บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่ อสถานประกอบการ

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

3.1.2 ทีต่ ้งั สถานประกอบการ

7/222 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุ นอมรินทร์
เขตบางกอก น้ อย, 10700 Tel. 028-775-000

3.1.โลโก้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

3.2. ภาพแผนที่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

3.2 ประวัติความเป็ นมาของสถานประกอบการ
CPN ได้เริ่ มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2523 โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท ในช่วงทศวรรษที่
ผ่านมา บริ ษทั ได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่เพียงแต่การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มของผูบ้ ริ โภค
เท่านั้น แต่ยงั เป็ นการเปลี่ยนแปลง ของความต้องการศูนย์การค้าครบวงจร ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการผูบ้ ริ โภคแบบ “One-stop-shopping” ได้อย่างเต็มรู ปแบบ ในฐานะที่ เป็ นผูน้ าตลาดที่ มีค วาม
เข้าใจอย่างลึกซึ้ งถึง แนวโน้มตลาดที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว CPN ได้พฒั นาโครงการศูนย์การค้า
ในหลากหลาย รู ปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เป็ น
หนึ่งในศูนย์การค้าแรกๆ ที่ได้สะท้อนวิสัยทัศน์ของบริ ษทั ที่จะเป็ นผูน้ า ปฏิวตั ิประสบการณ์การพัฒนา
และ จัดการการค้า ปลี ก รู ป แบบใหม่ CPN ได้แปรสภาพมาเป็ นบริ ษทั มหาชนในปี 2537 และ ได้จด
ทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในปี 2538 และ ในปี 2544 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าวได้
เป็ นศูนย์การค้าแห่งแรก ในประเทศไทยที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001-2000
ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี แห่ งความสาเร็ จอย่างต่อเนื่ อง CPN ได้เป็ นผูพ้ ฒั นาอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการค้าปลีกที่ใหญ่และ ทันสมัยที่สุด ในประเทศไทย ปั จจุบนั บริ ษทั บริ หาร ศูนย์การค้าชั้นนาถึง 30
แห่ ง, อาคารสานักงาน 7 แห่ ง, โรงแรม 2 แห่ ง และ โครงการคอนโดมิเนี ยม เพื่ออยูอ่ าศัยอีก 1 แห่ ง โดย
มี พ้ื น ที่ ภ ายใต้ ก ารดู แ ลรวมทั้ง หมดกว่ า 6 ล้ า นตารางเมตร CPN จึ ง เป็ นผู ้น าในอุ ต สาหกรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการค้าปลีกบริ ษทั มีวสิ ัยทัศน์ที่จะพัฒนาศูนย์การค้าของบริ ษทั ในพื้นที่ ที่มีศกั ยภาพ
ทั้งในกรุ งเทพฯ และ เมืองใหญ่ทว่ั ประเทศ โดยมี เป้ าหมายต่อไปในการขยายไปสู่ ประเทศ เพื่อนบ้าน
โดยใช้ความชานาญ ในการบริ หารและ จัดการกิจการศูนย์การค้าที่มีอยูเ่ ป็ นทุน

3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
โครงสร้ างองค์ กร

รู ปที3่ .3.1 โครงสร้ างองค์ กรบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
3.4 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานองกรณ์
1)นายวิชชา วัฒนกูล
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ ายศิลป์
2) นายชนัญพงศ์ ภี่ป้อม ตาแหน่ง Graphic Designer
3) นายภรากร กรุ ดภู่ ตาแหน่ง Graphic Design
3.5 ตาแหน่ งงานและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
นักศึกษาสหกิจปฎิบตั ิงานเป็ นฝ่ าย Art & Design
ชื่อ : นางสาวเอื้ออารี เหมือนเผ่า
รหัสนักศึกษา 5604600471
คณะ: นิเทศศาสตร์ ภาควิชาการโฆษณา

ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการจัดวางArtwork คีย ์ สื่ อภายในศูยน์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ปิ่ นเกล้า
ได้แก่ สื่ อWindow Sticker ,Cubic Box, Tent card,ป้ ายผนังกระจกโอเปอ, Standee, Cut Act , Poster, Lift
Sticker , Cut Act , Cut Act , Leaflet ซึ่ ง พี่ เลี้ ย งนั้นได้ใ ห้จดั วางออกแบบ ตาแหน่ ง ของรู ป ที่ จดั ท าการ
ออกแบบจัดทาสื่ อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กบั ภายในศูยน์การค้า แนะนางานหลักการออกแบบการ
ทางานเป็ นทีมการร่ วมกันคิดเพื่อผลิตผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพยังได้ฝึกทักษะทางด้านโปรแกรมให้
มีความชานาญยิง่ ขึ้น

3.6 ชื่ อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
นายชนัญพงศ์ ภี่ป้อม ตาแหน่ง Graphic Designer

3.7 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.7.1 ระยะเวลา 16 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 18 สิ งหาคม 2560 (รวม
16 สัปดาห์)
3.7.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น.

3.8 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
รายละเอียดการปฏิบัติงานสหกิจ
ระยะเวลา
สั ปดาห์ ที่ 1
สั ปดาห์ ที่ 2
สั ปดาห์ ที่ 3
สั ปดาห์ ที่ 4
สั ปดาห์ ที่ 5
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

รายละเอียกการปฎิบัติงานสหกิจ
พี่เลีย้ งมอบหมายให้ ทาหน้ าที่ ติดและตรวจ
สื่ อPoster standee , ตัดsticker
ตรวจและเก็บสื่ อต่ างๆที่หมดอายุแล้ ว , แจก
เอกสารงาน
เดินสารวจศูนย์ การค้ าถ่ ายภาพลงเพจเพื่อ
สรุ ปสื่ อทีโ่ ปรโมทร้ าน
ทาสื่ อกิจกรรม “ ดอกดารารั ตน์ แทนใจถวาย
พ่อ + ติดตั้งสื่ อ ”
ทาสื่ อกิจกรรมแคมเปญ “THE GREATEST
GRANDSALE + ติดตั้ง”
ผลิตเต้ นการ์ ด แคมเปญ “THE GREATEST
GRANDSALE”
ผลิ ต สื่ อกิ จ กรรม “STUDENT DAYS +
ติดตั้ง” เดินTROOP โปรโมทแคมเปญ
เก็บสื่ อกิจกรรม + เดินตรวจสื่ อต่ างๆภายใน
ศูนย์ การค้ า
ติ ด ตั้ ง สื่ อ ต่ า ง ๆ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ Sale
Promotion ภายในงาน Ice Village ติดตั้งสื่ อ
ต่ างๆ
ผลิตสื่ องาน MIND YEAR SEALL
ผลิตเต้ นการ์ ด The Mask Collection
ผลิตสื่ อกิจกรรม + The Mask Collection

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

3.9 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.9 อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้
3.9.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ดแวร์
- คอมพิวเตอร์
- สมุดจนข้อมูล
- ปากกา
- กล้องถ่ายรู ป
- โทรศัพท์มือถือ
3.9.2 อุปกรณ์ดา้ นซอฟแวร์
- โปรแกรมMicrosoft Word
- โปรแกรมMicrosoft Excel
- โปรแกรม Microsoft Power point
- โปรแกรม Adobe Illustrator
- โปรแกรม Adobe Photoshop

ผลิตสื่ อกิจกรรมวันแม่
ตรวจดูแลความเรียบร้ อยสื่ อ
ตรวจและเก็บสื่ อต่ างๆที่หมดอายุแล้ ว , แจก
เอกสารงาน
ติดสื่ อ + ตรวจสื่ อต่ างๆ

