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บทที3่
รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อ บริ ษทั คิดส์เอ็ดดูเทนเม้นท์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จากัด
Kids Edutainment holdings (Thailand) Co.Ltd.

รู ปที่ 3.1 สัญลักษณ์ของบริ ษทั คิดส์ซาเนีย กรุ งเทพมหานคร
ทีต่ ้งั ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 5 (ฝั่งเหนือ) 991 ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
เว็บไซต์ kidzania.co.th
โทร 02-683-1888

รู ปที่ 3.2 แผนที่

10
การก่อกาเนิด
ขณะที่ร่วมแรงกันพัฒนาสังคมใหม่พวกเด็กๆก็รู้วา่ ต้องมีเอกสารขึ้นมาซักฉบับเพื่อบันทึก
ความเชื่อและความต้องการเป็ นอิสระจากประเทศอื่นๆเอาไว้ เด็กๆเริ่ มต้นด้วยการร่ างสิ ทธิ์ พื้นฐาน
6 ประการอันประกอบไปด้วยสิ ทธิ์ ในการได้เป็ นรับรู ้ดูแล เล่น สร้ างและแบ่งปั นเรื่ องพวกนี้ ไม่ใช่
เป็ นเพียงแค่สิทธิ์ ที่ควรได้รับแต่ถือเป็ นพื้นฐานสาคัญเพื่อฝึ กฝนการดารงชีวติ และอยูอ่ ย่างมีความสุ ข
พวกเด็กๆตอกย้าความเชื่อนี้ไว้ดว้ ยการร่ างเอกสารขึ้นมาฉบับหนึ่ งนัน่ คือ คาประกาศอิสรภาพอย่าง
เป็ นทางการเอกสารฉบับนี้บ่งบอกว่าพวกเขาไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั พวกผูใ้ หญ่ และประกาศการกาเนิ ดของ
โลกใบใหม่ที่พวกเขาร่ วมกันสร้ างขึ้ นด้วยจากนั้นพวกเด็กๆก็เรี ยกสังคมใหม่ของพวกเขาว่าเป็ น
ประเทศที่ถือกาเนิดมาจากความเชื่อทางอุดมคติที่มีร่วมกันไม่ใช่จากภูมิศาสตร์ หรื อวัฒนธรรม พวก
เด็กๆ จึงตั้งชื่อให้กบั ประเทศใหม่ของพวกเขาว่า คิดส์ ซาเนี ย ซึ่ งมีความหมายว่า “ดินแดนแห่ งเด็กที่
เก่งและฉลาด” นัน่ เอง
3.2 ลักษณะการประกอบการ / การให้ บริการหลักขององค์ กร
3.2.1 เป็ นสถานที่จาลองอาชี พ 80 กว่าอาชีพเพื่อให้เด็กได้ลองมาสวมบทบาทเป็ นอาชี พ
นั้นๆ และได้ลองปฏิบตั ิงานจริ งของอาชีพนั้นๆ
3.2.2 เด็กที่เข้ามาเล่นกิจกรรม จะได้ลงมือทาอาชีพที่ตวั เองใฝ่ ฝัน หรื ออยากเป็ นในอนาคต
3.2.3 สถานประกอบการของเรา มีการพูดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพราะจะมีลูกค้าต่างชาติมา
เล่นเป็ นจานวนเยอะ ทาให้การสื่ อสารจึงเป็ นข้อสาคัญในการทางาน
3.2.4 การสื่ อสารเป็ นสิ่ งสาคัญมากในการทางาน เพราะต้องมีการพูดคุยกับลูกค้าตลอด
วิสัยทัศน์ ขององค์ กร (VISION)
Our vision to ignite the hearts and minds of kids everywhere by embowering them to
make the world a better place.
วิสันทัศน์
คือ การจุดประกายให้เด็กเกิดการเรี ยนรู ้ และปลูกฝังจิตสานึกในการช่วยกันพัฒนาให้โลก
นี้น่าอยู.่
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ภารกิจขององค์ กร
การพัฒนาเด็กให้มีเกิ ดการเรี ยนรู ้ ในอาชี พต่างๆได้สวมบทบาทอาชี พของผูใ้ หญ่ที่เด็กๆฝั น
อยากเป็ นเป็ นในอนาคต และให้เด็กได้รู้จกั การทางานที่ชอบและสนุกที่จะทางานและเราจะทางาน
มันออกมาได้ดี องค์กรยังช่ วยให้เด็กมีสมาธิ ในการทางานมากขึ้นได้ฝึกความอดทนและยังฝึ กการ
ทางานร่ วมกับคนอื่น
3.3 รู ปแบบการจัดการองค์ กร และการบริหารขององค์ กร
"แผนผังโครงสร้างพันธกิจขององค์กร (Mission)”

Industry Partners
ผู้ร่วมลงทุน
Visitors ลูกค้ า

MemberTeam
สมาชิกในทีม

Environment พันธมิตร

business

Partnersสิ่งแวดล้ อม

ทางธุรกิจ

Communities ชุมชน

Investors นักลงทุน
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พาร์ ทเนอร์
เรามีพาร์ ทเนอร์ กว่า 27 แบรนด์ดงั ที่ช่วยเติมเต็มและมอบประสบการณ์การเรี ยนรู ้ควบคู่ไป
กับความสนุ กสนานในเมืองจาลองของเราให้เด็กๆได้สนุ กสมจริ งไปกับทุกอาชีพในเมืองคิดส์ ซา
เนีย

3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ผูจ้ ดั ทาได้ปฏิบตั ิงานและได้รับมอบหมายหน้าที่โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.4.1 ได้สวมบทบาทอาชีพต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น เจ้าหน้าที่ตารวจ,เจ้าหน้าที่สืบสวน
อาชญากรรม,เจ้าหน้าที่ สอนทาอาหารและเป็ นเจ้าหน้าที่พนักงานธนาคาร.
3.4.2 สอนให้เด็กๆมาสวมบทบาทเป็ นอาชีพที่เด็กอยากเป็ นในอนาคต และทางเราจะมี
ภารกิจให้เด็กได้ ลองทา เช่น เจ้าหน้าที่ตารวจ เราจะเล่าเหตุการณ์สมมุติข้ ึนมา และให้เด็กตามหา
คนร้ายในคดีน้ นั ๆ เด็กๆที่เข้ามาร่ วมกิจกรรม จะได้การสังเกต การทางานเป็ นทีม และการกล้า
แสดงออกที่จะถามคนอื่นเพื่อหาข้อมูล หาคนร้าย พอเด็กเจอคนร้ายเรี ยบร้อย ภารกิจสาเร็ จ ทางเรา
จะให้เงินเป็ นค่าตอบแทนให้กบั เด็กๆ
3.4.3 ตอบคาถามลูกค้ากับการทากิจกรรมคราวๆ ให้ผปู ้ กครองของเด็กได้ฟัง
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ข้ อมูลผู้ประสานงาน
ชื่ อพีเ่ ลีย้ ง : วนิดา จุติตรี
ตาแหน่ ง : Coordinator
แผนก : Establishments

ได้รับมอบหมายในตาแหน่ง Zuperviser Establishments เป็ นการทางานที่ตอ้ งสวมบทบาท
ในหน้าที่ต่างๆ เช่ น เจ้าหน้าที่ตารวจ, เจ้าหน้าที่สืบสวน, เจ้าหน้าที่สอนทาอาหารและเจ้าหน้าที่
ธนาคาร โดยงานที่ทานั้นต้อง Ro-play ให้เด็กๆที่เข้ามาร่ วมกิจกรรมฟังมีท้ งั เด็กไทยและเด็กต่างชาติ
ทาให้ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารและในการสอนการทากิจกรรมนั้นๆ จะมีภารกิจให้เด็กได้ฝึก
การทางานเสมือนจริ ง การทางานร่ วมกับคนอื่น ช่วยเหลือคนอื่น เด็กๆจะได้เรี ยนรู ้และได้รู้จกั การ
ทางานจริ ง เพื่อให้เด็กทาตามฝันที่อยากจะเป็ นในอนาคต
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3.6 ระยะเวลาปฏิบัติ
21 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิ งหาคม 2561
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 วางแผน
เริ่ มจากการสังเกตในขณะปฏิบตั ิงานว่าพบปั ญหาใดของลูกค้าที่เราได้เจอ พร้อมดูการแก้ไขปั ญหา
จากนั้นนามาวิเคราะห์เรื่ องที่จะทาโครงการ
3.7.2 กาหนดขอบเขตของโครงงาน
กาหนดระยะเวลาในการทาโครงงาน สื บค้นคว้าข้อมูลที่เป็ นประโยชน์กบั หัวข้อที่จะทาโครงงาน
3.7.3 เลือกข้อมูลและเรื่ องที่จะทาโครงงาน
ค้นหน้าข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงงาน ยกตัวอย่างเช่น การสนทนากับลูกค้า การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
กับลูกค้า และอื่นๆ
3.7.4 กาหนดหัวข้อโครงงาน
ตั้งชื่อหัวข้อโครงงาน การสนทนาระหว่างลูกค้าและพนักงานของบริ ษทั Kidzania (The
conversation between customers and kidzania’s staff)
3.7.5 ปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงานที่ปรึ กษา
สอบถามความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงานที่ปรึ กษาเกี่ยวกับโครงงาน
3.7.6 รวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูลโครงงานที่เป็ นประโยชน์ท้ งั หมด
3.7.7 คัดกรอกข้อมูล
นาข้อมูลที่มีมาคัดเลือกให้เหมาะสมกับโครงงานมากที่สุด
3.7.8 ตรวจสอบความถูกต้อง
นาข้อมูลโครงงานทั้งหมดมาตรวจสอบความเรี ยบร้อย
3.7.9 เรี ยบเรี ยงเป็ นรู ปเล่ม
นาข้อมูลโครงงานจัดทาเป็ นรู ปเล่มที่เสร็ จสมบูรณ์แล้ว
3.7.10 นาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจสอบและแก้ไข
นารู ปเล่มโครงงานที่สมบูรณ์ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้องและความเรี ยบร้อย
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ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงงาน
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
พ.ค.
1. วางแผน
2. กาหนดขอบเขตโครงงาน
3. คัดเลือกข้อมูลและเรื่ องโครงการ
4. กาหนดหัวข้อโครงงาน
5. ปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงานที่
ปรึ กษา
6. รวบรวมข้อมูล
7. คัดกรอกข้อมูล
8. ตรวจสอบความถูกต้อง
9. เรี ยบเรี ยงเป็ นรู ปเล่ม
10. นาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจสอบและ
แก้ไข
3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.8.1 ฮาร์ ดแวร์
- Computer and Notebook
- Mobile Phone
3.8.2 ซอฟแวร์
- Microsoft Word 2013
- Microsoft PowerPoint 2013

มิ.ย

ก.ค.

ส.ค.

