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บทคัดย่ อ
รายงานนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาตามหลักสู ตรในการปฏิ บตั ิงานโครงงานสหกิ จศึกษา ประจา
ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2559 ระดับปริ ญญาตรี จากการฝึ กปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาในหัวข้อขั้นตอนการ
คิดคาแร็ คเตอร์และออกเเบบสติ๊กเกอร์ ไลน์โดยใช้โปรเเกรม Adobe illustrator โดยมีวตั ถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาวิธีการคิดคาแร็ คเตอร์และผลิต Sticker Line แบบ Creator Market
2. เพื่อศึกษากระบวนการทางานของตาแหน่ง Creative ของบริ ษทั ไอดิจิ จากัด ในเครื อของ
บริ ษทั ดับบลิว พี ครี เอชัน่ กรุ๊ ปจากัด
ซึ่งบริ ษทั ไอดิจิ จากัด ดาเนินธุ รกิจให้บริ การด้านสื่ อโฆษณาออนไลน์และด้านการตลาด
ผลจากการศึกษาและสิ่ งที่ได้รับจากการปฏิบตั ิงาน
- ได้ทราบถึงขั้นตอนกระบวนการทางานในตาแหน่ง Creative จากการได้ลองปฏิบตั ิจริ ง
- ได้เรี ยนรู ้ข้ นั ตอนการผลิตสติ๊กเกอร์ ไลน์แบบ Creator Market จากการปฏิบตั ิงานจริ ง เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาการทางานในอนาคต
- ได้พฒั นาทักษะและแนวคิดของตนเองและเพื่อเป็ นการแบ่งเบาภาระงานและสร้างประโยชน์ให้แก่
องค์กร
- ได้เรี ยนรู ้การใช้ชีวติ ในการทางานจริ ง และรู ้จกั มิตรภาพฉันท์พี่นอ้ งที่ได้จากการทางาน
จากการที่ได้ฝึกปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา 14 สัปดาห์น้ ี นอกจากจะได้พฒั นา
ทักษะทางวิชาชี พ แล้ว ยังได้พฒั นาทัก ษะการปฏิ บตั ิงานตามสภาพจริ งและได้บูรณาการองค์ความรู ้ จาก
การศึกษาเข้ากับการทางานในสถานประกอบการอี กด้วย ซึ่ งเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมก่อนก้าวเข้าสู่ การ
ทางานอย่างมืออาชีพต่อไปในอนาคต
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Abstract
This report is a part of co-operative education of a bachelor degree in the 3rd semester
of academic year 2559. It is entitled “Thinking and creating line stickers using Adobe Illustrator”
the objectives are:
1. To study on how to think and produce Line stickers in a creator market
2. To study the work process of a creative role in iDigi company, an affiliated company of
WP Creation group company limited, which is an advertisement and marketing agency.
The results found that
Working process in a creative role from the actual work. Understand a process of
producing Line stickers in a creator market. Able to develop skill and mindset to help to
contribute work within an organization. Understand a real life of work as well as friendship
among colleges
Upon the completion of the program, it has not only helped to develop working skills
learned from an actual work, but also helped to develop a thinking process as well as integrate
in-class knowledge to the work. This is a very important step as a preparation before entering
into a professional career in the near future.
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