บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ

บริ ษทั ลักษ์ดี จำกัด.

3.1.2 ทีต่ ้งั สถานประกอบการ

90/286 หมู่ 14 แขวง บำงบัวทอง
เขต บำงบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 11110
หมำยเลขโทรศัพท์ 063-158-8122

รู ปที่ 3.1 ตรำสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั ลักษณ์ดี จำกัด.

รู ปที่ 3.2 แผนที่บริ ษทั ลักษ์ดี จำกัด.
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3.2 ลักษณะการประกอบการการให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั ลักษณ์ดี จำกัด เป็ นบริ ษทั Organizer ขนำดเล็กรับจัดงำน อีเว้นท์และแคมเปญต่ำงๆ
แบบสร้ำงสรรค์และแปลกใหม่ ที่ได้มีกำรจดทะเบียนด้วยทุน1,000,000บำท เลขทะเบียนนิติบุคคล
0125556019206 บริ ษทั ลักษณ์ดี จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 19 สิ งหำคม พ.ศ. 2556
บริ ษทั ได้เปิ ดดำเนิ นกิจกำรมำ 4 ปี ถึงแม้บริ ษทั จะเป็ นบริ ษทั ที่มีขนำดเล็กก่อตั้งได้ไม่นำน
แต่มีผลงำนกำรทำงำนกำรจัดงำนอีเว้นท์ งำนแถลงข่ำว งำนประกวดและอื่นๆอีกมำกมำย ด้ำนของ
ทีมงำนบริ ษทั มีทีมงำนรุ่ นใหม่ที่ผำ่ นประสบกำรณ์ดำ้ นกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆมำแล้วอย่ำงมำกมำย
ทีมงำนมีคุณภำพ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ทันสมัย กำรวำงแผนงำนใส่ ใจรำยละเอียดทุกขั้นตอนใน
ขบวนกำรทำงำน กำรปฏิบตั ิโดยบริ ษทั จะยึดภำพลักษณ์แบรนด์ของลูกค้ำใส่ ไปในกำรออกแบบสื่ อ
รวมทั้งงำนโปรดักชัน่ ต่ำงๆ และพร้อมเปิ ดรับที่จะเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆอยูเ่ สมอเพื่องำนที่ดีที่สุดของ
ลูกค้ำทั้งนี้บริ ษทั ยังมีพร้อมทั้ง Creative , Graphic Designer , Online Marketing Photographer ,
Staff Team , MC Pretty , Production Team ที่คอยบริ กำรสร้ำงควำมสุ ขควำมประทับใจให้แก่ลูกค้ำ
ที่ไว้ใจใช้บริ กำร บริ ษทั ได้แทรกแนวคิดใหม่ๆเพื่อให้เหมำะสมกับยุคปั จจุบนั อยูเ่ สมอบริ ษทั จึงมุ่ง
ทำงำนเพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้ ำหมำยอย่ำงแม่นยำ และให้ได้ประโยชน์สูงสุ ดแก่ลูกค้ำ

รู ปที่ 3.3 ตัวอย่ำงบนเว็บไซต์กำรจัดงำน Event ให้กบั ธนำคำรกรุ งศรี ของบริ ษทั ลักษณ์ดีจำกัด.

24

3.3 รู ปแบบการจัดการองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

กรรมการบริษัท

โปรดิวเซอร์

ประสำนงำนทัว่ ไป

กรำฟิ ก

รู ปที่3.4 รู ปแผนงำนองค์กร บริ ษทั ลักษ์ดี จำกัด

บัญชี
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตำแหน่งงำนที่นกั ศึกษำได้รับมอบหมำย
 นำงสำว ณัฐกฤตำ บุญแสน ตำแหน่ง ผูช้ ่วยประสำนงำนลูกค้ำ AE
(Account Executive)
3.4.2 ลักษณะงำนและหน้ำที่นกั ศึกษำได้รับมอบหมำยคือเป็ นผูช้ ่วยAEประสำนงำน
ระหว่ำงลูกค้ำกับบริ ษทั , บริ กำรลูกค้ำ , รับปรี ฟงำน , วำงแผนกำรจัดงำนพรี เซนต์งำน ,
ดูแลเอกสำรงำนตำมตรวจงำนควบคุมตำรำงเวลำให้เป็ นไปตำมแผนที่วำงไว้ จัดหำ-เตรี ยม
อุปกรณ์ที่จะใช้ภำยในงำน ตกแต่งเวที สำนงำนต่ำงๆที่ได้รับมอบหมำย
3.5 ชื่ อ สกุลและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 ชื่อ สกุลพนักงำนที่ปรึ กษำ : นำงสำว อรุ โณทัย ทองใบใหญ่
3.5.2 ตำแหน่ง

: กรรมกำรผูจ้ ดั กำร / ประสำนงำนลูกค้ำ (AE)

3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ระยะเวลำ 16 สัปดำห์ ตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภำคม 2560 ถึง 25 สิ งหำคม 2560 เวลำทำงำน
9.00น. – 18.00 น.
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานงาน “ลองเซอร์ วสิ ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา ประจาปี 2560”
ของบริษัท ลักษ์ ดี จากัด
ขั้นตอนการดาเนินงาน
รวบรวมข้ อมูลและ

พ.ค.60

มิ.ย.60
x

ก.ค.60

ส.ค.60

x

ความต้ องการสถาน
ประกอบการ
ค้ นคว้ าข้ อมูลเบือ้ งต้ น

x x

สาหรับการจัดทา
รายงาน
เสนอโครงร่ างการ

x

x

ทางานแก่พนักงานที่
ปรึกษา
Event

x

การจัดกิจกรรมพิเศษ
การประเมินผล

x

- แบบสั มภาษณ์
เสนอโครงเล่มรายงาน

x

ให้ อาจารย์ที่ปรึกษา
จัดทาโครงเล่มรายงาน
นาเสนอเล่มรายงาน

x

x

x

x x

x
x
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ดำ้ นฮำร์ทแวร์
กล้องถ่ำยรู ป
เครื่ องคอมพิวเตอร์
เครื่ องปริ้ นเตอร์
3.8.2 อุปกรณ์ดำ้ นซอฟต์แวร์
โปรแกรม Microsoft Word.
โปรแกรม Microsoft PowerPoint.
โปรแกรม Microsoft Excel.
โปรแกรม Adobe Photo Shop.

