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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่ อสถานประกอบการ

บริ ษทั ลักษ์ดี จากัด.

3.1.2 ทีต่ ้งั สถานประกอบการ

90/286 หมู่ 14 แขวง บางบัวทอง
เขต บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 11110
หมายเลขโทรศัพท์ 063-158-8122

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) บริ ษทั ลักษณ์ดี จากัด

รู ปที่ 3.2 แผนที่บริ ษทั ลักษ์ดี จากัด
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3.2 ลักษณะการประกอบการการให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั ลักษณ์ ดี จากัด เป็ นบริ ษ ทั Organizer ขนาดเล็ก รั บ จัดกิ จกรรมพิเศษเพื่ อการ
ประชาสัมพันธ์ และแคมเปญต่างๆแบบสร้ างสรรค์และแปลกใหม่ ที่ได้มีการจดทะเบี ยนด้วยทุ น
1,000,000บาท เลขทะเบียนนิ ติบุคคล 0125556019206 บริ ษทั ลักษณ์ ดี จากัด ได้จดทะเบียนก่อตั้ง
ขึ้นเมื่อ วันที่ 19 สิ งหาคม พ.ศ. 2556
บริ ษทั ได้เปิ ดดาเนิ นกิจการมา 4 ปี ถึงแม้บริ ษทั จะเป็ นบริ ษทั ที่มีขนาดเล็กก่อตั้งได้ไม่นาน
แต่มีผลงานการทางานการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ งานแถลงข่าว งานประกวดและ
อื่นๆอีกมากมาย ด้านของที มงานบริ ษทั มี ทีมงานรุ่ นใหม่ที่ผ่านประสบการณ์ ดา้ นการจัดกิ จกรรม
ต่างๆมาแล้วอย่างมากมายทีมงานมีคุณภาพ มีความคิดสร้ างสรรค์ ทันสมัย การวางแผนงานใส่ ใจ
รายละเอียดทุกขั้นตอนในขบวนการทางาน การปฏิบตั ิโดยบริ ษทั จะยึดภาพลักษณ์แบรนด์ของลูกค้า
ใส่ ไปในการออกแบบสื่ อ รวมทั้งงานโปรดักชั่นต่างๆ และพร้ อมเปิ ดรั บที่ จะเรี ยนรู ้ สิ่งใหม่ๆอยู่
เสมอเพื่องานที่ดีที่สุดของลูกค้าทั้งนี้ บริ ษทั ยังมีพร้อมทั้ง Creative , Graphic Designer , Online
Marketing Photographer , Staff Team , MC Pretty , Production Team ที่คอยบริ การสร้างความสุ ข
ความประทับใจให้แก่ลูกค้าที่ไว้ใจใช้บริ การ บริ ษทั ได้แทรกแนวคิดใหม่ๆเพื่อให้เหมาะสมกับยุค
ปั จจุบนั อยูเ่ สมอบริ ษทั จึงมุ่งทางานเพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้ าหมายอย่างแม่นยา และให้ได้ประโยชน์
สู งสุ ดแก่ลูกค้า

รู ปที่ 3.3 ตัวอย่างบนเว็บไซต์การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ ให้กบั ธนาคารกรุ งศรี ของ
บริ ษทั ลักษณ์ดี จากัด
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3.3 รู ปแบบการจัดการองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

รู ปที่ 3.4 รู ปแผนผังองค์กร บริ ษทั ลักษ์ดี จากัด
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
 นางสาว จิรฐา อัครจารุ กิตต์ ตาแหน่ง ประสานงานทัว่ ไป
3.4.2 ลักษณะงานและหน้าที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมายคือเป็ นผูป้ ระสานงานทัว่ ไป รับบ
รี ฟงาน , วางแผนการจัดงาน,พรี เซนต์งาน ,

ดูแลเอกสารงานตามตรวจงานควบคุ ม

ตารางเวลาให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ จัดหา-เตรี ยมอุปกรณ์ที่จะใช้ภายในงาน ตกแต่งเวที
และสถานที่
3.5 ชื่ อ สกุลและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 ชื่อ สกุลพนักงานที่ปรึ กษา : นางสาว อรุ โณทัย ทองใบใหญ่
3.5.2 ตาแหน่ง

: กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ าย ประสานงานลูกค้า (AE)

3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2560 ถึ ง 18 สิ งหาคม 2560 เวลาทางาน
9.00น. – 18.00 น.
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ค.60

รวบรวมข้ อมูลและ

x

ความต้ องการสถาน

มิ.ย.60

ก.ค.60

ส.ค.60

ประกอบการ
ค้ นคว้ าข้ อมูลเบื้องต้ น
สาหรับการจัดทา

x

รายงาน
เสนอโครงร่ างการ
ทางานแก่พนักงานที่

x

ปรึกษา
การวางแผนติดต่ อ
ประสานงาน
การดาเนินการตาม
แผนงาน
Event
การจัดกิจกรรมพิเศษ
การประเมินผล
- แบบสอบถาม
เสนอโครงเล่มรายงาน
ให้

x
x
x
x
x x

อาจารย์ทปี่ รึกษา
จัดทาโครงเล่มรายงาน
นาเสนอเล่มรายงาน

x x x x x x x x x
x
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ทแวร์
กล้องถ่ายรู ป
เครื่ องคอมพิวเตอร์
ปริ้ นเตอร์
3.8.2 อุปกรณ์ดา้ นซอฟต์แวร์
โปรแกรม Microsoft Word.

