
 

 

บริษทั ครีเวฟ จาํกดั 

เลขที3 219/1 อาคารอโศกทาวเวอร์ส  

ชั:นที3 1 หอ้งเลขที3เอ ถนนสุขมุวทิ21 (อโศก) 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

 

2 ธนัวาคม 2565 

 

เรื3อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสมัพนัธ์รับสมคัรนกัศึกษาจบใหม่เขา้ทาํงานในบริษทั 

เรียน คณบดี 

สิ3งที3แนบมาดว้ย โปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์ตาํแหน่งงาน         จาํนวน 3 ฉบบั 

 

 บริษทั ครีเวฟ จาํกดั เป็นบริษทัที3ดาํเนินธุรกิจดา้นบนัเทิงซึ3 งครอบคลุมถึงธุรกิจหลายประเภท  เช่น การ

ฝึกฝนและพฒันาศิลปิน, การผลิตเพลงและละคร, การผลิตภาพยนตร์,  การจดักิจกรรมอีเวนต ์เป็นตน้  

บริษทัของเราเป็นกลุ่มผูเ้ชี3ยวชาญที3เป็นผูน้าํดา้นธุรกิจวฒันธรรมเกาหลี บริษทัมีแนวคิดที3ตอ้งการ

แบ่งปันประสบการณ์และความรู้ความชาํนาญจากประเทศเกาหลีใหก้บัผูส้ร้างสรรคผ์ลงานในประเทศไทย โดย

บริษทัมีเป้าหมายที3จะเผยแพร่เนื:อหาเชิงสร้างสรรคที์3เป็นเอกลกัษณ์ในแบบไทย และผลกัดนับุคลากรไทยที3มี

ความสามารถรวมถึงวฒันธรรมของไทยใหไ้ปสู่เวทีโลก  

เนื3องจากเป็นที3ทราบกันดีว่าบุคลากรที3สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี: เป็นบุคลากรที3 มี

ความสามารถอยา่งยอดเยี3ยมในสาขาที3ทางบริษทัมีความประสงคใ์นการรับสมคัรคดัเลือกบุคลากร  

บริษทัจึงเรียนขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพนัธ์คดัเลือกตาํแหน่งงานสําหรับนิสิตนักศึกษา

รวมถึงบุคลากรที3สาํเร็จการศึกษาแลว้ มาเพื3อใหท้างมหาวิทยาลยัพิจารณาตามแต่เห็นสมควร โดยทางบริษทัหวงั

วา่จะไดรั้บเกียรติในการร่วมงานกบับุคลากรที3มีความสามารถจากมหาวทิยาลยัแห่งนี:   

   

1. บริษัทมีความประสงค์ในการรับสมัครงานในสาขาดงัต่อไปนี:   
คุณสมบติัทั3วไป  

1. สามารถสื3อสารโดยใชภ้าษาองักฤษไดเ้ป็นอยา่งดี  

2. ทาํงานไดอ้ยา่งซื3อสตัยแ์ละรับผดิชอบต่อหนา้ที3  
3. กลา้ที3จะเรียนรู้สิ3งใหม่ ๆ   

4. มีความกระตือรือร้นในการสร้างสรรคผ์ลงาน  



 

 

1) นกัออกแบบกราฟิกและนกัออกแบบผลิตภณัฑ ์(Graphic designer & Product Designer) 

• ภาระงาน 

- คิดคอนเซ็ปตอ์ลับั:ม 

- ออกแบบอลับั:มและสินคา้อื3น ๆ 

- ออกแบบสื3อโฆษณาทั:งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ 

- ออกแบบอุปกรณ์ประกอบฉาก (Props) 

- ออกแบบแบรนดผ์ลิตภณัฑ ์(Design branding) 

- ทาํกราฟิกอาร์ตเวร์ิก (Graphic artworks) 

 

• คุณสมบติั 

- สามารถใชโ้ปรแกรม Adobe ไดเ้ป็นอยา่งดี (Photoshop, Illustrator, inDesign เป็นตน้) 

- มีผลงาน (Portfolio) มาเพื3อประกอบการพิจารณา (อธิบายผลงานที3เคยทาํและส่วนที3รับผดิชอบ

ในผลงานนั:น ๆ กรุณาส่งเป็นไฟล ์.pdf) 

 

2) นกัออกแบบกราฟิกเคลื3อนไหว (Motion graphic designer) 

• ภาระงาน 

- ออกแบบกราฟิกเคลื3อนไหวสาํหรับวดีิโอคอนเทนตต่์างๆ เช่น อลับั:มศิลปิน, คลิปที3เกี3ยวขอ้ง

กบัคอนเสิร์ต, มิวสิกวดีิโอ (MV) เป็นตน้ 

- ตดัต่อและทาํโมชั3น 2D 

- ทาํโมชั3น 3D 

 

• คุณสมบติั 

- ใชเ้ครื3องมือ motion graphic ไดเ้ป็นอยา่งดี (after effects, maya, 3D Max เป็นตน้) 

- สามารถใช ้After Effects ทาํโมชั3น 2D และตดัต่อได ้

- สามารถใช ้Cinema 4D (maya, 3D max) ทาํโมชั3น 3D ได ้

- มีผลงาน (Portfolio) และกรุณาแนบลิงกว์ดีิโอที3สามารถเปิดไดม้าเพื3อประกอบการพิจารณา 

(อธิบายผลงานที3เคยทาํและส่วนที3รับผดิชอบในงานนั:น ๆ) 

 

 



 

 

3) นกัวางแผนกลยทุธ์ศิลปิน (Artists Strategic Planner) 

• ภาระงาน 

- คิดคอนเซ็ปตแ์ละแนวทางการทาํอลับั:มใหม่ของศิลปิน 

- วาง Roadmap และวางแผนการทาํสื3อโฆษณาทั:งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงอีเวนต์

โปรโมทศิลปิน 

- เสนอกลยทุธ์การโปรโมทสาํหรับศิลปินแต่ละคนตามเทรนดปั์จจุบนั 

 

• คุณสมบติั 

- จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ไม่จาํเป็นตอ้งจบตรงสาย) 
- หากสื3อสารภาษาองักฤษไดดี้จะไดรั้บการพิจารณาเป็นพิเศษ 

- หากมีประสบการณ์ทาํงานดา้นการตลาด, วงการบนัเทิง, สื3อโฆษณา และการประชาสมัพนัธ์

จะไดรั้บการพิจารณาเป็นพิเศษ 

- มีความคิดสร้างสรรคเ์ชิงกลยทุธ์และสามารถปฏิบติัจริงได ้

 

4) นกัผลิตเนื:อหา (Contents Creator) 

• ภาระงาน 

- คิดและสร้างคอนเทนต ์(ถ่ายทาํและตดัต่อ) 

- ถ่ายทาํคลิป Dance performance 

- วางแผนและตดัต่อคลิป ID (อินโทรเปิดคลิป), Teaser, คลิปไฮไลท ์

- สร้างคอนเทนตล์ง Social media (YouTube/TikTok) 

 
• คุณสมบติั 

- มีความเขา้ใจในธุรกิจบนัเทิงเป็นอยา่งดี (ผูจ้บสาขาที3เกี3ยวขอ้งจะไดรั้บการพิจารณาเป็นพิเศษ) 

- ใช ้Adobe Premiere Pro ไดเ้ป็นอยา่งดี 

- มีประสบการณ์การตดัต่อวดีิโอ (กรุณาส่งผลงาน (Portfolio) หรือแนบลิงกว์ดีิโอ) 

 

• คุณสมบติัพิเศษที3จะไดรั้บการพิจารณา 

- สามารถใชโ้ปรแกรม Adobe ได ้(After Effects, Photoshop) ไดเ้ป็นอยา่งดี 

- ทาํคอนเทนต ์YouTube/TikTok อยูแ่ลว้ 

- จบการศึกษาในสาขาวชิาเอกภาพยนตร์ หรือสาขาวชิาเอกที3เกี3ยวขอ้ง 



 

 

5) นกัแต่งเพลง (Songwriter)  

• ภาระงาน 

- ประพนัธ์และเรียบเรียงดนตรีคลาสสิก ดนตรีประยกุต ์และดนตรีสมยันิยม 

 
• คุณสมบติั 

- เป็นผูมี้ประสบการณ์ดา้นการทาํเพลง (กรุณาแนบ portfolio และผลงานการทาํเพลง พร้อมทั:ง

อธิบายรายละเอียดงานที3เคยมีส่วนร่วมในงานนั:น ๆ) 

 

 

2. บริษัทได้เปิดโอกาสรับสมัครงานให้กับบุคลากรในสาขาข้างต้นอยู่อย่างต่อเนืDอง หากเห็นว่ามีผู้สําเร็จ
การศึกษาหรือผู้ทีDคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาทีDมีความสามารถเหมาะสม สามารถส่งใบประวติัส่วนบุคคล

และแฟ้มสะสมผลงานให้กบัเจ้าหน้าทีDด้านล่างได้ตลอดเวลา 

  

 คุณ ศศิชา ร่มโพธิเงิน 

 โทรศพัท ์: 091-079-5394 

อีเมล : sasha@crewave.co 

 

3. ทางบริษัทเรียนขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เนื:อหาข้างต้นทั:งในช่องทางออฟไลน์ เช่น บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ของคณะ รวมถึงช่องทางออนไลน์ เช่น ประชาสัมพันธ์ในไลน์กลุ่มผ่านทางอาจารย์ทีD

ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้รับผดิชอบ บนหน้าโฮมเพจของภาควชิา หรือบนหน้าเฟซบุ๊กของภาควชิา เป็นต้น  

 

จึงเรียนมาเพื3อโปรดทราบและพิจารณาอนุเคราะห์ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

        บริษัท ครีเวฟ จํากดั 
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