ค

ชื่ อรายงาน

: ขั้นตอนการออกเเบบและผลิตสื่ อโฆษณาออนไลน์ของร้านไทยยงวัสดุก่อสร้าง
โดย บริ ษทั เทเลอินโฟมีเดีย กําจัด (มหาชน) ปี พ.ศ.2561
ชื่ อนักศึกษา : นางสาว นัฐศิมา พงษ์พฤกษา
อาจารย์ ทปี่ รึกษา : อาจารย์เอกสิ ทธิ์ อวยชัยวัฒน์
ระดับการศึกษา : ปริ ญญาตรี
ภาควิชา
: การโฆษณา
คณะ
: นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ ปี การศึกษา
: 3 /2560

บทคัดย่ อ

รายงานการปฎิ บ ตั ิ งานสหกิ จศึ กษาเรื่ อง “ ขั้นตอนการออกเเบบและผลิ ตสื่ อโฆษณา
ออนไลน์ ของร้ านไทยยงวัสดุ ก่อสร้ าง โดย บริ ษทั เทเลอินโฟ มี เดี ย กําจัด (มหาชน) ปี พ.ศ.2561 ”
มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาการออกแบบสื่ อ โฆษณาออนไลน์ ข อง บริ ษ ัท เทเลอิ น โฟมี เดี ย กํา จัด
(มหาชน) คื อ การรั บ บรี ฟ จากฝ่ ายขาย (Account Executive) มาออกแบบและผลิ ต สื่ อ โฆษณา
ออนไลน์ รวมถึงได้เรี ยนรู ้ข้นั ตอนการผลิตสื่ อโฆษณาออนไลน์ที่เป็ นในรู ปแบบของเว็บไซต์
บริ ษ ัท เทเลอิ น โฟ มี เดี ย จํา กัด (มหาชน) เป็ นเจ้า ของสมุ ด หน้ า เหลื อ ง Thailand
YellowPages แต่ปัจจุบนั ได้ยกเลิกการจัดพิมพ์มาเป็ นรู ปแบบออนไลน์ จากการที่ได้ไปปฎิบตั ิงานสห
กิจศึกษาที่ บริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จํากัด (มหาชน) ผูจ้ ดั ทําได้ปฏิบตั ิงานแผนก ออนไลน์มีเดียเซลล์
(Online Media -Sales) ตํา แหน่ ง กราฟิ กดี ไ ซเนอร์ (Graphic Designer) รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ การ
ออกแบบแบนเนอร์ เว็บไซต์ และลายนํ้าใช้กบั แคตตาล็อกออนไลน์ของสิ นค้า คิ ดรู ปแบบงานตาม
ความพึงพอใจของลูกค้า
ผลจากการปฎิบตั ิงานจริ งในรู ปแแบบของกราฟิ กดีไซเนอร์ ปั ญหาที่พบ คือ ใช้เวลาใน
การออกแบบชิ้นงานนานเกินไป เพราะขาดประสบการณ์ทาํ งานจริ ง จึงได้ปรับปรุ งการทํางาน
ออกแบบให้เร็ วขึ้นกว่าปกติ
สิ่ งที่ ไ ด้ รั บ จากการปฏิ บ ั ติ ง านนั้ นได้ ป ระโยชน์ ดั ง นี้ 1.ได้ ป ฏิ บั ติ ง านจริ งใน
รู ปแบบกราฟิ กดี ไซเนอร์ (GraphicDesigner) 2.ได้รับคําแนะนําในการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าจาก
บุ ค ลากรที่ เชี่ ย วชาญ 3.ได้ ป ระสบการณ์ ตรงด้ า นการทํา งานร่ ว มกั น กั บ ผู ้อื่ น ภายในองค์ ก ร
คําสํ าคัญ : สื่ อโฆษณาออนไลน์ , การออกแบบ
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Abstract
The study investigates the process of advertising media production of Teleinfo Media
Public Company Ltd. It aims to study the media production of the company in order to design
proper online advertising content. The student was assigned to work in the department of online
media sales as a graphic designer. Main responsibility was to design banner for website and
initiate project according to the customer’s orders. The results found that there is time consuming
due to the limitation of working knowledge and understanding. Therefore ,the specific knowledge
for this work is very important. Student can learn more about working as a team and problem
solving that are very helpful for future career.
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