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บทคัดย่ อ
รายงานการปฏิ บ ัติ ก ารสหกิ จ ศึ ก ษาเรื่ อ ง “ ขั้น ตอนการออกแบบและผลิ ต สื่ อ
โฆษณาออนไลน์ ใ ห้ ก ับ บริ ษ ัท อุ ต สาหกรรมเหล็ ก ซุ ป เปอร์ ส ตี ล (ประเทศไทย) จ ากัด โดยมี
วัตถุ ประสงค์ดงั นี้ 1. เพื่อศึกษาขั้นตอนในการผลิ ตสื่ อโฆษณาในรู ปแบบของเว็บไซต์ของบริ ษทั
เทเลอิ นโฟมี เดี ย จากัด(มหาชน) 2.เพื่อเรี ยนรู ้ ข้ นั ตอนต่างๆในการผลิ ตสื่ อโฆษณาออนไลน์ของ
บริ ษทั เทเลอินโฟมีเดีย จากัด(มหาชน)
บริษัท เทเลอินโฟมีเดีย จากัด(มหาชน) เป็ นบริ ษทั ที่ผลิตสื่ อโฆษณาออนไลน์ให้กบั สิ นค้า
ประเภท B2B ในรู ปแบบของเว็บไซต์ การที่ได้ไปสหกิจศึกษาในครั้งนี้ ที่ บริ ษทั เทเลอินโฟมีเดี ย
จากัด(มหาชน) ผูจ้ ดั ทาได้ปฏิ บตั ิงานในแผนก online media sale ตาแหน่ ง กราฟิ ก ดีไซน์ โดยมี
หน้าที่ในการเขียน Content ในการโฆษณาสิ นค้ารวมถึงบริ การบนเว็บไซต์ การออกแบบ Banner
Website และ Catalog สิ นค้า online เพื่อตอบสนองให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า
สิ่ งที่ได้พบเจอและเรี ยนรู ้ ตลอดระยะเวลาการปฏิ บตั ิ งานสหกิ จ เช่ น ปั ญหาองค์ประกอบ
ของรู ปภาพที่ลูกค้าต้องการให้ใช้ทาแบนเนอร์ โดยมีวิธีในการแก้ไขปั ญหาโดยการครอปรู ปภาพ
เพื่อให้จดั องค์ประกอบในภาพให้อยูใ่ นตาแหน่งที่เหมาะสมแก่การนาไปใช้ทาแบรน์เนอร์
สิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้เพิ่มเติมจากการทาหน้าที่เป็ น กราฟิ ก ดีไซน์ นั้นคือ 1.เรื่ องของเทคนิ คในการ
จัดรู ปแบบตัวอักษรให้มีความโดดเด่น ชัดเจนและสามารถอ่านได้สะดวก 2.การเป็ นกราฟิ ก ดีไซน์
เทคนิ คมีส่วนสาคัญในการทางานแต่ก็ควรที่จะค้นหาไอเดี ยใหม่ๆอยู่เสมอควบคู่ไปกับเทคนิ คใน
การผลิตชิ้นงาน เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานออกมาให้ดีที่สุด
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Abstract
This cooperative report stuies the online multimedia procedures of Super Steel (Thailand)
Company Ltd., by teleinfomedia Company Ltd. It has objectives to study the online content
production and comprehend the workflow of advertising media of the company.
The student has assigned to work as the graphic designer in the department Online
Marketing Sale by have responsibilities to write content for marketing and product, and desing
Banner, Website and Catalog of the online products. The study found that there is a need to
understand the custumers’ needs and generate the frame for online products. The student can
learn more how to be better graphic designer and have new ideas to improve the online content
quality.
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