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บทคัดย่ อ
รายงานฉบับนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาตามหลักสู ตรนิ เทศศาสตร์ บณ
ั ฑิตในการปฏิบตั ิใน
รายงานสหกิ จศึกษา ประจาปี 2559 ระดับปริ ญญาตรี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาความรู้และทักษะการ
เรี ยนรู ้ มาปฏิ บตั ิงานจริ งในระบบการปฏิ บตั ิ งานสหกิ จศึกษาเรื่ อง “ขั้นตอนการจัดงานกิ จกรรมพิเศษ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ มามี่ โ ป๊ ะโกะ ของห้ า งหุ ้ น ส่ ว นจ ากัด ซี เ อช แอนด์ พี โปรดัก ชั่ น ” เพื่ อ เป็ นการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั กลุ่มเป้ าหมาย และจัดกิ จกรรมเพื่อให้ผลิ ตภัณฑ์เป็ นที่รู้จกั มากขึ้ น เป็ นการสร้ าง
ภาพลักษณ์ ที่ดีให้กบั บริ ษทั และ ผลิตภัณฑ์ มามี่โป๊ ะโกะ โดยการวางแผนการตลาดและออกแบบสื่ อ
ต่างๆ เพื่อการโปรโมทผลิตภัณฑ์ มามี่โป๊ ะโกะ
สถานประกอบการห้างหุ ้นส่ วนบริ ษทั ซี เอช แอนด์ พี โปรดักชั่น ได้ริเริ่ มดาเนิ นการจากทา
รายการโทรทัศน์ช่อง 5 ในปี 2541 ดาเนิ นธุ รกิจการให้บริ การโทรทัศน์เกี่ยวกับการผลิตรายการและขาย
เวลาในช่อง 5 และรับผลิ ตงานด้านโปรดัคชัน่ เช่น สกู๊ป,สปอตโฆษณาและวิดีโอ พรี เซนท์ และในปี
2549 ห้างหุ น้ ส่ วนบริ ษทั ซี เอช แอนด์ พี โปรดักชัน่ จึงได้ขยายกิจการจากสายงานผลิตโทรทัศน์มาเพิ่ม
งานอีเว้นท์อีกสายงานเพื่อให้เกิดการครบวงจรในกิจการ โดยปั จจุบนั ห้างหุ น้ ส่ วนบริ ษทั ซี เอช แอนด์ พี
โปรดักชัน่ เป็ นกลุ่มธุ รกิ จ SME ตลอดระยะการทางานที่ผ่านมายาวนานมากกว่า 15 ปี และมีความ
เชี่ ยวชาญในด้านโปรดัคชัน่ และการจัดกิ จกรรมพิเศษ รวมถึงการนาเสนอรู ปแบบที่หลากหลายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคอย่างเต็มรู ปแบบและเปี่ ยมไปด้วยคุ ณภาพ ซึ่ งในการปฎิบตั ิงาน
ครั้งนี้ ผูจ้ ดั ทาได้ปฎิบตั ิงานในแผนกการตลาดได้รับมอบหมายงานในการทางานด้านการตลาดและการ
จัดกิจกรรมพิเศษในองค์กร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ตลอดระยะเวลาในการปฏิ บตั ิ งานสหกิ จศึกษาเป็ นเวลา 16 สัปดาห์น้ ี นอกจากจะได้พฒั นา
ทักษะทางวิชาชี พแล้ว ยังได้พฒั นาทักษะทางด้านปฏิบตั ิงานตามสภาพจริ ง และบูรณาการองค์ความรู้
จากการศึกษาเข้ากับการทางานในสถานประกอบการ ซึ่ งเป็ นการเตรี ยมพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่ การทางาน
อย่างมืออาชีพต่อไปในอนาคต
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Abstract
This report is part of the educational curriculum in the Communication Arts Annual Report
2559 Cooperative Education courses. The objective is to bring the knowledge and skills learned in a
practical system of cooperative education. "The Events of special products Mamy Poko of CH & P
Production Co.,Ltd." to create a good relationship with the target audience. And activities to provide a
more recognizable. Create a good image for the company and its products Mamy Poko planning,
marketing and design media. To promote product Mamy Poko
The establishment of partnerships at CH & P Productions has initiated the implementation of
a television program on Channel 5 in the year 2541 the business of providing television services on
production and sales, in the fifth and produce the project. Industrial action such as Scoop, spots and
video presentations, and in 2549 a partnership company CH & P Productions has expanded the
production lines of the TV to add the event to call for. an integrated entity. Currently, the partnership
company CH & P Productions, a SME business over the past years, more than 15 years and
specializes in Product Co., LTD. And special events Including the presentation of a variety of formats
to meet the needs of consumers full and bursting with quality. The operation of this The organizer
was working in the marketing department was assigned the task of marketing work, and special
events in the organization, and other tasks as assigned.
During the performance of cooperative education for 16 this week. In addition to the
development of professional skills. Also developed skills in work according to the actual state.
Integrate education and adapt to work in the workplace. Which is ready to step into the professional
work in the future.
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