บทคัดย่ อ
รายงานนี้เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรในการปฏิบตั ิงานโครงงานสหกิจศึกษา
ประจาปี การศึกษา 2560 ระดับปริ ญญาตรี
จากการฝึ กปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาในหัวข้อ การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์
บัตรเดอะวันการ์ ดในงาน แกรนด์โอเพนนิ่ ง โรบินสัน สาขาเพชรบุรี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนา
ความรู ้ ที่ ไ ด้รั บ จากการปฏิ บ ัติ ง านจริ งในการเรี ยนรู ้ ขั้น ตอนการจัด กิ จ กรรมพิ เ ศษเพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ อีเว้นท์ รวมไปถึงการเรี ยนรู ้การทางานของตาแหน่ ง ประสานงานทัว่ ไป ไปใช้ใน
อนาคต ซึ่ งบริ ษทั ลักษ์ดี จากัด ดาเนินธุรกิจด้าน ออแกไนซ์เซอร์ รับจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น อีเว้นท์
งานแถลงข่าว งานประกวดและอื่นๆ
จากการศึ ก ษาการปฏิ บตั ิ งานสหกิ จ ศึ ก ษาครั้ งนี้ ในหัว ข้อ การจัด กิ จ กรรมพิ เ ศษเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์บตั รเดอะวันการ์ ดในงาน แกรนด์โอเพนนิ่ ง สาขาเพชรบุรี พบว่าการจัดกิ จกรรม
พิเศษควรคานึงถึงกลุ่มเป้ าหมายเป็ นหลักกลุ่มเป้ าหมายต้องชัดเจนและการจัดกิจกรรมพิเศษควรจะ
มีคอนเซปที่ทนั สมัยเพื่อที่จะให้เป็ นที่สนใจของกลุ่มเป้ าหมายพื้นที่ในการจัดกิจกรรมควรมีความ
เหมาะสมกับขนานของงานเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของลูกค้า
ผลจากการศึกษาและสิ่ งที่ได้รับจากการปฏิบตั ิงาน
-ได้ทราบถึงขั้นตอนกระบวนการทางานในตาแหน่ง ประสานงานทัว่ ไป
-ได้เรี ยนรู ้ข้นั ตอนการจัดกิจกรรมพิเศษจากการปฏิบตั ิงานจริ ง
-ได้เรี ยนรู ้ถึงการแก้ไขปัญหาและได้ฝึกความอดทนกับการรับมือกับความกดดัน
-ได้รู้จกั การใช้ชีวิตในการทางานจริ งและได้รู้จกั มิตรภาพที่ได้จากการทางาน
จากการที่ ไ ด้ป ฏิ บ ัติ งานในครั้ งนี้ ท าให้ไ ด้ป ระสบการณ์ จ ากการทางานจริ ง ทั้งในด้า น
กระบวนการความคิดและการแก้ปัญหารวมทั้งการทางานร่ วมกับคนอื่นในองค์กรอย่างเป็ นระบบ
ส่ งผลให้มีประสบการณ์เบื้องต้นในการทางาน เพื่อการทางานอย่างมีประสิ ทธิภาพในอนาคต
คำสำคัญ : การจัดกิจกรรมพิเศษ / แกรนด์โอเพนนิ่ง / การประชาสัมพันธ์

Abstract
This project is part of the study based on professional internship course for year 2017 in
bachelor's degree.
From internships of cooperative education on the topic. “Special events to promote the
one card in Grand Opening at Robinson Phetchaburi”. The objective is to bring the knowledge
gained from practical learning, special events for the public relations event and learning function
of the position coordinate to use in the future. Luckdee’s company is a business organizer that do
special events, such as event, press conferences, beauty contest and more.
From the study found that special events should be considered as the main target group to
clear and special events , should be a modern concept to be of interest to the target group.
The area of activity should be appropriate to the parallel to the convenience and security of the
customer.
The study and what you get from the practice.
-Know about the working process in the position General coordinator.
-Learn the special events from practice.
- Learn to problem solving and endurance training to cope with the pressure.
-Get to know the real working life and friendships from working.
From this internship, it makes the experience of working both in the process of thought
and problem solving, including working with others in the organization system. It has resulted in
a preliminary experiences in working to work effectively in the future.
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