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บทคัดย่อ

การจัดทาโครงงานสหกิ จศึ กษาเรื่ อง “ขั้นตอนการออกแบบกราฟิ กโดยใช้โปรแกรม Adobe
Photoshop โดยบริ ษทั Outlet 108 จากัดปี 2018” โดยมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้
1. เพื่ อศึ ก ษาขั้นตอนการออกแบบกราฟิ กสื่ อออนไลน์ สื่ อโฆษณาเพื่ อลงสื่ อออนไลน์ ของ
บริ ษทั Outlet 108 จากัด
2. เพื่อศึกษาเทคนิคการทาภาพกราฟิ กจากโปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop
ผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายให้ปฏิ บตั ิ งานในแผนก กราฟิ ก ตาแหน่ ง ผูช้ ่ วยกราฟิ ก โดยมี หน้าที่
รั บ ผิดชอบหลัก เกี่ ย วกับ การออกแบบกราฟิ กและตกแต่ ง ภาพ จัดวางองค์ป ระกอบของรู ป ภาพให้
เหมาะสมและสวยงามตามแบบที่บริ ษทั ต้องการให้ลูกค้าเข้าใจ
ผลจากการศึกษา ตลอดระยะเวลาของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเป็ นเวลา 16 สัปดาห์น้ นั ได้ฝึก
พัฒนาการด้านทักษะในทางวิชาชี พตามสภาพจริ ง เช่น เครื่ องมือในการทางาน เทคนิ คต่างๆ ได้ฝึกได้
เรี ยนรู ้ งานในด้านที่ไม่เคยรู ้ มาก่ อน การอยู่ร่วมกันกับเพื่อนร่ วมงานในการทางานเป้ นทีม ทาให้เรามี
ประสบการณ์ และพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ การทางานอย่างมืออาชีพในอนาคต
จากการไปฝึ กสหกิจศึกษาได้ฝึกความสามารถในการแก้ปัญหาทาให้เกิดความรอบคอบกับทุก
สถานการณ์ เพราะทางานในสถานที่จริ งทุกอย่างต้องถูกต้องและเป็ นระบบระเบียบ
คำสำคัญ : กรำฟิ ก / ออกแบบ / ผลิตภัณฑ์ / สื่อออนไลน์
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Abstract
This study examines the Graphic Design Process of Adobe Photoshop at Outlet 108 Company
L+d., aiming to study the design process of the company’s online content, and to comprehend
infographic technique by uses of Adobe Illustrator and Adobe Photoshop. The student was assigned to
work in the department of graphic design as an graphic designer assistant. Responsibilities were to do
design graphic and arrange the layout to meet with the demands from customers. The study Found that
all working tools are crucial to get the tasks done and student could Learn sore more Knowledge,
working as a team and have readiness for future career.
Keywords : Graphic , Design and Online media

Approved by
………………………..

