บทที3่
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ

บริ ษทั ประกิต แอดเวอร์ ไทซิ่ ง จากัด
Prakit Advertising company

3.1.2 ที่ต้ งั สถานประกอบการ

88 ซอยสุ ขมุ วิท 62 แยก 3
ถนนสุ ขมุ วิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุ งเทพฯ 10260
โทรศัพท์: +66 (2) 715 3000
แฟกซ์: +66 (2) 715 3000

รู ปภาพที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั ประกิต แอดเวอร์ ไทซิ่ ง จากัด

รู ปภาพที่ 3.2 แผนที่ของ บริ ษทั ประกิต แอดเวอร์ ไทซิ่ ง จากัด
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รู ปภาพที่ 3.3 ช่องทางติดต่อบริ ษทั ผ่าน www.prakitadvertising.com
และ www.facebook.com/PrakitHoldings
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั ประกิต แอดเวอร์ ไทซิ่ ง จากัด เป็ นบริ ษทั ประเภท ธุ รกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็ น
ธุ รกิจที่มีการแข่งขันสู งและการพัฒนาทางการสื่ อสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว การให้บริ การ
ลูกค้าจึงต้องการผูช้ านาญการเฉพาะด้าน เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุ ดในทุ กด้าน บริ ษทั จึงมี
นโยบายแบ่งการดาเนิ นงานตามประเภทของงาน และตามความชานาญเฉพาะด้านของบุคลากรของ
บริ ษทั ในกลุ่ม
3.2.1. การวางแผนกลยุทธด้านสื่ อโฆษณาและนายหน้าตัวแทนซื้ อโฆษณาทุกประเภท งาน
ด้านนี้ตอ้ งการผูม้ ีประสบการณ์ในการวางแผนสื่ อโฆษณา วางแผนกลยุทธด้านสื่ อโฆษณา และเป็ น
นายหน้าตัวแทนซื้ อสื่ อโฆษณา ให้บริ การแนะนาวางแผนกลยุทธด้านสื่ อโฆษณา แผนกสื่ อโฆษณา
จะเป็ นผูศ้ ึกษาผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และวางแผนซื้ อสื่ อเพื่อให้ได้ประสิ ทธิ ผลตามแผนที่วางไว้
3.2.2. รั บจ้างผลิ ตงานโฆษณาทุ กประเภทได้แก่ ผลิ ตภาพยนต์โฆษณาทางโทรทัศน์ การ
ผลิตโฆษณาทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ทุกประเภท การผลิตสปอตโฆษณาทางวิทยุ การผลิตสื่ อวีดีโอ และผลิต
วัส ดุ โ ฆษณาทางสื่ อ อื่ น ๆ โดยฝ่ ายวางแผนกลยุ ท ธ์ (Strategic Planning) ฝ่ ายสร้ า งสรรค์ ง าน
(Creative) จะเป็ นแผนกในการคิดงาน
ฝ่ ายวางแผนกลยุทธ์ จะทาการวิเคราะห์พฤติกรรมในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การของ
ผูบ้ ริ โภคที่ เป็ นกลุ่ ม เป้ า หมายหลัก ของลู ก ค้า ตลอดจนการพิ จารณาถึ งปั จจัย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
ขบวนการตัดสิ นใจเพื่อนามาประกอบการพิจารณาและวางแผนกลยุทธ์ในแผนการสื่ อสารทางการ
ตลาดให้กบั ลูกค้า
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ฝ่ ายสร้างสรรค์งานโฆษณา ทีมงานสร้างสรรค์งานโฆษณาจะคิดค้นงานโฆษณา จากข้อมูล
ที่ได้ ฝ่ ายสร้างสรรค์จะคิดไอเดียการนาเสนอแนวทางโฆษณาที่หลากหลายเพื่อให้ลูกค้าได้พิจารณา
เพื่อพัฒนาต่อไปเป็ นชิ้นงานที่สมบูรณ์
3.2.3. งานบริ การโฆษณาต่อกลุ่ ม เป้ าหมายโดยตรง งานประเภทนี้ จะเป็ นการบริ การจัด
กิจกรรมทางการตลาดแบบพิเศษ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้มากขึ้น ซึ่ งจะเป็ นการให้ผบู ้ ริ โภค
ของลูกค้ามีประสบการณ์ตรง และช่วยในการตัดสิ นใจได้ดีข้ ึน
3.2.4. งานบริ การที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ งานประเภทนี้ ตอ้ งมีทีมงานที่สามารถ
เข้าถึ งฝ่ ายประชาสัมพันธ์ของสื่ อต่าง ๆ เพราะเป็ นงานที่ตอ้ งทาประชาสัมพันธ์เรื่ องราวต่าง ๆ ของ
ลู ก ค้า ให้ ผูบ้ ริ โ ภคทราบ เช่ น การเชิ ญ นั ก ข่ า วเพื่ อ ร่ ว มงานแถลงข่ า วของลู ก ค้า การส่ ง ข่ า วให้
สื่ อมวลชน เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของลูกค้า
บริ การของบริ ษทั ประกิต แอดเวอร์ ไทซิ่ ง จากัด

รู ปภาพที่ 3.4 การบริ การขององค์กร
ความคิดสร้างสรรค์ สาหรับเรา ลู กค้าต้องได้งานที่ใช่ เท่านั้น เราจึงเน้นความคิดสร้ างสรรค์ที่ตอบ
โจทย์ ตรงประเด็น และโดนใจกลุ่มเป้ าหมายเป็ นสาคัญ เพราะความคิดสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดต้องขาย
สิ นค้า และรางวัลคือผลพลอยได้ที่ยงั ความภาคภูมิใจ

รู ปภาพที่ 3.5 การบริ การขององค์กร
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กลยุทธ์และการวิจยั เรามัน่ ใจว่าการดึงสิ่ งที่อยูใ่ นใจกลุ่มเป้ าหมาย มาปั้ นเป็ นกลยุทธ์เชิ งสร้างสรรค์
เท่านั้น ที่จะช่วยสร้างงานครี เอทีฟให้แข็งแรงและประสบผลสาเร็ จได้ เราจึงพยายามค้นหาและทา
ความเข้าใจชีวติ ความเป็ นอยูข่ องพวกเขา เพื่อให้รู้วา่ เขาต้องการอะไรและต้องการเมื่อไหร่

รู ปภาพที่ 3.6 การบริ การขององค์กร
ดิจิทลั ทุกวันนี้ เราพบผูบ้ ริ โภคได้ทุกที่ สิ่ งสาคัญคือไม่วา่ จะพบแบรนด์ของเราที่ไหน ผูบ้ ริ โภคควร
จะได้รับข้อมูลสื่ อสารที่มีพลังและสอดคล้องเป็ นหนึ่ งเดี ยว และจาการสร้างแบรนด์ให้มีชีวิต เรา
กาลังทาให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกคาดไม่ถึงทุก ๆ ครั้งที่ได้รับการสื่ อสาร จะเปรี ยบไปก็เหมือนการได้พบกับ
เพื่อนเก่าแก่ที่คุน้ เคยกันมานาน

รู ปภาพที่ 3.7 การบริ การขององค์กร
สื่ อโฆษณา พูดถึ ง "ประกิ ต" ทุกคนก็จะนึ กถึ ง "กูรูสื่อโฆษณา" จนอาจกล่าวได้ว่าเป็ นคาเดี ยวกัน
และจนกระทัง่ ได้รับ การจัดอันดับให้ติดหนึ่ งใน 10 ของเอเยนซี่ ในไทย แม้ทุ กวันนี้ จะมี สื่อใหม่
เกิดขึ้นมากมาย แต่ประกิตก็ยงั ไม่เป็ นที่สองรองใครในการเลือกซื้ อสื่ อที่เข้าถึ ง เข้าใจผูบ้ ริ โภคมาก
ที่สุด ในราคาที่คุม้ ค่าที่สุด
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร

นายประกิต อภิสารธนรักษ์

• ประธานกรรมการบริ ษทั
นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์
• กรรมการผูจ้ ดั การ
นายนิติ อยูพ่ มุ่
• Creative director / พนักงานที่ปรึ กษา
นายภานุเดช ไชยโคตร์
• นักศึกษาฝึ กงาน

รู ปภาพที่ 3.8 แผนภูมิการจัดองค์กรและการบริ หารงานบริ ษทั ประกิต แอดเวอร์ ไทซิ่ ง จากัด
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
 นายภานุเดช ไชยโคตร์ (Art director)
3.4.2 ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
 คิดงานโฆษณา TVC, Online
 ทา Storyboard
 ทา Layout Print ad
 เขียน Script
 หา Reference
3.5 ชื่ อ-สกุลและตาแหน่ งงานของพนักงานที่ปรึกษา
3.5.1 ชื่อ-สกุลพนักงานที่ปรึ กษา
 นายนิติ อยูพ่ มุ่
3.5.2 ตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา
 Creative director
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
 วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 - 25 สิ งหาคม 2560 (รวม 15 สัปดาห์)
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ
 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
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3.7 ขั้นตอน วิธีการดาเนินงานเพื่อนาเสนอผลงาน และพัฒนาการของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
โดยแบ่ งตามประเภทของรายงานทีน่ ักศึกษาดาเนินงานดังนี้
3.7.1 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานสาหรับรายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ระยะเวลา

รายละเอียดปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

สัปดาห์ที่ 1

ฟังคาแนะนา เรื่ องแผนการทางานของแผนกครี เอทีฟ กฎระเบียบของบริ ษทั
จากพนักงานที่ปรึ กษา

สัปดาห์ที่ 2

เข้ารับบรี ฟงาน สิ นค้า Trusty Buy, คิดงานโฆษณาตามโจทย์ที่ได้รับ

สัปดาห์ที่ 3

นาเสนองานโฆษณาที่ทาให้พี่ในทีมฟัง และรับคาแนะนาไปแก้ไข

สัปดาห์ที่ 4

เข้ารับบรี ฟงาน ห้าง SHOW DC, คิดงานโฆษณาตามโจทย์ที่ได้รับ

สัปดาห์ที่ 5

เข้ารับบรี ฟงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, หาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

สัปดาห์ที่ 6

คิดงานโฆษณา Trusty Buy ชื่อแคมเปญโปรโมชัน่ , เขียนสคริ ปต์, กิจกรรม
ออนไลน์

สัปดาห์ที่ 7

เข้ารับบรี ฟงาน การบินไทย (Cash Card), คิดงานโฆษณาตามโจทย์ที่ได้รับ

สัปดาห์ที่ 8

นาเสนองานโฆษณาที่ทาให้พี่ในทีมฟัง และรับคาแนะนาไปแก้ไข

สัปดาห์ที่ 9

เข้าฟังสัมมนา เรื่ องการตลาด (Monthly Talk), ปรับแก้ไขงานที่ได้รับ

สัปดาห์ที่ 10
สัปดาห์ที่ 11
สัปดาห์ที่ 12
สัปดาห์ที่ 13

คิดงาน New Year Gift 2018, ออกแบบโลโก้และของขวัญปี ใหม่ของบริ ษทั ,
เข้ารับบรี ฟงาน การบินไทย (Product Service)
เข้าร่ วมงาน MarketeerCannesWinner2017, นาเสนองานโฆษณาที่ทาให้พี่
ในทีมฟัง และรับคาแนะนาไปแก้ไข
ดูและเลือกหนังโฆษณาที่ได้ Awards Cannes Lion 2017, เข้าร่ วมฟัง Cannes
Talk 2017 ของบริ ษทั
เข้ารับบรี ฟงาน คอนโด ยูดีไลท์, คิดงานโฆษณาตามโจทย์ที่ได้รับ, นาเสนอ
งานโฆษณาที่ทาให้พี่ในทีมฟั ง และรับคาแนะนาไปแก้ไข

สัปดาห์ที่ 14

เข้ารับบรี ฟงาน สิ นค้า Brand Gen U

สัปดาห์ที่ 15

คิดงานโฆษณาสิ นค้า Brand Gen U

ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานสาหรับรายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
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3.7.2 การเขียนขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานสาหรับการจัดทารายงานสหกิจศึกษา
พ.ศ. 2560
ขั้นตอนการดาเนินงาน
การนาเสนอหัวข้ อรายงาน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เบื้องต้ น
การปฏิบัติการ
จัดกิจกรรมพิเศษ
ติดตามผลงาน

พฤษภาคม

มิถุนายน
0

0

กรกฎาคม

สิ งหาคม

0
0 0 0

0

0 0

0 0 0

0

0
0 0

สรุ ปการปฏิบัติการทั้งหมด
นามาเขียนเล่มรายงาน

0 0 0

ตารางที่ 3.2 แสดงระยะเวลาและการพัฒนาของตัวรายงาน
3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ดแวร์
 เครื่ อง Notebook, คอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะ 1 เครื่ อง
3.8.2 อุปกรณ์ดา้ นซอฟต์แวร์
 Illustrator CS6
 Photoshop CS6
 Microsoft Word 2010
 Microsoft PowerPoint 2010
3.8.3 เครื่ องมืออื่น ๆ
 สมุดจด
 ปากกา
 ดินสอ
 กล้องถ่ายรู ป / กล้องโทรศัพท์มือถือ

0

0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

