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รายงานการปฏิบตั ิสหกิจศึกษาในเรื่ อง”ขั้นตอนการออกแบบและผลิตสื่ อโฆษณาออนไลน์
ของห้างหุ ้นส่ วนจ ากัด เชี ยงใหม่ เอส โอ พี” โดยใช้โปรแกรม adobe Photoshop และ adobe
illustrator ในการออกแบบแบนเนอร์ และ แคตตาล็อ ตสิ นค้า ของห้างหุ ้นส่ วนจากัด เอส โอ พี
ประกอบไปด้วยการรับบรี ฟจาก ฝ่ ายขาย การออกแบบงานโฆษณาและผลิตสื่ อโฆษณาออนไลน์
โดยใช้ความคิดสร้ างสรรค์ออกแบบงานตามที่ไ ด้รับบรี ฟ โดยมี ว ตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1.เพื่อ ศึกษา
กระบวนการออกแบบ แบนเนอร์ , แคตตาล็อกสินค้า “ ห้างหุน้ ส่ วนจากัด เชียงใหม่ เอส โอ พี ” 2.
เพือ่ หาความรู ้ ทักษะในการใช้ adobe Photoshop , adobe illustrator จากมืออาชีพ
บริ ษทั เทเลอินโฟมิ เดีย จากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ าเนิ นการจัดทาสมุดหน้าเหลือง Thailand
YellowPages อย่างเป็ นทางการมาตั้งแต่ปี 2534 ด้วยความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาสื่ อธุรกรรมทุก และได้
ยกเลิ ก รู ปแบบสมุ ด เล่ ม หนารู ปแบบเก่ า ออกไป หั น มาท าออนไลน์ โ ดยการปรั บ เป็ น
www.yellowpages.co.th ที่เข้าใจความต้องการของแต่ละธุรกิจได้อย่างดี ผูจ้ ดั ทาได้มอบหมายให้
ปฏิบตั ิงานในแผนก Online Media Sale ตาแหน่ง Graphic Designer โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การออกแบบ แคตตาล็อกสินค้า , แบนเนอร์ หน้าเว็บไซต์ของลูกค้า มาจัดวางองค์ประกอบชิ้นงาน
ปรับภาพสินค้า ไดคัทภาพสินค้า และออกแบบให้ชิ้นงานตอบโจท์ยลูกค้าที่สุด
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Abstract
This cooperative report focuses on the study of online advertising production of
Chaingmai SOP Company with the help of adobe photoshop and adobe illustrator for banner and
catalog designs. Obgeetives are to study the working procedures and enhance knowledge for
banner and catalog designs by using adobe photoshop and adobe illustrator from professionals.
The student was assigned to work as a graphic designer in to design banner, layout the content
and correct images to satisfy the wecds from customers.
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