ค

ชื่ อโครงงาน

:

กระบวนการผลิตสื่อโฆษณาของเกม Character GO

ชื่ อนักศึกษา

:

นายธนภัทร ครุ เวชรัตน์

อาจารย์ ทปี่ รึกษา

:

นายเอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์

ระดับการศึกษา

:

ปริ ญญาตรี

ภาควิชา

:

โฆษณา

คณะ

:

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ ปี การศึกษา

: 3 /2560

บทคัดย่ อ
รายงานการปฏิบตั ิงานสหกิ จศึกษาเรื่ อ ง “กระบวนการผลิตสื่ อ โฆษณาของเกม Character
GO” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนการสร้างสรรค์งานโฆษณาของแอปพลิเคชัน Character
GO ในบริ ษทั โอ เวีย ทรี จํากัด
บริ ษทั โอ เวีย ทรี จํากัด ในปั จจุบนั ประกอบธุรกิจด้านการผลิตสื่ อโฆษณาออนไลน์ และ
ช่อ งทางการสื่ อ สาร จากการที่ไ ด้ไป ปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึกษา บริ ษทั โอ เวีย ทรี จํากัด นั้นผูจ้ ดั ทํา
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานในแผนก Creative ตําแหน่ ง Graphic Designโดยมีหน้าที่รับผิดชอบ
หลักเกี่ยวกับการทําภาพประกอบการโฆษณา การตัดต่อสื่อโฆษณาออนไลน์ และ การวางแผนงาน
ผลจากการศึ ก ษาและสิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ จากการปฏิ บ ั ติ ง านนั้ น ทํา ให้ ไ ด้ ป ระโยชน์ แ ละ
ประสบการณ์ ดังนี้ 1.ได้ปฏิบตั ิงานจริ งในรู ปแบบการคิดสร้างสรรค์แนวครี เอทีฟ กับบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญ ทั้งมีฝีมือ และ ความรู ้ ทําให้ได้รับการสัง่ สอนแบบเฉพาะตัวที่สามารถนําไปปรับใช้
ในชีวติ ประจําวันได้ 2.ได้มีไหวพริ บในการแก้ไขปั ญหาในเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดีมากขึ้น 3.การ
ได้ทาํ งานร่ วมกันกับคนอื่นภายในแผนกต่างๆในองค์กร สร้างความสามัคคี แล้วมีสัมพันธ์อนั ดีต่อ
เพือ่ นร่ วมงาน ทําให้เราได้รับประสบการณ์ และข้อคิดที่จะนําไปใช้ในวันข้างหน้า
การสร้างสรรค์ และการแสวงหาถือเป็ นทักษะสําคัญที่จะทําให้บุคคลในสายงาน Creative
นั้นสามารถผลิ ตผลงานออกมาได้ เพราะ Creative ไม่ใช่เพียงบุคคลที่นั่งคิดงานหน้าคอม แต่เป็ น
บุคคลสามารถตกผลึกความคิดจากประสบการณ์ที่สงั่ สมออกมาเป็ นชิ้นงานให้ประจักษ์ได้
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Abstract
This report studies the process of marketing media of character GO, as a game,
Production. It has an objective to study process and production procedures of Ovia Three
Company Ltd., which Include advertising and media production.
The results found that the creative idea is Important to working Experiences. Student can
learn more how to resolve the problems occurred work and develop many workings skills.
The creativity is then necessary in this business line in order to satisfy customer and get
tasks done successfully
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