บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและที่ตั้งของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่ อสถานที่ประกอบการ บริ ษทั แอล.พี .เอ็น. ดี เวลลอปเมนท์จำกัด (มหำชน)
3.1.2 ที่ตั้งของสถานประกอบการ 1168/109 ชั้น 36 อำคำรลุ มพิ นีทำวเวอร์ ถนนพระรำม 4 แขวงทุง่
มหำเมฆ เขตสำทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-285-5011-6
แฟกซ์ : 02-285-5017

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

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

รู ปที่ 3.3 บริ ษทั แอล.พี .เอ็น. ดี เวลลอปเมนท์จำกัด (มหำชน)

3.2 ลั กษณะการประกอบการผลิ ตภัณฑ์ การให้ บริการหลั กขององค์ กร
บริ ษทั แอล.พี .เอ็น.ดี เวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน) (LPN) ประกอบธุ รกิจด้ำนกำรพัฒนำ
อสังหำริ มทรัพย์ โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อกำรขำย โดยมุง่ เน้นกำรพัฒนำอำคำรชุ ดพักอำศัยสำหรับผูท้ ี่
มีรำยได้ระดับกลำงถึ งกลำง-ล่ำง เป็ นกลุ ่มเป้ ำหมำยหลัก (Focus Strategy) และในปี 2560 บริ ษ ัทได้
ขยำยกลุ ่มเป้ ำหมำยไปสู ่ผู้มีรำยได้ระดับกลำง-ล่ำงถึ งบน โดยใช้กลยุทธ์กำรตลำดในกำรสร้ ำ งควำม
แตกต่ ำงทั้งด้ ำนผลิ ตภัณฑ์แ ละงำนบริ ก ำร (Differentiation Strategy) กำรพั ฒ นำโครงกำรภำยใต้
แนวคิ ด “LPN Design” ทั้ง ภำยในห้อ งชุ ด และพื้ นที่ ส่ วนกลำง ซึ่ ง พื้ นที่ ส่ วนกลำงนั้นได้ รับกำร
ออกแบบเพื่ อให้ คนทุกวั ยสำมำรถท ำกิจ กรรมร่ วมกันได้ ทั้ง วัยเด็ก วัยรุ ่ น วั ยทำงำน และผู ้สู งวั ย
รวมถึ งกำรออกแบบ Universal Design ภำยในห้ องชุ ดพั กอำศั ยของผู ้ สูง วัยที่ส ำมำรถช่ ว ยเหลื อ
ตัวเองได้ (Independent Elderly : IE) ทั้งยังได้พัฒนำงำนบริ กำรหลัง กำรขำยในรู ปแบบกำรบริ หำร
ชุ มชนภำยใต้กลยุทธ์ “ชุ มชนน่ำอยู”่ ซึ่ งภำยหลังได้พฒั นำเป็ น “ชุ มชนน่ำอยูส่ ำหรับคนทุกวัย” ที่ ให้
ควำมสำคั ญกับคุ ณภำพชี วิตของผู ้อยูอ่ ำศัยของคนทุกวัย ซึ่ งเป็ นกลยุทธ์ที่แตกต่ำงและสร้ำงควำม
เชื่ อมัน่ ให้กบั ลู กค้ำ นอกจำกนี้ ยังใช้ก ลยุทธ์ กำรเป็ นผู ้นำด้ำนกำรบริ หำรต้นทุน (Cost Leadership
Strategy) ซึ่ งเป็ นจุ ดแข็งของบริ ษทั มำสนับสนุนให้เกิดควำมได้เปรี ยบทำงกำรแข่งขัน โดยบริ ษทั ได้
กำหนดต ำแหน่งของผลิ ตภัณฑ์ เพื่ อ ให้เ กิ ดควำมชั ดเจนในกำรรั บรู ้และค รอบคลุ มกลุ ่ มลู ก ค้ ำ
เป้ ำหมำยของบริ ษทั และแยกตำมวัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำเป็ น 2 รู ปแบบ คื อ 1) บ้ำนหลั ง แรกใน
เมือง และ 2) บ้ำนหลังที่ 2 ที่เป็ นคอนโดพักตำกอำกำศ ซึ่ งกลุม่ เป้ ำหมำยคือกลุม่ ลู กค้ ำ ของบริ ษ ัทที่
ต้องกำรมีคอนโดพักตำกอำกำศเป็ นของตนเอง
1. บ้ านหลั งแรกในเมือง
นอกจำกกำรพัฒนำอำคำรชุ ดพักอำศัยในเขตกรุ งเทพมหำนครและปริ มณฑลแล้ว ในช่วง 23 ปี ที่ผ่ำนมำ บริ ษทั ยังได้ขยำยกำรพัฒ นำไปยังต่ำงจัง หวัด ได้แก่ จัง หวัดอุ ดรธำนี ชลบุรี เพชรบุ รี
และเขตกำรปกครองพิ เศษพัทยำ ซึ่ งในเขตกรุ งเทพมหำนคร รวมถึ งจั งหวัด อุ ดรธำนี และชลบุ รี
บริ ษทั ได้กำหนดตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ไว้ดงั นี้คือ

1) “เดอะ ลุ มพินี”

แบรนด์ ระดั บ Premiere ที่ ได้ รับ กำรพั ฒ นำขึ้ น เนื่ อ งในโอกำสพิ เศษกำรด ำเนิ นธุ รกิ จ
ครบรอบ 24 ปี ของ LPN บนท ำเลที่มีศั กยภำพสู งสุ ด ในซอยสุ ขุ มวิ ท 24 เขตสุ ขุ มวิ ทตอนต้ นที่
แวดล้อมด้วยสิ่ งอำนวยควำมสะดวกสู งสุด ทั้งยังได้รับกำรออกแบบที่พิเศษ มีลักษณะอำคำรชุดเป็ น
ตัว Y ซึ่ งทุกห้องชุดสำมำรถเปิ ดมุมมองไปยังทุกส่วนของกรุ งเทพมหำนครได้ จึ งเหมำะสมกับกำร
ใช้ชีวิตที่หรู หรำ เรี ยบง่ำย ตำมแบบฉบับของ LPN ที่ช่วยเพิ่ มคุ ณค่ำให้กบั สภำพแวดล้อมของถนน
สุ ขุมวิ ท 24

2) “ลุ มพินี สวีท”

แบรนด์ระดับสู ง (ระดับไฮเอนด์) เพื่ อตอบสนองควำมต้องกำรที่อยูอ่ ำศัยของเจ้ำของธุ รกิ จ
หรื อผู ้บริ หำรระดับสู ง ที่ต้อ งกำรชี วิตที่สะดวกสบำยสู ง สุ ด มีควำมสำมำรถในกำรใช้จ่ำยเพื่ อที่อ ยู ่
อำศัยสู ง ทำเลในกำรพัฒนำโครงกำรดังกล่ำวจึ งอยูใ่ นเขตใจกลำงศูนย์กลำงธุ รกิจ (CBD) สะดวกใน
กำรเดิ นทำงด้วยระบบคมนำคมขนำดใหญ่ เช่น สถำนีรถไฟฟ้ ำ BTS MRT และทำงด่วนสำยสำคั ญ
ฯลฯ ครบครันด้วยสิ่ ง อำนวยควำมสะดวกภำยในโครงกำรที่สมบู รณ์พร้อม ด้วยจำนวนยูนิตในแต่
ละโครงกำรที่ไม่สูงมำก ทำให้ผอู ้ ยูอ่ ำศัยมีควำมเป็ นส่วนตัวสู งสุ ด

3) “ลุ มพินี เพลส”

แบรนด์ระดับกลำง-บน ที่พัฒนำขึ้ นสำหรับกลุ ่มเป้ ำหมำยคนวัยทำงำนที่เป็ นผู ้บริ หำร อำยุ
ประมำณ 30-40 ปี ท ำเลในกำรพั ฒนำโครงกำรดังกล่ำวจึ ง อยูใ่ นเขตที่มีควำมหนำแน่นสู ง ติ ดถนน
ใหญ่ อำจอยูใ่ นเขตใจกลำงหรื อรอบศูนย์กลำงธุ รกิจ (CBD) สะดวกในกำรเดินทำงด้ ว ยท ำเลที่ ใกล้
ระบบคมนำคมขนำดใหญ่ที่ทนั สมัย ครบครันด้วยสิ่ งอำนวยควำมสะดวกที่สมบูรณ์พร้อมต่อกำรใช้
ชี วิ ต ประจำวั น โดยริ เ ริ่ มพั ฒ นำโครงกำรแรกที่ “ลุ มพิ นี เพลส สำทร” บนถนนนรำธิ วำสรำช
นคริ นทร์ ทั้ง ยัง พัฒ นำขนำดของห้อ งชุ ด 30 และ 60 ตร.ม. ภำยใต้แนวคิ ด ในกำรออกแบบ LPN
Design ที่ให้ประโยชน์ใช้สอยสู ง สุ ด โดยแบรนด์ “ลุ มพิ นี เพลส” ถื อเป็ นโครงกำรต้นแบบของซิ ต้ ี
คอนโด โครงกำรอำคำรชุ ดพักอำศัยเกำะตำมแนวรถไฟฟ้ำในรำคำล้ำนต้นๆ ที่บริ ษทั พัฒนำขึ้ นในปี
2544 และได้รับควำมสำเร็จอย่ำงสู ง เนื่องจำกสำมำรถตอบสนองควำมต้อ งกำรในกำรดำเนินชี วิ ต
ของกลุ ่มเป้ ำหมำยคนทำงำนในเมือง

4) “ลุ มพินี พาร์ ค”

แบรนด์ระดับกลำง-บน ซึ่ งได้รับกำรพัฒนำขึ้ นสำหรับชุ มชนขนำดใหญ่ เพื่ อเพิ่มคุ ณค่ำของ
ผลิ ตภัณฑ์ ที่นำไปสู ่คุ ณค่ำของงำนบริ กำร ด้วยกำรพัฒ นำ “สวนรวมใจ” (Community Park) สวน
พักผ่อนขนำดใหญ่ ที่ร่มรื่ นด้วยพื้ นที่สีเขี ยวและพื้ นที่ที่ผอู ้ ยูอ่ ำศัยสำมำรถทำกิจกรรมร่ว มกันได้ ไม่
ว่ำจะเป็ นระหว่ำงครอบครัวหรื อเพื่ อนบ้ำนในโครงกำร สอดรับกับแนวคิดของกำรสร้ำง “ชุ มชนน่ำ
อยู ่” ที่ ผู้ อ ยูอ่ ำศัยร่ วมกันด้ว ยวัฒ นธรรม “ร่ ว มใจ ห่ ว งใย และแบ่ง ปั น ” โดยเริ่ มโครงกำรแรกที่
โครงกำรลุ มพิ นี พำร์ค ปิ่ นเกล้ำ
5) “ลุ มพินี วิล ล์ ”

แบรนด์ระดับกลำง ซึ่ งถู ก พัฒนำและต่อยอดมำจำกแบรนด์ “ลุ มพิ นี เพลส” เพื่ อ คนในวั ย
ทำงำนซึ่ งอำจเป็ นผู ้บริ หำรระดับต้นอำยุไม่เกิน 35 ปี ต้องกำรควำมสะดวกในกำรเดิ นทำงและกำร
อยูอ่ ำศัยที่เป็ นส่วนตัว ทำเลที่ต้ งั โครงกำรจึ งอยูใ่ นเขตที่มีควำมหนำแน่นสู ง ใกล้แหล่ งงำน และสิ่ ง
อำนวยควำมสะดวก เช่น ห้ำ งสรรพสิ นค้ำ โรงเรี ยน ฯลฯ แบรนด์ “ลุ มพิ นี วิ ลล์” จึ งเป็ นทำงเลื อ ก
สำหรับคนรุ ่นใหม่ที่ต้องกำรใช้ชีวิตในแบบของตนเองขณะที่ยงั คงอยูใ่ กล้ชิดกับครอบครัวเดิม

6) “ลุ มพินี เมกะซิ ตี”้ และ “ลุ มพินี มิกซ์ ”

แบรนด์สำหรับกลุ ่มเป้ ำหมำยที่มีควำมหลำกหลำย ซึ่ งบริ ษทั พัฒนำขึ้ นเมื่อปี 2554 สำหรั บ
โครงกำร “ลุ มพิ นี เมกะซิ ต้ ี บำงนำ” โครงกำรขนำดใหญ่ซ่ ึ งตั้งอยูบ่ นทำเลศักยภำพบนถนนบำงนำตรำด ใกล้แหล่งงำน ทำงขึ้ นลงทำงด่วน และสิ่ งอำนวยควำมสะดวกมำกมำย เช่น เซ็นทรัลบำงนำ
ศู นย์กำรค้ ำเมกำ บำงนำ ที่ต้ ั งของอี เกี ย ประเทศไทย เฟอร์นิเจอร์สัญ ชำติ สวี เดนที่ มีชื่อ เสี ยง โดย
สร้ำงเป็ นอำคำรชุ ดพักอำศัย 5 อำคำร ควำมสู ง 18, 28, 29 ชั้น จำนวนกว่ำ 4,000 ยูนิต และด้วยรำคำ
ที่ไม่สูงมำก จึ งทำให้โครงกำรดังกล่ำวประสบควำมสำเร็จอย่ำงสู ง
สำหรับแบรนด์ลุมพิ นี มิกซ์ มี โครงกำรลุ มพิ นี มิก ซ์ เทพำรั กษ์-ศรี นคริ นทร์ เป็ นโครงกำร
นำร่อ ง ด้ วยท ำเลที่ มีศัก ยภำพ เชื่ อมต่ อกับระบบคมนำคมขนำดใหญ่ และยังไม่มีก ำรพั ฒนำที่พั ก
อำศัยในลักษณะอำคำรชุ ดพัก อำศัย จึ งถื อ เป็ นท ำเลที่เ ป็ นบลู โอเชี ยน โดยภำยในโครงกำรยังพรั่ ง
พร้อมด้วยสิ่ งอำนวยควำมสะดวกพร้อมสรรพ

7) “ลุ มพินี เซ็ นเตอร์ ” และ “ลุ มพินี คอนโดทาวน์ ”

แบรนด์ระดับกลำง-ล่ำง ที่มุ่งสร้ำงที่ อยูอ่ ำศัยเพื่ อคุ ณภำพชี วิต ที่ดีให้กบั กลุ ่มคนวัยเริ่ มต้ น
กำรทำงำน ผู ้ประกอบวิ ชำชี พอิสระ โดยทำเลที่ต้ งั โครงกำรจะอยูใ่ นเขตรอยต่อระหว่ำงใจกลำงเมือง
กับเขตรอบนอกที่มีควำมหนำแน่นสู ง ซึ่ งเป็ นกลุ ่มเป้ ำหมำยขนำดใหญ่ที่มีควำมต้องกำรที่ พัก อำศัย
สู ง เพื่ อให้เป็ นบ้ำนหลังแรกที่มีคุณภำพ และเป็ นจุ ดเริ่ มต้นของครอบครัวที่อบอุ ่นสำหรับผู ้ที่อยูใ่ น
วัยเริ่ มต้นของชี วิตครอบครัว

8) “ลุ มพินี ทาวน์ ชิป ”

แบรนด์ ระดั บล่ำ ง ที่บริ ษทั พั ฒ นำขึ้ นเพื่ อสร้ ำงโอกำสในกำรเป็ นเจ้ ำของที่ อ ยูอ่ ำศัยได้
โดยง่ำ ย ด้ว ยรำคำที่ จั บต้ องได้ (Affordable Price) ภำยใต้ กลยุ ทธ์ก ำรสร้ ำง “ชุ มชนเมื อ งน่ำอยู ่”
(Vibrant Township) สำหรับกลุ ่มเป้ ำหมำยระดับล่ ำง โดยเริ่ มพัฒนำที่ทำเลรังสิ ตเป็ นโครงกำรแรก
ภำยใต้ชื่อ โครงกำร “ลุ มพิ นี ทำวน์ชิป รังสิ ต-คลอง 1” ด้ว ยห้องชุ ด ขนำด 21.50-26.00 ตำรำงเมตร
จำนวนกว่ำ 10,000 ยูนิต บนพื้ นที่ขนำด 100 ไร่ พรั่งพร้อมด้ วยสิ่ งอำนวยควำมสะดวกที่จำเป็ นต่ อ
กำรใช้ ชีวิ ตภำยในโครงกำรอย่ำงครบครัน เช่ น สั นทนำกำรที่ หลำกหลำยเพื่ อ รองรับผู ้อ ยูอ่ ำศั ย
จำนวนมำก ศู นย์กำรค้ำชุ มชนด้ำนหน้ำโครงกำร ร้ำนสะดวกซื้อ เพื่ อสร้ำงคุณภำพชี วิ ต สั ง คม และ
สิ่ งแวดล้อมที่ดีแก่ผอู ้ ยูอ่ ำศัย

2. บ้ านหลั งที่ 2 ที่เป็ นคอนโดพักตากอากาศ
นอกจำกกำรอยูอ่ ำศัยในเขตเมืองซึ่ งใกล้แหล่งงำนและสิ่ งอำนวยควำมสะดวกที่ จ ำเป็ นต่ อ
กำรใช้ชีวิตแล้ว บริ ษทั ยังได้ริเริ่ มกำรพัฒนำบ้ำนหลังที่ 2 ที่เป็ นคอนโดตำกอำกำศ โดยเริ่ มขยำยกำร
พัฒนำไปที่เขตกำรปกครองพิ เศษพัทยำเป็ นที่แรก ตำมด้วยชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

1) “ลุ มพินี พาร์ คบีช”

แบรนด์ ระดับกลำง-บน ที่ ต่อ ยอดมำจำกแบรนด์ “ลุ มพิ นี พำร์ค ” ซึ่ ง ผสมผสำน
ระหว่ำงบรรยำกำศของ “สวนรวมใจ” และควำมมีชีวิตชี วำของบรรยำกำศชำยทะเล โดยพัฒ นำเป็ น
ที่แรกที่โครงกำร “ลุ มพิ นี พำรค์ บีช จอมเทียน” ริ มหำดจอมเที ยน พัทยำ ซึ่ งโครงกำรดั งกล่ ำวยัง
ได้รับกำรออกแบบให้ห้องชุ ดทุกห้องสำมำรถมองเห็นวิ วทะเลได้ ด้วยระดับรำคำที่ไม่สูง ก็ส ำมำรถ
เป็ นเจ้ำของห้ องชุ ดพักตำกอำกำศที่สะดวกในกำรเดิ นทำงอย่ำงมำก เพี ยง 2 ชั่วโมงจำกกรุ งเทพฯ
นอกจำกนี้ ยังเป็ นกำรนำกำรบริ หำรจัดกำรชุ มชนน่ำอยูซ่ ่ ึ งเป็ นจุ ดแข็งของบริ ษทั นำเสนอแก่ผู้พั ก
อำศัยในพัทยำ และด้วยควำมสำเร็จจำกกำรตอบรับที่ดีของลู กค้ำ บริ ษทั จึ งได้ขยำยกำรพั ฒนำไปยัง
เขตชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในปี 2558 ที่ผ่ำนมำ
2) “ลุ มพินี ซี วิว จอมเทียน”

แบรนด์ระดับกลำง เพื่ อรองรับกลุม่ เป้ ำหมำยเพื่อคนในวัยทำงำนซึ่ งอำจเป็ นผู ้บริ หำรระดั บ
ต้น อำยุไม่เกิ น 35 ปี ที่ ต้องกำรบ้ำ นหลัง ที่ 2 ที่เ ป็ นบ้ำ นพักตำกอำกำศวิ ว ชำยทะเล โดยเริ่ มพัฒนำ
โครงกำรแรกในท ำเลพัทยำ ภำยใต้ ชื่อโครงกำร “ลุ มพิ นี ซี วิว จอมเทียน” บนทำเลต่อเนื่ องมำจำก
โครงกำร “ลุ มพิ นี พำร์คบีช จอมเทียน” ซึ่ งเป็ นรี สอร์ทคอนโดโครงกำรแรกของบริ ษทั เพื่ อให้เป็ น
บ้ำนพักตำกอำกำศในรำคำที่สำมำรถเป็ นเจ้ำของได้โดยง่ำย สำหรับกลุม่ ลู กค้ำที่มีรำยได้ระดับกลำง
ซึ่ งเป็ นกลุ ่มลู กค้ำหลักของบริ ษทั พร้อมสัมผัสมุมมองและกลิ่ นอำยทะเลที่กว้ำงสุดตำ
บริษัท พรสั นติ จากัด (PST) ประกอบธุ รกิจด้ำนกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์แนวรำบ เช่น
บ้ำนเดี่ ยว ทำวน์เฮ้ำส์ อำคำรพำณิ ชย์ ฯลฯ นอกจำกนี้ ยังรับผิ ดชอบงำนด้ำนบริ หำรทรัพย์สินเพื่ อเช่ำ
ประเภทพำณิ ชยกรรม ได้แก่ ห้องชุ ดเพื่อกำรพำณิ ชย์ในโครงกำรอำคำรชุ ดพักอำศัย รวมถึ งบริ หำร
จัดกำรร้ำนค้ำในศู นย์กำรค้ำชุ มชน เพื่ อรองรับนโยบำยกำรบริ กำรแบบครบวงจรภำยในชุ มชน
(Total Solutions Service) และอำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนินชี วิตประจำวันของผูอ้ ยู ่อำศัย ซึ่ ง

กำรบริ หำรพื้ นที่เพื่ อเช่ำเหล่ำนี้ นอกจำกจะสร้ำงมูลค่ำเพิ่ มให้แก่โครงกำรแล้ว ยังทำรำยได้อย่ำง
สม่ำเสมอ (Recurring Income) จำกกำรเช่ำให้กบั บริ ษทั อี กด้วย
กลุ่ มธุรกิจให้ บริการ
บริ ษทั ได้กำหนดนโยบำยกำรบริ กำรหลังกำรขำยเพื่อดู แลลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่องในทุ ก
โครงกำร จึ งได้จัดตั้งกลุ ่มธุ รกิจให้บริ กำรที่มีควำมเกีย่ วเนื่องกับกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ ขึ้ น 3
บริ ษทั เพื่ อให้บริ กำรในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่
1.บริ ษทั ลุ มพิ นี พรอพเพอร์ต้ ี มำเนจเมนท์ จำกัด (LPP) เป็ นผู ้รับผิ ดชอบกำรบริ กำรหลัง
กำรขำยอย่ำงครบวงจร ซึ่ งครอบคลุมตั้งแต่
1.1 งำนบริ หำรชุ มชน
1.2 งำนบริ หำรทรัพย์สินเพื่ อเช่ำประเภทที่พกั อำศัย
1.3 งำนบริ หำรพื้ นที่จอดรถยนต์

3.3 รูป แบบการจั ดการองค์การและการบริหารงานขององค์ กร

3.4 ตาแหน่ งและลั กษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตำแหน่งที่นกั ศึ กษำได้รับมอบหมำย

นำย ภำสวิ ชญ์ บัวทอง แผนกบริ หำรกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่ อ
3.4.2 ลักษณะงำนที่นกั ศึ กษำได้รับมอบหมำยดำเนินโครงงำนได้รับมอบหมำยงำน
นอกเหนือจำกกำรโครงงำนคื อ กำรเขียนและเผยแพร่ข่ำวประชำสัมพันธ์
3.5 ชื่ อ สกุล และตาแหน่ งงานของพนักงานที่ปรึกษา
คุ ณ มนูญ
วิ เศษสุ นทร (ผู ้จัดกำรแผนกบริ หำรกิจกรรมเพื่ อสังคมและสื่ อ )
3.6 ระยะเวลาที่ป ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน วันที่ 15 พฤษภำคม 2560 – 25 สิ งหำคม 2560 (รวม 14
สัปดำห์)
3.6.2 วันเวลำในกำรปฏิบตั ิ สหกิจ วันจันทร์ – วันศุ กร์ เวลำ 8.30 น. – 17.30 น.

3.7 ขั้ นตอนและวิธีการดาเนินงาน

ขั้นตอนกำร
พฤษภำคม 60
ดำเนินงำน
รวบรวมข้อมูลและ
ควำมต้องกำรสถำน x x
ประกอบกำร
ค้นคว้ำข้อมูลเบื้องต้น
สำหรับกำรจัดทำ
x x
รำยงำน
เสนอโครงร่ำงกำร
ทำงำนแก่พนักงำนที่
x x
ปรึ กษำ
รวบรวมข้อมูลองค์กร
x x
เข้ำร่วมงำนและ
กิจกรรมต่ำง ๆ ของ
บริ ษทั เพื่ อเก็บ
รำยละเอี ยดมำใช้ใน
กำรผลิ ตและเผยแพร่
กำรจัดกิจกรรมพิ เศษ
ดำเนินกำรจัด
กิจกรรมพิ เศษ
เสนอเล่มโครงงำน
ให้กบั อำจำรย์ที่
ปรึ กษำ
ทำโครงเล่มรำยงำน

มิถุนำยน 60

กรกฏำคม 60

สิ งหำคม 60

x x x

x x x
x x

x x x x
นำเสนอเล่มรำยงำน

x x

ตำรำงที่3.1 ตำรำงแสดงรำยละเอี ยดกำรปฏิบตั ิ งำนสหกิจ 14 สัปดำห์
3.8 อุ ป กรณ์ และเครื่องมือที่ใช้

3.8.1 อุ ปกรณ์ด้ำนฮำร์ดแวร์
เครื่ อง computer จำนวน
1 เครื่ อง
เครื่ องถ่ำยเอกสำร
1 เครื่ อง
3.8.2 อุ ปกรณ์ด้ำนซอฟต์แวร์
โปรแกรม Microsoft Word
โปรแกรม Microsoft Power Point
โปรแกรม Microsoft Excel
โปรแกรม Adobe Photoshop
โปรแกรม Adobe Illustrator

