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บทคัดย่ อ

รายงานการปฏิ บ ัติ ก ารสหกิ จศึ ก ษาเรื่ อ ง ขั้น ตอนการออกแบบโปสเตอร์ และ
(VTR)เพือ่ โปโมทรายการเล่นใหญ่จดั ใหญ่ บริ ษทั ์ ทีวี จํากัดโดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อ ศึกษาขั้นตอนในการผลิ ตสื่ อ โฆษณาในรู ป แบบของโปสเตอร์ และเพื่อ โปรโมท
รายการเล่นใหญ่จดั ใหญ่ของบริ ษทั ไบรท์ ทีวี จํากัด
2.เพื่อเรี ยนรู ้ข้ นั ตอนต่างๆในการผลิตสื่ อโทรทัศน์และโฆษณาออนไลน์ของ บริ ษทั ไบรท์
ทีวี จํากัด(มหาชน)
บริ ษทั ไบรท์ ทีวี จํากัดเป็ นบริ ษทั ที่ผลิตสื่ อรายการโทรทัศน์และโฆษณาออนไลน์ให้กับ
รายการเล่ น ใหญ่ จ ัด ใหญ่ การที่ ไ ด้ส หกิ จ ศึ ก ษาในครั้ งนี้ ที่ บ ริ ษ ัท ไบรท์ ที วี จํา กัด ผู ้จ ัด ทํา ได้
ปฏิบตั ิงานในแผนก การตัดต่อตําแหน่ง กราฟิ ก ดีไซน์และ ตัดต่อโดยมีหน้าที่ในการตัดต่อรายการ
และทําโปสเตอร์รายการ และขั้นเบรกรายการผ่านช่องทางออนไลน์ และโทรทัศน์เพื่อตอบสนอง
ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของรายการเล่นใหญ่จดั ใหญ่
สิ่งที่ได้พบเจอและเรี ยนรู ้ตลอดระยะเวลาการปฏิบตั ิงานสหกิจ เช่น วิธีการตัดต่อโปรโมท
รายการวิธี ที่ ส ามารถทําให้ผ ลิ ต งาน ได้ร วดเร็ ว และถู ก ต้อ งโดยการนํา (Wording)ที่ ไ ด้รั บ จาก
(Creative) มาหาช่วงคําตอบและคําถามที่อยูใ่ นเทปและนํามาใช้ในการโปรโมทรายการ
สิ่ งที่ไ ด้เรี ยนรู ้เพิ่มเติมจากการทําหน้าที่เป็ น กราฟิ ก ดีไซน์ และ ตัดต่อนั้นคือ 1.เรื่ องของ
เทคนิ คในการทํางาน เช่นการวางตําแหน่งตัวอักษรขนาดเพือ่ ให้มีความโดดเด่นและการใช้สีเพือ่ ให้
เพิ่ม ความน่ าสนใจ2.การตัดรายการ เทคนิ คมี ส่ว นสําคัญ ในการทํางานให้รวดเร็ วขึ้น แต่ การหา
วิธีการนําเสนอเรื่ องราวผ่าน (Insert) ไม่วา่ จะเป็ นภาพและเสียงคลิปวีดีโอก็สาํ คัญ
คําสํ าคัญ: / งานโปรโมท / การออกแบบ
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Abstract

This cooperative report intends to investigate the poster production procedures to
promote Len-Yai Tv program of Bright Tv Company LTD.The objectives' are to study the
advertising media production and comprehend the production processes of the company. The
student was assigned to work as a graphic designer with responsibilities to edit and design posters
of this TV program. It found that the production with the help if Wording and Creative techniques
can enhance more accuracy of works it especially during the Q&A session and production. The
student can learn more how to design and edit contents of work such as layout and coloring
techniques.
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