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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน

ในบทนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานจากบริ ษทั ตัวอย่าง ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้

3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั ที่เข้ามาทาการปฏิบตั ิงาน คือ บริ ษทั ครี เอท อินเทลลิเจ้นซ์ จากัด (create intelligence
Co. Ltd) ที่อยู่212 ซอย ลาดพร้ าว 1 แยก 10 แขวง จอมพล เขต จตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:02 105 3833 และ เว็บไซต์: Createintelligence.co.th

ภาพที่ 3-1 Logo create intelligence

3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
create intelligence สนับสนุ นการตลาดและการสร้ างแบรนด์ เผยแพร่ ผ่านทางโซเชี ยลทุก
ช่ องทาง เช่ น โทรทัศ น์ วิท ยุ เว็บ ไซต์ใ นทุ ก ขั้นตอนของการพัฒ นา เริ่ ม จากข้อก าหนดในการ

ออกแบบเพื่อการผลิ ตดาเนิ นกระบวนการเพื่อให้แน่ ใจว่าเป้ าหมายจะได้รับการตอบสนอง และ
ได้รับความพึงพอใจ คือ
3.2.1 IDENTITY BRANDING
การสร้างแบรนด์สามารถผลักดันเป้ าหมายขององค์กรและขยายผลของการตลาดและการ
สื่ อสารได้ทนั ที ตั้งค่าเสี ยงสาหรับการสื่ อสารทั้งหมด3 ด้าน ดังนี้
3.2.1.1 ประชาสัมพันธ์
จากกลยุทธ์ และการส่ งข้อความถึ งการดาเนิ นการจะเข้าถึ งผูช้ มที่ มีข ้อความที่ ชัดเจนซึ่ ง
สื่ อสารผ่านทุกเส้นทางที่เหมาะสม
3.2.1.2 โฆษณา
สร้ า งโปรแกรมการโฆษณาเชิ ง กลยุท ธ์ เพื่อมี อิท ธิ พลต่ อการรั บ รู ้ ผูช้ มเป้ า หมายกระตุน้
ยอดขายและเพิม่ ชื่อเสี ยงให้กบั แบรนด์
3.2.1.3 การผลิตรายการเพลง
มีโครงการความโดดเด่นบริ การข้ามแพลตฟอร์ มซึ่ งครอบคลุ มตั้งแต่ความคิดเริ่ มต้นจนถึ ง
การผลิตจากวิดีโอความเป็ นผูน้ าทางความคิดที่เชี่ ยวชาญไปจนถึงวิดีโอแบรนด์องค์กรสามารถเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพแคมเปญใด ๆ ด้วยแหล่งข้อมูลวิดีโอที่มีประสิ ทธิ ภาพ
3.2.2 สื่ อสังคม
สื่ อสังคมออนไลน์ถือเป็ นวิธีที่ดีที่สุดในการขับเคลื่ อนแบรนด์ไปยังผูช้ มจะทางานควบคู่กนั
เพื่อกระตุน้ การมีส่วนร่ วมของแบรนด์ผ่านทางแพลตฟอร์ มโซเชี ยลมีเดี ยทั้งหมดเพื่อส่ งผลต่อแบ
รนด์

3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
ผูบ้ ริ หารขององค์กรแบ่งออกเป็ น 3 ตาแหน่งหลัก ดังภาพที่ 3-2ดังนี้
3.3.1 ตาแหน่งManagingDirector
ผูด้ ารงตาแหน่ง คือ คุณญาณกร อภิราชกมล
3.3.2 ตาแหน่งAccountDirector

ผูด้ ารงตาแหน่ง คือ คุณเทพิน อริ ยปิ ติพนั ธ์
3.3.3 ตาแหน่งBrand Director
ผูด้ ารงตาแหน่ง คือ คุณวุฒิศกั ดิ์ ศักดิ์ศรี บารุ ง

ตาแหน่ง
ManagingDirector

ตาแหน่ง

ตาแหน่ง Brand
Director

ตาแหน่ง Producer
/ ช่างภาพ
คุณ เจตสัณห์ คอน
สกุล

ตาแหน่งผูช้ ่วย
Producer
ภาพที่ 3-2รู ปแบบการจัดองค์การและการบริ หารงานขององค์กร

3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ปฏิบตั ิหน้าที่ ผูช้ ่วยProducer

3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณ เจตสัณห์ คอนสกุล ตาแหน่ง Producer / ช่างภาพ

3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ตั้งแต่ช่วงเดือน พฤษภาคม ถึง สิ งหาคม พ.ศ. 2560

3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คือ ผูช้ ่ วย Producer & Location (ผูช้ ่ วยโปรดิ วเซอร์ ) ซึ่ งมีหน้าที่
ในแต่ละสัปดาห์ดงั ตารางที่ 3-1 มีรายละเอียดดังนี้
3.7.1 รับงานจาก Producer ทา Project นาเสนอเกี่ยวกับงาน “Singing In The Rain 2Gether :
จังหวัดนครราชสี มา
3.7.2 ทา Storyboard เกี่ยวกับงานและผังการดาเนินการ นาเสนอ Present Power Point
3.7.3 ติดต่อผูส้ นับสนุนหลักที่จะเป็ น สปอนเซอร์ ในแต่ละเจ้าและโฆษณาผ่านสื่ อ
3.7.4 คัดรู ปภาพบรรยากาศงานคอนเสิ ร์ต ผูค้ น นักดนตรี เมื่อ Season ก่อน
3.7.5 ดู ก ารตัดต่ อ ก่ อนจะนาเสนอ เป็ น การตัดต่ อนัก ดนตรี ที่ จะมาแสดงในงาน ภาพ
บรรยากาศความสนุกสนานครั้งก่อน
3.7.6 เตรี ยมลง Socialmedia เพื่อสร้ างความน่ าสนใจ กระตุ น้ ผูค้ นให้เกิ ดความสนใจมาก
ที่สุด เตรี ยมการแถลงข่าว
3.7.7 ติดต่อศิลปิ นที่จะมาร่ วมงานคอนเสิ ร์ตพร้ อมกับนัดวัน เวลา สถานที่ในการโปรโมท
และขายบัตร
3.7.8 ลงรายละเอียดสถานที่ที่จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็ นทางการ เชิญผูส้ นับสนุนหลักและ
แจกของขวัญก่อนวันงาน
3.7.9 มี ง านโชว์ มิ นิค อนเสิ ร์ตจากศิ ล ปิ น3-4วง เพื่ อเชิ ญชวนแฟนเพลงและสร้ างความ
น่าสนใจ

3.7.10 เตรี ยมการทุกอย่างก่อนจะถึงวันงานจริ งๆ จะมีทีมงานเดินทางไปก่อนล่วงหน้า1-2วัน
เพื่อเตรี ยมความพร้อม
3.7.11 เตรี ยมจัดการ Life in color ในเดือนกันยายน
3.7.12 ติดต่อประสานงานกับสถานที่ ที่จะจัดงาน
3.7.13 หาผูส้ นันสนุนหลักภายในงาน
3.7.14 ไปดู สถานที่จริ ง และถ่ายบรรยากาศทุกมุมจากโดรนเพื่อนามาใช้ในการตัดต่อ เพื่อ
นาไปใช้ลงสื่ อต่างๆเป็ นการโปรโมทงาน
3.7.15 ถ่ายทาฉากคล้ายสถานที่จริ ง เพื่อทาเป็ น Teaser เปิ ดตัว และกาหนดการ การขายบัตร
3.7.16 ควบคุ มเสี ยงและดู แลทุ กส่ วนโดยรอบของงานตารางที่ 3-1ตารางรายละเอียดการ
ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาในแต่ละสัปดาห์
ระยะเวลา

รายละเอียดการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา

สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2

รั บ งานจาก Producer ท า Project น าเสนอเกี่ ย วกับ งาน “Singing In The Rain
2Gether : จังหวัดนครราชสี มา
ทา Storyboard เกี่ยวกับงานและผังการดาเนินการ นาเสนอ Present Power Point

สัปดาห์ที่ 3

ติดต่อผูส้ นับสนุนหลักที่จะเป็ น สปอนเซอร์ ในแต่ละเจ้าและโฆษณาผ่านสื่ อ

สัปดาห์ที่ 4

คัดรู ปภาพบรรยากาศงานคอนเสิ ร์ต ผูค้ น นักดนตรี เมื่อ Season ก่อน

สัปดาห์ที่ 5

ดูการตัดต่อ ก่อนจะนาเสนอ เป็ น การตัดต่อนักดนตรี ที่จะมาแสดงในงาน ภาพ
บรรยากาศความสนุกสนานครั้งก่อน
เตรี ยมลง Socialmedia เพื่อสร้ างความน่ าสนใจ กระตุน้ ผูค้ นให้เกิ ดความสนใจ
มากที่สุด เตรี ยมการแถลงข่าว
ติดต่อศิลปิ นที่จะมาร่ วมงานคอนเสิ ร์ตพร้ อมกับนัดวัน เวลา สถานที่ในการโป

สัปดาห์ที่ 6
สัปดาห์ที่ 7

รโมทและขายบัตร
สัปดาห์ที่ 8
สัปดาห์ที่ 9

ลงรายละเอียดสถานที่ที่จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็ นทางการ เชิญผูส้ นับสนุนหลัก
และแจกของขวัญก่อนวันงาน
มีงานโชว์ มินิคอนเสิ ร์ตจากศิลปิ น3-4วง เพื่อเชิญชวนแฟนเพลงและสร้างความ
น่าสนใจ

สัปดาห์ที่ 10 เตรี ยมการทุกอย่างก่อนจะถึงวันงานจริ งๆ จะมีทีมงานเดินทางไปก่อนล่วงหน้า12วันเพื่อเตรี ยมความพร้อม
สัปดาห์ที่ 11 เตรี ยมจัดการ Life in color ในเดือนกันยายน
สัปดาห์ที่ 12 ติดต่อประสานงานกับสถานที่ ที่จะจัดงาน
สัปดาห์ที่ 13 หาผูส้ นับสนุนลักภายในงาน
สัปดาห์ที่ 14 ไปดู สถานที่จริ ง และถ่ายบรรยากาศทุกมุมจากโดรนเพื่อนามาใช้ในการตัดต่ อ
เพื่อนาไปใช้ลงสื่ อต่างๆเป็ นการโปรโมทงาน
สัปดาห์ที่ 15 ถ่ายทาฉากคล้ายสถานที่จริ ง เพื่อทาเป็ น Teaser เปิ ดตัว และกาหนดการ การขาย
บัตร
สัปดาห์ที่ 16 ควบคุมเสี ยงและดูแลทุกส่ วนโดยรอบของงาน

3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้แบ่งออกเป็ น 2 ด้าน คือ
3.8.1 ฮาร์ ดแวร์
ฮาร์ดแวร์ประกอบด้วย
3.8.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์
3.8.1.2 โน๊ตบุค Acer 4830TG
3.8.1.3 กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล
3.8.2 ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ประกอบด้วย
3.8.2.1
3.8.2.2
3.8.2.3
3.8.2.4
3.8.2.5

โปรแกรม Microsoft Word
โปรแกรม Microsoft Excel
โปรแกรม Microsoft PowerPoint
โปรแกรม Adobe Photoshop CC
โปรแกรมadobe Premiere pro cs6

