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ชื่ อโครงงาน

: ขั้นตอนการประสานงานการจัดกิจกรรมพิเศษกรณี ศึกษางาน Giant
Wonderland ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ปี พ.ศ.2561
ชื่ อนักศึกษา
: นางสาวพรรทิภา คงยิง่
อาจารย์ ที่ปรึกษา
: อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์
ระดับการศึกษา
: ปริ ญญาตรี
ภาควิชา
: การโฆษณา
คณะ
: นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ ปี การศึกษา
: 3 / 2560
บทคัดย่ อ
รายงานการฝึ กปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาในหัวข้อ ขั้นตอนการประสานงานการจัดกิจกรรมพิเศษ
กรณี ศึกษางาน Giant Wonderland ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต โดยมีวตั ถุประสงค์ใน
การศึกษาครั้งนี้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ขั้น ตอนการประสานงานการจัด กิ จ กรรมพิ เศษกรณี ศึ ก ษางาน Giant
Wonderland ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ปี พ.ศ.2561
2. เพือ่ ทราบถึงปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงานและสามารถแก้ไขเฉพาะหน้าใน
การปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) สาขาเวสต์เกต ตําแหน่งที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้า
ที่ ก ารตลาด (ฝ่ าย Event และ ดู แลพื้ น ที่ ) รับ บรี ฟ ของงาน Giant Wonderland แล้วทํา การค้น หา
Contact ของร้านช็อกโกแลต , ขั้นตอนการโทรศัพท์ติดต่อลูกค้าเพือ่ เสนอการร่ วมออกบูธ , ขั้นตอน
การส่ งรายละเอี ยดงานให้กับลูกค้า , รวมไปถึ งขั้นตอนในการออกใบเสนอราคาและทําหนังสื อ
สัญญาในการออกบูธของงาน โดยแต่ละฝ่ ายก็จะได้รับมอบหมายหน้าที่การทํางานของฝ่ ายนั้น ๆ
ผลการศึกษาในการปฏิบตั ิงานครั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ทําให้ได้มี
การเรี ยนรู ้ในแต่ละขั้นตอนของการทํางานและการจัดกิจกรรมพิเศษ , ได้มีการเรี ยนรู ้วิธีติดต่อและ
ประสานงานกับทางลูกค้าพร้อมทั้งยังได้เรี ยนและวิธีการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
ข้อเสนอแนะ ผลการปฏิบตั ิงานสหกิจในครั้งนี้ ทาํ ให้ทราบถึง การเรี ยนรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การเชิ ญ ร่ ว มร้ า นค้า มาร่ ว มออกบู ธ ขั้น ตอนของการทํา งานในแต่ ล ะขั้น ตอนและการใส่ ใ จ
รายละเอียดในการทํางานให้มีความรอบคอบมากยิง่ ขึ้น
คําสํ าคัญ : การส่งเสริ มการขาย / การจัดกิจกรรมพิเศษ
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Abstract
The cooperative study investigates the working process of special event “Giant
Wonderland” at Centrel Plaza Westgate 2018. It has objective to study the working process of this
event and study problems and limitation for achievement. The student was assigned to work as
the marketing officer for event and area management. Main responsibilities were to get or ders
from customers, contact organizers, briefing the customers and proposed project budget. The
study found that each working process is specific that required great attention to get the task done
correctly. Student is to enhance working skill, learn to work with a team and have a chance to
proactive in the real world situation unler this special event arrangement. All of which allowed
student more careful and skillful person.
Keywords : Sale promotion and special event
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