ค

ชื่ อรายงาน

: ขั้นตอนการถ่ายภาพสิ นค้าเพื่อการโฆษณา ของผลิตภัณฑ์ โปรวิชนั่ และ
ดัชเชส โดยบริ ษทั เอ้าท์เลท108 จากัด ปี พ.ศ. 2561

ชื่ อนักศึกษา

: นางสาววีรวรรณ คุณสุ ทธิ์
นางสาวดารุ ณี

ประจวบโชค

อาจารย์ทปี่ รึกษา

: อาจารย์เอกสิ ทธิ์ อวยชัยวัฒน์

ระดับการศึกษา

: ปริ ญญาตรี

ภาควิชา

: การโฆษณา

คณะ

: นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปี การศึกษา

: 3/2560
บทคัดย่อ

รายงานการปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึกษาเรื่ อง “ขั้นตอนการถ่ายภาพผลิ ตภัณฑ์เพื่อการโฆษณา
ของผลิ ต ภัณ ฑ์ โปรวิ ชั่ น และ ดัช เชส โดยบริ ษัท เอ้า ท์ เ ลท108 จ ากัด ปี พ.ศ. 2561” โดยมี
วัตถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่ อศึ ก ษาขั้นตอนการถ่ า ยภาพผลิ ตภัณฑ์เพื่อการโฆษณา บริ ษ ทั เอ้าท์เลท108 จากัด
ประกอบด้วยการทางานโฆษณา
2. เพื่อศึกษาวิธี การออกแบบโฆษณาโดยใช้โปรแกรม โฟรโต้ชอปรับบรี ฟจากหัวหน้า
กราฟฟิ ก และยังได้เรี ยนรู ้ข้ นั ตอนในการทางานของ กราฟฟิ ก ในด้านต่างๆ
ผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานในแผนก กราฟฟิ ก ตาแหน่ ง ผูช้ ่ วย กราฟฟิ ก โดยมี
หน้าที่รับผิดชอบหลักเกี่ ยวกับการถ่ายภาพสิ นค้าเพื่อนาภาพมา ไดคัท และ รี ทชั รู ปสิ นค้า จัดวาง
องค์ประกอบของรู ปภาพให้เหมาะสมและสวยงามตามแบบที่บริ ษทั ต้องการให้ลูกค้าใจง่าย
ผลจากการศึกษา ตลอดระยะเวลาของการปฏิ บตั ิงานสหกิจศึกษาเป็ นเวลา 16 สัปดาห์น้ นั
นอกจากจะได้ประโยชน์และประสบการณ์ น้ นั ยังได้ฝึกพัฒนาการด้านทักษะในทางวิชาชี พตาม
สภาพจริ ง เช่น เครื่ องมือในการทางาน กล้องถ่ายภาพ เทคนิคในการแต่งภาพ ได้ฝึกได้เรี ยนรู ้งานใน
ด้า นที่ ไ ม่ เ คยรู ้ ม าก่ อ น การอยู่ ร่ ว มกัน กับ เพื่ อ นร่ ว มงานในการท างานกัน เป็ นที ม ท าให้ เ รามี
ประสบการณ์ และพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ การทางานอย่างมืออาชีพในอนาคตได้
คำสำคัญ : โฆษณำ / ถ่ำยภำพ
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Abstract
This cooperative report entitled “ Photography Procedures for Advertising at Outlet 108
company L+d., aims to study the working procedures of photography and learn the advertising
design with the use of Photoshop. The student was assigned to work in the department of Graphic
Design as a graphic designer assistant and had responsibilities to take photo of the product, retouch
and put a proper layout according to the customers’ instructions. The results found that all the
equipment for this of work is crucial and students are able to learn more how to operate it correctly
in order to satisfy the customers.
Keywords : Advertising and Take photo
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