บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบ
ชื่อบริษัท : บริ ษทั ช็อปเพลิน จากัด
ทีต่ ้งั

: เลขที่ 23 ซ.ศูนย์วจิ ยั 6 แขวงบางกะปิ เขตห้วงขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310

หมายเลขติดต่ อ : เบอร์โทรศัพท์ 022743057
E-mail : Shoppern_agency@hotmail.com

รู ปภาพที่ 3.1 บริ ษทั ช็อปเพลิน จากัด
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3.2 ลักษณะขององค์ กร และ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั ช็อปเพลิน จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ให้บริ การจัดงานประชาสัมพันธ์และจัดงานอีเว้นท์ท้ งั
ในและนอกสถานที่มีความพร้อมในการบริ หารจัดการกิจกรรมการตลาดทุกรู ปแบบ ด้วยการทางาน
อย่างเป็ นระบบ รวดเร็ ว และมีเทคโนโลยีใหม่ๆ พร้ อมกับใส่ ไอเดียสร้างสรรค์เพิ่มเติม เพื่อให้ทุก
งานมีความแตกต่างและสร้างความประทับใจให้ผมู ้ าร่ วมงาน
พันธกิจ
 เป็ นศูนย์กลางเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารจากองค์กรสู่ สาธารณชน
 เสริ มสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามขององค์กร
 สร้ า งสรรค์แ ละผลิ ต สื่ อ ที่ มี ค วามทัน สมัย หลากหลาย และมี คุ ณ ภาพเพื่ อ ด าเนิ น การ
ประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
วิสัยทัศน์
“ เรามุ่งมัน่ เป็ นผูผ้ ลิต งานอีเว้นท์และงานประชาสัมพันธ์ ตอบโจทย์ที่ลูกค้าต้องการ เข้าถึง
กลุ่มเป้ าหมายอย่างชัดเจนด้วยทีมงานคุณภาพและไอเดียที่สร้างสรรค์ ”
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารขององค์ กร

Manager
Creative
Event

Account

Operation
Team

รู ปภาพที่ 3.2 ผังองค์กร
หน้ าทีข่ องแต่ ละแผนกในองค์ กร
3.3.1 ACCOUNT
- ดูแลเรื่ องการเงินในบริ ษทั และจัดสรรงบประมาณในการปฏิบตั ิงาน
3.3.2 CREATIVE EVENT
- ติดต่อและรับงานจากลูกค้า
- สร้างแนวคิดใหม่ๆในการเสนองานตามความต้องการแบบแผนงานของลูกค้า
- ติ ดต่ อประสานงานแต่ ล ะสถานที่ ห น่ ว ยงานที่ รับ ผิด ชอบในเขตพื้ นที่ ที่ จ ัด
โครงการ
3.3.3 OPERATION TEAM
- จัดหากาลังคนในการปฏิ บตั ิงาน ได้แก่ จัดหาเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหน้างาน,
พนัก งานเชี ย ร์ สิ น ค้า ,ฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ ใ นงาน หรื อ บุ ค ลาก่ อ นต่ า งๆให้
เหมาะสม
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3.4 ชื่อ ตาแหน่ ง และลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ชื่อ-สกุล : นางสาว ชนิดาภา ทรงเผ่า
รหัสนักศึกษา : 5804500050
ตาแหน่ งงาน : นักประชาสัมพันธ์
ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
 จัดทาเนื้ อหาข้อมูล (Scripts) งานประชาสัมพันธ์
 นาเสนอโครงงาน
 ติดต่อสถานที่ที่ได้รับผิดชอบ

รู ปภาพที่ 3.3 ขณะปฏิบตั ิงาน
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ชื่อ-สกุล : นางสาว นิศานาถ เรื องขจร
รหัสนักศึกษา : 5804500054
ตาแหน่ งงาน : นักประชาสัมพันธ์
ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
 จัดทาเนื้ อหาข้อมูล (Scripts) งานประชาสัมพันธ์
 นาเสนอโครงงาน
 ติดต่อสถานที่ที่ได้รับผิดชอบ

รู ปภาพที่ 3.4 ขณะปฏิบตั ิงาน
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3.5 ชื่อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่อ-สกุล : คุณกิ่งกานต์ บัวชุม
ตาแหน่ งงาน : หัวหน้าฝ่ ายประชาสัมพันธ์, Recruitment , Operation Team

รู ปภาพที่ 3.5 พนักงานที่ปรึ กษา
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ในการปฎิบตั ิงานสหกิจคณะผูจ้ ดั ทา เริ่ มปฏิบตั ิงาน ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ 2561 ถึง
วันที่ 31 สิ งหาคม 2561
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 กาหนดหัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา
3.7.2 ศึ ก ษาขั้นตอนการจัดงานประชาสัมพันธ์และการจัดงานอีเว้น ท์โดยการลงพื้นที่
ปฏิบตั ิงานและสอบถามจากพนักงานที่ปรึ กษา
3.7.3 รวบรวมข้อมูลเอกสารจากการปฏิบตั ิงาน
3.7.4 นาข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษา
3.7.5 จัดทาเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์
3.7.6 นาเสนอโครงงานสหกิจศึกษา
ตารางที่ 3.1 แสดงขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. กาหนดหัวข้อ
2. ศึกษาขั้นตอนการ
จัดงาประชาสัมพันธ์
และการจัดงานอีเว้นท์
3. รวบรวมข้อมูล
เอกสารจากการ
ปฏิบตั ิงาน
4. วิเคราะห์ขอ้ มูล
5. จัดทาเล่มโครงงาน
ฉบับสมบูรณ์
6. นาเสนอโครงงาน

พ.ค 61

มิ.ย 61

ก.ค 61

ส.ค 61

ก.ย.61

ต.ค.61
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.8.1 ฮาร์ ดแวร์
 เครื่ องคอมพิวเตอร์
 เครื่ อง Printer
3.8.2 ซอฟท์แวร์
 โปรแกรม Microsoft Power Point
 โปรแกรม Microsoft Word

