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บทคัดย่อ
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ส หกิ จ ในหั ว ข้ อ ขั้ น ตอนการท าสื่ อ น าเสนอวิ ดี โ อผ่ า นสื่ อ ออนไลน์
ประเภทเฟคบุ๊ คของบริษัท ฟิ วเจอร์เทค อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จากัด มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึก ษา
ขั้นตอนการออกแบบและสร้างสรรค์โฆษณาสินค้าผ่านการนาเสนอวีดีโอ (Video Presentation)
และ 2) เพื่อศึกษาเทคนิคการตัดต่อการจัดวางส่วนประกอบ (Composition) ด้วยโปรแกรม Adobe
Premiere Pro โดยผู้ศึกษาใช้วิธีการลงมือปฏิบัติงานจริงในตาแหน่ง นักออกแบบกราฟฟิก (Graphic
Design) ร่ ว มกั บ พนัก งานของ บริ ษั ท ฟิ วเจอร์ เ ทค อิน เตอร์ ม าร์ เ ก็ ต ติ้ ง จ ากั ด ตั้ ง แต่ วั นที่ 16
พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560
ผลของการศึกษาที่ได้รับหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีดังนี้
1. ได้เรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบและสร้างสรรค์โฆษณาสินค้าอย่างมืออาชีพเพื่อช่วย
ในการส่งเสริมการขายมากยิ่งขึ้น เช่น การทาโปสเตอร์ และการจัดทาการนาเสนอผ่านวีดีโอ (Video
Presentation) เป็นต้น
2. ได้เรียนรู้หลักเทคนิคการตัดต่อและการจัดวางส่วนประกอบ (Composition) ด้วย
โปรแกรม Adobe Photoshop, Illustrator CC และ Adobe Premiere Pro ขั้นสูงได้เป็นอย่างดีน
โดยมีข้อเสนอแนะแนวทางการฝึกปฏิบัติในครั้งนี้คือ การทางานในลักษณะงานที่มี
หลายชิ้นส่วน ควรที่จะมีการบันทึก (Save) งานให้เป็นประจาทุกขั้นตอน เพราะไฟล์งานส่วนมาก
จะมีขนาดใหญ่และในขณะที่เราทางานก็จะต้องตกแต่งเพิ่มเติมซึ่งเป็นงานที่ละเอียด อาจทาให้ไม่
สามารถจดจาได้ว่ามีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมงานตรงจุดไหนไปบ้าง เป็นต้น
คำสำคัญ: การตัดต่อ, สื่อโฆษณาวีดีโอ, เครือข่ายสังคมออนไลน์
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Abstract
Co-operative Education topic is “Advertisement video online media process through
facebook of Futuretech Intermarketing Co.,Ltd”. The purpose the topic 1) to study the process
and design advertising through Video Presentation and 2) to set composition by using the
program Adobe Premiere Pro CS, which educator actual action in Graphic Design together with
the staff in Futuretech Intermarketing Co., Ltd., since 16 May 2017 until 18 August 2017.
The result of education that gets after co-operative can see by this following.
1. To learn the step of creative and creation to be the professional advertisement for
helping support selling more and more such as making poster and making video presentation.
2. Gain technical of editing and arrange the composition by using Adobe Photoshop,
illustrator CC and Adobe Premiere Pro professionally.
The suggestion for advertisement design work is to save file in every process of
multi-part job, because almost of files use large space, have many details and editing while
working. All of reason can increase chance to forget what we have adapted in each point.
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