บทคัดย่ อ
รายงานฉบับ นี้ เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของการศึ ก ษาตามหลัก สู ตรนิ เทศศาสตร์ บณ
ั ฑิ ตในการปฏิ บตั ิ ใ น
รายงานสหกิจศึกษา ประจาปี 2559 ระดับปริ ญญาตรี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาความรู้และทักษะการเรี ยนรู้
มาปฏิ บ ตั ิ ง านจริ ง ในระบบการปฏิ บ ตั ิ ง านสหกิ จศึ ก ษาเรื่ อง ขั้นตอนการจัดกิ จกรรมพิ เศษเพื่ อโปรโมท
Education Festival ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ปิ่ นเกล้า
บริ ษทั เซ็ นทรั ลพัฒนา จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั พัฒนาอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการค้าปลี กที่ ใหญ่
ที่สุดของประเทศไทยด้วยประสบการณ์ประกอบธุ รกิจตลอด 30 ปี โดยเซ็นทรัลพัฒนาเป็ นผูน้ าในอุตสหกร
รมพัฒนาและบริ การศูนย์การค้าเพื่อการค้าปลีกในประเทศไทยซึ่ งมีส่วนแบ่งทางการตลาดสาหรับพื้นที่คา้
ปลี ก ในกรุ ง เทพมหานครเป็ นรายใหญ่ ที่ สุ ด และจากที่ ไ ด้ป ฎิ บ ัติง านสหกิ จศึ ก ษา ได้รั บ มอบหมายให้
ปฎิบตั ิงานในตาแหน่งนักศึกษาฝึ กงาน ฝ่ ายevent และ sale promotion รวมถึงการทางานในรู ปแบบต่างๆซึ่ ง
ช่วยแบ่งเบาภาระให้กบั พี่ที่ทางานและองค์กรได้มาก
ตลอดระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเป็ นเวลา 16 สัปดาห์ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการ
จัดกิ จกรรมพิเศษเพื่อโปรโมทงาน Education Festival ได้เรี ยนรู ้ ข้ นั ตอนการจัดกิจกรรมพิเศษ และยังได้ฝึก
ทักษะการปฏิบตั ิงานจริ งจากสถานประกอบการรู ้ จกั การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้ารับมือได้ทุกสถานะการณ์
เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการออกไปทางานในสถานที่จริ งในอนาคตอีกด้วย
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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 process of event setting to
promote Education Festivalat Central Plaza Pinklao.”
Central Pattana Public Company Limited (the Company) is a real estate development company for
the retail largest of experience in the business for 30 years, currently has development and servicea shopping
center for retail in Thailand for share retail space in Bangkokis the largest. And practicing on cooperative
education. To prepare the work in Trainee of event department and sale promotion department. Include
many pattern of work which relieving for officer and organization
During the cooperative education operating for 16 weeks this is to study about the extra activities
procedures to promote Education Festival. The learner have learnt the procedure of the extra activity
disposal also skilled practice to operate the real work from the the real place to get ready for working in the
organization in the near future.
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