ชื่ อโครงงาน

: การผลิตสื่ อเพื่อการสื่ อสารภายในองค์กรผ่านทางระบบออนไลน์
ของบริ ษทั คิง เพาเวอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด

ชื่ อนักศึกษา

: นายวสุ ธร สุ ดดี

อาจารย์ทปี่ รึกษา : อาจารย์สมเกียรติ ศรี เพ็ชร
ระดับการศึกษา : ปริ ญญาตรี
ภาควิชา

: สื่ อดิจิทลั

คณะ

: นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ ปี การศึกษา
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บทคัดย่ อ
รายงานการปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษาเรื่ อง “ การผลิตสื่ อเพื่อการสื่ อสารภายในองค์กรผ่านทาง
ระบบออนไลน์ของบริ ษทั คิง เพาเวอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
ผลิตสื่ อสาหรับการสื่ อสารภายในองค์กรผ่านทางระบบออนไลน์ของบริ ษทั ผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมาย
ให้ปฎิบตั ิงานในตาแหน่งออกแบบและผลิตสื่ อ
ผลการปฏิบตั ิงานพบว่ามีการผลิตสาหรับสื่ อสารภายในองค์กรทั้งสิ้ น 2 รู ปแบบ 1.อินโฟ
กราฟิ ก 2.อาร์ตเวิร์ค โดยแต่ละสื่ อประกอบด้วย 3 ขั้นตอนได้แก่
1.ขั้นตอนก่อนการผลิต รับข้อมูลของชิ้นงานจากสถานประกอบการทาความเข้าใจในรายละเอียด
ของชิ้นงานฟังข้อมูลเพิม่ เติมจากทีมงานภายในองค์กรเพื่อเจาะลึกถึงความต้องการ
2.ขั้นตอนระหว่างผลิต ลงมือสร้างชิ้นงานตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้และตรงตามความต้องการ
3.ขั้นตอนหลัง การผลิ ต ส่ ง ชิ้ นงานให้ก ับ ทางที ม งานภายในสถานประกอบการเพื่ อ ตวรจสอบ
ปรับแก้ไขและทาการเผยแพร่ ผา่ นทางระบบออนไลน์ของบริ ษทั คิง เพาเวอร์
สรุ ปได้ว่าการสื่ อสารมี ความสาคัญ การออกแบบและผลิ ตสื่ อจึงเกิ ดขึ้ นเพื่อขยายสารให้
เข้าถึงบุคลากรทาให้การสื่ อสารมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
คาสาคัญ : การออกแบบ,การผลิตสื่ อ,การสื่ อสารภายในองค์กร
ผูต้ รวจ
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Abstracts
This cooperative study examines the media production for online internal
communication of King Power International Company Ltd. It has the objective to learn steps of
online media production

The student was assigned to work as media designer. The results found that there are
two patterns of internal communication media , which are infographic and artworks. Each of them
has three working procedures. (1) Before Production Process that is the clarification of content
from the team. (2) Production Process , which is the production according to the needs From
customers , and (3) After Production Process that is the delivery of work for verification , revision
and publication.
This study concluded the communication is very important for media production and
needs to deliver correctly to all the audiences.
Keywords: design , media Production and internal Communication.

