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บทคัดย่ อ

รายงานการฝึ กปฏิบตั ิส หกิ จศึกษาในหัวข้อ “ ขั้น ตอนการประสานงานจัดกิ จกรรมพิเศษในบู ท
THAI INNO FOOD งาน THAIFEX-World of Food Asia 2018 ”วัตถุประสงค์ในการศึกษาในครั้งนี้ 1.เพื่อ
ศึ ก ษาขั้น ตอนการประสานงานจัด บู ท THAI INNO FOOD 2.เพื่ อ ศึ ก ษาขั้น ตอนการแก้ไ ขงานเฉพาะ
หน้าต่างๆภายในบูท
ผูจ้ ดั ทําได้รับมอบหมายให้ ปฏิ บตั ิ งานตําแหน่ ง Account Executiveโดยมี ห น้าที่ รับ ผิด ชอบหลัก
เกี่ยวกับการเป็ นตัวกลางระหว่างลูกค้าและทีมงานเข้าไปติดต่อกับหน่ วยงานที่กาํ ลังจะนําเสนอผลงานหรื อ
โฆษณาวิธีการศึกษาในครั้งนี้ได้ใช้โปรแกรมGmail / line และ โทรศัพท์ ในการผสานงานกับ Supplier กลาง
ของทางงานTHAIFEX เพื่อส่ งไฟล์ 3Dบูท และ floorplan ให้Supplier รับรู ้วา่ เราจะสร้างบูทแบบไหนใช้ไฟ
กี่วตั ต์เพือ่ สร้างบูทตามแบบที่ลูกค้าต้องการ
ผลการศึกษาในครั้งนี้ จากการที่ได้ลงมือ ปฏิบตั ิงานจริ งจึงสามารถเข้าถึ งกระบวนการขั้นตอนการ
ประสานงานจัดบู ท กับ ลู ก ค้าและ Supplier เพื่อ ให้ก ารสร้างบู ท ออกมาถู ก ใจลู กค้าและบริ ษ ัท มากที่ สุ ด
ข้อเสนอแนะจากการที่ได้ล งฝึ กปฏิบตั ิสหกิจศึกษาในหัวข้อขั้นตอนการประสานงานจัดบูท THAI INNO
FOOD งาน THAIFEX-World of Food Asia 2018ได้เล็งเห็นทั้งข้อดีและข้อเสี ยในการปฏิบตั ิงานจริ งการแก้
ไข้ปัญหาเฉพาะหน้า
นอกจากนั้นผูจ้ ดั ทําจะได้พฒั นาทักษะทางวิชาชีพแล้วยังได้พฒั นาทักษะการปฏิบตั ิงานตามสภาพ
จริ งและได้บูรณาการองค์ความรู ้จากการศึกษาเข้ากับการทํางานในสถานประกอบการจริ งและสามารถนํามา
ปรับใช้กบั การทํางานจริ งได้ในอนาคตซึ่งเป็ นการเตรี ยมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่การทํางานอย่างมืออาชีพ
ต่อไปในอนาคต
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Abstract

This cooperative report examines the coordinating procedures of THAIFEX-Word of food Asia 2018. The
objectives are to study the working procedures to organize Thai Food booth and comprehend how to
resolve the problems during the event.
The student was assigned to work as an “ Account Executive” having key responsibilities to coordinate
between evstomers and team members. This work relied on various applications such as Gmail, Line and
Telephone call to coordinate with the suppliers of THAIFEX and generated 3D layort and floor plan. The
stady found that there are numerous processes to get these tasks done and student can learn more how to
deal with the various kinds of customers and suppliers.
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