็ นผูช้ ่วยในด้านต่างๆ ทั้งติดต่อ
ประสานงานกับลูกค้า และการเดินทรู ป การจัดหาพริ ตตี้ MC มาทากิจกรรมส่ งเสริ มการขาย จัดบูธอาหาร
งานเปิ ดตัวโครงการบ้าน และดูสถานที่ข้ ึนป้ ายบิลบอร์ด ติดต่อขอแพคเกทราคาสื่ อที่สามารถลงโฆษณาได้
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รู ปภาพประกอบที่ 3.5 พนักงานที่ปรึ กษา
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 ชื่อ คุณ ศรายุทธ จงสุ ขไว
3.5.2 ตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา ( Production )
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561 – 31 สิ งหาคม 2561
(รวม 16 สัปดาห์)
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.00 น.
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน

ขั้นตอนการดาเนิ นงาน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

เก็บรวบรวมข้อมูลความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการ
ศึกษากระบวนการ
ทางานด้วยการเข้าร่ วม
ประชุม
ศึกษากระบวนการ
ทางานของผู้
ประสานงาน
ศึกษาโดยการเข้าไปมี
ส่ วนร่ วมในการเป็ นผู ้
ประสานงาน
ศึกษาโดยการเรี ยนรู้จาก
การปฏิบตั ิงานโดยมีที่
ปรึ กษาเป็ นหัวหน้า
เพื่อให้ขอ้ มูลให้ตรง
ตามที่ตอ้ งการ
รวบรวมและจัดเก็บ
ข้อมูล
สรุ ปผลการดาเนินงาน
และจัดทารู ปเล่มรายงาน
สหกิจศึกษา
ตัวอย่างตารางที่ 3.7 แผนผังขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน

สิ งหาคม
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ดแวร์
- Computer จานวน 1 เครื่ อง
- โทรศัพท์ จานวน 1 เครื่ อง
- Internet
3.8.2 อุปกรณ์อื่นๆ
- ดินสอ,ปากกา
- สมุดโน๊ตจดรายละเอียดต่างๆ

