
แบบเสนอข้อมูล (Template) ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานดีเด่น
ระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 
ประเภทท่ี 6 นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้าน
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น (โครงงาน/ผลการปฏิบัติงานต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีการศึกษา) 
 
เครือข่าย  : เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 
สถาบันอุดมศึกษา        : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 
ข้อมูลของนักศึกษา 
1. ชื่อ-สกุล    :   Mr. Gine Vaughn Vivero 
 
2. สาขาวิชา/คณะ       :  สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 
 
3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ  : 088-138-2226 
 
4. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : - 
 
5. ชื่อโครงการ/ผลงาน    :  การทํา Digital Content Marketing ด้วยการทํา Daily Content และ     
Facebook Ads ใหักับแบรนด์ในบริษัท แอมป์สตาร์ท จํากัด 
 
6. ชื่อสถานประกอบการ  :   บริษัท แอมป์สตาร์ค จํากัด 
 
7. ที่อยู่สถานประกอบการ  :   เลขท่ี 194/63 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน  
        จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150 
 
8. ชื่อผู้นิเทศ  : นางธัญวรัตน์  รุ่งโรจนว์ิทยกุล 
 
9. ชื่อคณาจารย์นิเทศ  : อาจารย์ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนนัทร์ 
 
10. ระยะเวลาปฏิบัติงาน :  วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564 
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●  โครงงาน/ผลงาน/งานประจําได้รับการจัดระบบการทํางานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการทั้ง
ลักษณะงานและระยะเวลา มีการจัดระบบพี่เลี้ยงสอนงาน  
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4) 
 
 1. ตําแหน่งงาน : นักศึกษาฝึกงานแผนก Digital Marketing ตําแหน่ง Creative Marketing โดยหน้าที่
หลักของแผนก Marketing คือการทําการตลาดรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทํา Marketing Content ลง
ใน Facebook, Instagram หรือเว็บไซต์ รวมไปถึงการทําโฆษณาและยิง Ads ผ่านทางช่องทาง Social 
Media ต่างๆ เช่น การคิดและออกแบบสื่อ Daily Content ให้กับเพจ Facebook ของบริษัท หรือแม้แต่
การถ่ายวิดีโอและตัดต่อคลิปวิดีโอเปิดตัวสินค้าใหม่ของบริษัท เป็นต้น 
 
 2. ลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมาย: งานที่ได้รับมอบหมายคือการวางแผนงานในการทําการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งในบริษัทและบริษัทภายใต้เครือเดียวกับ AmpStark Co,.ltd โดยการใช้เครื่องมือทาง 
Digital Marketing ต่างๆ เพ่ือให้กลุ่มลูกค้าได้เกิด Awareness ถึงผลิตภัณฑ์จนเกิด Engagement และ
เกิดการตัดสินใจซื้อ ซึ่งได้รับมอบหมายงานบางส่วนดังนี้ 
•วางแผนการกลยุทธ์การทําการตลาดในแต่ละเดือน 
•วิเคราะห์หากลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างที่ได้รับมอบหมาย 
•การทํา Daily Content (มีการโพส Content อย่างต่ํา 1 โพส/วัน/เพจ) ให้กับเพจเฟสบุ๊คของ AmpStark 
เครื่องดูดฝุ่นไร้สายและ Crane เครื่องเพ่ิมความชุ่มชื้นในอากาศ 
•ออกแบบสื่อ Infographic ให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆเพ่ือนําไปโพสต์ในสื่อ Social Media ต่างๆ 
•คิดและออกแบบสื่อโปรโมชั่นสําหรับสินค้าต่างๆในบริษัท 
•ถ่ายวิดีโอสินค้าและตัดต่อคลิปทําโฆษณาให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือนําไปโพสต์ในสื่อ Social Media ต่างๆ 
•ยิง Facebook Ads ให้กับเพจเฟสบุ๊คของ AmpStark เครื่องดูดฝุ่นไร้สายและ Crane เครื่องเพ่ิมความชื้น 
•ทําคลิปวิดีโอ Content สอนเทคนิคการทําธุรกิจให้ SME ใน Youtube Channel ของ AooCommerce 
•เป็น Photographer และ Videographer เมื่อบริษัทมีการไปออกบูธในงาน Exhibition ต่างๆ 
•ทําวิดีโอแสดงการใช้งานของหลอดไฟอัจฉริยะ LUMOS 
•ทําวิดีโอเปิดตัวสินค้าใหม่ผลิตภัณฑ์น้ําส้มค้ันสดบรรจุขวด Joolz 
•ทําวิดีโอแนะนําร้านค้าขายของแม่และเด็ก ABC the Baby 
•ทํา Content infographic และวิดีโอให้กับบริการส่งผลไม้สด ADay Fresh  
•บริการลูกค้าโดยการตอบแชทลูกค้าที่ทักเข้ามาในช่องทางออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น 
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●  การดําเนินงานมีความถูกต้องมีระเบียบแบบแผนและทําให้นักศึกษามีโอกาสได้ใช้วิชาความรู้/ทักษะ 
ตามท่ีได้เรียนมา 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4) 
 
2.3 แผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างละเอียด 
 
แผนผังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

แผนการปฏิบัติงาน 
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

เรียนรู้และทําความเข้าใจ 
ระบบหลังบ้าน 

                

เรียนรู้การทํา Content  
ที่มีประสิทธิภาพ 

                

เรียนรู้การทํา Website  
ด้วย Wordpress 

                

เรียนรู้การยิง Facebook Ads                 
วางแผนการทําการตลาด 
ให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

                

ทํา Daily Content ลงเพจเฟสบุ๊ค                 
วิเคราะห์ Audience  
ในยิง Facebook Ads 

                

ยิง Facebook Ads สําหรับ 
เพจ AmpStark และ Crane 

                

รายงานผลของการทําตลาด 
ในแต่ละเดือน 

                

ทําคลิปวิดีโอ Content สอนเทคนิค
การทําธุรกิจให้ SME ใน Youtube 
Channel ของ AooCommerce 

                

ทําคลิปวิดีโอโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆ                 
คิดและออกแบบสื่อโปรโมชั่น 
ให้กับผลิตภัณฑ์ 

                

เก็บข้อมูลสําหรับจัดทํารายงาน 
สหกิจศึกษา 

                

ทํารายงานสหกิจศึกษา                 
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ซึ่งตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ทําให้ได้รับประสบการณ์และความรู้จาก
การทํางาน รวมถึงทักษะการวิเคราะห์โดยใช้หลักการและเหตุผลที่มีประกอบการอธิบายจากการปฏิบัติงาน
จริง จึงขอยกตัวอย่างงานผลงานและงานทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติดังนี้ 
- การวางแผนการทําการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยใช้ Platform ชื่อว่า Trello 
- การทํา Daily Content ลงใน Facebook Page 
- ยิง Facebook Ads ให้กับเพจเฟสบุ๊คของ AmpStark เครื่องดูดฝุ่นไร้สายและ Crane เครื่องเพ่ิมความชื้น 
- คิดและออกแบบสื่อโปรโมชั่นสําหรับสินค้าในบริษัทในช่วงเวลาต่างๆ 
- เป็น Photographer และ Videographer เมื่อบริษัทมีการไปออกบูธในงาน Exhibition ต่างๆ 
- ทําวิดีโอแสดงการใช้งานของหลอดไฟอัจฉริยะ LUMOS 
- ถ่ายรูปภาพ ถ่ายวิดีโอ ทําภาพ infographic ให้กับบริการส่งผลไม้สด ADay Fresh 
- ทําวิดีโอเปิดตัวสินค้าใหม่ผลิตภัณฑ์น้ําส้มสายน้ําผึ้งสกัดเย็น บรรจุขวด Joolz 

 

   ภาพ : Daily Content ในเพจเฟสบุ๊คของ AmpStark และ Crane 
 
 
  
 
    
 
 
 
 
    
 
 
   ภาพ : การยิง Facebook Ads ของเพจ AmpStark และ Crane 
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ภาพ : โพส Content โปรโมชั่นและช่วงเทศกาลต่างๆใน Facebook  
  

ภาพ : รูปสินค้า Joolz และ Screenshot ฉากสุดท้ายในวิดีโอเปิดตัว Joolz 
●  ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อโครงงาน/ผลงาน 
(มีผลการประเมินความพึงพอใจโดยสรุปข้อมูลที่สนับสนุน สามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนด ความ
ยาวไม่เกิน 2 หน้า A4) 
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●  เป็นโครงงาน/ผลงานที่นําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ 
- เป็นงานประจําที่สามารถนําไปพัฒนาองค์กร/หน่วยงานได้อย่างชัดเจน อาทิ ลดเวลา ในการทํางานประจํา/ 
ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 3 หน้า A4) 
1. มีนักศึกษาแบ่งเบาภาระงานบางส่วนที่เหมาะสม และทําให้บริษัทสามารถที่ทํางานได้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งชี้น 
2. สถานประกอบการมีนักศึกษาที่มีความกระตือรือร้นและมีความพร้อมทางด้านวิชาการและทักษะการทํา
การตลาด ที่สามารถช่วยปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่การดําเนินงานของบริษัท แอมป์สตาร์ค จํากัด 
รวมถึงบริษัทในเครือเดียวกัน 
3. เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและเกิดความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา ซึ่งถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ดีของ
องค์กรในด้านการส่งเสริมสนับสนุนทางการศึกษา 
4. สถานประกอบการสร้างนักศึกษาที่มีความรู้ด้านการทําการตลาด ส่งผลให้เกิดเป็นผลผลิตภัณฑ์แรงงานที่มี
คุณภาพและพัฒนาสังคมต่อไปได้ 
5. สถานประกอบการสามารถนําเอาแนวคิดใหม่ๆของนักศึกษาไปต่อยอดและใช้ต่อในอนาคตได้ 


