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บทคัดย่ อ
รายงานฉบับนี้ เป็ นรายงานเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเรื่ อง “ขั้นตอนการ
จัด กิ จ กรรมพิ เศษงาน LEGO” โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ คื อ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ขั้น ตอนการจัด
กิจกรรมพิเศษของ LEGO 2) เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษ
ทางบริ ษทั ห้างหุ ้นส่ วนจากัด CH&P PRODUCTION ดาเนิ นธุ รกิ จเกี่ ยวกับการ
ผลิตสื่ อโฆษณาและการรั บจัดงานออแกไนท์ต่าง ๆ โดยมี พนักงานทาหน้าที่ ปฏิ บตั ิ งานทั้งงาน
ทางด้านการผลิตสื่ อโฆษณาตลอดจนการจัดงานออแกไนท์ และสิ่ งที่ได้รับมอบหมายคือ การจัด
งานกิ จ กรรมพิ เศษของ LEGO ซึ่ งเป็ นสิ น ค้าประเภทของเล่ น เด็ก และเพื่ อ ให้ เป็ นการกระตุ ้น
ยอดขายให้กบั ทางบริ ษทั ทางบริ ษทั จึงได้มีการติดต่อประสานงานทั้งภายในองค์กรและภายนอก
องค์กร ตั้งแต่ข้ นั ตอนการจัดประชุม การจัดสรรหน้าที่ ตลอดจนสิ้ นสุ ดการจัดกิจกรรม เพื่อให้การ
จัดงานในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่ดีและสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้
ทั้งนี้ ผจู ้ ดั ทาได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งฝ่ ายประสารงานอีเว้นท์ รวมไปถึงภาระงาน
อื่นๆ ที่สามารถช่วยเหลือพนักงานที่ปรึ กษาและพนักงานคนอื่น ๆ เพื่อเป็ นการแบ่งเบาภาระและยัง
เป็ นการช่วยเหลือองค์กรอีกด้วย
ซึ่งตลอดระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเป็ นเวลา 14 สัปดาห์ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษงาน LEGO ซึ่ งผูจ้ ดั ทาได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรมพิเศษดังนี้
1) ท าให้ ได้ท ราบถึ งขั้น ตอนการจัด กิ จกรรมพิ เศษ LEGO ของบริ ษ ัท ห้างหุ ้น ส่ วนจากัด CH&P
PRODUCTION 2) ทาให้ได้ทราบถึงปั ญหาและอุปสรรคของการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่ งทางผูจ้ ดั ทา
จะเก็บประสบการณ์ที่ได้น้ ีไปใช้ในอนาคต
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Abstract
Abstract This report, "LEGO's procedure of organizing an exclusive event", is a research
conducted upon the observation of the operational approach of LEGO based on the
principle of cooperative education. The purpose of this report is to observe the approach
used by LEGO in order to organize exclusive events and, also, to the extent of identifying the
risks and obstacles in organizing an event.
CH&P Production Co.,Ltd. is an advertising agency, which operates on advertisement
and organizing events that LEGO entrusted to organize their exclusive events to increase
the revenue for their line of production for toys. To be able to engage more customers
and make sure that the LEGO's objectives are fulfilled, the advertising agency had to
establish an efficient connection both internally and externally from setting up the agenda for
the conference, allocating resources, and other processes from the beginning to the end of the
event. Furthermore, the author was also assigned as an event coordinator to facilitate and
support other roles in the event as well.
The author had the opportunity to observe and worked about the procedure to
organize an event for LEGO for the agency for fourteen weeks which provide valuable
experiences that never find this in classroom. Organization assigned an exclusive event of
LEGO which give various experiences including the process of organize the event and the
problems and obstacles that found when organize this event. I will apply my knowledge that I
got to my real life.
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