บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ

บริ ษทั ไอดิจิ จากัด
(IDIGI Co., Ltd.)

3.1.2 ที่ต้ งั สถานประกอบการ 146/3 หมู่ที่14 ถนนสุ ขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ :

099 062 0640

แฟกซ์ :
E-mail :

028181790 - 91
024638740
nussara@idigicorp.com

Website :

www.idigicorp.com

รู ปภาพ 3.1.3 ตราสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั ไอดิจิ จากัด
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รู ปภาพ 3.1.4 แผนที่ บริ ษทั ไอดิจิ จากัด
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั ไอดิ จิ จากัด เป็ น 1 ใน 5 บริ ษทั ในเครื อภายใต้บริ ษทั ดับบลิว พี ครี เอชัน่ กรุ๊ ป โดย บริ ษทั
ดับบลิว พี ครี เอชั่น กรุ๊ ป ก่อตั้งโดย คุณภูบดี ไชยพลี และ คุณวรารัตน์ ศรี ธีราทรัพย์ เมื่อปี พ.ศ 2545 โดย
ระหว่างนั้นทางบริ ษทั เริ่ มต้นโดยการทาสมุดโน้ตและหาโฆษณามาลงในสมุด และ คุ ณภู บดี ไชยพลี (ผู ้
ก่อตั้ง) ได้มองเห็นช่องทางการตลาดในอนาคตว่าการโฆษณานั้นจะเข้ามามี บทบาทและมีอิทธิพลในการใช้
ชีวิตในอนาคต จากการทาสมุดโน้ตจึงได้เปลี่ยนมาทาบริ ษทั Agency ขนาดเล็ก ที่ทางานให้บริ การเกี่ยวกับ
ด้านกิ จกรรมทางการตลาด อาทิเช่ น Event , การโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ ทั้งในสื่ อในนิ ตยสาร สื่ อออนไลน์
รวมไปถึ งบริ การเป็ นที่ปรึ กษาทางการตลาดให้กบั แบรนด์สินค้าต่างๆ ซึ่ งส่ วนมากจะเน้นไปทางแบรนด์
สิ นค้าในส่ วนไอที และในต่อมามาคุณภูบดี ได้ทาการขยายธุ รกิจและได้เพื่อนมาลงทุนเป็ นหุ ้นส่ วน คือ คุณ
เมธวิน อังคทะวานิช อดีตศิลปิ นนักร้องของเมืองไทย
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รู ปที่ 3.3.1 ผูก้ ่อตั้งบริ ษทั ดับบลิว พี ครี เอชัน่ กรุ๊ ป
หลังจากที่ประสบความสาเร็ จทางด้านงานโฆษณา คุณภูบดี ได้ทาการขยายกิ จการโดยมีบริ ษทั ใน เครื อ 5
บริ ษทั ภายใต้บริ ษทั ดับบลิว พี ครี เอชัน่ กรุ๊ ป โดยแต่ละบริ ษทั มีการทางานที่แตกต่างกันออกไป คือ 1.บริ ษทั
IMG (ไอเอ็มจี) ทาเกี่ ยวกับการเสนอโฆษณาสิ นค้าผ่านจอ LCD ในห้าง Central 19 สาขา ทัว่ ประเทศ 2.
บริ ษทั โอเวียทรี (OVia Three) ให้บริ การเกี่ยวกับกิจกรรมการส่ งเสริ มทางการตลาด (Marketing Activities –
Event) 3. บริ ษทั P2media (พีทูมีเดีย) ทาเกี่ยวกับสื่ อสิ่ งพิมพ์ 4. บริ ษทั ไอดิจิ (Idigi) ทาเกี่ยวกับเรื่ องการผลิต
สื่ อทางด้านดิ จิตอลรวมไปถึง เป็ นผูส้ ร้ างนักออกแบบทางด้าน ดิ จิตอล หรื อการทา Sticker Line 5.บริ ษทั
Next Cover ทา เกี่ ยวกับดิ จิตอลแพลทพอร์ มสาหรับนิ ตยสาร สานักพิมพ์ ซึ่ งปั จจุบนั Digital Media เข้ามามี
บทบาทและอิทธิ พลในการใช้ชีวิตของเราเป็ นอย่างมาก และทางผูบ้ ริ หารมองเห็นความสาคัญ ของสิ่ งนี้ มา
ตั้ง แต่ เ ริ่ ม ก่ อ ตั้ง บริ ษ ัท มาได้ไ ม่ ไ ด้กี่ ปี จึ ง ส่ ง ผลให้ ปั จ จุ บ นั ทางบริ ษ ัท ประสบความส าเร็ จเป็ นอย่า งมาก

รู ปที่ 3.3.2 รู ปสถานที่ปฏิบตั ิงาน บริ ษทั ไอดิจิ จากัด
Expo2017
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ผูช้ ่วย Creative

นาย นิพน นิมะอุษา

รู ปที่ 3.3.3 แผนภูมิการจัดองค์กรและการบริ หารงานบริ ษทั ดับบลิว พี ครี เอชัน่ กรุ๊ ป จากัด

รู ปที่ 3.3.4 โลโก้บริ ษทั ในเครื อของ ดับบลิว พี ครี เอชัน่ กรุ๊ ป
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
- นาย นิพน นิมะอุษา ตาแหน่งงาน Creative
3.4.2 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายดาเนินโครงงาน
ได้รับมอบหมายงานคือ ฝ่ าย Creative ของของบริ ษทั ไอดิจิ จากัด ในเครื อ
ของบริ ษทั ดับบลิว พี ครี เอชัน่ กรุ๊ ป จากัด โดยดาเนินงานในเรื่ องต่อไปนี้
1. คิด Head Line AD ของ Skin Food , TOMIXE Wifi , Around Wifi
2. คิด แคปชัน่ sticker line คาผวน คายอดนิยม คาแปลกใหม่
3. หาภาพ ในนิตยสาร Next Cover เพื่อมาทา Art work โปรโมท Facebook Fanpage
4. ไปตรวจสภาพจอ LED ที่ลูกค้าลง AD กับบริ ษทั ที่หา้ งCentral 8 สาขาในกรุ งเทพฯ
5. คิด คาแร็ คเตอร์ และออกแบบ sticker line Uniqlo, KTC
6. คิด Caption เพื่อนาไปใช้ประกอบ Artwork งาน HAFELE
7. หาข้อมูลมาให้ กราฟฟิ ก ทางาน Artwork ของ TOMIXE Wifi
8. คิดกิจกรรม แจกของรางวัลในงาน Event Taiwan one more time.,Taiwan travel Expo2017
9. เป็ น Staff และแจกของรางวัล งาน Event Taiwan one more time.,Taiwan travel Expo2017
10. ไปเก็บข้อมูลที่ 7-11 และนามาวางแผนเจาะตลาดกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อขายงาน AD
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 ชื่อ สกุล พนักงานที่ปรึ กษา
คุณนุสรา ธนวัฒน์ธาดา
3.5.2 ตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา
Business Development Director
3.5.3 ลักษณะงานของพนักงานที่ปรึ กษา
ดูแลและติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับองค์กร
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รู ปที่ 3.5 พนักงานพี่เลี้ยงตาแหน่ง Business Development Director (ภาพซ้าย)
พนักงานพี่เลี้ยงตาแหน่ง Marketing executive (ภาพขวาพ)

รู ปที่ 3.5 พนักงานพี่เลี้ยงตาแหน่ง Graphic (2ภาพซ้าย)
พนักงานพี่เลี้ยงตาแหน่ง Copywriting (ภาพขวา)
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน

วั น ที่ 15 พ ฤ ษภ าคม 25 60 - 25 สิ ง หาค ม 2 56 0
(16 สัปดาห์)

3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิงานสหกิจ

วันจันทร์ - วันศุกร์
เริ่ มงาน 9.00 น. และ เลิกงาน 18.00 น.
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานเพื่อนาเสนอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาท้ั ง 16 สั ปดาห์
และรายงานพัฒนาการของนักศึกษา
ระยะเวลา
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 6
สัปดาห์ที่ 7
สัปดาห์ที่ 8
สัปดาห์ที่ 9
สัปดาห์ที่ 10
สัปดาห์ที่ 11
สัปดาห์ที่ 12

รายละเอียดในการปฏิบตั ิงานสหกิจ
- คิด Head Line AD ของ Skin Food
- หารู ปภาพเพื่อมาทา Art work โปรโมท Facebook Fanpage
- หารู ปภาพตาม Concept ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อทา Artwork ของธนาคารออมสิ น
- ไปพบลูกค้าบริ ษทั Millcon เพื่อรับบรี ฟและ Concept เพื่อคิดคาแร็ คเตอร์
Sticker Line ให้ลูกค้า
- ออกตรวจสภาพจอ LED ที่ลูกค้าลง Ad กับทางบริ ษทั ที่หา้ ง Central 8 สาขาในกรุ งเทพฯ
(RAMA3,RAMA2,ลาดพร้าว,แจ้งวัฒนะ,RAMA9,บางนา,ปิ่ นเกล้า,ศาลายา)
- หารู ปภาพหน้าห้าง Central เพื่อมาทา Artwork เสนอขายลูกค้า
- ไปพบลูกค้า บริ ษทั Uniqlo Thailand เพื่อประชุมและรับ Brief จากลูกค้า
- ออกแบบสติ๊กเกอร์ ไลน์ ตาม Brief ที่ได้รับมอบหมาย
- คิดคาแร็ คเตอร์ ให้ตรงกับ Brief ที่ได้รับมอบหมาย
- รวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อทา Presentation Uniqlo เสนองานลูกค้า Sticker line ตามที่
ได้รับมอบหมาย
- หาข้อมูลเกี่ยวกับ 7-11 ที่มีโฆษณาทางวิทยุในแต่ละสาขาเพื่อเตรี ยมไปเก็บข้อมูล
- ออกไปเก็บข้อมูลตาม 7-11 ที่ได้หาไว้
- ออกแบบ Sticker line ตาม Brief (KTC)
- หารู ปภาพเพื่อทางาน Art Work ของ TOMIXE Wifi
- คิดแค็ปชัน่ Sticker Line
- หาคาที่กาลังนิยม วลีเด็ด มาใช้ในการออกแบบ Sticker Line
- คิดกิจกรรมและวิธีที่จะแจกของรางวัลในงาน Event Taiwan one more time
- ประชุมงานและเตรี ยมงาน Event Taiwan one more time
- เป็ น Staff และแจกของรางวัล งาน Event Taiwan one more time
- คิดกิจกรรมและวิธีที่จะแจกของรางวัลในงาน Event Taiwan travel Expo2017
- เป็ น Staff และแจกของรางวัล งาน Event Taiwan travel Expo2017
- ส่ ง Gift Sticker Line ให้กบั ผูร้ ่ วมกิจกรรมในงาน Event ที่ผา่ นมา
- หาภาพและข้อมูล คอนเซปครอบครัวสุ ขสันต์
- คิดแคปชัน
่ และกิจกรรมของ HAFELE
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สัปดาห์ที่ 13
สัปดาห์ที่ 14
สัปดาห์ที่ 15
สัปดาห์ที่ 16

- ออกเก็บข้อมูล 7-11 ตามสาขาต่างๆ
- คิดแค็ปชัน่ ArtWorkโปรโมท Learn Rocket การเรี ยนผ่าน Internet
- คิดกิจกรรม Event TCT กระทรวงคมนาคม (บัตรแมงมุม)
- ตรวจ Art Work งาน TCT ตามความถูกต้อง
- รวบรวมผลงานทา Resume รวมไปถึงขอคาปรึ กษาการในการทาเล่มรายงานสหกิจจากพี่
เลี้ยง
- ทา Resume รวมผลงาน
ตารางที่ 3.7 ระยะเวลาในการดาเนินงาน

3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ดแวร์
- คอมพิวเตอร์สานักงาน

1

เครื่ อง

- โน้ตบุค๊ พกพา

1

เครื่ อง

- เครื่ องถ่ายเอกสารที่สามารถ Print และ Scan ได้ 1

เครื่ อง

3.8.2 อุปกรณ์ดา้ นซอฟต์แวร์
- โปรแกรม Microsoft Word
- โปรแกรม Microsoft Excel
- โปรแกรม Microsoft PowerPoint
- โปรแกรม Adobe Photoshop
- โปรแกรม Adobe Illustrator

