
แบบฟอรม์ที ่ ๓ 
 

แบบเสนอข้อมูลสำหรับการคัดเลือกและตัดสินรางวลัสหกจิศกึษาดีเด่น  
ระดับมหาวทิยาลัยทกัษิณ  ปีการศกึษา  256๔ 

 
โครงงานด้านสังคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์ และการจัดการ 
   

• อธิบายการจัดทำโครงงาน  การจัดระบบการทำงานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะงาน 
ระยะเวลา  และระบบพี่เลี้ยงสอนงาน  
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ กำหนดความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4) 
 
การจัดทำโครงงานสหกิจเรื่อง การวางแผนและท าสื่อโฆษณาบรษัิท พรีเม่ียมไทยพฒันา จ ากดั ใช้

ระยะเวลาในการจัดทำ 1 เดือน ซึ่งได้ปรึกษาพี่เลี้ยงและมีวัตถุประสงค์ตรงกันในการสร้างสื่อออกแบบโปรโมท
สินค้าลงทางเพจ ให้กับบริษัท เนื่องจากบริษัทยังไม่เคยมีการโปรโมทสื่อสินค้า  และความสร้างสรรของตัว
ผลิตภัณฑ์มาก่อน ตลอดระยะเวลาในการจัดทำโครงงานได้รับฟังและปรึกษาพี่เลี้ยงตลอด ในเรื่องของการ
เขียนหัวข้อในการโปรโมทสินค้าและการออกแบบโปสเตอร์สินค้า และในเรื่องของการจัดทำโครงงาน 

 
 ลักษณะงานที่ได้รับหมอบหมายให้รับผิดชอบ 

1.ดูแล เพจ Facebook พรีเมี่ยมไทยพัฒนา ภูเกต็ จัดทำออกแบบสื่อลงสินค้าออนไลน์ และคอยตอบ
แชทลูกค้า 

2.ดูแล เพจ Facebook รามู พรีเมี่ยมนัทแอนด์สแน็คกิ้ง  จัดทำออกแบบสื่อลงสินค้าออนไลน์ 

3.ทำสื่อรูปภาพและวิดีโอแบรนดล์งเพจ ราม ูพรีเมี่ยมนทัแอนด์สแนค็กิง้ ใน Reel Instagram  

เพื่อโปรโมทสินค้า 

4.ทำสื่อรูปภาพและวิดีโอโปรโมทสื่อสินค้าลงใน Line Voom 

ระยะเวลา วันเวลาทำการ : วันจันทร ์– วันเสาร์ เวลา 8.00 – 18.00 น. 
เริ่มฝึกตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  ถึงวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2565 
 
ระบบพี่เลีย้งสอนงาน พี่เลีย้งไดห้มอบหมายงานในแต่ละวัน และมีระยะเวลาในการทำงานมากหรือ

น้อยเป็นไปตามขนาดของงาน ดังนั้นการกำหนดส่งงานจะต้องเป็นไปตามที่พี่เลี้ยงกำหนดวันส่ง 
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• อธิบายวิธีการทำโครงงาน  บทคัดย่อ  การดำเนินงาน  ระเบียบแบบแผน และการประยุกต์ ใช้วิชา
ความรู้/ทักษะตามที่ได้เรียนมา 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ กำหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4) 

บทคัดย่อ 
บริษัท พรีเมี่ยมไทยพัฒนา จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยใช้

ช่องทางการตลาดแบบออฟไลน์ และออนไลน์ เน้นการลงพื้นที่การจัดจำหน่ายตามโรงแรม และร้านอาหาร

ต่างๆในจังหวัดภูเก็ต ทั้งในตัวเมืองและนอกเมือง เพื่อทำการติดต่อให้มีการจัดซื้อสินค้ากับทางบริษัท และมี

การบริการจัดส่งสินค้าฟรี 

จากการที่นิสิตได้มาฝึกสหกิจทางบริษัท พรีเมี่ยมไทยพัฒนา จำกัด นิสิตได้รับหมอบหมายหน้าที่ให้
ช่วยดูแลเพจ Premiumthai-พรีเมี่ยมไทย ภูเก็ต, เพจ รามู พรีเมี่ยมนัทแอนด์สแน็คกิ้ง เพจ Instagram และ 
Line Voom เป็นการทำสื่อการตลาด บริษัทเน้นออฟไลน์เป็นส่วนใหญ่ทำให้ลูกค้ายังไม่เห็นถึงสรรพคุณของ
สินค้า จึงจัดทำมาเป็นการเพิ่มช่องทางเพื่อให้มีความน่าสนใจและเป็นการโปรโมทสินค้า เพื่อให้ผู้คนหันมา
สนใจซื้อสินค้ากับทางบริษัทมากยิ่งขึ้น ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการตลาดแบบออนไลน์ เพราะเป็นการเพ่ิม
ช่องทางการตลาดออนไลน์เข้ามาเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ของธุรกิจบริษัท พรีเมี่ยมไทยพัฒนา จำกัด และเป็น
ช่องทางใหลู้กค้ารู้จกับริษทัมากย่ิงขึน้ เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายน่ันเอง 

ดังนั้นจึงจัดทำการวางแผนและทำสื่อโฆษณาบริษัท พรีเมี่ยมไทยพัฒนา จำกัด    เพิ่มช่องทาง
การตลาดออนไลน์เข้ามาเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ของธุรกิจบริษัท โดยมีวัตถุเพื่อส่งเสริมสื่อการตลาดออนไลน์
ของบริษัท และเพื่อต่อยอดการสร้างงานในอนาคต เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัท พรีเมี่ยมไทยพัฒนา 
จำกัด ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

จากการศึกษาครั้งนี้ทำให้เพจมียอดการติดตามเพิ่มขึ้นและทำให้ลูกค้าเกิดความน่าสนใจในตัวสื่อ
การตลาดของสินค้ามากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้คนเกิดการรับรู้สินค้าของบริษัท พรีเมี่ยมไทยพัฒนา จำกัด กว้างขวาง
มากขึ้น 

การดำเนินงาน 1. ศึกษาข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ 2. ศึกษาข้อมูลรายละเอียดของสินค้าในบริษัท3. 
ศึกษาข้อมูลการส่งเสริมการขายและจัดทำสื่อโฆษณา  4. นำเสนอหัวข้อโครงงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาและพี่
เลี้ยง 5. จัดออกแบบสื่อโบรชัวร์สินค้าโปรโมท 6. จัดทำออกแบบสื่อโปสเตอร์สินค้า การสื่อสารโปรโมชั่นสินค้า 
ผ่าน Line Voom, Facebook, Instagram  7. คิดคอนเซ็ปออกแบบสื่อสินค้าลงโปรโมทและประชาสัมพันธ์
ในการให้ข้อมูล  8. นำเสนอสื่อออกแบบให้กับทางฝ่ายการตลาด  9. จัดทำสื่อวิดีโอและรูปภาพ เพื่อลงในสื่อ
ออนไลน์ต่างๆของทางบริษัท  10. สรุปผลประเมินผลการจัดโครงการ 
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ระเบียบแบบแผน 
กิจกรรม : การโปรโมจัดทำออกแบบสื่อสินค้าผ่านช่องทาง Facebook 
วัตถุประสงค์  เพื่อให้ลูกค้าเกิดการรับรู้และเข้าถึงสินค้าของบริษัท 
กลุ่มเป้าหมาย  ลูกค้าในกลุ่มจังหวัดภูเก็ต ลูกค้าพื้นทีต่่างจังหวัด และสถานประกอบการ 
ระยะเวลา  วันที่ 2 ธันวาคม 2564 - วันที่ 10 มีนาคม 2565 
งบประมาณ  ไม่มีงบประมาณ 
รายละเอียด  ออกแบบโปสเตอร์สินค้าแต่ตัว และจัดทำโปรโมชั่นสินค้า และแชร์โพสเข้ากลุ่ม

ต่างๆในเพจ Facebook 
การวัดและการประเมิน 1.วัดจากยอด Like Share จากการโพสโปรโมทสินค้า 

2.วัดจากจำนวนการเข้าชมโพสใน Facebook 
 
กิจกรรม : การโปรโมทจัดทำออกแบบสื่อร้าน Camp Out Phuket เชิญชวนลูกค้ามานั่งวัน Christmas Eve 
ผ่านชอ่งทางเพจ Facebook 
วัตถุประสงค์  เพื่อให้ลูกค้าเกิดการรับรู้ เพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาที่ร้าน 
กลุ่มเป้าหมาย  ลูกค้าทั่วไป 
ระยะเวลา  วันที่ 23 ธันวาคม 2564 - วันที่ 24 ธันวาคม 2564 
งบประมาณ  ไม่มีงบประมาณ 
รายละเอียด  จัดทำสื่อวิดโีอโปรโมทร้าน มีกิจกรรมมากมายและแจกของรางวัลตลอดทั้งคืน  

มีดนรีสด 
การวัดและการประเมิน 1.วัดจากยอด Like Share Comment จากการโพสโปรโมท 

2.วัดจากจำนวนการเข้าชมโพสใน Facebook 
 
กิจกรรม : การโปรโมทจัดทำออกแบบสื่อสินค้าผ่านช่องทาง Instagram 
วัตถุประสงค์  เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าให้มีความน่าสนใจดึงดูดผู้คนให้เข้ามาสนใจในตัวแบรนด์

รามู พรีเมี่ยมนัทแอนด์สแน็คกิ้ง 
กลุ่มเป้าหมาย  ลูกค้าทั่วไป 
ระยะเวลา  วันที่ 26 มกราคม 2565 – วันที่ 7 มีนาคม 2565 
งบประมาณ  ไม่มีงบประมาณ 
รายละเอียด  จัดทำสื่อวิดี โอสินค้าแบรนด์รามู  พรี เมี่ ยมนัทแอนด์สแน็คกิ้ ง ลงใน Reel 

Instagram และออกแบบโปสเตอร์ของสินค้าพร้อมลงรายละเอียดของสิน 
การวัดและการประเมิน 1.วัดจากยอด Like  จากการโพสโปรโมทสินค้า 

2.วัดจากจำนวนการเข้าชมวิดีโอใน Reel Instagram 
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กิจกรรม : การโปรโมทจัดทำออกแบบสื่อสินค้าผ่านช่องทาง Line Voom 
วัตถุประสงค์  เพื่อประชาสัมพันธ์สื่อสินค้าใหม่ๆ และทำให้เกิดการซื้อ 
กลุ่มเป้าหมาย  ลูกค้าทั่วไป และสถานประกอบการในกลุ่ม Line พรีเมี่ยมไทยพัฒนา 
ระยะเวลา  วันที ่1กุมภาพันธ ์2565 – วันที ่7 มีนาคม 2565 
งบประมาณ  ไม่มีงบประมาณ 
รายละเอียด  จัดทำสื่อวิดีโอสินค้าของบริษัท พรีเมี่ยมไทยพัฒนา และรามู พรีเมี่ยมนัทแอนด์ส

แน็คกิ้ง ลงใน Line Voom  และออกแบบโปสเตอร์ของสินค้าพร้อมลงรายละเอียด
ของสิน 

การวัดและการประเมิน 1.วัดจากยอด Like  จากการโพสโปรโมทสินค้า 
2.วัดจากจำนวนการเข้าชมสินค้าใน Line Voom ทั้งลูกค้าเงินสดและลูกค้าเครดิต 

การประยกุต์ใช้วิชาความรู/้ทกัษะตามทีไ่ด้เรยีนมา  ได้นำสื่อการตลาดมาปรับใช้ในการลงโปรโมทสนิค้า และ
ไดใ้ชท้ักษะความรู้ที่มีมาทำสือ่กราฟฟิกออกแบบสื่อ 
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• อธิบายการนำโครงงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ  หรอืเป็นงานประจำที่
สามารถนำไปพฒันาองค์กร/หน่วยงานไดอ้ย่างชัดเจน อาทิ ลดเวลาในการทำงานประจำ/ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 
(สรปุข้อมลูทีส่นับสนนุสามารถมรีูปภาพประกอบได ้กำหนดความยาวไม่เกิน 3 หน้า A4) 
 
1.มีผู้รับรู้จักเพจ Facebook พรีเมี่ยมไทยพฒันา ภูเก็ต และเพจ Facebook รามู พรีเมี่ยมนัทแอนดส์

แน็คกิ้ง ที่กว้างขวางและมากขึ้น 

2.สามารถดึงดูดความสนใจลูกค้าต่อตัวสินค้า ทำให้มียอดขายเพ่ิมขึ้น 

3.บริษัทสามารถนำเทมเพลตที่นิสิตได้จัดทำขึ้นมา ลงโปรโมทสินค้าได้ในอนาคต สามารถลด้นทุนใน
การจ้างออกแบบโปสเตอร์สินค้าได้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


