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รายงานการฝึ กปฏิบตั ิสหกิจศึกษาในหัวข้อ “ ขั้นตอนการประสานงานจัดบูธ THAI INNO
FOOD งาน THAIFEX-World of Food Asia 2017 ”
วัตถุประสงค์ในการศึกษาในครั้งนี้
1.เพือ่ ศึกษาขั้นตอนการประสานงานจัดบูธ THAI INNO FOOD
2.เพื่อศึกษาขั้นตอนการแก้ไขงานเฉพาะหน้า
วิธีการศึกษาในครั้งนี้ ได้ใช้โปรแกรม Gmail และ โทรศัพท์ ในการผสานงานกับ Supplier
กลางของทางงาน THAIFEX เพื่อส่ งไฟล์ 3Dบูธ และ floorplan ให้ Supplier รับรู ้วา่ เราจะสร้างบูท
แบบไหนใช้ไฟกี่วตั ต์ เพื่อสร้างบูธตามแบบที่ลูกค้าต้องการ
ผลการศึกษาในครั้งนี้ จากการที่ได้ลงมือปฏิบตั ิงานจริ ง จึงสามารถเข้าถึงกระบวนการ
ขั้นตอนการประสานงานจัดบูธ กับลูกค้าและ Supplier เพื่อให้การสร้างบูธ ออกมาถูกใจลูกค้าและ
บริ ษทั มากที่สุด
ข้อเสนอแนะ จากการที่ ได้ลงฝึ กปฏิ บตั ิ สหกิ จศึ กษาในหัวข้อ ขั้น ตอนการประสานงาน
จัด บู ธ THAI INNO FOOD งาน THAIFEX-World of Food Asia 2017 ได้ เล็ ง เห็ น ทั้ งข้อ ดี แ ละ
ข้อเสี ยในการปฏิบตั ิงานจริ ง การแก้ไข้ปัญหาเฉพาะหน้า นอกจากนั้นผูจ้ ดั ทาจะได้พฒั นาทักษะทาง
วิชาชี พ แล้ว ยังได้พ ฒ
ั นาทัก ษะการปฏิ บ ัติงานตามสภาพจริ ง และได้บู รณาการองค์ความรู ้ จาก
การศึกษาเข้ากับการทางานในสถานประกอบการจริ ง และสามารถนามาปรับใช้กบั การทางานจริ ง
ได้ในอนาคต ซึ่งเป็ นการเตรี ยมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่ การทางานอย่างมืออาชีพต่อไปในอนาคต
คาสาคัญ : การประสานงาน , บูธ

ง

Abstract

This is co-coperative education “ Procedure coodinat of food Asia 2017(Booth Thai inno food)”
Asia Food is a cooperative event about Asia foods and Thai Inno Food.
The objective of this Event
1. To learn how to cooperate with people you work with and meet at the job side.
2. To learn how to solve problem at the job side
My duties in the work place is to use Email and Telephone to to communicate with supplies in
the Thaifex. I also send the Floorplan to the supplier so he can know about the details of the booth
and the Evnet.
The experience acquired help me to know detail on how to coordinate with the supplier with ease
and makes customer happy.
My knowledge I acquired in Thai inno food from Thaifex-World of Food Asia2017 makes me
know the the good point and the defect about my job as a coordinator. I also learn so solve
problems and develop my work plan to use in the future to make my work smooth and perfect.
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