บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ

บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
Central Pattana Public Company Limited.
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) สาขาปิ่ นเกล้า
Central Pattana Public Company Limited (Pinklao)

3.1.2 ที่ต้ งั สถานประกอบการ

7/222 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุ นอมริ นทร์
เขตบางกอก น้อย, 10700 Tel. 028-775-000

3.1.โลโก้ บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

3.2. ภาพแผนที่ บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
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3.2 ประวัติความเป็ นมาของสถานประกอบการ
CPN ได้เริ่ มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2523 โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท ในช่วง
ทศวรรษที่ผา่ นมา บริ ษทั ได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่เพียงแต่การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มของ
ผูบ้ ริ โภคเท่านั้น แต่ยงั เป็ นการเปลี่ยนแปลง ของความต้องการศูนย์การค้าครบวงจร ที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการผูบ้ ริ โภคแบบ “One-stop-shopping” ได้อย่างเต็มรู ปแบบ ในฐานะที่เป็ นผูน้ าตลาดที่มีความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้ งถึง แนวโน้มตลาดที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว CPN ได้พฒั นาโครงการศูนย์การค้าใน
หลากหลาย รู ปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เป็ นหนึ่งใน
ศูนย์การค้าแรกๆ ที่ได้สะท้อนวิสัยทัศน์ของบริ ษทั ที่จะเป็ นผูน้ า ปฏิวตั ิประสบการณ์การพัฒนาและ จัดการ
การค้าปลีกรู ปแบบใหม่ CPN ได้แปรสภาพมาเป็ นบริ ษทั มหาชนในปี 2537 และ ได้จดทะเบียนใน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2538 และ ในปี 2544 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าวได้เป็ นศูนย์การค้าแห่งแรก
ในประเทศไทยที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001-2000
ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี แห่ งความสาเร็ จอย่างต่อเนื่ อง CPN ได้เป็ นผูพ้ ฒั นาอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อ
การค้าปลีกที่ใหญ่และ ทันสมัยที่สุด ในประเทศไทย ปั จจุบนั บริ ษทั บริ หาร ศูนย์การค้าชั้นนาถึง 30 แห่ง,
อาคารสานักงาน 7 แห่ง, โรงแรม 2 แห่ง และ โครงการคอนโดมิเนียม เพื่ออยูอ่ าศัยอีก 1 แห่ง โดยมีพ้นื ที่
ภายใต้การดูแลรวมทั้งหมดกว่า 6 ล้านตารางเมตร CPN จึงเป็ นผูน้ าในอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์เพื่อ
การค้าปลีกบริ ษทั มีวสิ ัยทัศน์ที่จะพัฒนาศูนย์การค้าของบริ ษทั ในพื้นที่ ที่มีศกั ยภาพทั้งในกรุ งเทพฯ และ
เมืองใหญ่ทวั่ ประเทศ โดยมี เป้ าหมายต่อไปในการขยายไปสู่ ประเทศ เพื่อนบ้านโดยใช้ความชานาญ ในการ
บริ หารและ จัดการกิจการศูนย์การค้าที่มีอยูเ่ ป็ นทุน
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
โครงสร้ างองค์ กร

รู ปที่3.3.1 โครงสร้างองค์กรบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

11

3.3.2 ผังองค์กร (แผนกกลยุทธ์การตลาด ปิ่ นเกล้า)
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3.4 ตาแหน่ งงานและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
นักศึกษาที่ปฏิบัติงาน
ชื่อ : นางสาว มนัสนันท์ สร้อยสู งเนิน
รหัสนักศึกษา : 5504600001
คณะ/ภาควิชา : คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา
ตาแหน่ งทีไ่ ด้ รับมอบหมาย : นักศึกษาฝึ กงาน ฝ่ ายevet และ sale promotion
3.4.2 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดต่อประสานงานกับทางสถาบันการเรี ยนต่างๆในโซนTower A-B ที่เข้าร่ วมในงาน Education
Festival ดูแลและตรวจสื่ อ ออกแบบสื่ อ ประสานงานกับทางออแกไนซ์ สถาบันการเรี ยนทั้งหมด
Redemption(จุดแลกของ) และลูกค้า ที่มารับของรางวัล ถ่ายภาพ ดูแลหน้างานตอนเปิ ดกิจกรรม
ดูแลเพจFacebook ในระหว่างที่จดั งาน
3.5 ชื่ อ สกุลและตาแหน่ งงานของพนักงานสหกิจศึกษา
3.5.1 ชื่อสกุลพนักงานที่ปรึ กษา
: นายปรี ชา ช่อชมเกษม
3.5.2 ตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา : เจ้าหน้าที่อาวุธโส แผนกกลยุทธ์ทางการตลาดสาขา
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3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
3.6.1 ระยะเวลา 16 สัปดาห์ระหว่างวันที่ 23 สิ งหาคม 2559 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น
3.7 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.7.1 อุปกรณ์ ด้านฮาร์ ดแวร์
- คอมพิวเตอร์
- สมุดจนข้อมูล
- ปากกา
- กล้องถ่ายรู ป
- โทรศัพท์มือถือ
3.7.2อุปกรณ์ ด้านซอฟแวร์
- โปรแกรมMicrosoft Word
- โปรแกรมMicrosoft Excel
- โปรแกรม Microsoft Power point
- โปรแกรม Adobe Illustrator
- โปรแกรม Adobe Photoshop
3.8 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ระยะเวลา
สั ปดาห์ ที่ 1
สั ปดาห์ ที่ 2
สั ปดาห์ ที่ 3
สั ปดาห์ ที่ 4

สั ปดาห์ ที่ 5

รายละเอียกการปฎิบัติงานสหกิจ
ทาหน้ าทีอ่ ยู่ประจาจุดRedemption , ติดและตรวจสื่ อ
Poster standee , ตัดsticker
ตรวจและเก็บสื่ อต่ างๆที่หมดอายุแล้ ว , แจกเอกสาร
งาน อิม่ กับทรู
วิเคราะห์ SWOTของเซ็นทรั ล , เดินสารวจศูนย์ การค้ า
ถ่ ายภาพลงเพจเพือ่ โปรโมทร้ าน
ติดต่ อประสานกับทางสถาบันการเรียนต่ างในโซน
TOWE A-B เพือ่ จับฉลากเลือกบูธในงานEducation
Festival
เข้ าประชุ มกับทางออแกไนซ์ (ซุ ปเปอร์ จิ๋ว)งานวันเด็ก
จัดเตรียมเอกสารงานEducation Festival เพือ่ นาไป
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สั ปดาห์ ที่ 6

สั ปดาห์ ที่ 7
สั ปดาห์ ที่ 8

สั ปดาห์ ที่ 9
สั ปดาห์ ที่ 10

สั ปดาห์ ที่ 11

สั ปดาห์ ที่ 12
สั ปดาห์ ที่ 13
สั ปดาห์ ที่ 14
สั ปดาห์ ที่ 15
สั ปดาห์ ที่ 16

แจกตามร้ านค้ าภายในศูนย์ , นาโลโก้จากทางสถาบัน
ทีเ่ ข้ าร่ วมงานEducation Festival ไปให้ ฝ่ายศิลป์
บรีฟงานกับทางRedemption เรื่องโปรโมชั่นและของ
ทีจ่ ะนามาแจกในงานEducation Festival , ดูแลหน้ า
งานความเรียบร้ อยของสถาบันต่ างๆทีจ่ ะมาตั้งบูธใน
งาน ถ่ ายภาพ อัพรู ปลงเพจ ของงานEducation
Festival
จัดเตรียมเอกสารในงานflora in the city 2016 ,
แจกแบบสอบถามของงานEducation Festival
เก็บเอกสารแบบสอบถามEducation Festival , โทร
ตามลูกค้ าทีไ่ ด้ รับรางวัลจากแคมเปญ the best is
back
ทาpresent สรุ ปงาน Education Festival
ดูแลจุดลงนามถวายความอาลัย , เข้ าประชุ มกับทาง
ออแกไนซ์ งานตรุ ษจีน , คิดkonceptทาpresentงาน
วันพ่ อ คุยงานและแก้ ไข
จัดเตรียมเอกสารเพือ่ ฟันทีค่ ุณรักและHappy days ,
ทา F-PLAN รับเสด็จองค์ โสมและงานทาบุญถวาย
เป็ นพระราชกุลศลแด่ พระเจ้ าอยู่หัว
ไปแจกเอกสารเพือ่ ประชาสั มพันธ์ ในงานทาบุญถวาย
เป็ นพระราชกุศลแด่ พระเจ้ าอยู่หัว
ดูแลลูกค้ าทีม่ ารับรางวัลในแคมเปญ the best is back
เข้ าประชุ มเรื่องงานทาบุญ
ติดเรื่องตู้ดิสเพลย์ และ set up
ตัดเตรียมแจกสารงานฟลอร่ า

