บทคัดย่ อ
รายงานฉบับ นี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึ ก ษาตามหลัก สู ตรนิ เทศศาสตร์ บ ัณ ฑิ ตในการปฏิ บ ัติใ น
รายงานสหกิจศึกษา ประจาปี 2559 ระดับปริ ญญาตรี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาความรู ้และทักษะการเรี ยนรู ้
มาปฏิบตั ิงานจริ งในระบบการปฏิบตั ิงานสหกิ จศึกษาเรื่ อง ขั้นตอนการจัดกิ จกรรมพิเศษเพื่อโปรโมท “ข้าว
ประชารัฐ” ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ปิ่ นเกล้า
ห้ า งสรรพสิ นค้ า เซนทรั ล พลาซา ปิ่ นเกล้ า ประกอบธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารบริ หารการจัด งาน (Event
Management) โดยมุ่งเน้นผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และตรงกับความต้องการของลูกค้าเป็ นหลัก ซึ่ งต้องการ
จัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย และส่ งเสริ มภาพลักษณ์ ของลูกค้าเป็ นต้น จากการที่ ได้ไป
ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาใน ห้างสรรพสิ นค้า เซนทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า ผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงาน
ในตาแหน่งฝ่ ายศิลป์ รวมไปถึงภาระงานอื่นๆ ที่สามารถช่วยเหลือพนักงานที่ปรึ กษาและผูค้ นอื่นๆ เพื่อเป็ น
การแบ่งเบาภาระและยังเป็ นการช่วยเหลือองค์กรอีกด้วย
สิ่ งที่ได้จากการไปสหกิจศึกษาที่บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)ในฐานะนักศึกษาฝึ กงานได้รู้
ถึงการทางานจริ งและประสบการณ์จากพวกพี่ๆที่ทางานถึงการเป็ นกันเอง มีความเอื้ออารี และคอยให้
คาปรึ กษาเกี่ยวกับงานที่ให้ลองทา ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับปั ญหาและการแก้ไขเฉพาะหน้า ฝึ กความอดทนการแบ่ง
หน้าที่ทาและการทางานเป็ นกลุ่มได้มิตรภาพที่ดีตลอดการทางาน
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Abstract
This report is a part of Communication Art Curriculum in practicing on cooperative education under
the year of 2015, for Bachelor degree , the purpose is to take skill and knowledge to be used in a real
practice by the system of cooperative education which has named as “The special events to promote
Student Days of Central Plaza Pinklao.”
Central Plaza Pinklao department store business service management event (Event Management),
focusing on producing quality work. and meets the needs of customers. This requires a new promotion to
boost sales, and promote the image of the customer, etc. From which to work in cooperative education.
Central Plaza Pinklao department store, these can be assigned to work in the art department. As well as
other tasks. can help employees, consultants and others. to lighten the load and help the organization.
What has practicing on cooperative at Central Pattana Public Company ( the Company) in Trainee to
take a real practice and experience from worker to sociability liberality and consultation about this work
which to take knowledge about problem and problem solving practice patience well done and working
group which a good relationship belong this work.
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