บทที$ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื$ อและทีต$ 8งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื#อสถานประกอบการ

บริ ษทั ออลแมชมีเดียแอนด์แอดเวอไทซิ ง
จํากัด

3.1.2 ที#ตA งั สถานประกอบการ

10/71หมูบา้ นสิ นทรัพย์นครการ์เด้นท์
ซ.3/2
ถนนกาญจนาภิเษก แขวง/เขต บางแค
10160
หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 464 - 5470
E – mail : allmatchma@gmail.com

ภาพประกอบที# 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั ออลแมชมีเดียแอนด์แอดเวอไทซิ ง
จํากัด

8

ภาพประกอบที# 3.2 แผนที#บริ ษทั ออลแมช มีเดีย แอนด์ แอดเวอไทซิง จํากัด

3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั ออลแมชมีเดียแอนด์แอดเวอไทซิง จํากัด เป็ นบริ ษทั ทําธุรกิจเกี#ยวกับเครื# องมือทาง
การตลาดในส่ วนของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการสร้างแบรนด์( Branding )โดยบริ ษทั ทําสื# อทุก
ชนิด หรื อการส่งเสริ มการตลาด รวมไปถึงงานอีเว้นท์ (Event )

รู ปที# 3.3 Flowchart องค์กร

3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร
รู ปแบบการจัดการของบริ ษทั ออลแมช มีเดีย แอนด์ แอดเวอไทซิ ง จํากัด องค์กรมีผบู ้ ริ หารเป็ นผู ้
ออกแผนงานให้พนักงานดําเนิ นงานตามแผนแล้วมี ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด (Marketing Manager) เป็ นผูร้ ับ
หน้าที#บริ หารงานต่างๆ โดยมีฝ่ายผลิต ( Production Producer) ดูแลในส่ วนงานผลิตต่างๆ ส่ วนงานอาร์ ต จะ
มีฝ่ายออกแบบกราฟฟิ ก (Graphic Design) เป็ นคนดูแล หากงานไหนจําเป็ นต้องใช้ ฝ่ ายความคิดสร้างสรรค์
(Creative) ดูแลงานสร้ างสรรค์ ฝ่ ายบัญชี (Accounting) และฝ่ ายรับรองลูกค้า (Customer Testimonials) จะมี
การดูแลลูกค้าของตัวเองแยกออกไปอย่างชัดเจน
3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีน$ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตําแหน่งที#นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
นาย อิทธิลกั ษณ์ ตัณฑะพงษ์
ตําแหน่ง สื# อสารการตลาด
3.4.2 ลักษณะงานที#นกั ศึกษาได้รับมอบหมายคือการางแผนการใช้สื#อ ออนไลน์ ออฟไลน์
นอกเหนือจากรายงานคือ การเป็ นผูช้ ่วยในด้านต่างๆ ทัAงติดต่อประสานงานกับลูกค้า
ออกแบบงานกราฟฟิ ก และดูสถานที#ขA ึนป้ายบิลบอร์ด คุมช่างติดตัAงป้าย

ภาพประกอบที# 3.4 พนักงานที#ปรึ กษา
3.5 ชื$ อและตําแหน่ งงานของพนักงานทีป$ รึกษา
3.5.1 ชื#อ คุณ ศรายุทธ จงสุ ขไว
3.5.2 ตําแหน่งงานของพนักงานที#ปรึ กษา
ฝ่ ายผลิต ( Production )

3.6 ระยะเวลาทีป$ ฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดําเนินงาน ตัAงแต่วนั ที# 14 พฤษภาคม 2561 – 31 สิ งหาคม 2561
(รวม 16 สัปดาห์)
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

3.7 แผนผังการปฏิบัตงิ าน
สัปดาห์
1

งานที#ได้รับ

การปฏิบตั ิงาน
ศึกษาขัAนตอนการทํางาน

บริ ษทั พลังผัก

จัดงานอีเว้นท์ (Event) บริ ษทั พลังผักในงาน Thai fex Thailand 2018

2

หาป้ายบิลบอร์ด (Billboard)

3

ติดต่อขอราคาเช่าป้ายบิลบอร์ด (Billboard)

4
5

ประชุมรับรายละเอียดของงาน (Brief) บริ ษทั Panus Logtech Thailand
ออกแบบโล่รางวัลสําหรับผูช้ นะการประกวด
ออกแบบป้ายรางวัลผูช้ นะการประกวด โปสเตอร์
แก้ไขงานให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

6

Panus Assembly

7

ทําพรี เซ็นเพื#อนําเสนองาน บริ ษทั Panus Thailand Logtech Award2018

8
9
10

จัดหานักศึกษาและบุคคลทัว# ไปเข้าร่ วมโครงการ
ดูแลเพจ Panus Thailand Logtech Award 2018
จัดงานเปิ ดตัวโครงการ Panus Thailand Logtech Award 2018

Panus Assembly

11

หาป้ายบิลบอร์ด (Billboard)

12
13

จัดงานอบรมผูเ้ ข้าประกวดโครงการ Panus Thailand Logtech Award2018

14

Panus Assembly
งานอื#นๆ

ออกแบบนามบัตรให้กบั พนักงาน
ออลแมชมีเดียแอนด์แอดเวอไทซิงจํากัด

15

ทําพรี เซ็นบริ ษทั สําหรับนําเสนอลูกหา

16

ติดต่อประสานงานขอราคาสื# อต่างๆ
ตารางที# 3.7 แผนผังการปฎิบตั ิงาน

3.8 อุปกรณ์ และเครื$ องมือทีใ$ ช้

3.8.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ดแวร์
- Computer จํานวน 1 เครื# อง
- โทรศัพท์ จํานวน 1 เครื# อง
3.8.2 อุปกรณ์ดา้ นซอฟแวร์
-โปรแกรม ( Adobe Illstrator CS6 )
-โปรแกรม ( Adobe Photoshop CS6 )
3.8.3 อุปกรณ์อื#นๆ
- อุปกรณ์จดบันทึก

