บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ

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

3.1.2 ที่ต้ งั สถานประกอบการ

146/3 หมู่ ที่ 14 ถนนสุ ข สวัส ดิ์ ต าบลบางพึ่ ง อ าเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
หมายเลขโทรศัพท์ 02-463-8544

รู ปที่ 3.1.3 โลโก้บริษัท
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รู ปภาพ 3.1.4 แผนทีบ่ ริษัท ไอดิจิ ( Idigi ) จากัด

3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั ไอดิจิ จากัด ก่อตั้งโดย คุณภูดี ไชยพลี และคุณวรารัตน์ศรี ธีราทรัพย์ เมื่อปี พ.ศ.
2545 ในระหว่างนั้นทางบริ ษทั เริ่ มต้นโดยการทาสมุดโน้ตจาหน่าย หาโษษณามาลงในสมุดและ คุ ณภู
บดี มองเห็ นช่ องทางการตลาดในอนาคตว่าการโษษณาจะมี บทบาทและมี อิทธิ พลในการใช้ชีวิตใน
อนาคต จากการทาสมุดโน้ตก็ได้เปลี่ ยนมาทาบริ ษทั Agency ขนาดเล็ก ที่ทางานเกี่ ยวกับกิ จกรรมทาง
การตลาดไม่ว่าจะเป็ น Event, การโษษณาสื่ อต่างๆไม่วา่ จะเป็ นสื่ อในนิ ตยสาร สื่ อออนไลน์ รวมไปถึ ง
เป็ นที่ปรึ กษาทางการตลาดให้กบั แบรนด์สินค้าต่าง ๆ แต่จะเน้นไปทางแบรนด์สินค้าไอที ต่อมาคุณภูบดี
ได้ข ยายธุ รกิ จ และได้เพื่ อนมาลงทุ นเป็ นหุ ้ นส่ วน คุ ณเมธวิน อัง คทะวานิ ช อดี ตศิ ล ปิ นนัก ร้ องของ
เมืองไทย
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รู ปที่ 3.3.1 ผู้ก่อตั้งบริษัท ไอดิจิ จากัด

หลังจากที่ประสบความสาเร็ จทางด้านโษษณาคุ ณภูบดี ได้ขยายกิจการโดยมีบริ ษทั ในเครื อ 5
บริ ษทั ภายได้บริ ษทั ดับบลิว พี ครี เอชัน่ กรุ๊ ป ที่มีการทางานแตกต่างกันไป คือ 1.บริ ษทั IMG (ไอเอ็มจี)
ทาเกี่ ยวกับการนาเสนอโษษณาสิ นค้าผ่านจอ LCD ในห้าง Central 19 สาขา ทัว่ ประเทศ 2.บริ ษทั โอ
เวียทรี (O Via three) ทาเกี่ ยวกับกิ จกรรมการส่ งเสริ มทางการตลาด (Marketing Activities – Event) 3.
บริ ษทั P2media (พีทูมีเดีย) ทาเกี่ยวกับสื่ อสิ่ งพิมพ์ 4. บริ ษทั ไอดิจิ (Idigi) ทาเกี่ยวกับการผลิตสื่ อทางด้าน
ดิ จิตอลและเป็ นผูส้ ร้ างนักออกแบบางด้านดิ จิตอล หรื อการท า Sticker Line 5. บริ ษทั Next cover ทา
เกี่ยวกับดิจิตอลแพลทพอร์ มสาหรับนิ ตยสาร สานักพิมพ์ ปั จจุบนั Digital Media เข้ามามีอิทธิ พลในการ
ใช้ชีวิตของเราเป็ นอย่างมาก ทางผูบ้ ริ หารมองเห็นความสาคัญของสิ่ งนี้ มาตั้งแต่เริ่ มก่อตั้งบริ ษทั มาได้
ไม่ได้กี่ปี จึงทาให้ทุกวันนี้ทางบริ ษทั ประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างมาก
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รู ปที่ 3.3.1โลโก้บริษัทในเครื อของ ดับบลิว พี ครีเอชั่ น กรุ๊ ป
3.3.2 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
ประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร

คุณครู ภูบดี ไชยพลี

คุณเมธวิน อังคทะวานิช

คุณวรารัตน์ ศรีธีราทรัพร์

Business Development Director

Business Development Director

คุณนุสรา ธนวัฒน์ ธาดา

คุณสุ รชั ย บุญสวย

ผู้ช่วย AE (Account Executive)

Graphic Design

ลลิดา วิศิษฐผล

ภัทรศร เหลืองวรชาติกุล

รู ปที่ 3.3.2 แผนภูมิการจัดองค์ กรและการบริหารงานบริษัท ดับบลิว ครีเอชั่ น กรุ๊ ป จากัด
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
นาวสาว ลลิดา วิศิษฐผล ตาแหน่ง Account Executive (AE)
3.4.2. ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมายโครงงาน
ได้รับมอบหมายงานคือ ฝ่ าย Account Executive (AE) ของบริ ษทั ไอดิจิ จากัด ในเครื อของ
บริ ษทั ดับบลิว พี ครี เอชัน่ กรุ๊ ป จากัด โดยทาในเรื่ องต่อไปนี้
1.คิด Wording Sticker line KTC , K.Bang , Gammy
2. หา Contact ของศิลปิ น และคิด Concept Line Sticker
3. หาภาพ Reference เพื่อให้ศิลปิ นออกแบบ Sticker line รวมไปถึงหาภาพ Reference เพื่อตัด
ต่อให้เป็ นโปตเตอร์สินค้าเพื่อโปรโมทแบรนด์
4.ทา Proposal เสนองาน Line Sticker
5. ออกไปดูพ้นื ที่และประสานงานกับลูกค้า (K.BANG)
6. คิด Concept และออกแบบงาน Event tiwan one more time
7. เป็ น Staff (งาน Taiwan one more time , aroudwifi )
8. ทางาน Artwork ต่างๆ (ออกแบบBackdrop และวางlaout เสนอลูกค้างาน K.Bang Sticker
line สรุ ปใบเสนอราคา จาแนกงานต่างๆให้แต่ละฝ่ าย
3.5 ชื่อและตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา
3.5.1 ชื่อ สกุลพนักงานที่ปรึ กษา
คุณนุสรา ธนวัฒน์ธาดา
3.5.2 ตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา
Business Development Director
3.5.3 ลักษณะงานของพนักงานที่ปรึ กษา
ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับองค์กร
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รู ปที่ 3.4.1 พนักงานตาแหน่ ง Business Development Director

รู ปที่ 3.4.2 หัวหน้ าพนักงานตาแหน่ ง Graphic
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รู ปที่ 3.4.3 พนักงานพีเ่ ลีย้ งตาแหน่ ง Graphic
3.5 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.5.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 – 18 สิ งหาคม 2559 (รวม 14 สัปดาห์)
3.5.2 วันเวลาในการปฎิบตั ิสหกิจ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.

19
3.6 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานเพือ่ นาเสนอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทั้ง 16 สั ปดาห์ และรายงาน
พัฒนาการของนักศึกษา

ระยะเวลา

รายละเอียดการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา

สัปดาห์ที่ 1

การทา Power Point บ้านและสวน หา Reference รู ปภาพCentral คิดแคปชัน่ คาผวน
Line Sticker ออกนอกสถานที่ถ่ายภาพ Central Rama 2

สัปดาห์ที่ 2

หา Reference ตราสิ นค้าเพื่อนามาตัดต่องาน IMG หารู ปภาพ Tiwan เพื่อนามาตัด
ต่อโปรโมทลง Facebook หาข้อมูลมุขคาซาร่ าเพื่อนามาทา Line Sticker

สัปดาห์ที่ 3

ออกนอกสถานที่ ติดต่อประสานงานที่The ninth towe Grand Rama 9 บริ ษทั Navis
Minut meeting งานสื่ อออนไลน์บริ ษทั Navis ทา Power point หา Reference
นามบัตรเพื่อมาทานาทบัตร บ.IMG

สัปดาห์ที่ 4

เช็คนามบัตรแต่ละตาแหน่งบุคคลของบริ ษทั ไอดิจิ (Idigi) หา Reference Line
Sticker KTB ,หาการด์งานแต่งเพื่อนามาทาการ์ ดแต่งงาน ทา Power Point เปลี่ยน
ราคา Aroudwifi และเช็คราคา Smile

สัปดาห์ที่ 5

หาข้อมูลรู ปภาพไต้หวัน่ ,เกาหลี,USA เพื่อนามาตัดต่อโปรโมทลงเพจFacebook ทา
Power Point Boost Line Sticker ประชุมEvent Boost และเตรี ยมงานเพื่อในการจัด
Event Boost

สัปดาห์ที่ 6

ออกนอกสถานที่ Event Taiwan one more time 23 – 25 มิถุนายน 2560 หาข้อมูล
รู ปภาพ Huawei E557 Mobite wifi เพื่อนามาตัดต่อโปรโมทสิ นค้า หาภาพสถานที่
ท่องเที่ยว Thailandเพิ่อนามาตัดต่อโปรโมทAroundwifi ของเมืองไทย

สัปดาห์ที่ 7

ทา Power Point เก็บภาพรวมงาน Taiwan one more time ,Arondewifi,สติ๊กเกอร์
น้องติดลม คิดสคริ ปคาพูด live สด เพื่อโปรโมทงาน Taiwan Travel expo 2017
แยกบิล , รวบรวมเอกสารส่ ง

สัปดาห์ที่ 8

คิดสคริ ปคาพูด live สด เพื่อโปรโมทงาน Taiwan Travel expo 2017 แยกบิล ,
รวบรวมเอกสารส่ ง เตรี ยมเอกสารเพื่อจะนาไปเสนองานK.Bang, สรุ ปใบเสนอราคา
,ทาPower Point หาภาพตราสิ นค้าเพื่อนามาตัดต่อใส่ แผนที่เซ็นทรัล
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สัปดาห์ที่ 9

หาภาพตราสิ นค้าเพื่อนามาตัดต่อใส่ แผนที่เซ็นทรัล ออกนอกสถานที่ไปติดต่อ
ประสานงานที่ K.Bang ที่สานักงานใหญ่ราษฎรบูรณะ minute meeting K.Bang

สัปดาห์ที่ 10

หารู ปภาพครอบครัวเพื่อมาตัดต่องาน EDM ช่วงเทศกาลวันแม่ ,หารู ปภาพคนถือไอ
แพตและตราสิ นค้าแบรนด์ของห้างมาแปะแผนที่เซ็นทรัล ถ่ายเอกสาร,หารู ปภาพ

สัปดาห์ที่ 11

เตรี ยมข้อมูลเอกสารที่จะไปเสนองาน TMB ,สแกนเอกสารเข้า Email
ออกนอกสถานที่ ติดต่อประสานงานที่ TMB สานักงานใหญ่สถานี BTS หมอชิต

สัปดาห์ที่ 12

สรุ ป Minute meetingถ่ายเอกสาร ,ปริ้ นใบเสนอราคาของ K.Bang และปริ้ นใบการ
ออกแบบLine Sticker ของ K.Bang

สัปดาห์ที่ 13

หารู ปภาพครอบครัวเพื่อมาตัดต่องาน EDM ช่วงเทศกาลวันแม่ ,หารู ปภาพคนถือไอ
แพตและตราสิ นค้าแบรนด์ของห้างมาแปะแผนที่เซ็นทรัล,ปริ้ นงาน,ถ่ายเอกสาร
,และเตรี ยมเอกสาร

สัปดาห์ที่ 14

ทาPower Point สติ๊กเกอร์ ไลน์ , พิมพ์งานภาษาอังกฤษลงใน Excel ,ติดต่อ
ประสานงานนอกสถานที่ที่ตึก TMB สานักงานใหญ่ , สรุ ปการประชุม

สัปดาห์ที่ 15

การทา Report ผลงานของตัวเองที่ในขณะที่ฝึกปฎิบตั ิงานในบริ ษทั ไอดิจิ (Idigi)
เพื่อเป็ นผลงานที่เรานาไปใช้ในประสบการณ์ทางานของตัวเรา

สัปดาห์ที่ 16

การทา RESUME รวมไปถึงขอคาปรึ กษาในการทาเล่มสหกิจทาจากพี่เลี้ยง

21
3.7 รายละเอียดการปฏิบัติงานสหกิจ
เดือน/ปี

พฤษภาคม 2560 มิถุนายน 2560 กรกฎาคม 2560 สิ งหาคม 2560

คุยงาน
ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล
ก า ร ท า
อาร์ตเวิร์ค
ขั้ น ต อ น ก า ร
ปฎิ บ ัติ ง านคุ ย
งานกับลูกค้า
สรุ ปงาน

3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมื่อทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ดแวร์
เครื่ องคอมพิวเตอร์ Lenovo

1 เครื่ อง

เครื่ องถ่ายเอกสารที่สามารถ Print และ Scan

1 เครื่ อง
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3.8.2 อุปกรณ์ ด้านซอฟต์ แวร์
โปรแกรม Microsoft Word
โปรแกรม Microsoft Excel
โปรแกรม Microsoft Power Point
โปรแกรม Illustrator Cs6,CC
โปรแกรม Photoshop Cs6
โปรแกรม Snagit Editor

