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รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1ชื่อสถานประกอบการ
3.1.2ที่ต้ งั สถานประกอบการ

จํากัด (ประเทศไทย)เอเอธ บริ ษทั
A8 (Thailand) CO., LTD
2/2ซอยสุ โขทัย 5 (ซอยสุ โขทัย 3 เดิม) ถนนสุ โขทัย
แขวงสวนจิตรลดาเขตดุสิตกรุ งเทพฯ10300
โทรศัพท์02 668 3500 โทรสาร 02 668 3513 กด 0

รู ปภาพที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั เอเอธ (ประเทศไทย) จํากัด

รู ปภาพที่ 3.2 แผนที่บริ ษทั เอเอธ (ประเทศไทย) จํากัด

รู ปภาพที่ 3.3 ช่องทางการติดต่อกับบริ ษทั ผ่านเว็บไซต์http://www.a8thailand.co.th/

รู ปภาพที่ 3.4 ช่องทางการติดต่อผ่านทางแฟนเพจfacebook https://www.facebook.com/A8Thailand

3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริการด้ านทีป่ รึกษาทางด้ านการตลาดแบบครบวงจร(Branding & Marketing Consultant)
ปั จจุบนั การดําเนินธุรกิจไม่วา่ จะเป็ นธุรกิจที่ให้บริ การด้านสิ นค้าหรื อบริ การรู ปแบบใดๆการ
สื่ อสารข้อมูลข่าวสารทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การทั้งในเชิงกว้างหรื อ
เชิงลึกเพื่อให้ถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายล้วนมีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อประสบความสําเร็ จนั้นขึ้นอยูก่ บั การ
วางแผนและวางยุทธศาสตร์ดา้ นการสื่ อสารทางการตลาดเพื่อรองรับแผนการดําเนินธุรกิจและการขาย
ให้ตรงกับเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพถือกําเนิดจากการรวมกลุ่มของคนรุ่ นใหม่ที่มีไอเ ดียและมุมมอง
เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านการสื่ อสารทางการตลาดเต็มรู ปแบบที่ครบวงจรหรื อที่เรี ยกว่า
Integrated วางแผนการสื่ อสารทางการตลาด (Media Marketing) สื่ อดิจิตอล, สื่ อออนไลน์ฯลฯ
(Branding), การจัดกิจกรรมเพื่อด้านการสื่ อสารในภาวะวิกฤติการจัดกิจกรรมทางการตลาด
การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มความสัมพันธ์(Customer Relations) เพื่อสร้างสรรค์สงั คม (Customer &
Social) ทั้งในด้านการวางแผนกลยุทธ์การสื่ อสารทางการตลาด Marketing Communications ตั้งแต่การ
ให้บริ การด้านคําปรึ กษา (Marketing Communications), การพัฒนาสื่ อเพื่อการโฆษณาอาทิสื่อ
ประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ท้ งั ภายในและภายนอก , การวางรู ปแบบทางการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์
องค์กรประชาสัมพันธ์ (Public Relations) การบริ หารจัดการ (Crisis Management)และกิจกรรมพิเศษ
(Event Marketingเป็ นต้น)
การให้บริ การด้านคําปรึ กษาด้านการวางกลยุทธ์ทางการตลาดแบบครบวงจรผ่านเครื่ องมือทาง
การตลาดในหลากหลายกลยุทธ์ดว้ ยการผสมผสานวิธีคิดทางการตลาดแบบดั้งเดิมและการวิธีการใหม่ๆ
ที่เป็ นนวัตกรรมทางด้านการตลาดเพื่อให้ลูกค้าสามารถสื่ อสารข้อมูลข่าวสารถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้
อย่างรวดเร็ วฉับไวภายใต้เนื้อหาที่ได้รับการสร้างสรรค์ให้เกิดการจดจํารับรู ้และตอบรับกับวัตถุประสงค์
ทางการตลาดอย่างมีประสิ ทธิภาพนอกจากนี้ยงั ให้บริ การด้าน
บริการด้ านการสร้ างแบรนด์ (Branding Strategy)
บริ การสร้างสรรค์งานออกแบบดีไซน์สญ
ั ลักษณ์โ ลโก้สินค้าและบริ การรวมถึงการสร้างสรรค์
การออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์ภายใต้แนวคิดของการเป็ นแบรนด์สินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
(Brand
Identity) เพื่อสร้างการจดจําให้แก่ลูกค้าหรื อกลุ่มเป้ าหมายและตอกยํ้าความเข้มแข็งเพื่อการแข่งขันทาง
ธุรกิจ

รู ปภาพที่ 3.5บริ การด้านการสร้างแบรนด์Branding Strategy
บริการด้ านการส่ งเสริมการตลาด (Event Marketing & Activities)
การให้บริ การด้านการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มทางการตลาดรวมถึงกิจกรรมที่จะสนับสนุนกิจกรรม
การประชาสัมพันธ์เต็มรู ปแบบทั้งด้านธุรกิจและสังคมเพื่อให้เกิดความโดดเด่นชัดเจนอย่างครบวงจรไม่
ว่าจะเป็ นการจัดงานเปิ ดตัวสิ นค้างานออกบูธงานกิจกรรมเพื่อเปิ ดตัวสิ นค้าและบริ การโดยครี เอทีฟแล ะ
กราฟฟิ กดีไซน์เนอร์ระดับมืออาชีพเพื่อออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับรู ปแบบการสื่ อสารการตลาด
ที่น่าสนใจเพื่อให้เกิดการรับรู ้การจดจําด้วยไอเดียที่หลากหลายที่สาํ คัญคือสอดคล้องกับการใช้
งบประมาณทางด้านการตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ลูกค้าโดยรู ปแบบการจัดกิจกรรมทางการตลาด
และประชาสัมพันธ์ที่สาํ คัญอาทิ
- การเปิ ดตัวสิ นค้าและบริ การ
- การจัดการประชุมสัมมนานิทรรศการงานเลี้ยงแฟชัน่ โชว์ฯลฯ
- การโรดโชว์การแจกใบปลิวแนะนําสิ นค้าและบริ การตามแหล่งชุมชน
- การจัดกิจกรรมร่ วมสนับสนุนและจัดกิจกรรมร่ วมกับหน่วยงานและสื่ อต่างๆ
- บริ การด้านการออกแบบสื่ อประชาสัมพันธ์และสื่ อกิจกรรม

รู ปภาพที่ 3.6บริ การด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Event Marketing & Activities)
บริการด้ านการออกแบบสื่ อโฆษณาและสื่ อทางการตลาด( Design / Printing Services)
การให้บริ การด้านการออกแบบสื่ อโฆษณาประชาสัมพันธ์ท้ งั สื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อดิจิตอลอาทิ
การออกแบบตราองค์กรโบชัวร์เอกสารในองค์กรใบปลิวและโปสเตอร์ป้ายโฆษณาวิดิทศั น์สื่อวิทยุฯลฯ
โดยครี เอทีฟและดีไซน์เนอร์ที่มีความเป็ นมืออาชีพเพื่อให้เครื่ องมือทางการตลาดเป็ นที่สนใจได้รับการ
จดจํารวมถึงเกิดประสิ ทธิผลสู งสุ ดและชัดเจนทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์ , การตลาดและการขาย
บริการด้ านการบริหารและสร้ างสรรค์ กจิ กรรมด้ านสั งคม(Corporate Social Responsibility)
ปั จจุบนั องค์กรธุรกิจต่างให้ความสนใจในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เพื่อร่ วม
เป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กรที่มีความรับผิดชอบและตระหนักถึงการมอบโอกาสและคืนผลประโยชน์สู่
สังคมตามแนวคิดของฟิ ลิปคอตเลอร์ “พันธ์กิจในการปรับปรุ งชุมชนให้ดีข้ ึนด้วยบทเรี ยนทางธุรกิจและ
การให้ในสิ่ งที่องค์กรมี " ซึ่งในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมที่เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์กรและ
ภาพลักษณ์ขององค์กรมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องกําหนดเป็ นยุทธ์ศาสตร์รวมถึงมีการวางแผน
ประจําปี ในการทํากิจกรรมอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่องรวมถึงมีการวางแผนการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิ ทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อภาพลักษณ์อนั ดีแก่องค์กรด้วย

รู ปภาพที่ 3.7บริ การด้านการบริ หารและสร้างสรรค์กิจกรรมด้านสังคม
บริการด้ านกิจกรรมส่ งเสริมความสั มพันธ์ อนั ดีกบั ลูกค้ า( Customer Relations Management )
การให้บริ การด้านการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อการส่ งเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีแก่ลูกค้านับเป็ น
อีกหัวใจหนึ่งของการประสบความสําเร็ จทางธุรกิจเนื่องจาก “ลูกค้า” นับว่ามีความสําคัญต่อองค์กรเป็ น
อย่างยิง่ ไม่วา่ จะเป็ นการนาเสนอสิ นค้าหรื อบริ การในขณะที่การบริ หารจัดการด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีแก่ลูกค้าสําหรับธุรกิจในปั จจุบนั นั้นสามารถทําได้ต้ งั แต่การดูแลลูกค้าในระดับ
องค์กรนัน่ หมายถึงการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีให้กบั พนักงานในองค์กรอาทิการอบรม
สัมมนา, การจัดทริ ปท่องเที่ยว , การจัดกิจกรรมเพื่อละลายพฤติกรรมภายในองค์กรรวมไปถึงการจัด
กิจกรรมบันเทิงให้กบั พนักงานในแต่ละเทศกาลเป็ นต้นส่ วนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
แก่ลูกค้าภายนอกองค์กรทั้งลูกค้าทัว่ ไปหรื อลูกค้าระดับวีไอพีนบั เป็ นอีกหนึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดตลาด
ที่จะสร้างความภักดีต่อแบรนด์สินค้าและบริ การด้วยเช่นเดียวกันซึ่งบริ การในการจัดกิจกรรมเพื่อ
สร้างสรรค์ความสัมพันธ์อนั ดีแก่ลูกค้าจะมีการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุ ดที่จะได้รับนัน่ เอง

รู ปภาพที่ 3.8บริ การด้านกิจกรรมส่ งเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า
บริการด้ านวางแผนและการซื้อสื่ อโฆษณา และสื่ อประชาสั มพันธ์ Media Planning
การให้บริ การด้านการวางแผนการผลิตและการซื้อสื่ อโฆษณาและสื่ อประชาสัมพันธ์อาทิสื่อ
สิ่ งพิมพ์ , ป้ ายโฆษณา , สื่ อวิทยุ , สื่ อโทรทัศน์ฯลฯทุกประเภทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่ งเสริ มทางการ
ขายและการตลาดให้กบั สิ นค้าและบริ การโดยการใช้กลยุทธ์ในการนาเสนอสื่ อที่มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายทางการตลาดด้วยราคาที่ยตุ ิธรรมและเหมาะสม
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ดในด้านการตลาดและการขาย

รู ปภาพที่ 3.9บริ การด้านวางแผนและการซื้อสื่ อโฆษณา และสื่ อประชาสัมพันธ์
บริ การด้านออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง

ปั จจุบนั การสื่ อสารทางการตลาดผ่านออนไลน์และโซเชียลมีเดียร์มีความสําคัญเป็ นอย่างมาก
เห็นได้จากจานวนผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีปริ มาณการเข้าถึงระบบออนไลน์ผา่ นคอมพิวเตอร์
และสมาร์ทโฟนเป็ นจํานวนกว่า 30 ล้านคนทัว่ ประเทศ ในขณะที่ตลาดออนไลน์ผา่ นสมาร์ทโฟนมี
สัดส่ วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการที่คนไทยมีการใช้ซิมโทรศัพท์ในแต่ละปี กว่า 80 ล้านซิมในขณะที่
คนไทยมีเพียง 76 ล้านคนเท่านั้น นอกจากการทาการตลาดผ่านระบบออนไลน์ที่มีเรื่ องของการทา
เว็บไซต์ให้เป็ นช่องทางในการสื่ อสารทางการตลาดหรื อการติดต่อข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การแล้วในปั จจุบนั การวางแผนเรื่ องการทาให้ออนไลน์เว็บไซต์เป็ นที่รู้จกั ผ่านการสร้างเนื้อหาหรื อ
เครื่ องมือการค้นหาแบบ SEO : Search Engine Optimizer หรื อเรี ยกง่ายๆว่าการเสิ รช์ให้เจอสิ นค้าหรื อ
บริ การของเราบนระบบ Google นั้นมีหลายวิธีบางคนอาจจะใช้วิธีการซื้อ AdwordบนระบบGoogle แต่
ระบบดังกล่าวอาจจะหายไปเมื่อลูกค้ามีการลดการชําระเงินในการสร้างระบบดังกล่าวซึ่งยังมีอีกหลาย
วิธีเช่นการสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวของกับสิ นค้าและบริ การเพื่อแปะตามเว็บไซต์ต่างๆให้ระบบ
Search
Engine มีการจับข้อมูลยิง่ มากเท่าไหร่ ยงิ่ ทําให้การค้นหามีคุณภาพมากยิง่ ขึ้นและมีการคงอยูข่ องข้อมูล
นั้นที่ยาวนานแม้วา่ เราจะไม่ได้มีการชําระเงินใดๆแล้วก็ตามเราเรี ยกว่าระบบการสร้าง Content แบบ
organic นัน่ เองและที่สาํ คัญคือในปั จจุบนั มีระบบ Social Network อีกมากมายที่มีการเข้าถึงลูกค้าเป็ น
จํานวนมากอาทิ facebook , Instragram , twister หรื อ line ที่จะเข้ามาเชื่อมต่อลูกค้ากลุ่มต่างๆที่สนใจเข้า
มาใช้สินค้าหรื อบริ การของเราได้มากขึ้นและง่ายขึ้นเราจะมีวิธีการอย่างไรในการบริ หารจัดการข้อมูลที่
โดดเด่นและแตกต่างเพื่อให้เกิดความน่าสนใจลูกค้าของเรา Our Portfolio นับตั้งแต่ต้ งั แต่เริ่ มก่อตั้งกลุ่ม
บริ ษทั เอเอธ (ประเทศไทย) เราได้รับความไว้วางใจและได้รับเชื่อมัน่ จากบริ ษทั ชั้นนําทั้งในประเทศไทย
และบริ ษทั ข้ามชาติที่มีชื่อเสี ยงจากหลากหลายวงการอุตสาหกรรมให้เป็ นตัวแทนในการสร้างสรรค์
รู ปแบบการสื่ อสารและประชาสัมพันธ์ให้กบั แบรนด์สินค้าและบริ การชั้นนํารวมถึงหน่วยงานราชการ
หลากหลายรู ปแบบอาทิอสังหาริ มทรัพย์ , การสื่ อสารเทคโนโลยี , แฟชัน่ และความงาม , อุตสาหกรรม
การผลิต , สุ ขภาพและโภชนาการ , อุตสาหกรรมยานยนต์ , การท่องเที่ยวและโรงแรม , ผลิตภัณฑ์
อุปโภคบริ โภคและอื่นๆอีกมากมายและวันนี้ทีมงานบริ ษทั เอเอธ ( ประเทศไทย)พร้อมที่จะร่ วมเป็ นส่ วน
หนึ่งของการพัฒนารู ปแบบการสื่ อสารทางการตลาดที่ครบวงจรให้กบั คุณตามปณิ ธานที่เราได้ต้ งั ไว้ “
Let us help & create your brand”

รู ปภาพที่ 3.10บริ การด้านออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
Graphic Designer
กรรณิ กา รวมคํา

Creative director
นที เหลืองมุกชัยกุล

Project Coordinator

ชัญญาริ นทร์ภิสิทธิ์ภาวัฒน์

Project Coordinator
ธีรวัฒน์ วัชราพงษ์

Project Coordinator
วันชัย ปริ ญญาเศษฐกุล

Coordinatorนักศึกษาสหกิจศึกษา
สุ ภาวรรณ เลื่อมประเสริ ฐ

Coordinatorนักศึกษาสหกิจศึกษา
อภิวฒ
ุ ิ กันตามระ

Coordinatorนักศึกษาสหกิจศึกษา
ธามริ นทร์ โกมลมาลย์

รู ปภาพที่ แผนภูมิการจัดองค์กรและการบริ หารงานบริ ษทั 3.11เอเอธจํากัด (ประเทศไทย)

3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีนักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตําแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
นายธามาริ นทร์ โกมลมาลย์ ตําแหน่งผูช้ ่วยประสานงานฝ่ ายต่างๆ (Coordinator)
3.4.2 ลักษณะงานทีนกั ศึกษาได้รับมอบหมายดําเนินโครงการได้รับมอบหมายงาน
นอกเหนือจากการโครงการคือ
- เป็ นผูช้ ่วย Production เพื่อ set up สถานที่ของร้านแม่เรื อน
- เป็ นเริ่ มเข้าผูช้ ่วยตากล้องโดยช่วยในการถ่ายทําโฆษณาของบริ ษทั
- เป็ นผูช้ ่วยในการจัดหา footage ก่อนจะเริ่ มเข้าสู่ กระบวนการตัดต่อ
- เป็ นผูด้ ูแลระบบและอัพข่าวสารลงเว็บของบริ ษทั
- ปั้ มใบปลิวของแม่ศรี เรื อนจํานวน 8,000 ใบ
3.5ชื่อ สกุลและตําแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 ชื่อ สกุลพนักงานที่ปรึ กษา กรรณิ กา รวมคํา
3.5.2ตําแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา Graphic Designer

รู ปภาพที่ 3.11

3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดําเนินงาน วันที่ 17 สิ งหาคม 2558 – 4 ธันวาคม 2558 (รวม 16 สัปดาห์)
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์– วันศุกร์ เวลา 09.30 น. – 18.30 น.
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานเพือ่ นําเสนอผลงานและพัฒนาการของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโดย
แบ่ งตามประเภทของรายงานทีน่ ักศึกษาดําเนินงานดังนี้

ระยะเวลา
สั ปดาห์ ที่ 1

สั ปดาห์ ที่ 2
สั ปดาห์ ที่ 3
สั ปดาห์ ที่ 4

สั ปดาห์ ที่ 5
สั ปดาห์ ที่ 6
สั ปดาห์ ที่ 7
สั ปดาห์ ที่ 8

สั ปดาห์ ที่ 9

สั ปดาห์ ที่ 10
สั ปดาห์ ที่ 11
สั ปดาห์ ที่ 12
สั ปดาห์ ที่ 13

รายละเอียดการปฎิบัติงานสหกิจ
ฟังคําอธิบายงานแผนการทํางานของ บริ ษทั เอเอธจากพนักงานพี่ จํากัด (ประเทศไทย)
เลี้ยงว่าต้องรับผิดชอบหน้าที่อะไรบ้างประชุมงาน การจัดกิจกรรมพิเศษ Event ฉลอง
เปิ ดสาขาใหม่ก๋วยเตี๋ยวไก่แม่ศรี เรื อน
ได้รับมอบหมายให้อพั เดทข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั ลงเว็บไซต์
ได้รับมอบหมายให้เป็ นแบบถ่ายเสื้ อผ้าเพื่ออัพเดทลงเว็บไซต์
ออกนอกสถานที่ ไป Central Westgate เพื่อที่จะไปเก็บภาพนิ่ง และถ่ายวีดีโอภายใน
ร้านแม่ศรี เรื อนในขณะที่ Creative director กําลังนําเสนอแผนการตลาดเพื่อ มาทํา
Present station และรวบรวมข้อมูลขั้นตอนการทํางาน
เป็ นผูช้ ่วย Project coordinator ในการset up การเดินทูบของร้านก๋ วยเตี๋ยวไก่แม่ศรี เรื อน
ที่ Central Westgate
เป็ นผูช้ ่วย Project coordinator ในการset up การเดินทูบของร้านก๋ วยเตี๋ยวไก่แม่ศรี เรื อน
ที่ Central Westgate
เป็ นผูช้ ่วย Project coordinator ในการset up การเดินทูบของร้านก๋ วยเตี๋ยวไก่แม่ศรี เรื อน
ที่ Central Westgate
ออกนอกสถานที่ไปเป็ น Staff คุมบูธของ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย งาน ทีวี 3
ขณะที่เด็กมาร่ วมกิจกรรม ที่ไบเทคบางนาและเก็บภาพบรรยากาศในงาน รักษ์โลก
ของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย ภายในบูธ
ออกนอกสถานที่ไปเป็ น Staff และเป็ นช่างภาพเก็บภาพภายในงาน ที่ กองทุนวิจยั และ
พัฒนากิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์
สาธารณะ เขตพญาไท ราชเทวี
ได้รับมอบหมายงานให้ตดั ต่อ VDO ของทางร้านก๋ วยเตี๋ยวไก่แม่ศรี เรื อน
ร่ วมประชุมงาน การทําภาพ 3D ด้วยเครื่ อง Hologram เป็ นงานของ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทย
ได้รับมอบหมายงานให้คิดสตอรี่ บอด ที่ใช้ฉายด้วยเครื่ อง Hologram

สั ปดาห์ ที่ 14

ได้รับมอบหมายให้ตดั งาน Clip VDO ของช่อม่วง ครบรอบ 40ปี ของมหาวิทยาลัยศรี
นคริ นทรวิโรฒ
ได้รับมอบหมายงานให้ตดั ต่อ Clip VDO ส่ งเสนอค้าของทางบริ ษทั MSIG

สั ปดาห์ ที่ 15

ได้รับมอบหมายให้แก้ไขงาน 40 ปี มศว

สั ปดาห์ ที่ 16

ได้รับมอบหมายให้แก้ไขงาน 40 ปี มศว

การเขียนขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานสํ าหรับ รายงานการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา เป็ นการ
นําเสนอขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษาในรูปแบบตารางแสดงระยะเวลา
และการพัฒนาการของตัวโครงงานศึกษา ( Gantt chart )
ขั้นตอนการดําเนินงาน
การนําเสนอหัวข้ อ
รายงาน
การรวบรวมข้ อมูล
เบือ้ งต้ น
การปฏิบัตกิ ารจัด
กิจกรรมพิเศษ
ติดตามผลงาน

สิ งหาคม 58

กันยายน 58

ตุลาคม58

พฤศจิกายน58

ธันวาคม58

  

    
     
  

สรุปการปฏิบัตงิ าน
ทั้งหมด
นํามาเขียนเป็ นเล่ม
รายงาน

3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ดแวร์
เครื่ อง Mac Book Pro จํานวน

    
       

1 เครื่ อง

รู ปภาพที่ 3.12

กล้องสําหรับถ่ายวีดีโอ

1 ตัว

รู ปภาพที่ 3.13

กล้อง GoPro HERO4

1 ตัว

รู ปภาพที่ 3.14

3.8.2 อุปกรณ์ ด้านซอฟต์ แวร์
โปรแกรม Adobe Photoshop CC
โปรแกรม Adobe illustrator CC
โปรแกรม Adobe Premiere Pro
โปรแกรม IMovie
โปรแกรม Microsoft office

