สารบัญ
หน้า
จดหมายนาส่ งรายงาน………………………………………..………………………………...……… ก
กิตติกรรมประกาศ………………………………………….……………………………………....…. ข
บทคัดย่อ……………………………...…………………….……………………….………………… ค
Abstract………………………………………………………………………………………..………. ง

บทที่ 1 บทนา
1.1ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา……………………………………………........... 1
1.2วัตถุประสงค์………………………………………………………………………………. 2
1.3ขอบเขตของรายงาน…………………………………………………………….………… 2
1.4ประโยชน์ที่ได้รับ…………………………………………………………………………. 2
บทที่ 2 การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1แนวคิดด้านการออกแบบกราฟิ ก………………………………………………………...... 3
2.2แนวคิดด้านการวางแผนการออกแบบกราฟิ ก………………………………………........... 8
บทที่ 3 รายละเอียดการปฎิบตั ิงาน
3.1ชื่อและที่ต้ งั ของสถานประกอบการ……………………………………............................ 10
3.2ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์การให้บริ การหลักขององค์กรณ์ ………..................... 12
3.3รู ปแบบการจัดองค์กรและการบริ หารขององค์กรบริ ษทั …………………………............ 16
3.4ตาแหน่งและลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย………………………………........ 17
3.5ชื่อและตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา……………………………............................ 17
3.6ระยะเวลาที่ปฎิบตั ิงาน………………………………………………................................ 17
3.7ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน………………………………………………………….... 18
3.8อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้……………………………………………………………….. 20

บทที่ 4 ผลการปฏิบตั ิงานตามโครงการ
4.1 ขั้นตอนก่อนการทาออกแบบสื่ อออนไลน์เพื่อลงโฆษณา………………………….......... 21
4.2 ขั้นตอนระหว่างการผลิตภาพเพื่อการทาสื่ อโฆษณาออนไลน์……………………........... 22
4.3 ขั้นตอนการเริ่ มออกแบบสื่ อโฆษณา…………………………………………………..... 22
4.4 ขั้นตอนการออกแบบโดยใช้โปรแกรม Photoshop………………………………............ 24
บทที่ 5 สรุ ปผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา……............................................................................ 31
5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบตั ิงานสหกจิศึกษา……………………………………………....... 31
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผจู ้ ดั ทา

สารบัญตาราง
เรื่ อง

หน้า

ตารางที่ 3.7.1 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานสาหรับรายงานการปฏิบตั ิงานของสหิ จศึกษา................. 18
ตารางที่ 3.7.2 การเขียนขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานสาหรับการจัดทารายงานสหกิจศึกษา............... 19

สารบัญรู ปภาพ
เรื่ อง

หน้า

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั เอาท์เล็ท 108 จากัด.................................................................. 10
รู ปที่ 3.2 แผนที่ บริ ษทั เอาท์เล็ท 108 จากัด........................................................................................... 11
รู ปที่ 3.2 บริ ษทั ที่ปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษา บริ ษทั เอาท์เล็ท 108 จากัด.................................................... 11
รู ปภาพที่ 3.3 ช่องทางการติดต่อผ่านแฟนเพจ Facebook...................................................................... 12
รู ปที่ 3.4 ตราสัญลักษณ์ (Logo) Duchess.............................................................................................. 13
รู ปที่ 3.5 รู ปสิ นค้าตัวอย่าง ของแบรน์ Duchess บริ ษทั เอาท์เล็ท 108 จากัด........................................ 14
รู ปที่ 3.6 ตราสัญลักษณ์ (Logo) Provision............................................................................................ 15
รู ปที่ 3.7 รู ปสิ นค้าตัวอย่าง ของแบรน์ Provision บริ ษทั เอาท์เล็ท 108 จากัด........................................ 15
รู ปที่ 3.8 พนักงานที่ปรึ กษา................................................................................................................... 17
รู ปที่ 4.1 พนักงานที่ปรึ กษา ทาการบรี ฟงาน และให้ดูคอนเซ็ปต์.......................................................... 21
รู ปที่ 4.2 ค้นหาภาพที่เหมาะกับการจัดองค์ประกอบ............................................................................. 23
รู ปที่ 4.3 รู ปภาพกวาง เป็ นองค์ประกอบในภาพนาไปสร้างผลงาน...................................................... 23
รู ปที่ 4.4 การเลือกขนานของงาน ให้เป็ น Pixels เพื่อให้ได้คุณภาพรู ปที่คมชัด..................................... 24
รู ปที่ 4.5 การเปิ ดหน้ากระดาษ เพื่อสร้างผลงาน.................................................................................... 25
รู ปที่ 4.6 ลากภาพลงในโปรแกรมที่เปิ ดเตรี ยมไว้.................................................................................. 25
รู ปที่ 4.7 ภาพพื้นหลังในการสร้างผลงานผลิตภัณฑ์ทีวี ของ Provision................................................ 26
รู ปที่ 4.8 ใส่ แสงให้ดูแตกต่างเพื่อการโฆษณา ผลิตภัณฑ์ Provision..................................................... 26
รู ปที่ 4.9 นาภาพกวางให้เข้ากับบรรยากาศป่ า....................................................................................... 27
รู ปที่ 4.10 นาภาพผลิตภัณฑ์ มาไว้ตรงกลาง ให้เป็ นจุดเด่น เพื่อนาเสนอสิ นค้า ให้เกิดความน่ามอง..... 27

รู ปที่ 4.11 นาข้อมูลที่เป็ นจริ งมาโฆษณา สร้างเงาให้ดูเด่นขึ้น.............................................................. 28
รู ปที่ 4.12 รู ปภาพผลงานกราฟิ ก ทีวรี ุ่ น LT-55G6 Provision............................................................... 28
รู ปที่ 4.13 บันทึกรู ปภาพ....................................................................................................................... 29
รู ปที่ 4.14 ภาพที่พร้อมใช้งาน สามารถลงสื่ อออนไลน์ได้ทนั ที............................................................ 29
รู ปที่ 4.15 รู ปภาพที่ทาการออกแบบ นาลงสื่ อเฟซบุก๊ ........................................................................... 30

