บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานทีป่ ระกอบการ
3.1.2 ทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ

บริ ษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
(มหำชน)
1168/109 ชั้น 36 อำคำรลุ มพินีทำวเวอร์ ถนน
พระรำม 4 แขวงทุ่ง มหำเมฆ เขตสำทร กทม.
10120
โทรศัพท์ : 02-285-5011-6
แฟกซ์ : 02-285-5017

รู ปที่ 3.1 ตรำสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์จำกัด (มหำชน)

11

รู ปที่ 3.2 แผนที่บริ ษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์จำกัด (มหำชน)

รู ปที่ 3.3 บริ ษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์จำกัด (มหำชน)
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั แอล.พี.เอ็น.ดี เวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน) (LPN) ประกอบธุ รกิจด้ำนกำรพัฒนำ
อสังหำริ มทรัพย์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรขำย โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำอำคำรชุ ดพักอำศัยสำหรับผูท้ ี่
มีรำยได้ระดับกลำงถึงกลำง-ล่ำง เป็ นกลุ่มเป้ ำหมำยหลัก (Focus Strategy) และในปี 2560 บริ ษทั ได้
ขยำยกลุ่มเป้ ำหมำยไปสู่ ผมู ้ ีรำยได้ระดับกลำง-ล่ำงถึงบน โดยใช้กลยุทธ์กำรตลำดในกำรสร้ำงควำม
แตกต่ำงทั้งด้ำนผลิ ตภัณฑ์และงำนบริ กำร (Differentiation Strategy) กำรพัฒนำโครงกำรภำยใต้
แนวคิด “LPN Design” ทั้งภำยในห้องชุ ดและพื้นที่ส่วนกลำง ซึ่ งพื้นที่ส่วนกลำงนั้นได้รับกำร
ออกแบบเพื่อให้คนทุ กวัยสำมำรถทำกิ จกรรมร่ วมกันได้ ทั้งวัยเด็ก วัยรุ่ น วัยทำงำน และผูส้ ู งวัย
รวมถึ งกำรออกแบบ Universal Design ภำยในห้องชุ ดพักอำศัยของผูส้ ู งวัยที่ สำมำรถช่ วยเหลื อ
ตัวเองได้ (Independent Elderly : IE) ทั้งยังได้พฒั นำงำนบริ กำรหลังกำรขำยในรู ปแบบกำรบริ หำร
ชุมชนภำยใต้กลยุทธ์ “ชุมชนน่ำอยู”่ ซึ่งภำยหลังได้พฒั นำเป็ น “ชุ มชนน่ำอยูส่ ำหรับคนทุกวัย” ที่ให้
ควำมสำคัญกับคุ ณภำพชี วิตของผูอ้ ยู่อำศัยของคนทุกวัย ซึ่ งเป็ นกลยุทธ์ที่แตกต่ำงและสร้ ำงควำม
เชื่ อมัน่ ให้กบั ลูกค้ำ นอกจำกนี้ ยังใช้กลยุทธ์กำรเป็ นผูน้ ำด้ำนกำรบริ หำรต้นทุน (Cost Leadership
Strategy) ซึ่ งเป็ นจุดแข็งของบริ ษทั มำสนับสนุนให้เกิดควำมได้เปรี ยบทำงกำรแข่งขัน โดยบริ ษทั ได้
ก ำหนดต ำแหน่ ง ของผลิ ต ภัณ ฑ์ เพื่ อให้ เ กิ ดควำมชัด เจนในกำรรั บ รู ้ แ ละครอบคลุ ม กลุ่ ม ลู ก ค้ำ
เป้ ำหมำยของบริ ษทั และแยกตำมวัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำเป็ น 2 รู ปแบบ คือ 1) บ้ำนหลังแรกใน
เมือง และ 2) บ้ำนหลังที่ 2 ที่เป็ นคอนโดพักตำกอำกำศ ซึ่ งกลุ่มเป้ ำหมำยคือกลุ่มลูกค้ำของบริ ษทั ที่
ต้องกำรมีคอนโดพักตำกอำกำศเป็ นของตนเอง
1. บ้ านหลังแรกในเมือง
นอกจำกกำรพัฒนำอำคำรชุดพักอำศัยในเขตกรุ งเทพมหำนครและปริ มณฑลแล้ว ในช่วง
2-3 ปี ที่ผำ่ นมำ บริ ษทั ยังได้ขยำยกำรพัฒนำไปยังต่ำงจังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธำนี ชลบุรี เพชรบุรี
และเขตกำรปกครองพิเศษพัทยำ ซึ่ งในเขตกรุ งเทพมหำนคร รวมถึ งจังหวัดอุดรธำนี และชลบุรี
บริ ษทั ได้กำหนดตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ไว้ดงั นี้คือ
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1) “เดอะ ลุมพินี”

แบรนด์ระดับ Premiere ที่ ได้รับกำรพัฒนำขึ้ น เนื่ องในโอกำสพิเศษกำรดำเนิ นธุ รกิ จ
ครบรอบ 24 ปี ของ LPN บนทำเลที่มีศกั ยภำพสู งสุ ดในซอยสุ ขุมวิท 24 เขตสุ ขุมวิทตอนต้นที่
แวดล้อมด้วยสิ่ งอำนวยควำมสะดวกสู งสุ ด ทั้งยังได้รับกำรออกแบบที่พิเศษ มีลกั ษณะอำคำรชุ ดเป็ น
ตัว Y ซึ่ งทุกห้องชุ ดสำมำรถเปิ ดมุมมองไปยังทุกส่ วนของกรุ งเทพมหำนครได้ จึงเหมำะสมกับกำร
ใช้ชีวิตที่หรู หรำ เรี ยบง่ำย ตำมแบบฉบับของ LPN ที่ช่วยเพิ่มคุ ณค่ำให้กบั สภำพแวดล้อมของถนน
สุ ขมุ วิท 24

2) “ลุมพินี สวีท”

แบรนด์ระดับสู ง (ระดับไฮเอนด์) เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรที่อยูอ่ ำศัยของเจ้ำของธุ รกิจ
หรื อผูบ้ ริ หำรระดับสู ง ที่ตอ้ งกำรชี วิตที่สะดวกสบำยสู งสุ ด มีควำมสำมำรถในกำรใช้จ่ำยเพื่อที่อยู่
อำศัยสู ง ทำเลในกำรพัฒนำโครงกำรดังกล่ำวจึงอยูใ่ นเขตใจกลำงศูนย์กลำงธุ รกิจ (CBD) สะดวกใน
กำรเดินทำงด้วยระบบคมนำคมขนำดใหญ่ เช่น สถำนี รถไฟฟ้ ำ BTS MRT และทำงด่วนสำยสำคัญ
ฯลฯ ครบครันด้วยสิ่ งอำนวยควำมสะดวกภำยในโครงกำรที่สมบูรณ์ พร้ อม ด้วยจำนวนยูนิตในแต่
ละโครงกำรที่ไม่สูงมำก ทำให้ผอู ้ ยูอ่ ำศัยมีควำมเป็ นส่ วนตัวสู งสุ ด

14

3) “ลุมพินี เพลส”

แบรนด์ระดับกลำง-บน ที่พฒั นำขึ้นสำหรับกลุ่มเป้ ำหมำยคนวัยทำงำนที่เป็ นผูบ้ ริ หำร อำยุ
ประมำณ 30-40 ปี ทำเลในกำรพัฒนำโครงกำรดังกล่ำวจึงอยูใ่ นเขตที่มีควำมหนำแน่นสู ง ติดถนน
ใหญ่ อำจอยูใ่ นเขตใจกลำงหรื อรอบศูนย์กลำงธุ รกิจ (CBD) สะดวกในกำรเดินทำงด้วยทำเลที่ใกล้
ระบบคมนำคมขนำดใหญ่ที่ทนั สมัย ครบครันด้วยสิ่ งอำนวยควำมสะดวกที่สมบูรณ์พร้อมต่อกำรใช้
ชี วิตประจำวัน โดยริ เริ่ ม พัฒนำโครงกำรแรกที่ “ลุ มพิ นี เพลส สำทร” บนถนนนรำธิ วำสรำช
นคริ นทร์ ทั้งยังพัฒนำขนำดของห้องชุ ด 30 และ 60 ตร.ม. ภำยใต้แนวคิดในกำรออกแบบ LPN
Design ที่ให้ประโยชน์ใช้สอยสู งสุ ด โดยแบรนด์ “ลุมพินี เพลส” ถือเป็ นโครงกำรต้นแบบของซิ ต้ ี
คอนโด โครงกำรอำคำรชุดพักอำศัยเกำะตำมแนวรถไฟฟ้ ำในรำคำล้ำนต้นๆ ที่บริ ษทั พัฒนำขึ้นในปี
2544 และได้รับควำมสำเร็ จอย่ำงสู ง เนื่ องจำกสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรในกำรดำเนิ นชีวิต
ของกลุ่มเป้ ำหมำยคนทำงำนในเมือง

4) “ลุมพินี พาร์ ค”

แบรนด์ระดับกลำง-บน ซึ่ งได้รับกำรพัฒนำขึ้นสำหรับชุมชนขนำดใหญ่ เพื่อเพิ่มคุณค่ำของ
ผลิตภัณฑ์ ที่นำไปสู่ คุณค่ำของงำนบริ กำร ด้วยกำรพัฒนำ “สวนรวมใจ” (Community Park) สวน
พักผ่อนขนำดใหญ่ ที่ร่มรื่ นด้วยพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ที่ผอู ้ ยูอ่ ำศัยสำมำรถทำกิจกรรมร่ วมกันได้ ไม่
ว่ำจะเป็ นระหว่ำงครอบครัวหรื อเพื่อนบ้ำนในโครงกำร สอดรับกับแนวคิดของกำรสร้ำง “ชุ มชนน่ำ
อยู่” ที่ผอู ้ ยู่อำศัยร่ วมกันด้วยวัฒนธรรม “ร่ วมใจ ห่ วงใย และแบ่งปั น” โดยเริ่ มโครงกำรแรกที่
โครงกำรลุมพินี พำร์ค ปิ่ นเกล้ำ
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5) “ลุมพินี วิลล์ ”

แบรนด์ระดับกลำง ซึ่ งถูกพัฒนำและต่อยอดมำจำกแบรนด์ “ลุมพินี เพลส” เพื่อคนในวัย
ทำงำนซึ่ งอำจเป็ นผูบ้ ริ หำรระดับต้นอำยุไม่เกิน 35 ปี ต้องกำรควำมสะดวกในกำรเดินทำงและกำร
อยูอ่ ำศัยที่เป็ นส่ วนตัว ทำเลที่ต้ งั โครงกำรจึงอยูใ่ นเขตที่มีควำมหนำแน่นสู ง ใกล้แหล่งงำน และสิ่ ง
อำนวยควำมสะดวก เช่น ห้ำงสรรพสิ นค้ำ โรงเรี ยน ฯลฯ แบรนด์ “ลุมพินี วิลล์” จึงเป็ นทำงเลือก
สำหรับคนรุ่ นใหม่ที่ตอ้ งกำรใช้ชีวติ ในแบบของตนเองขณะที่ยงั คงอยูใ่ กล้ชิดกับครอบครัวเดิม

6) “ลุมพินี เมกะซิตี”้ และ “ลุมพินี มิกซ์ ”

แบรนด์สำหรับกลุ่มเป้ ำหมำยที่มีควำมหลำกหลำย ซึ่ งบริ ษทั พัฒนำขึ้นเมื่อปี 2554 สำหรับ
โครงกำร “ลุมพินี เมกะซิ ต้ ี บำงนำ” โครงกำรขนำดใหญ่ซ่ ึ งตั้งอยูบ่ นทำเลศักยภำพบนถนนบำงนำตรำด ใกล้แหล่งงำน ทำงขึ้นลงทำงด่วน และสิ่ งอำนวยควำมสะดวกมำกมำย เช่ น เซ็ นทรัลบำงนำ
ศูนย์กำรค้ำเมกำ บำงนำ ที่ต้ งั ของอีเกี ย ประเทศไทย เฟอร์ นิเจอร์ สัญชำติสวีเดนที่ มีชื่อเสี ยง โดย
สร้ำงเป็ นอำคำรชุดพักอำศัย 5 อำคำร ควำมสู ง 18, 28, 29 ชั้น จำนวนกว่ำ 4,000 ยูนิต และด้วยรำคำ
ที่ไม่สูงมำก จึงทำให้โครงกำรดังกล่ำวประสบควำมสำเร็ จอย่ำงสู ง
สำหรับแบรนด์ลุมพินี มิกซ์ มีโครงกำรลุมพินี มิกซ์ เทพำรักษ์ -ศรี นคริ นทร์ เป็ นโครงกำร
นำร่ อง ด้วยทำเลที่ มีศกั ยภำพ เชื่ อมต่อกับระบบคมนำคมขนำดใหญ่ และยังไม่มีกำรพัฒนำที่ พกั
อำศัยในลักษณะอำคำรชุ ดพักอำศัย จึงถื อเป็ นทำเลที่เป็ นบลูโอเชี ยน โดยภำยในโครงกำรยังพรั่ ง
พร้อมด้วยสิ่ งอำนวยควำมสะดวกพร้อมสรรพ
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7) “ลุมพินี เซ็นเตอร์ ” และ “ลุมพินี คอนโดทาวน์ ”

แบรนด์ระดับกลำง-ล่ำง ที่มุ่งสร้ ำงที่อยู่อำศัยเพื่อคุ ณภำพชี วิตที่ดีให้กบั กลุ่ มคนวัยเริ่ มต้น
กำรทำงำน ผูป้ ระกอบวิชำชีพอิสระ โดยทำเลที่ต้ งั โครงกำรจะอยูใ่ นเขตรอยต่อระหว่ำงใจกลำงเมือง
กับเขตรอบนอกที่มีควำมหนำแน่นสู ง ซึ่ งเป็ นกลุ่มเป้ ำหมำยขนำดใหญ่ที่มีควำมต้องกำรที่พกั อำศัย
สู ง เพื่อให้เป็ นบ้ำนหลังแรกที่มีคุณภำพ และเป็ นจุดเริ่ มต้นของครอบครัวที่อบอุ่นสำหรับผูท้ ี่อยูใ่ น
วัยเริ่ มต้นของชีวติ ครอบครัว

8) “ลุมพินี ทาวน์ ชิป”

แบรนด์ ระดับ ล่ ำ ง ที่ บ ริ ษ ัท พัฒ นำขึ้ นเพื่ อ สร้ ำ งโอกำสในกำรเป็ นเจ้ำ ของที่ อยู่อ ำศัย ได้
โดยง่ำย ด้วยรำคำที่จบั ต้องได้ (Affordable Price) ภำยใต้กลยุทธ์กำรสร้ำง “ชุ มชนเมืองน่ ำอยู่”
(Vibrant Township) สำหรับกลุ่มเป้ ำหมำยระดับล่ำง โดยเริ่ มพัฒนำที่ทำเลรังสิ ตเป็ นโครงกำรแรก
ภำยใต้ชื่อโครงกำร “ลุมพินี ทำวน์ชิป รังสิ ต-คลอง 1” ด้วยห้องชุดขนำด 21.50-26.00 ตำรำงเมตร
จำนวนกว่ำ 10,000 ยูนิต บนพื้นที่ขนำด 100 ไร่ พรั่งพร้อมด้วยสิ่ งอำนวยควำมสะดวกที่จำเป็ นต่อ
กำรใช้ชีวิตภำยในโครงกำรอย่ำงครบครั น เช่ น สันทนำกำรที่ หลำกหลำยเพื่อรองรั บผูอ้ ยู่อำศัย
จำนวนมำก ศูนย์กำรค้ำชุ มชนด้ำนหน้ำโครงกำร ร้ำนสะดวกซื้ อ เพื่อสร้ำงคุณภำพชีวิต สังคม และ
สิ่ งแวดล้อมที่ดีแก่ผอู ้ ยูอ่ ำศัย
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2. บ้ านหลังที่ 2 ทีเ่ ป็ นคอนโดพักตากอากาศ
นอกจำกกำรอยูอ่ ำศัยในเขตเมืองซึ่ งใกล้แหล่งงำนและสิ่ งอำนวยควำมสะดวกที่จำเป็ นต่อ
กำรใช้ชีวติ แล้ว บริ ษทั ยังได้ริเริ่ มกำรพัฒนำบ้ำนหลังที่ 2 ที่เป็ นคอนโดตำกอำกำศ โดยเริ่ มขยำยกำร
พัฒนำไปที่เขตกำรปกครองพิเศษพัทยำเป็ นที่แรก ตำมด้วยชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
1) “ลุมพินี พาร์ คบีช”

แบรนด์ระดับกลำง-บน ที่ต่อยอดมำจำกแบรนด์ “ลุมพินี พำร์ ค” ซึ่ งผสมผสำนระหว่ำง
บรรยำกำศของ “สวนรวมใจ” และควำมมีชีวิตชีวำของบรรยำกำศชำยทะเล โดยพัฒนำเป็ นที่แรกที่
โครงกำร “ลุมพินี พำรค์บีช จอมเทียน” ริ มหำดจอมเทียน พัทยำ ซึ่ งโครงกำรดังกล่ำวยังได้รับกำร
ออกแบบให้ห้องชุ ดทุ ก ห้องสำมำรถมองเห็ นวิวทะเลได้ ด้วยระดับรำคำที่ ไม่ สูง ก็ส ำมำรถเป็ น
เจ้ำ ของห้องชุ ดพักตำกอำกำศที่ ส ะดวกในกำรเดิ นทำงอย่ำงมำก เพี ยง 2 ชั่วโมงจำกกรุ งเทพฯ
นอกจำกนี้ ยังเป็ นกำรนำกำรบริ หำรจัดกำรชุ มชนน่ ำอยู่ซ่ ึ งเป็ นจุดแข็งของบริ ษทั นำเสนอแก่ผพู ้ กั
อำศัยในพัทยำ และด้วยควำมสำเร็ จจำกกำรตอบรับที่ดีของลูกค้ำ บริ ษทั จึงได้ขยำยกำรพัฒนำไปยัง
เขตชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในปี 2558 ที่ผำ่ นมำ
2) “ลุมพินี ซีววิ จอมเทียน”

แบรนด์ระดับกลำง เพื่อรองรับกลุ่มเป้ ำหมำยเพื่อคนในวัยทำงำนซึ่ งอำจเป็ นผูบ้ ริ หำรระดับ
ต้น อำยุไม่เกิน 35 ปี ที่ตอ้ งกำรบ้ำนหลังที่ 2 ที่เป็ นบ้ำนพักตำกอำกำศวิวชำยทะเล โดยเริ่ มพัฒนำ
โครงกำรแรกในทำเลพัทยำ ภำยใต้ชื่อโครงกำร “ลุมพินี ซี วิว จอมเทียน” บนทำเลต่อเนื่ องมำจำก
โครงกำร “ลุมพินี พำร์ คบีช จอมเทียน” ซึ่ งเป็ นรี สอร์ ทคอนโดโครงกำรแรกของบริ ษทั เพื่อให้เป็ น
บ้ำนพักตำกอำกำศในรำคำที่สำมำรถเป็ นเจ้ำของได้โดยง่ำย สำหรับกลุ่มลูกค้ำที่มีรำยได้ระดับกลำง
ซึ่ งเป็ นกลุ่มลูกค้ำหลักของบริ ษทั พร้อมสัมผัสมุมมองและกลิ่นอำยทะเลที่กว้ำงสุ ดตำ ภำยใต้กำร
บริ หำรจัดกำร “ชุ มชนน่ ำอยู่” และกำรให้บริ กำรที่สนองตอบต่อวิถีชีวิตของผูท้ ี่ มำพักในรี สอร์
ทคอนโด
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บริ ษัท พรสั นติ จากัด (PST) ประกอบธุ รกิ จด้ำนกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์แนวรำบ เช่ น
บ้ำนเดี่ยว ทำวน์เฮ้ำส์ อำคำรพำณิ ชย์ ฯลฯ นอกจำกนี้ ยังรับผิดชอบงำนด้ำนบริ หำรทรัพย์สินเพื่อเช่ำ
ประเภทพำณิ ชยกรรม ได้แก่ ห้องชุดเพื่อกำรพำณิ ชย์ในโครงกำรอำคำรชุดพักอำศัย รวมถึงบริ หำร
จัดกำรร้ ำ นค้ำในศู นย์กำรค้ำชุ มชน เพื่ อรองรับนโยบำยกำรบริ ก ำรแบบครบวงจรภำยในชุ มชน
(Total Solutions Service) และอำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนิ นชี วิตประจำวันของผูอ้ ยูอ่ ำศัย ซึ่ ง
กำรบริ หำรพื้นที่เพื่อเช่ ำเหล่ำนี้ นอกจำกจะสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่โครงกำรแล้ว ยังทำรำยได้อย่ำง
สม่ำเสมอ (Recurring Income) จำกกำรเช่ำให้กบั บริ ษทั อีกด้วย
กลุ่มธุรกิจให้ บริการ
บริ ษ ัท ได้ก ำหนดนโยบำยกำรบริ ก ำรหลัง กำรขำยเพื่ อ ดู แ ลลู ก ค้ำ อย่ำ งต่ อ เนื่ อ งในทุ ก
โครงกำร จึงได้จดั ตั้งกลุ่มธุ รกิ จให้บริ กำรที่มีควำมเกี่ ยวเนื่ องกับกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ ขึ้น 3
บริ ษทั เพื่อให้บริ กำรในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่
1.บริ ษทั ลุ มพินี พรอพเพอร์ ต้ ี มำเนจเมนท์ จำกัด (LPP) เป็ นผูร้ ับผิดชอบกำรบริ กำรหลัง
กำรขำยอย่ำงครบวงจร ซึ่ งครอบคลุมตั้งแต่
1.1 งำนบริ หำรชุมชน
1.2 งำนบริ หำรทรัพย์สินเพื่อเช่ำประเภทที่พกั อำศัย
1.3 งำนบริ หำรพื้นที่จอดรถยนต์
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3.3 รู ปแบบการจัดการองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร

รู ปที่ 3.4 ขั้นตอนกำรจัดองค์กรของบริ ษทั LPN
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตำแหน่งที่นกั ศึกษำได้รับมอบหมำย
นำย อิทธิ พร ก่อวำณิ ชกุล ตำแหน่ง บริ หำรงำนสื่ อสำร Online
3.4.2 ลักษณะงำนที่นกั ศึกษำได้รับมอบหมำย
3.4.2.1 ใช้โปรเเกรม Google document ในกำรจัดรำยชื่อสมำชิกของ Line บริ ษทั LPN
3.4.2.2 สร้ำง Content ในกำรเผยเเพร่ ข่ำวประชำสัมพันธ์ของบริ ษทั LPN
3.4.2.3 จัดทำอุปกรณ์สำหรับงำนประชำสัมพันธ์ของกิจกรรม "ตนอำสำ พำขัดบ่อ”
3.4.2.4 ทำ photo shop สร้ำงหน้ำปกเกมส์กิจกรรม
3.4.2.5 สร้ำง google form สร้ำงคำถำมที่ใช้ในเกมส์กิจกรรม ของบริ ษทั LPN
3.4.2.6 ออกเเบบเกมกิจกรรมโปรโมทโครงกำร The selected kaset-ngamwongwan
3.4.2.7 ศึกษำเเผนข่ำวประชำสัมพันธ์
3.4.2.8 ใช้ Photo shop เเละ Illustrator ในกำรสร้ำงเกมกิจกรรม "มำโหวตกันเถอะ"
3.4.2.9 ออกเเบบกิจกรรมทำงไลน์ LPN fanclub
3.4.2.10 หำสถำนที่จดั กิจกรรม CSR
3.4.2.11 จัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ประดิษฐ์ดอกดำรำรัตน์
3.4.2.12 ทำ Presentation กำรใช้ QR Code
3.4.2.13 ศึกษำข้อมูล Digital Marketing
3.4.2.14 บันทึกรำยชื่อผูล้ งทะเบียน" 12 สิ งหำ ฮำล์ฟ มำรำธอน กรุ งเทพ 2017 "
3.4.2.15 เขียนข่ำว Gossip กิจกรรม Selected Cafe and Learning Center
3.4.2.16 เขียนข่ำว Scoop โครงกำร ลุมพินี พำร์ค เพชรเกษม 98
3.4.2.17 ศึกษำข้อมูลกำรปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยประชำสัมพันธ์
3.4.2.18 ทำ power point วำดภำพเกมส์กิจกรรมใช้กบั สมำชิก Line ของ LPN fanclub
3.4.2.19 เขียนจดหมำยเพื่อกำรประชำสัมพันธ์องค์กร
3.4.2.20 หำ swot ของทำวน์เฮ้ำคู่เเข่งวิเครำะห์จุดเด่น
3.4.2.21 สร้ำงภำพหน้ำปกเกมส์รำงวัล เพื่อเผยเเพร่ ทำง Line ขององค์กร
3.4.2.22 วำงเเผนเเละดำเนินกำรโปรโมทร้ำนอำหำรใกล้เคียงโครงกำร The selected kasetngamwongwan by LPN fanclub 3 ร้ำน
3.4.2.23 นำเสนอโครงกำรที่จะนำมำใช้ในกิจกรรม CSR
3.4.2.24 ร่ วมประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทร์ เพื่อใช้ในพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
3.4.2.25 เขียนภำพข่ำว LPN จับมือ สสส-ก
3.4.2.26 จัดเตรี ยมสถำนที่ภำยในงำน The selected kaset-ngamwongwan by LPN
3.4.2.27 บันทึกข้อมูลโครงกำร THE Selected ลง USB Card
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3.4.2.28 บันทึกรำยชื่อพนักงำนลงทะเบียน Line@
3.4.2.29 หำข้อมูลสถำนที่ " สถำนที่วดั ลิ้นช้ำงเเก่งกระจำน " เพื่อสร้ำงฝ่ ำยชะลอน้ ำ , ผ้ำป่ ำ
เพื่อกำรศึกษำ
3.4.2.30 ศึกษำกำรเดินทำง "วัดลิ้นช้ำง" ในกิจกรรม CSR
3.4.2.31 ติดต่อสถำนที่ทำกิจกรรม CSR
3.4.2.32 ศึกษำ Digital Marketing concept
3.4.2.33 ศึกษำกำรใช้คำถำม-คำตอบ ในกำรแถลงข่ำว The selected kaset-ngamwongwan
3.4.2.34 บันทึกเอกสำรสำคัญขององค์กร
3.4.2.35 ทำ Power point จัดกิจกรรมดนตรี บำบัด
3.4.2.36 บันทึกกิจกรรมแฟนเพจขององค์กรบ้ำนลุมพินี (Baan Lumpini)
3.5 ชื่ อ สกุลและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณ คุณอำทิตย์ โชติชยั กุล ( ผูจ้ ดั กำรแผนกบริ หำรงำนสื่ อสำร Online )
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน วันที่ 15 พฤษภำคม 2560 – 25 สิ งหำคม 2560
(รวม 15 สัปดำห์)
3.6.2 วันเวลำในกำรปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลำ 8.30 น. – 17.30 น.
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนกำร
พฤษภำคม 60 มิถุนำยน 60
ดำเนินงำน
รวบรวมข้อมูลและ
ควำมต้องกำรสถำน x x
ประกอบกำร
ค้นคว้ำข้อมูลเบื้องต้น
x x
สำหรับกำรจัดทำ
รำยงำน
เสนอโครงร่ ำงกำร
x x
ทำงำนแก่พนักงำนที่
ปรึ กษำ
x x
รวบรวมข้อมูลองค์กร
เข้ำร่ วมงำนและ
กิจกรรมต่ำง ๆ ของ
บริ ษทั เพื่อเก็บ
รำยละเอียดมำใช้ใน
กำรผลิตและเผยแพร่
สื่ อกิจกรรมพิเศษ
ดำเนินกำรผลิตสื่ อ
กิจกรรมพิเศษและ
เผยแพร่ ผำ่ นสื่ อ
ออนไลน์
เสนอเล่มโครงงำน
ให้กบั อำจำรย์ที่
ปรึ กษำ
จำทำโครงเล่ม
รำยงำน
นำเสนอเล่มรำยงำน

กรกฏำคม 60

สิ งหำคม 60

x x x

x x x

x x

x x x x
x x

ตำรำงที่3.1 ตำรำงแสดงรำยละเอียดกำรปฏิบตั ิงำนสหกิจ 15 สัปดำห์
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ดำ้ นฮำร์ดแวร์
เครื่ อง computer จำนวน
1 เครื่ อง
เครื่ องถ่ำยเอกสำร
1 เครื่ อง
3.8.2 อุปกรณ์ดำ้ นซอฟต์แวร์
โปรแกรม Microsoft Word
โปรแกรม Microsoft Power Point
โปรแกรม Microsoft Excel
โปรแกรม Adobe Photoshop
โปรแกรม Adobe Illustrator

