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บทคั ด ย่ อ
รายงานนี้เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาตามหลักสู ตรในการปฏิบตั ิงานโครงงานสหกิจศึกษา
ประจาปี การศึกษา 2559 ระดับปริ ญญาตรี
จากการฝึ กปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึกษาในหัวข้อ แผนงานการจัดกิ จกรรมพิเศษเพื่อการประชา
สัมพันงาน ลองเซอร์วสิ อวอร์ด ประจาปี 2560 ของธนาคารกรุ งศรี อยุธยา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนา
ความรู ้ที่ได้รับจากการปฏิบตั ิงานจริ งในการเรี ยนรู ้ ขั้นตอนการวางแผน การจัดกิจกรรมพิเศษ อีเว้น
งานต่างๆ รวมไปถึงการเรี ยนรู ้การทางานของตาแหน่งผูช้ ่วยประสานงานลูกค้า ไปใช้ในอนาคต ซึ่ ง
บริ ษทั ลักษ์ดี จากัด ดาเนิ นธุ รกิจด้าน ออแกไนซ์เซอร์ รับจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น อีเว้นท์ งานแถลง
ข่าว งานประกวดและอื่นๆ
จากการศึกษาการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาครั้งนี้ในหัวข้อ การวางแผนเพื่อประชาสัมพันธ์งาน
ลองเซอร์ วิสอวอร์ ด ประจาปี 2560 ของธนาคารกรุ งศรี อยุธยา พบว่าการวางแผนงานควรคานึงถึง
กลุ่มเป้ าหมายเป็ นหลักกลุ่มเป้ าหมายต้องชัดเจนและการวางแผนการจัดกิจกรรมพิเศษควรจะมีคอน
เซปที่ตอบโจทย์ลูกค้า จัดทาตามแบบที่ลูกค้าต้องการ เพื่อที่จะให้เป็ นที่สนใจของกลุ่มเป้ าหมายรวม
ไปถึงการจัดพื้นที่ในการจัดกิ จกรรมควรมีความเหมาะสมกับขนานของงานเพื่อความสะดวกและ
ความปลอดภัยของลูกค้า
ผลจากการศึกษาและสิ่ งที่ได้รับจากการปฏิบตั ิงาน
-ได้ทราบถึงขั้นตอนกระบวนการทางานในตาแหน่ง ผูช้ ่วยประสานงานลูกค้า
-ได้เรี ยนรู ้ข้ นั ตอนการวางแผนการจัดกิจกรรมพิเศษจากการปฏิบตั ิงานจริ ง
-ได้เรี ยนรู ้ถึงการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าอย่างถูกต้องและรวดเร็ วกับความกดดัน
-ได้รู้จกั การใช้ชีวติ ในการทางานจริ งและได้รู้จกั มิตรภาพที่ได้จากการทางาน
จากการที่ ไ ด้ป ฏิ บ ตั ิ ง านในครั้ งนี้ ท าให้ไ ด้ป ระสบการณ์ จ ากการท างานจริ ง ทั้ง ในด้า น
กระบวนการความคิดและการแก้ปัญหารวมทั้งการทางานร่ วมกับคนอื่นในองค์กรอย่างเป็ นระบบ
ส่ งผลให้มีประสบการณ์เบื้องต้นในการทางาน เพื่อการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในอนาคต
คาสาคัญ :การวางแผนประชาสัมพันธ์ / การจัดกิจกรรมพิเศษ/ภาพลักษณ์
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Abstract
Abstract
This report is a part of Public Relations Project of Cooperative Education, Bachelor's Degree of
Faculty of Communication Arts, Siam University.
The main objective of the study was to the project planing of Special Events Plan For Public
Relations Longservice Award Bang of Ayudhya 2017 by Lukdee Organizer And other objective
about the working process of event and responsibility as customer coordinator assistant.
The finding indicate that the project planing should be maintain customer focus, target group,
conceptual and etc. to be attractive of target audience including area suitable for the scale of
project in order to facilitate and security.
The results of the study were follow :
1. The responsibility of customer coordinator assistant.
2. Studied to process of planing the event project.
3. Learned to solve the problems and practice patience with coping.
4. Get to know the work life and teamwork.
From those experiences, I obtained logical thinking, analyzing, solving problems and making
teamwork systemically. During the performance of cooperative education for 16 weeks was not
only to develop the professional skills but also develop the workplace competencies and integrate
academic knowledge into the works in the establishment, which was the preparation before
entering the professional work in the future
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