บทที่ 3
3.1 รายระเอียดการปฎิบัตงิ าน
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั เลเทอินโฟมีเดีย จากัด(มหาชน)
Teleinfo Media Public Company Limited

3.1.2 ทีต่ ้ังสถานประกอบการ อาคารวานิช 2 ชั้น 28 ห้องเลขที่ 2803, 2804
ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวง มักกะสัน เขต
ราชเทวี กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02 262 8888
แฟกซ์ : 0-2262-8899
อีเมล : customerservice@teleinfomedia.co.th

รู ปที่ 3.1 สัญลักษณ์ (Logo ) บริ ษทั เลเทอินโฟมีเดีย จากัด(มหาชน)

ภาพประกอบที่ 3.2 แผนที่บริ ษทั เลเทอินโฟมีเดีย จากัด(มหาชน)

3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กรณ์
บริ ษทั เลเทอินโฟมีเดี ย จากัด(มหาชน) เป็ นองค์กรณ์ ที่ให้บริ การผลิ ตสื่ อออนไลน์ใน
ปั จจุ บนั ซึ้ งอดี ต บริ ษทั เลเทอิ นโฟมี เดี ยเป็ นผูจ้ ดั ทาสมุ ดหน้าเหลื อง Thailand yellowpages ที่
ให้บริ การโฆษณาให้กบั ธุ รกิจประเภทอุสาหกรรมหรื อ B2B ต่อมาในปั จจุบนั สมุดหน้าเหลื องได้
ทาการเลิ ก การตี พิ ม พ์และพัฒนามาอยู่ใ นรู ป แบบของออนไลน์ เพื่ อตอบสนองพฤติ ก รรมของ
ผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนไป และเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายให้ได้เยอะขึ้น เลเทอินโฟมีเดีย จึงได้เพิ่ม
เว็บ hansa.com และ เว็บ aroi.com เพื่อรองรับกลุ่มเป้ าหมายในด้านความบันเทิงและร้านอาหาร อีก
ด้วย

บริการต่ างๆของ เทเลอินโฟมีเดีย จากัด(มหาชน)
บริ การของ hansa.com เป็ นบริ การข่าวสารทางด้านความเทิง ซึ่ งได้รวบรวมไว้มากมาย
ยกตัว อย่ า งเช่ น ข่ า วบัน เทิ ง แฟนชั่น ท่ อ งเที่ ย ว ความสวยความงาม เป็ นต้น เพื่ อ ครอบคลุ ม
กลุ่มเป้ าหมายที่ชอบติดตามข่าวบันเทิง รี ววิ ที่พกั ที่เที่ยว และยังรวมถึงการรี ววิ คลินิกเสริ มความงาม
อีกด้วย

ภาพประกอบที่ 3.3 บริ การของเว็บไซต์ hansa.com
บริ การของ aroi.com เป็ นเว็บไซต์เน้นในเรื่ องของอาหารการกิ น โดยรวบรวมข้อมู ล
ร้านอาหารต่างๆจากทัว่ ประเทศ เช่น อาหารไทย อาหารญี่ปุ่น อาหารจีน และอื่นๆอีกมากมาย เพื่อ
ตอบสนองกลุ่มเป้ าหมายที่รักในการกินและชอบเสาะแสวงหาของกินอร่ อยๆอยูเ่ สมอ

ภาพประกอบที่ 3.4 บริ การของเว็บไซต์ aroi.com

บริ ก ารของ yellowpages.co.th คื อการให้บ ริ ก ารโฆษณากับ กิ จการหรื อธุ ร กิ จที่ เป็ น
อุสาหกรรม ซึ่ งในอดีตที่ผา่ นมาได้ให้บริ การโฆษณาในรู ปแบบของสื่ อสิ่ งพิมพ์ ที่เรี ยกว่า สมุดหน้า
เหลือง ( yellowpages ) แต่ในปั จจุบนั ได้เปลี่ยนรู ปแบบมาเป็ น เว็บไซต์ เพื่อ Support พฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั ที่ให้ความสนใจกับสื่ อออนไลน์มากกว่าสื่ อสิ่ งพิมพ์ อีกทั้งทางบริ ษทั ยัง
มีการให้คาแนะนาในการเลื อก Packet ของตัว website เพื่อให้ลูกค้าคุ ม้ ค่ามากที่สุดในการทา
โฆษณาผ่านเว็บไซต์

ภาพประกอบที่ 3.5 บริ การของเว็บ yellowpages.co.th

นอกจาก yellowpages.co.th ที่เป็ นเว็บไซต์แล้วยังบริ การในรู ปแบบของ Application
เพื่อให้ผใู้ ช้สะดวกสบายในการใช้ในการค้นหาร้านค้า หรื อ บริ ษทั Supplyer ในการประกอบธุ รกิจ

ภาพประกอบที่ 3.5 บริ การแอปพิคเคชัน่ yellowepages th

บริการอืน่ ๆ
บริ การสอบถามหมายเลข Call 118 สอบถามหมายเลขร้านค้า ค้นหาบริ ษทั คู่คา้ และบุคคล
ทัว่ ไปกว่า 6 ล้านหมายเลข ครบทุกหมวดสิ นค้าและบริ การ เพื่อช่วยให้ผใู ้ ช้สะดวกสบายมากยิง่ ขึ้น
บริ การ Database Rental Service ซึ่ งอยูใ่ นการดูแลของบริ ษทั Adventure เป็ นบริ ษทั ใน
เครื อของ บริ ษทั เทเลอินโฟมีเดีย จากัด(มหาชน) มีหน้าที่ในการให้บริ การเช่าฐานข้อมูล บริ หาร
ข้อมูล จัดการข้อมูล ในการทาธุ รกิจ เพื่อประหยัดต้นทุน ลดระยะเวลาในการทางาน เพื่อทาให้เกิด
ประโชยน์สูงสุ ดแก่องค์กรณ์หรื อธุ รกิจของท่านเอง

3.3 รู ปแบบการจัดการและการบริหารงานขององค์ กร
กมลกานต์ นิลตะสุ วรรณ
Managing Director

อิทธิชัย วานิชเจริญวงศ์
Online Media Sales Director

อุทุมพร วงษ์ จาปา
Online Media Sales Manager

สั ญชัย คงคานนท์
นักศึกษาสหกิจศึกษา
ภาพประกอบที่ 3.6 แผนภูมิการจัดการองค์กรและการบริ หารงานบริ ษทั เลเทอินโฟมีเดีย จากัด
(มหาชน)

3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
นายสัญชัย คงคานนท์ ตาแหน่ง Graphic Design
3.4.2 ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมายดาเนินโครงงานได้รับมอบหมายงาน
นอกเหนือจากการโครงการคือ การเป็ น Graphic design ในการทา banner website catalog online
รวมถึงการจัดการรู ปภาพ ก่อนทารู ปภาพไปใช้บนเว็บไซต์

3.5 ชื่อ สกุลและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 ชื่อ สกุลของพนักงานที่ปรึ กษา
3.5.2 ตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา

อิทธิชยั วานิชเจริ ญวงศ์
Online Media Sales Director

3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน วันที่ 14 พฤษภาคม – 31 สิ งหาคม 2561
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.30 น.

3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานเพือ่ นาเสนอผลงานและพัฒนาการของการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาโดยแบ่ งตามประเภทของรายงานทีน่ ักศึกษาดาเนินการดังนี้
3.7.1 ขั้นตอน วิธีการดาเนินงานเพือ่ นาเสนอผลงานสาหรับรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ระยะเวลา

รายละเอียดการปฏิบัติงานสหกิจ

สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2

เข้าอบรมก่อนเข้าฝึ กงาน
ทา Catalog online ให้กบั บริ ษทั เด่นพานทอง และ ถ่ายสิ นค้าของ บริ ษทั
Supersteel และ บริ ษทั ว. พลาสติก
ร่ วมประชุมเรื่ อง เว็บ E-commerce เป็ นเว็บต้นแบบ
ที่จะใช้ในอนาคต
รับ brief และทาแบรนเนอร์ ให้กบั บริ ษทั เทพารักษ์สแตลเลท
รับ brief และทาแบรนเนอร์ ของ บริ ษทั Supersteel
ทา Catalog online ของบริ ษทั Supersteel และ บริ ษทั ว.พลาสติก
กิจกรรมงานเลี้ยง ครบรอบ 35 ปี ของบริ ษทั เทเลอินโฟมีเดีย จากัด
(มหาชน)
รับ brief ทาแบรนเนอร์และ Catalog online
ของบริ ษทั แก้วพลาสติก ชุนไก
รับ brief ทาแบรนเนอร์และ Catalog online
ของบริ ษทั ยูเนียนทรานแซกชัน่
ทา reference แบรนเนอร์ เสนอบริ ษทั คลินิกสุ ขภัณฑ์
รับ brief และทาแบรนเนอร์ ของ สิ นค้าผ้าขนหนู ไฮเทรด
ถ่ายสิ นค้าของบริ ษทั ไทยโพลีพลาสเทค จากัด

สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 5
สัปดาห์ที่ 6
สัปดาห์ที่ 7
สัปดาห์ที่ 8
สัปดาห์ที่ 9
สัปดาห์ที่ 10
สัปดาห์ที่ 11
สัปดาห์ที่ 12

รับ brief และทาแบรนเนอร์ ให้กบั ร้านเปเล่ยนู ิฟอร์ ม
ไดคัทและรี ทชั สิ นค้ารองเท้า safety
รับ brief และทาแบรนเนอร์ วิมล บิวตี้
แก้ไข แบรนเนอร์ ร้านเปเล่ยนู ิฟอร์ ม

สัปดาห์ที่ 13
สัปดาห์ที่ 14
สัปดาห์ที่ 15
สัปดาห์ที่ 16

ตารางที่ 3.1 ขั้นตอน วิธีการดาเนินงานเพื่อนาเสนอผลงานสาหรับรายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจ
ศึกษา

3.7.2 การเขียนขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานสาหรับการจัดทารายงานสหกิจศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พฤษภาคม
2561

มิถุนายน
2561

กรกฎาคม
2561

การนาเสนอหัวข้ อรายงาน
การรวบรวมข้ อมูลเบือ้ งต้ น
การปฏิบัติการกิจกรรมพิเศษ
ติดตามผลงาน
สรุ ปการปฏิบัติงานทั้งหมด
นามาเขียนเป็ นเล่มรายงาน
ตารางที่ 3.2 แสดงระยะเวลาและพัฒนาการของตัวรายงาน

สิ งหาคม
2561

3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ ด้านฮาร์ ดแวร์
เครื่ องคอมพิวเตอร์
กล้อง Dslr
ไฟสาหรับถ่ายรู ป

จานวน 1 เครื่ อง
จานวน 1 ตัว
จานวน 2 ตัว

3.8.2 อุปกรณ์ ด้านซอฟแวร์
โปรแกรม Adobe Photoshop
โปรแกรม Adobe Illustrator
โปรแกรม Microsoft word
โปรแกรม Microsoft Excel

3.8.3 อุปกรณ์ อนื่ ๆ
สมุดจดและปากกา

จานวน 1 ชุด

