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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่ อสถานประกอบการ
บริ ษทั วิน อิ๊งเจ็ท จํากัด
3.1.2 ที่ต้งั สถานประกอบการ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 1/1 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตําบลท่ามะกา
อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120
• หมายเลขโทรศัพท์ 034-543199
• E-mail
win_tharua@hotmail.com

รู ปที่ 3.1.3 ตราสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั วิน อิ๊งเจ็ท จํากัด

รู ปที่ 3.1.4 แผนที่ บริ ษทั วิน อิ๊งเจ็ท จํากัด
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3.2 ลักษณะการประกอบการและการให้ บริการหลักขององค์กร
บริ ษทั วิน อิ๊งเจ็ท จํากัด เป็ นผูผ้ ลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณาต่างๆ ให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชน ผลิตงานพิมพ์อิงค์เจ็ท ป้ายทุกชนิด ป้ายโฆษณาให้เช่า พิมพ์นามบัตร แผ่นพับ โ บว์ชวั ร์ โปสเตอร์
ใบปลิว งานออกแบบโลโก้ ตราสินค้า สติ๊กเกอร์ต่างๆ งานที่
บริ ษทั วิน อิ๊งเจ็ท จํากัด นั้นผลิตด้วย
เครื่ องพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยระบบดิจิทลั อิงค์เจ็ท ทางร้านรับออกแบบ รับผลิต และติดตั้ง ป้าย
โฆษณาต่างๆ
3.3 รู ปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร
ผูจ้ ดั การ
น.ส.อทิตยา สุขศรี

ฝ่ ายการตลาด
น.ส.เพ็ญนภา สุขศรี

ฝ่ ายการเงินและบัญชี
นางมณี แสงสะอาด

ฝ่ ายกราฟิ ก
นายธรณัส วงษ์สนิท
นักศึกษาสหกิจศึกษา
น.ส.จีรวรรณ แก้ วบัวดี
ตําแหน่งผู้ช่วยฝ่ ายกราฟิ กดีไซน์

รู ปที่ 3.3.1 ผังบุคลากรบริ ษทั วิน อิ๊งเจ็ท จํากัด
3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตําแหน่ งที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ตําแหน่งผูช้ ่วยฝ่ ายกราฟิ กดีไซน์ (Graphic Design)
3.4.2 ลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ได้รับมอบหมายจากนายธรณัส วงษ์สนิท ให้ออกแบบทางด้านกราฟิ ก เช่น งานออกแบบป้าย แบน
เนอร์โบชัวร์ ตกแต่งภาพ งานออกแบบโลโก้ ตราสินค้า ตราสัญลักษณ์บริ ษทั ป้ายโฆษณา แบนเนอร์ต่างๆ
รวมไปถึงช่วยฝ่ ายกราฟิ กหาข้อมูล รู ปภาพ และ reference ต่างๆ เพือ่ นํามาใช้ในการออกแบบในแต่ละงาน
ตัวอย่างงานงานเล็กน้อยที่ได้รับมอบหมายให้ทาํ จากนายธรณัส วงษ์สนิท
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1 ออกแบบคาแรกเตอร์สญ
ั ลักษณ์โลโก้ ให้กบั ร้านข้าวมันไก่
2 ออกแบบสัญลักษณ์โลโก้แก้วกาแฟ เพือ่ นําไปผลิตเป็ นสติ๊กเกอร์แปะบนแก้ว
3 ออกแบบป้ายไว้อาลัยรัชกาลที่9 ให้กบั บริ ษทั ห้างร้านเอกชน และสถานที่ราชการต่างๆ
4 ออกแบบป้ายโครงการจิตอาสาทําดอกไม้จนั ทน์ให้กบั สถานที่ราชการต่างๆ
5 ออกแบบป้ายโฆษณาให้กบั ศูนย์ มิตซูบิชิ ช.เอราวัณ
6 ออกแบบป้ายโครงการหมู่บา้ นจัดสรร
7 ออกแบบตรานํ้าดื่มจันทร์ทอง
8 ออกแบบนามบัตรร้านไส้อว่ั แม่บวั ลอย
9 ออกแบบป้ายงานวันแม่
10 ออกแบบสติ๊กเกอร์สินค้าร้านญาดา
3.5 ชื่ อสกุลและตําแหน่ งงานของพนักงานที่ปรึกษา
ชื่อสกุลพนักงานที่ปรึ กษา นางสาวอทิตยา สุขศรี
ตําแหน่งของพนักงานที่ปรึ กษา ผูจ้ ดั การ
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิต้งั แต่
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 18สิงหาคม 2560 (รวม 14 สัปดาห์)
วันเวลาในการปฏิบตั ิงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
ระยะเวลา
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 5
สัปดาห์ที่ 6
สัปดาห์ที่ 7
สัปดาห์ที่ 8
สัปดาห์ที่ 9
สัปดาห์ที่ 10

รายละเอียดการปฏิบัติงานสหกิจ
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับสถานประกอบการและลักษณะงานที่ตอ้ ง
รับผิดชอบ
เริ่ มรับผิดชอบได้ออกแบบในงานที่ได้รับมอบหมาย
ออกแบบป้ายโฆษณา
ออกแบบในงานที่ได้รับมอบหมาย
ออกแบบในงานที่ได้รับมอบหมาย
ออกแบบโลโก้สินค้า
ออกแบบป้ายโฆษณา
ออกแบบในงานที่ได้รับมอบหมาย
ออกแบบงานนามบัตร
ออกแบบตราสัญลักษณ์
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สัปดาห์ที่ 11
สัปดาห์ที่ 12
สัปดาห์ที่ 13
สัปดาห์ที่ 14

ออกแบบป้ายโฆษณา
ออกแบบโลโก้ตราสัญลักษณ์
ออกแบบงานนามบัตร
ออกแบบในงานที่ได้รับมอบหมาย

3.8 อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้
3.8.1 อุปกรณ์ด้านฮาร์ ดแวร์ (Hardware)
เครื่ องคอมพิวเตอร์และเครื่ องพิมพ์
3.8.2 อุปกรณ์ด้านซอฟแวร์ (Software)
โปรแกรมที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน โปรแกรม Adobe Photoshop ใช้ในการตกแต่งรู ปภาพ ใส่
ข้อความต่างๆ จัดองค์ประกอบของชิ้นงาน
โปรแกรม Adobe Illustrator ใช้ในการดราฟและลงสีรูปภาพ

