
 1 

 

เอพี ไทยแลนดไมหยุดปนนกัคดินกัสรางสรรครุนใหม ชูแนวคดิ Design 

 

 
 

 

·        รักษาระยะหางทางสังคม ยกระดับโปรแกรมการฝกงานดานอสังหาฯ ที่ดีที่สุด AP OPEN HOUSE 2021  

ชูแนวคิด DESIGN FOR LIVING ปนนักคิดนักสรางสรรครุนใหม ติดอาวุธเสริมทักษะรีสกิล ผานแพลตฟอรมการ

เรียนรูแบบเจาะลึก Virtual Class เต็มรูปแบบ พรอมโคชอยางใกลชิดจากผูเชี่ยวชาญระดับท็อปของเอพี 

·        ลาสุด มอบ 5 รางวัลชนะเลิศนักคิดนักสรางสรรครุนใหม แกนิสิตนักศึกษาที่มีผลงานโดดเดน กับการปลอย

พลังไอเดียดีไซนนวัตกรรมสินคาและบริการ เพ่ือยกระดับการใชชีวิตตอบโจทยยุคโควิด 

 ประสบความสําเร็จอยางนาประทับใจ บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) ผูนําดานการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย ภายใตพันธกิจ ‘EMPOWER LIVING’ กับ โครงการ “AP OPEN HOUSE 2021” ตอเนื่องปที่ 6 ปน

นักคิดนักสรางสรรครุนใหมใหกับประเทศไทย ติดอาวุธ เสริมทักษะรีสกิล เอ็มพาวเวอรศักยภาพนิสิตนักศึกษา 

เตรียมพรอมรับมือยุคแหงการเปลี่ยนแปลง ลงลึกทุกขั้นตอน ทั้งทักษะ องคความรู ศักยภาพ และสามารถกาวเขาสู

การทํางานในภาคธุรกิจอสังหาฯ อยางมีคุณภาพ โดยเปนรายแรกในอุตสาหกรรมกับการยกระดับโปรแกรมการ

ฝกงานดานอสังหาฯ ภายใตแนวคิด Design for Living พรอมการโคชแบบเจาะลึกผานแพลตฟอรม Virtual Class 

อยางเต็มรูปแบบ ตลอดระยะเวลา 2 เดือน เพ่ือใหการเรียนการสอนดานอสังหาฯ สามารถทําไดอยางปลอดภัย ไม

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสอืสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสอืสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอยีดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 

ขาวจากหนังสือพิมพสยามธุรกิจออนไลน ฉบบัประจําวันที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 หนา มูลคาขาว  30,000.- 
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สะดุดเพราะวิกฤตโควิด โดยสําหรับโครงการในครั้งนี้ มีนิสิตนักศึกษารวม 25 คน ท่ีผานการคัดเลือกจากผูสมัครกวา 

1,000 คน จาก 67 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 

 ลาสุด เอพีไดจัดพิธี Virtual Award Ceremony มอบประกาศนียบัตรใหกับ 25 นักคิดนักสรางสรรค รุน

ใหม พรอมประกาศผลตัดสิน 5 ผูแขงขันท่ีมีผลงานโดดเดน ทั้งประเภททีมและประเภทเดี่ยว  

 นางสาวทิพวรรณ ศิริคูณ ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท เอพี (ไทยแลนด) 

จํากัด (มหาชน) เปดเผยวา “เอพีในฐานะผูประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ใหความสําคัญกับการสรางบุคลากร

ที่มีคุณภาพเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยอยางตอเนื่อง ผานโครงการ AP OPEN HOUSE ที่

จัดขึ้นเปนปที่ 6 โดยสําหรับโปรแกรม DESIGN FOR LIVING ในครั้งนี้ เอพีมุง   เอ็มพาวเวอรศักยภาพนิสิตนักศึกษา 

สูการเปนนักคิดนักสรางสรรครุนใหม ใหพรอมเขาสูภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย ซึ่งการสรางคนคุณภาพ ที่จะสามารถ

สรางสรรคนวัตกรรมสินคาและบริการ เพื่อตอบโจทยคุณภาพชีวิตท่ีดีที่ลูกคาสามารถเลือกได ตลอดจนการใชชีวิต 

Next Normal ในปจจุบัน สําคัญมากที่บุคลากรในภาคอสังหาฯ ตองสามารถหาและถอดรหัสตีความ Unmet Need 

ที่ลูกคามองหาอยางลึกซึ้งภายใตการเปลี่ยนแปลงที่มีอยูรอบดาน สูการนําเขากระบวนการคิดสูการสรางสรรค

นวัตกรรมและวิธีการใหมๆ เพ่ือแก pain point ของลูกคา เพ่ือเอ็มพาวเวอรชีวิตและประสบการณการอยูอาศัยใหกับ

ลูกคาในทุกดานไดอยางมีประสิทธิภาพ” 

 “แมวาวิกฤตโควิด 19 ยังไมคลี่คลาย แตเอพีกลับมองเปนอีกหนึ่งความทาทาย เพราะเรื่องของการสรางคน

คุณภาพ โดยเฉพาะเยาวชนคนรุนใหมๆ สูวงการอุตสาหกรรมนั่นเปนเรื่องที่สําคัญ ไมแพการประคับประคองธุรกิจที่

ไมสามารถหยุดพักไดเชนเดียวกัน จึงนํามาสูการยกระดับโครงการ AP OPEN HOUSE 2021 ชูแนวคิด DESIGN FOR 

LIVING – ออกแบบการใชชีวิต รับมือยุคแหงการเปลี่ยนแปลง เปนรายแรกของวงการ โดยจัดกิจกรรมฝกงานดาน

อสังหาฯ ผาน Virtual Class แบบ 100% ตลอดระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งคงความเขมขนของ เนื้อหา องคความรู รีสกิล

และทักษะชีวิต กระบวนการทํางานจริงในวิถีใหมแบบเจาะลึก พรอมดีไซนเกณฑประเมินผลทั้งการทํางานกลุมและ

งานเดี่ยว รวมถึง Mentor ใหคําปรึกษาอยางใกลชิด และทีมผูบริหารเอพีและพารทเนอรแถวหนาจากหลากหลาย

วงการ” นางสาวทิพวรรณ กลาวเสริม 

 โครงการ AP OPEN HOUSE 2021 โปรแกรม DESIGN FOR LIVING ไดเปดรับสมัครนิสิตนักศึกษาเขา

รวมโครงการเมื่อเดือน ก.พ. 2564 และไดคัดเลือกอยางเขมขน กระทั่งมีผูผานเกณฑ 25 คน (จากผูสมัครกวา 1,000 

คน จาก 67 สถาบันอุดมศึกษา) เขารวมเรียนรูผาน Virtual Class เปนระยะเวลา 2 เดือน ภายใตคําแนะนําของพ่ีๆ 

Mentor ผูเชี่ยวชาญจากเอพี ทั้งนักการตลาด นักออกแบบ เพ่ือเติมเต็มศักยภาพการเปน นักคิด นักพัฒนาอยางมือ

อาชีพ ดวยสาระความรูแบบจัดเต็มผาน 4 คลาสหลัก เริ่มตนจาก “Design Thinking”  จาก Stanford Center for 

Professional Development สอนโดย YourNextU by SEAC บริษัทหนึ่งเดียวในประเทศไทย ท่ีไดลิขสิทธิ์ในการ

สอน Design Thinking ซึ่งเปนหลักสูตรออริจินอลจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลกดาน

นวัตกรรม ที่ชวยใหคนพบ Unmet Need และเขาใจ Living Experience ที่ลูกคามองหา พรอมไดรับ Certificate 

การันตีจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด นอกจากนี้ ผูรวมกิจกรรมยังไดความรูเรื่องเทรนดกอนใคร อัปเดตและเขาใจ

แนวทางการสรางเทรนดและคอนเซ็ปตแหงอนาคต ที่จะทําใหทุกคนเปนนักการตลาด ตัวจริง รูจักกระบวนการคิด

และสรางสรรคนวัตกรรมใหม AP OneClickNewHome ทัวรชมโครงการเสมือนจริงพรอมฟเจอรขายโครงการตอบ
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ยุค Next Normal  และรูลึกขอมูลลูกคาเปาหมายผานเครื่องมือ Digital Marketing จุดตั้งตนการพัฒนานวัตกรรม

ที่อยูอาศัย จากโจทย Final  Project ที่ทาทายในคอนเซ็ปต DESIGN FOR LIVING – ออกแบบการใชชีวิต รับมือยุค

แหงการเปลี่ยนแปลงภายใตสถานการณโควิด-19 ใหผูรวมแขงขันไดแสดงฝมืออยางเต็มที่ในการนําเสนอความคิด

สรางสรรค ออกแบบนวัตกรรมสินคาและบริการ เพ่ือยกระดับการใชชีวิต รองรับเทรนดการอยูอาศัยที่หลากหลาย 

โดยผลงาน “คุณวาน แชทบอต” ควารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกลุมไปครอง และจัดมอบประกาศนียบัตร  AP 

OPEN HOUSE CONTEST 2021 ในรูปแบบ Virtual Ceremony 

 นางสาวจิรชยา บุญมาก นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตัวแทนผูชนะประเภทกลุม เลา

ใหฟงวา “คุณวาน แชทบอท เปนคอนเซ็ปตการสรางแพลตฟอรมเสมือนเปนผูชวยสวนตัว ในการบริหารจัดการ

เวลาคนเมือง โดยเฉพาะในชวงของการ Work from Home ที่ตารางการทํางานมักจะซอนทับกับเวลาสวนตัว 

โดยเฉพาะคนเมืองรุนใหม ที่อาศัยในคอนโดมิเนียมเพียงคนเดียว ที่มีปญหาการหักโหมทํางานจนอาจนําไปสู

ภาวะความเครียด ซึมเศรา เปนตน โดยแนวคิดของ คุณวาน แชทบอทนี้ จะมี AI คอยทํางานในการชวยคํานวณ

วันและเวลาวางที่ตรงกันของลูกคาและเพื่อนๆ ในกลุม ใหสามารถนัดเจอแบบ Virtual แมในชวงของการท่ียังตอง

รักษาระยะหางทางสังคม แตจากการถอดรหัสจากกลุมตัวอยางการนัดเจอเพ่ือนๆ หรือครอบครัวแมจะเปนในรูปแบบ

การเสมือนจริงนั้น ก็ชวยคลายความเหนื่อยลา ความเหงา เกิดการปฏิสัมพันธระหวางผูคน สรางพลังบวกไดมากข้ึน

กวาเดิม โดยเฉพาะการมี AI ที่ชวยคาํนวณเวลาวางให ทําใหการนัดเปนเรื่องที่งายขึ้นและมีแนวโนมที่จะเกิดข้ึนจริงได 

ไมลม ชวยใหหมดปญหาการหาวันวางท่ีตรงกับเพ่ือน โดยทางกลุมไดทําการทดลองหลายรอบจนในที่สุดไดเปนโปรโต

ไทป คุณวาน เวอรชั่นปจจุบัน ที่ตอบโจทยผูใชและยังสามารถพัฒนาตอยอดไดอีกในอนาคต” 

 ดานนายปวเรศ เทวหสกุลทอง จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทเดี่ยว กลาววา 

“AP OPEN HOUSE โปรแกรม DESIGN FOR LIVING ในครั้งนี้ไดมอบโอกาสและมอบประสบการณท่ีหาไมไดจากที่

ไหน เปนการเรียนรูเทรนดการตลาดและการสรางสรรคนวัตกรรมท่ีจะยกระดับการใชชีวิตในรูปแบบใหม รวมถึง

หลังจากจบหลักสูตรของโครงการแลว เกิดความเขาใจในระบบการทํางานดานอสังหาฯ ชัดเจนขึ้น ตั้งแตแนวคิด 

กระบวนการตั้งแตตนจนจบ และที่สําคัญคือการไดมีโอกาสมาเรียนรูกระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking 

อยางเจาะลึกจากหลักสูตรตนฉบับ ผานการลงมือทําจริง ทําใหเขาใจความตองการของลูกคาอยางลึกซึ้ง ซึ่งสวนตัว

มองวาสามารถนําไปตอยอด ทั้งในเรื่องกระบวนการความคิดในชีวิตสวนตัว การเรียน และการทํางานในอนาคต ตอง

ขอบคุณเอพี พ่ีๆ Mentor และโคชทุกทานมากๆ ที่ไดจัดโครงการที่ดีๆ เชนนี้ รวมถึงความใสใจ หวงใย และการดูแล

อยางทั่วถึงที่มีใหนองๆ ทุกๆ คนที่เขารวมโครงการ และสุดทายยังได Networking จากเพ่ือนๆ ในคลาส ทุกอยางเปน

ประสบการณท่ีมีคามากสําหรับผมและเพ่ือนๆ ครับ อยากใหโครงการดีๆ แบบนี้จัดอยางตอเนื่อง” 

 

  

  


