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บทที่ 1 

บทน ำ 

 
1.1   ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

ส่ือโทรทศัน์ ไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม นบัเป็นเคร่ืองมือส าคญัชนิดหน่ึงที่สามารถ

ปรับเปล่ียนทศัน์คติหรือมุมมองท าใหเ้กิดแรงจูงใจอีกทั้งยงัรวมถึงพฤติกรรมในการด ารงชีวติในสงัคม อีก
ทั้งยงัส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกและยงัมีอธิพลต่อการก าหมดการด าเนินชีวติต่างๆและทิศทางในสงัคม ใน

สงัคมไทยในสมยัน้ีไดมี้การพฒันาในรูปแบบต่างๆมากมายอีกทั้งเทคโนโลยกีารผลิตรายการที่มากขึ้น ท าให้
สามารถผลิตรายการไดห้ลายรูปแบบใหผู้ค้นไดเ้ลือกรับชมกนัมากขึ้น ทั้งในการท าข่าวสารต่างๆอีกทั้งเพือ่

สร้างความบนัเทิงและรายการต่างๆอีกมาก ทีมี่การผสมผสานรูปแบบต่างๆมากขึ้น รายการโทรทศัน์ส่วน

ใหญ่จะท าตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นส าคญัเพือ่เป็นการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคซ่ึง
เป็นหวัใจหลกัส่วนใหญ่นั้นจะเนน้ใหค้วามบนัเทิงแก่ผูบ้ริโภคเป็นส่วนมาก และสงเสริมความคิด

สร้างสรรคแ์ก่คนในสงัคม 

ความส าคญัของเคเบิ้ลทีวมีีผลต่อการผลิตรายการโทรทศัน์เป็นอยา่งมากเพราะนอกจากจะเป็นส่ิงที่
เขา้มาใหม่ในสงัคมไทยแลว้ยงัเขา้มาแกปั้ญหาเร่ืองความชดัหรือความละเอียดของการรับสญัญาณเพราะใน

การรับชมส่ือทางโทรทศัน์หรือรายการทางโทรทศัน์นั้นควรมีความรวดเร็วคมชดัและท าใหไ้ดค้วามชดัเจน 

ในการรับชมในเชิงข่าวก็ยงัมีความส าคญัเช่นดว้ยกนัถา้ไดรั้บสญัญาณที่ชดัการท าข่าวหรือการรับ

ขอ้มูลข่าวสารเพือ่น ามาท าเป็นข่าวนั้นก็จะท าใหเ้กิดความชดัเจนตรงประเด็นยิง่ขึ้นและมีประสิทธิภาพใน

การท าข่าวยิง่ขึ้น 

กระบวนการผลิตรายการโทรทศัน์ รายการทรูอินไซด ์(True Inside) ของ บริษทั ทรูวิชัน่ส์ จ  ากดั 

(มหาชน) เป็นรายการข่าวบนัเทิงที่มีความทนัสมยัและออกอากาศสดทุกวนั มีความหลากหลายในช่วงเวลา 

ผูศึ้กษา มีความสนใจในรายการข่าวบนัเทิง ชอบเร่ืองราววงการบนัเทิงมีความอยากรู้อยากเห็นในการติดตาม
ข่าวบนัเทิง และการผลิตรายการที่มีกาออกอากาศสด มนัท าใหเ้กิดความทา้ทายแก่ตวัผูศึ้กษา ท าใหผู้ศ้ึกษา

อยากที่จะมีการเรียนรู้ในการฝึกการปฏิบติังานในรายการดงักล่าว 
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1.2   วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 เพือ่ศึกษากระบวนการผลิตรายการโทรทศัน์ รายการ ทรูอินไซต ์นิว ทูไนท ์( True inside News tonight ) 
 
1.3   ขอบเขตของกำรศึกษำ 

ศึกษากระบวนการผลิตรายการโทรทศัน์ออนไลน์ รายการ “True inside News tonight”ตั้งแต่วนัที่ 
15 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561 โดยศึกษากระบวนการผลิตรายการโทรทศัน์ 

มี 3 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. ขั้นตอนเตรียมการผลิต (PRE-PRODUTION)  

2. ขั้นตอนการผลิต (PRE-PRODUTION)  

3. ขั้นตอนหลงัการผลิต (POST-PRODUTION) 

 
1.4   ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. มีความรู้และความเขา้ใจในกระบวนการผลิตรายการโทรทศัน์ 
2. ได้คน้พบความถนัดในการผลิตรายการโทรทศัน์เพื่อใช้ในการประกอบการตดัสินใจในการ

ท างานในอนาคต 
3. สามารถน าประสบการณ์ในระหวา่งการปฏิบติังานสหกิจมาประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการท างานใน

อนาคต 
 
 
 



บทท่ี 2 

การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

การผลิตรายการโทรทศัน์ (Inside News Tonight) 

เพือ่เผยแพร่ในทางเคเบิ้ลทีวผีา่นทางช่อง True visions SD หมายเลข 38 และ True Inside HD หมายเลข 

113/335ใชแ้นวคิดในการผลิตรายการ ดงัต่อไปน้ี 

1.แนวคิดเก่ียวกบัการผลิตรายการโทรทศัน์ 

2.แนวคิดเก่ียวกบัการเขียนบทรายการโทรทศัน์ 

3.แนวคิดหนา้ที่ของโปรดิวเซอร์ (Producer) 

 

1. แนวคดิเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ 

 อรนุช เลิศจรรยารักษ ์(2539) กล่าวไวว้า่ การผลิตรายการโทรทศัน์มีกระบวนการผลิตที่เก่ียวขอ้งกบั
หลายๆฝ่าย โดยตอ้งท างานร่วมกนัเป็นทีม โดยอาศยัความสามารถและความช านาญเฉพาะดา้นของบุคลากรใน

แต่ละหนา้ที่ โดยทีมงานจะตอ้งรู้หนา้ที่ของตวัเอง เพือ่สามารถผลิตรายการโทรทศัน์ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ดงันั้น

การผลิตรายการโทรทศัน์ มีขั้นตอนการท างาน ดงัน้ี  

การเตรียมการก่อนการผลิตรายการโทรทศัน์ (Pre-Production) 

             การเตรียมการก่อนการผลิตรายการโทรทศัน์เป็นส่ิงที่ส าคญั เพือ่ใหก้ารผลิตรายการเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายที่ตั้ง ถึงการเตรียมการก่อนการผลิตรายการโทรทศัน์สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

 

 

 



1.การวางแนวคิด 

หลงัจากไดรั้บมอบหมายการผลิตรายการมาแลว้ จึงเร่ิมวางแนวความคิดในการผลิตรายการ 

โดยสามารถท าได ้2 วธีิ ดงัน้ี 

1.1 เร่ิมจากความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์จากนั้นก็แปลความคิดใหเ้ป็นจริงเป็นจงัโดยจดังบประมาณและส่ิง
อานวยความสะดวกต่าง ๆ ใหเ้ขา้กบัความคิด 

1.2 พฒันาแนวคิดในการผลิตโดยใชว้ธีิมองขอ้จ ากดัต่างๆ เช่น อุปกรณ์เคร่ืองมือ บุคลากร สถานที ่

ภาวะเศรษฐกิจ และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ จากนั้นจึงคิดวา่จะท ารายการอะไรและท าอยา่งไร 

2. วิเคราะห์เน้ือหาและกลุ่มเป้าหมาย 

2.1 รวบรวมเอกสารและงานวจิยั (Research) 

2.2 วเิคราะห์เน้ือหา เอกสาร รายงานการวจิยัต่าง ๆ ที่ไดร้วบรวมน ามาวเิคราะห์และคดัเลือกเอาเฉพาะที่
เก่ียวขอ้งและจ าเป็นจะตอ้งใชใ้นการเขียนบท 

2.3 ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 

3. ก าหนดจุดเนน้ / จุดประสงค ์

การก าหนดจุดเนน้และจุดประสงคใ์นการผลิตรายการโทรทศัน์ ตอ้งก าหนดวา่มีจุดประสงคใ์นการผลิต

รายการอยา่งไรและควรมีการประชุมร่วมกนัของทีมงาน เพือ่ท  าความเขา้ใจร่วมกนัวา่รายการตอ้งการเนน้ส่ิงใด 
มีจุดประสงคอ์ยา่งไร เพือ่ให้เกิดความชดัเจนในกระบวนการผลิตรายการและใหส้อดคลอ้งกบัความรู้ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

4. ก าหนดรูปแบบและสร้างสรรคร์ายการ 

ก าหนดรูปแบบรายการโทรทศัน์วา่เป็นรูปแบบใด เช่น รูปแบบสารคดี การสมัภาษณ์ บรรยาย ละคร 

ฯลฯ เพือ่ใหก้ารน าเสนอมีความน่าสนใจเหมาะสมกบัเน้ือหารายการ 

5. เขียนบทโทรทศัน์และตรวจสอบความถูกตอ้ง 

บทโทรทศัน์นบัเป็นส่วนส าคญัส่วนหน่ึงของรายการเม่ือไดน้กัเขียนบทผูซ่ึ้งสามารถสร้างสรรคร์ายการ

ออกมาจากแนวคิดเบื้องตน้และวตัถุประสงคข์องรายการไดอ้ยา่งมีศิลปะในการเขียนและการน าเสนอ 



(Presentation) ที่ดีช่วยให้รายการน่าสนใจไปคร่ึงหน่ึงแลว้ บางคร้ังถา้เร่ืองที่จะผลิตเป็นเร่ืองเฉพาะดา้นไม่วา่จะ

เป็นดา้นเทคโนโลยใีหม่ ๆ วทิยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์หรือศาสตร์ใดศาสตร์หน่ึงซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้มูลพเิศษผูผ้ลิต
รายการอาจจะตอ้งจา้งผูมี้ความช านาญในเร่ืองนั้นๆ มาเป็นที่ปรึกษาใหน้กัเขียนบทเพือ่ใหบ้ทโทรทศัน์มีความ

ถูกตอ้งของขอ้มูล 

6. ก าหนดสถานที่ถ่ายท า / ศิลปกรรม / จดัเตรียมอุปกรณ์ 

เป็นขั้นตอนการเตรียมตารางเวลา (Schedule) วา่ตอ้งใชเ้วลาในการถ่ายท าเท่าไร ถ่ายท าในสถานที่ไหน 

ใชอุ้ปกรณ์อะไรบา้ง ใครเป็นผูรั้บผดิชอบ หากมีการถ่ายท านอกสถานที่ ควรออกไปส ารวจสถานที่ก่อนการถ่าย
ท าจริง 

7. การเตรียมตารางการผลิตรายการ 

ผูผ้ลิตรายการควรจดัเตรียมตารางการผลิต ประโยชน์ของตารางการผลิตรายการ คือ ท าใหผู้ผ้ลิตรายการ
ไดรู้้วา่กิจกรรมอะไรท าในช่วงไหน เสร็จเม่ือใด ใครรับผดิชอบกิจกรรมนั้น ๆ ผูผ้ลิตรายการก็จะเห็นภาพรวม

ของการผลิตรายการทั้งหมดอยา่งคร่าว ๆ และสามารถควบคุมการท างานใหเ้ป็นไปตามตารางการผลิตรายการ 
นอกจากน้ีตารางรายการยงัช่วยใหผู้ผ้ลิตรายการตรวจสอบความคืบหนา้ในรายการและแกปั้ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ไดก่้อนที่ปัญหาเหล่านั้นจะเป็นอุปสรรคในการผลิตรายการต่อไป 

2.แนวคดิเกี่ยวกับการเขียนบทรายการโทรทัศน์  

ปุญณิศา สุวรรณภาษิต กล่าวไวว้า่ นกัเขียนบท โทรทศัน์สามารถหาขอ้มูลมาใชเ้พือ่การพฒันาความคิด

ในการเขียนบทโทรทศัน์ไดห้ลายทางดว้ยกนั เช่น 1.หนงัสือพมิพ ์2.นิตยสาร 3.รายงานการวจิยั 4.หอ้งสมุดหรือ

ศูนยส์ารสนเทศ5.หน่วยงานราชการ  นอกจากน้ีนกัเขียนบทสามารถหาขอ้มูลไดด้ว้ยตนเองจากการพดูคุยกบั
เพือ่นฝงูอาชีพต่างๆ จากการไปอยูใ่นสถานที่นั้นๆ  

การวางรูปแบบโทรทศัน์และประเภทของบทวทิยโุทรทศัน์เพือ่จะท าใหง่้ายและสะดวกต่อการท างาน
ของฝ่ายผลิตรายการประเภทของบทโทรทศัน์แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภทคือ 

1. บทโทรทศัน์แบบสมบูรณ์ (The Fully Scripted Show) คือ บทโทรทศัน์ที่บอกทุกค าพดูที่ผูพ้ดูจะพดู

ตั้งแต่ตน้จนจบรายการ พร้อมทั้งบอกรายละเอียดของค าสัง่ทางดา้นภาพและเสียงอยา่งสมบูรณ์ 



2. บทวทิยโุทรทศัน์ก่ึงสมบูรณ์ (The Semi-Scripted Show) คือ บทโทรทศัน์ที่มีรายละเอียดทางดา้นภาพ

และเสียงเหมือนกบับทโทรทศัน์ฉบบัสมบูรณ์แต่แตกต่างที่ไม่ไดร้ะบคุ  าพดู ค  าบรรยาย บทสนทนาไวท้ั้งหมด 
เพยีงแต่บอกในลกัษณะหวัขอ้เร่ืองเท่านั้น 

   3. บทโทรทศัน์บอกเฉพาะรูปแบบ (The Show Format) คือบทโทรทศัน์ที่เขียนเฉพาะค าสัง่ของส่วนที่
ส าคญัในรายการ บอกเวลาและล าดบัรายการที่ส าคญัส่วนใหญ่ใชใ้นรายการประจ าทางสถานี อาทิ รายการ

ปกิณกะ รายการเสวนา รายการอภิปราย 

4. บทโทรทศัน์อยา่งคร่าวๆ (The Fact Sheet) คือบทโทรทศัน์ที่เขียนเฉพาะส่ิงที่จะแสดงออกทาง
หนา้จอโทรทศัน์เท่านั้นพร้อมบอกค าพดูที่ผูพ้ดูจะตอ้งพดูประกอบอยา่งคร่าวๆโดยไม่มีค  าสัง่ทางที่เก่ียวขอ้ง

ทางดา้นภาพและเสียง 

3.แนวคดิหน้าที่ของโปรดิวเซอร์ (Producer) 

nDee's Thoughts กล่าวไวว้า่ โปรดิวเซอร์ (producer) มีหนา้ที่ผลิต หรือ produce รายการโทรทศัน์ใน

ทุกๆ ขั้นตอน โดยทัว่ไปแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือก่อนการผลิต (เตรียมการ)การผลิต (ถ่ายทา รายการ)และหลงัการ 
ผลิตตดัต่อ แต่งภาพและเสียง และภาพเอฟเฟ็กตต่์างๆ) จนกระทัง่ออกมาเป็นผลงานที่เสร็จสมบูรณ์พร้อม

เผยแพร่ออกไป โปรดิวเซอร์จ า เป็นตอ้งรู้ทุกๆขั้นตอนของกระบวนการผลิตรวมไปถึงบุคลากรหรือทีมงานที่

ตอ้งใชใ้นการผลิตดว้ย 5 รายการโทรทศัน์ที่เราดูกนัอยูทุ่กวนัน้ีผูท้ีอยูเ่บื้องหลงัการผลิตทั้งหมดกค็ือโปรดิวเซอร์ 

 โปรดิวเซอร์ในฐานะนกัวางแผน ตอ้งก าหนดวา่จะท าการ ผลิตอยา่งไรตั้งแต่รูปแบบรายการ (เช่น รายการคุย 

สมัภาษณ์แบบกนัเอง หรือแบบทางการ มี พธีิกรหรือผูด้  าเนินรายการหรือไม่ แบ่งรายการเป็นก่ีช่วง เน้ือหาใน

แต่ละช่วงมีอะไรบา้ง) ไปจนถึง ก าหนดตารางหรือแผนการถ่ายท า ต่างๆ เช่น 

 ตอ้งใชก้ลอ้งตวัเดียวหรือหลายตวั  

 มีทีมงานที่ตอ้งใชต่้อการผลิตหน่ึงคร้ัง (หน่ึงเทป) ก่ีคน  

 คิวพธีิกร สถานที่ถ่ายท า รายการรถวา่งหรือไม่ เป็นตน้ 

 สถานที่ถ่ายท า (ในสตูดิโอหรือนอกสตูดิโอ)ถา้ถ่ายขา้งนอกตอ้งมีการขออนุญาตสถานที่ ล่วงหนา้

หรือไม่นานเท่าไหร่  

http://ndeenupairoj.blogspot.com/


 ถา้ถ่ายท านอกสถานที่จ  าเป็นตอ้งมีการจดัแสงหรือใชไ้ฟเพิม่เติมหรือไม่ท าสตอ็กเทป หรือไม่ถา้ตอ้ง

ท า จะวางแผนการบนัทึกเทปอยา่งไร  

ทั้งหมดน้ีเป็นเพยีงตวัอยา่งส่ิงที่โปรดิวเซอร์จะตอ้งวางแผนเท่านั้นจะเห็นไดว้า่ โปรดิวเซอร์จ า เป็นตอ้ง

มีความรู้ในเร่ืองของขั้น ตอนและกระบวนการผลิตรายการโทรทศัน์อยา่ง ละเอียดเป็นพื้นฐานส าคญั เพือ่จะได้

วางแผนการผลิตต่างๆ เหล่าน้ีไดอ้ยา่งครบถว้น แต่การวางแผนแมว้า่จะดีแค่ไหนแต่ก็ไม่มีประโยชน์ถา้ท า ตาม
แผนการผลิตที่วางไวไ้ม่ไดด้งันั้นส่ิงส าคญัส าหรับนกัวางแผนที่ดีก็คือการท าตามแผนการผลิตนั้นใหไ้ดอ้ยา่ง

เคร่งครัด 
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บทที่ 3 

รายละเอยีดการปฎบิัติงาน 

3.1 ช่ือและที่ต้ังของสถานประกอบการ 

บริษทั ทรูวชิัน่ส์ จ  ำกดั เลขที่ 118/1 อำคำรทิปโกท้ำวเวอร์ ถนนพระรำม6 แขวงสำมเสนใน เขตพยำไท 

กรุงเทพมหำนคร 10400 

หมำยเลขโทรศพัท ์02-7252727  หมำยเลขโทรสำร 02-7252799 

อีเมล customerservice@ubctv.com เวบ็ไซต ์www.ubctv.com 

 

รูปที่ 3.1 (Logo) บริษัททรูวิช่ันส์ 

 

mailto:customerservice@ubctv.com%20เว็บไซต์
http://www.ubctv.com/
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รูปที่ 3.2 แผนที่ บริษัททรูวิช่ันส์ 

 

3.2ลกัษณะการประกอบการผลติภณัฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

บริษทั ทรูวชิัน่ส์ จ  ำกดั ด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรโทรทศัน์แบบบอกรับสมำชิกในระบบเคเบิลทีว ีและ

จำนรับสญัญำณดำวเทียมจำกทั้งในและต่ำงประเทศ ผำ่นช่องรำยกำรต่ำงๆ มำกกวำ่ 100 ช่อง ไม่วำ่จะเป็น 
ช่องข่ำว ช่องสำรคดี ช่องรำยกำรส ำหรับเด็ก ช่องบนัเทิง ช่องรำยกำรเพือ่กำรศึกษำ ช่องภำพยนตร์ ช่อง

ภำพยนตร์ซีรีส์ ช่องกำรตูน ช่องกีฬำ ซ่ึงจะมีกำรถ่ำยทอดสดกีฬำเป้นประจ ำ รวมถึงช่อง  Hi-Definition ที่ให้

คุณภำพของภำพที่คมชดัในระดบั HD ในปัจจุบนั บริษทั ทรูวชิัน่ส์ เป็นถถำนีโทรทศัน์แบบบอกรับเป็น
สมำชิกรำยใหญ่ในประเทศไทย 

บริษทั ทรูวชิัน่ส์ เป็นที่รู้จกัทัว่ไปในช่ือเดิมวำ่ ยบูีซี (UBC) เป็นสถำนีโทรทศัน์ระบบบอกรับเป็น 
สมำชิกรำยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบริหำรงำนโดย บริษทั ทรูวชิัน่ส์ จ  ำกดั ในเครือบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ 

จ  ำกดั มีค  ำขวญัวำ่ ทรูวชิัน่ส์ มองโลกไดล้ ้ำกวำ่เปิดมุมมองใหม่ใหชี้วิต เปิดทรูวชิัน่ส์ และ เปิดมุมมองใหม่

ใหชี้วติ เปิดทรูวชิัน่ส์ ยบูีซี ปัจจุบนัมีคุณสุภกิต เจียรวนนท ์เป็นประธำนคณะกรรมกำรบริษทั 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและบริหารงานขององค์กร 

 

รูปที่ 3.3 แผนภูมิการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

 

นกัศกึษาฝึกงาน           

นายพงศธร ผาตนิรเวท 

นายพีรทคั รัตนวเิศษรัตน์ 
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3.4 ต าแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

-ปฎิบติัหนำ้ที่ เรียบเรียงข่ำวมำน ำเสนอและเป็นผูช่้วยโปรดิวเซอร์ 

3.5 ช่ือและต าแหน่งขอองพนักงานที่ปรึกษา 

-คุณ พลบูรณ์ ภกัดี ต  ำแหน่ง Producer 

3.6 ระยะเวลาที่ปฎิบัติงาน 

-ตั้งแต่วนัที่ 15 พฤษภำคม – 17สิงหำคม 2561 

3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนกำรผลิต(Production) 

กำรถ่ำยท ำรำยกำรในสตูดิโอจะมีกำรถ่ำยรำยกำรสดเป็นประจ ำอยูแ่ลว้ในแต่ละสปัดำห์ ซ่ึง 1 ใน

สปัดำห์จะมีตำรำงกำรถ่ำยท ำรำยกำรต่ำงๆ ดงัน้ี 

วันจันทร์ 

- Inside new tonight  19.55 – 20.45 น. 

วันอังคาร 

- Inside new tonight  19.55 – 20.45 น. 

วันพุธ 

- Inside new tonight  19.55 – 20.45 น. 

วันพฤหัสบด ี

- Inside new tonight  19.55 – 20.45 น. 

วันศุกร์ 

- Inside new tonight  19.15 – 20.10 น. 
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ข้ันตอนการถ่ายท ารายการในสตูดิโอ 

- โปรดิวเซอร์อธิบำยเน้ือหำของรำยกำรและเน้ือหำบทโทรทศัน์ใหพ้ิธีกรและทุกคนในสตูดิโอ

ไดเ้ขำ้ใจตรงกนั 
- ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของเน้ือหำข่ำวในบทพธีิกร 

- ตรวจภำพข่ำวจำก sever วำ่ตรงกบัข่ำวในบทพธีิกรหรือไม่และตรวจสอบภำพข่ำววำ่ไม่มีปัญหำ

เวลำออกอำกำศรวมถึงกำรเช็คเวลำของภำพข่ำวอีกดว้ย 
- คอยใหล้ ำดบัคิวกลอ้งกบัพธีิกรในหอ้งสตูดิโอในขณะถ่ำยท ำอีกทั้งบอกควำมตอ้งกำรของ

โปรดิวเซอร์วำ่ตอ้งกำรใหพ้ิธีกรท ำอะไรในรำยกำร 

- เม่ือถ่ำยเสร็จก็ตอ้งท ำกำรส่งไฟลไ์ปยงัหอ้งออกอำกำศเพือ่เป็นกำรเก็บไฟลท์ี่ใชใ้นกำร
ออกอำกำศรวมถถึงถถำ้เกิดเหตุกำรณ์ควำมผดิพลำดในรำยกำรก็สำมำรถตดัต่อออกไดเ้พือ่ใช้

ตอนรีรันรำยกำร 
- เช็คไฟลอ์อกอำกำศวำ่ไดรั้บไฟลข์องรำยกำรเรียบร้อยแลว้หรือยงั 

ขั้นตอนการผลิต (Post-Production) 

 หลงัจำกกำรถ่ำยท ำรำยกำร Inside new tonight  ซ่ึงเป็นรำยกำรสดก็จะน ำคลิปมำรวบรวมและ
ส่งไฟลแ์ละเช็คควำมเรียบร้อยเพือ่ตดัต่อในส่วนที่ผดิพลำดและส่งไฟลไ์ป On Air 

3.7.9 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

ระยะเวลา (สัปดาห์) 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
1. จดัเรียงสคริปข่ำว               
2. เรียงไฟลข์่ำว,พมิพรั์นดำวน์               
3. ส่งไฟล ์On Air               
4. EDIUS               
5. บนัทึกเทปรำยกำรโทรทศัน์          

 
     

6. Co-Producer               
รูปที่ 3.7 ตารางการด าเนินงาน 
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือใช้งาน 

ฮำร์แวร์ 

- คอมพวิเตอร์ 1 เคร่ือง 
ซอฟตแ์วร์ 

- โปรแกรม EDIUS 

- โปรแกรม Microsoft Word 
อ่ืนๆ 

- กระดำษ 
- ปำกกำ 
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บทที่ 4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 
 
               จากการท าโครงงานกระบวนการผลิตรายการโทรทศัน์ “Inside News Tonight” ผูจ้ดัท  าไดเ้รียนรู้
กระบวนการผลิตรายการโทรทศัน์ ตั้งแต่กระบวนการเตรียมการผลิตรายการ กระบวนการผลิตรายการ และ
กระบวนการหลงัการผลิตรายการ โดยมีขั้นตอนในการท างาน ดงัต่อไปน้ี 
4.1 ขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ (PRE-PRODUCTION) 
4.1.1 ข้ันตอนคดิรูปแบบรายการ 

รายการอินไซด์ นิวส์ทูไนท์(Inside News Tonight) มีแนวคิดรายการคือ ชัดทุกข่าว อินทุกเร่ืองราว
บนัเทิง โดยจะน าเสนอขอ้มูลข่าวสารในวงการบนัเทิงที่ก  าลงัเป็นประเด็นร้อนหรือเป็นประเด็นที่พดูถึงในสังคม 
ทั้งบนัเทิงไทยและต่างประเทศมาแนะน าใหผู้ช้มไดติ้ดตามก่อนใคร 

“ เน่ืองจากรายการอินไซด์ นิวส์ทูไนท์(Inside News Tonight) เป็นรายการออกอากาศสด ท าให้การ
จดัเตรียมก่อนการออกอากาศ และระหว่างการออกอากาศ เป็นส่ิงส าคญัอยา่งมาก ที่จะตอ้งมีความพร้อม และ
ความสมบูรณ์ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด หรือเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด และถ้าหากเกิดเร่ืองผิดพลาดขึ้น ก็ตอ้ง
สามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นัที เพราะฉะนั้น แต่ละหนา้ที่ในการท างาน ก็ถือเป็นส่ิงส าคญัมากเช่นกนั”  
(ประณต กรรมสาธก, โปรดิวเซอร์,สมัภาษณ์, 29 ธนัวาคม 2560) 
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รูปแบบรายการ Inside News Tonight 
 
ประเภทรายการ 

ข่าวบนัเทิง 
 
ช่ือรายการ 

Inside News Tonight 
 
 

 
 

รูปที่ 4.1 ตราสญัลกัษณ์ (Logo) ประจ ารายการ 
 
 
Concept รายการ 
 ชดัทกุขา่ว อินทกุเร่ืองราวบนัเทิง 
 
ความยาว 
 60 นาที 
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ช่องทางการออกอากาศ 

True visions SD หมายเลข 38 และ True Inside HD หมายเลข 113/335 

วัตถุประสงค์ของรายการ 
 น าเสนอเฉพาะข่าวบนัเทิงที่เป็นประเด็นที่ก  าลงัถูกพดูถึงในสงัคม ทั้งบนัเทิงไทยและต่างประเทศ  

 
กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มคนทุกเพศทุกวยั ที่สนใจในเร่ืองราวของข่าวบนัเทิง ทั้งดารา นักร้อง และนักแสดง   ไม่จ  ากดัเพศ 
ไม่จ ากดัอาย ุ
 
รูปแบบการน าเสนอ 

รายการ “อินไซด ์นิวส์ทูไนท(์Inside News Tonight)” มีรูปแบบการน าเสนอข่าวบนัเทิง แบ่งเป็น 4 ช่วง
รายการ คือ 

- ช่วงที่ 1 Inside Hot News (ข่าวในประเทศ) เป็นข่าวที่ก  าลงัเป็นเป็นประเด็นในสงัคม  

วนัละประมาณ 5-10 ข่าว แลว้แต่เหตุการณ์ สถานการณ์ในวนันั้น ๆ 
- ช่วงที่ 2 ข่าวต่างประเทศ (แยกเป็น Inside Asia และ Inside Inter) วนัละ 4 ข่าว คือ เอเชีย 2 ข่าว และ 

อินเตอร์ 2 ข่าว 

- ช่วงที่ 3 Hiso Happening (ข่าวสารในแวดวงการไฮโซและเซเลบริต้ีทั้งใน และต่างประเทศ) วนัละ 2 

ข่าว คือ ข่าวในประเทศ  1 ข่าว และต่างประเทศ 1 ข่าว 
- ช่วงสุดทา้ย True Visions Update เป็นช่วงแนะน ารายการที่น่าสนใจ ของช่องทรูวชิัน่ส์ 

 
Tone & Mood 
 Color Tone  : สีสนัสดใส  
 Mood  : สนุกสนาน ร่าเริง  
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4.1.2 การเตรียมสคปิข่าวเพ่ือ ออกอากาศ 
              

 

 
รูปที่ 4.2 การเรียงสคริปข่าว (Script) 

               
  เม่ือไดรู้ปแบบรายการออกมาเป็นที่เรียบร้อยแลว้ ขั้นตอนต่อมาคือการเตรียมสคิปข่าวเพือ่ที่จะน าไป

ใหพ้ธีิกรผูด้  าเนินรายการไดอ่้านเพือ่ถ่ายทอดสดออกอากาศขั้นตอนการเตรียมการมีดงัต่อไปน้ีคอื หนา้ที่เตรียม
บทเรียงล าดบัสคริปทข์่าว (Script) โดยปฏิบตัิเป็นประจ าและทุกสปัดาห ์บทข่าว (Script) ในแต่ละวนัจะมี
จ านวนไม่เท่ากนั โดยปกติจะมีข่าวประมาณ 10-14 ข่าว ขา้พเจา้มีหนา้ที่รับผดิชอบในการตรวจค าผดิในบทข่าว 
และเน่ืองจากรายการ มีพธีิด าเนินรายการ 2 คน จึงตอ้งแบ่งจ านวนข่าวใหพ้ิธีกรใหไ้ดจ้  านวนข่าวเท่ากนั ๆ 
รวมถึงแบ่งวรรคใน 1 ข่าวใหพ้ิธีกรดว้ย จดัเตรียมบทข่าวแบ่งเป็นชุดใหพ้ิธีกร และใหแ้ต่ละฝ่ายในฝ่ายผลิต
รายการเพือ่ใชป้ระกอบการท างานเวลาออกอากาศ 
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4.1.3   คดักรองแบ่งแยกบทพูดให้กับพธีิกร 
            

    
รูปที่ 4.3 การแบ่งข่าวให้พิธีกรอ่าน 

    
คดักรองแบ่งแยกบทพดูใหก้บัพธีิกรในรายการรวมถึงตรวจสอบความถูกตอ้งของบทที่จะใชใ้นรายการ

วา่ถูกตอ้งหรือไม่เพือ่น าไปใหพ้ธีิกรในรายการโดยปฏิบตัิเป็นประจ าทุกวนัทุกสปัดาห์ ในการด าเนินรายการ 
ขา้พเจา้ตอ้งมีการแบ่งบทการพดูของพธีิกร ใหเ้หมาะสมและพอดี ทั้งยงัตอ้งตรวจสอบค าถูกตอ้งใหก้บับทของ
พธีิกรรายการวา่ถูกตอ้งหรือไม่ เน่ืองจากเวลาออกอากาศจะไดไ้ม่เกิดความผดิพลาดหรือมีการส่ือสารที่ผดิ 
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4.1.4 พิมพ์โครงสร้างของข่าว หรือ Rundown 

 

 
รูปที่ 4.4 การพิมพ์ Run down 

                        
                 หนา้ที่พมิพ ์ Run Down ใชใ้นรายการ และล าดบัข่าวของรายการแต่ละช่วง โดยท าเป็นประจ า
ทุกวนัและทุกสปัดาห์ เคา้โครงของรายการ (Rundown) เป็นเหมือนหมายข่าวที่จ  าเป็นมาก เพือ่ให้โปรดิว
เซอร์รายการ พิธีกร และฝ่ายต่าง ๆ ที่อยูใ่นหอ้งควบคุมการออกอากาศไดต้รวจเช็ค และไดท้ราบก่อน
ล่วงหนา้วา่ วนัน้ีในรายการจะมีอะไรบา้ง มีก่ีข่าว ช่ือข่าวอะไรบา้ง และช่วยบอกล าดบัในการอ่านข่าวให้
พธีิกรดว้ย และถา้หากเกิดความผดิพลาดขึ้นท าใหต้อ้งเปล่ียนข่าว หรือเล่ือนล าดบัข่าวโปรดิวเซอร์จะเป็นผู ้
ดูหมายข่าวประกอบการตดัสินใจวา่ ควรตดั หรือเล่ือนข่าวใดออกไป ในการฝึกงานคร้ังน้ี ขา้เจา้มีหนา้ที่
รับผดิชอบในการพมิพเ์คา้โครงของรายการในแต่ละวนั และน าไปใส่ไวห้นา้สุดของบทข่าวแต่ละชุด ที่
จะตอ้งน าไปแจกใหแ้ต่ละฝ่าย 
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   InsideNewsTonight วันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 19.55 น. ญี่ปุ่ น & ปอ  
IDNumberINS06T2000NAIR 

Interlude.. Inside News Tonight 
- Clip Headlines – 021  

– ต่อด้วย Interlude.. Inside Hot News……น่ังพูดไป 

- คนบันเทิง Birthday Inside - 
1.Show me the money thailand        ญ่ีปุ่น 

2.My Girl          ปอ    36-38 
 

3.รวมความประทับใจ BOYdKO50th #2 Simplified The Concert     ญ่ีปุ่น 28-31 

4.ครี พัสวีพิชญ์ โพสต์ให้ก าลังใจ เป้ย        ปอ 27 

5.อ็อฟ พงษ์พัฒน์รับ งบสร้างนาคี2 บานปลาย       ญ่ีปุ่น 24-26 
 

6.แอนทองประสง                                                                                                           ปอ 

7.ใบเฟิร์น ยันไร้ปัญหากับหวานใจ หลังคิวงานแน่นไม่มีเวลาเจอ     ญ่ีปุ่น   22-23 
 

8. PIA DOUWE เตรียมแสดงคอนเสิร์ตครัง้แรกในเมืองไทย                                                          ปอ      32-34 
 

***NEXT CG..NEXT INSIDE ASIA : คริส อู๋ ตอกกลับเกรียนคีย์บอร์ด   
– ต่อด้วย Interlude.. Inside News Tonigh 

     **** BREAK 1**** 
Interlude.. Inside Asia  

9.คริส อู๋ ตอกกลับเกรียนคีย์บอร์ด         ญ่ีปุ่น        550 
 

10.หนังจีนเร่ือง The Chinede Widow เตรียมเข้าฉายในอเมริกา                                                    ญ่ีปุ่น        551 
Interlude.. Inside Inter 

11.Chrissy Teigen เผชิญหน้าเหตแุผ่นดนิไหวที่บาหลี                                                                 ปอ          540 
 

12.Demi Lovato เผย  “ จะขอต่อสู้ต่อไป ”                                                                              ปอ          541 
พิธีกรหลักเข้าช่วง next   
***NEXT  CG.. NEXT Hiso Happenings : แบรนด์นาฬิกาสวิสไปได้สวยในตลาดอเมริกาและเอเชีย 

– ต่อด้วย Interlude.. Inside News Tonight 

*** BREAK 2****   
Interlude.. Inside News Tonight 

Hiso Happenings   (พ่ีแพร์) 
-มิค ณัฎฐกรณ์ เผย ธุรกิจเคร่ืองประดบัมีปัญหาการขนส่งบ่อย 
-แบรนด์นาฬิกาสวิสไปได้สวยในตลาดอเมริกาและเอเชีย 
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รูปที่ 4.5 ใบ Run Down 
 
 

 
 
 
 
NEXT  TRUEVISIONS UPDATE 

**** BREAK 3**** 
Interlude.. Inside News Tonight 

 

13.ตดิตาม รายการ Find it ,Fix it, Flog it และ The indestructible ทางช่อง True x-2yte   ญ่ีปุ่น   
       

ปิดท้ายรายการ 
ปอ : ครบรอบ 15ปี Anniversary ของช่อง True inside HD ของเราตลอดเดอืนสิงหาคมนีเ้รามีกิจกรรมแจกของรางวัลทุกช่วง
รายการข่าว ช่วงนีเ้รามี Gift Voucher จากร้าน Octo Seafood Bar  มูลค่า 1,000 บาท มาแจกคุณผู้ชม โดยร้าน Octo 
Seafood Bar จะพาเราไปพบกับประสบการณ์การทานอาหารท่านกลางบรรยากาศที่โดดเด่นกับธีมโลกใต้น า้ ที่พอเข้าไปก็จะเห็น

ปลาหมึกยักษ์จ าลองอยู่ตรงทางเข้า ส าหรับเมนูนัน้ก็มีทัง้อาหารยุโรปและอาหารไทยเช่น Cannadian Lobster / Alaskan King 
Crab Oyster  
 
ญ่ีปุ่น : ใครที่อยากไปสัมผัสกับบรรยากาศพิเศษๆแบบนี ้เพียงตอบค าถามเข้ามาว่า  
 
 
“ ซีร่ีส์ My Girl 18 มงกุฏสุดที่รัก ออกอากาศวันอะไร และช่องอะไรทางทรูวิช่ันส์ ” 
 
ส่งค าตอบของคุณมาที่ 4827878วงเล็บ(Octo) แล้วตามด้วยช่ือนามสกุลและหมายเลขสมาชิกทรูวิช่ันส์ 

------------------------------CG------------------------------ 
ปอ : ตดิตาม Facebook FanPage : True Inside HD , Youtube Channel : True Visions Official 
ญ่ีปุ่น : E-mail : trueinsidehd@truecorp.co.th และ ทรู ไอด ีแอปพลิเคช่ันแอปเดยีวครบสุด...ทุกความสนุกและสิทธิพิเศษ   

END CREDITDAILY EVENT 
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4.1.5 เตรียมไฟล์ข่าวในการออกอากาศสด 

            

 

 

 

 

 

 

รูปที่4.6 เคร่ืองเช็คไฟล์ข่าว 
 

               ในแต่ละข่าวจ าเป็นจะตอ้งมีภาพ หรือวดีิโอสมัภาษณ์ ประกอบในการพดูน าเสนอขา่วที่พธีิกรอ่าน 
เพือ่ใหผู้ช้มรับรู้ถึงเน้ือหาของข่าวไดง่้ายขึ้น ขา้พเจา้จึงมีหนา้ที่รับผดิชอบในการเรียงไฟลข์่าวแต่ละข่าว

ตามล าดบัที่ก  าหนดไวใ้หถู้กตอ้งและครบถว้นในแต่ละวนั และมาตรวจเช็ควา่วดีิโอภาพข่าวนั้นตรงตามข่าวใน
ใบ Run down  หรือไม่แลว้เช็คเวลาจากใบ Rundown วา่ตรงกบัวดีิโอข่าวหรือไม่ กดเช็คหรือเพลยว์ดีิโอข่าววา่

ถูกตอ้งและสมบูรณ์หรือไม่เพือ่ป้องกนัความผดิพลาดเวลาออกอากาศ ในทุกวนัและทุกสปัดาห์ 
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4.1.5เตรียมไฟล์ภาพขึน้จอหลังประกอบการพูดข่าวของพิธีกร 

     ในแต่ละข่าวก่อนจะน าเสนอข่าวสารต่างๆ พธีิกรจะตอ้งเกรินน าก่อนเขา้ข่าวที่ตนจะพดู และจะมีรูปดารา 
นกัร้อง ที่เก่ียวขอ้งกบัข่าวขึ้นจอโทรทศัน์ขา้งหลงัเพือ่เป็นภาพประกอบ จ านวน4ภาพ ต่อข่าว 1ข่าว โดยใช้
โปรแกรม EDIUS เป็นโปรแกรมที่ใช่เล่นไฟล ์และยงัเป็นเคร่ืองส ารองหากเกิดเคร่ือง เซิร์ฟเวอร์มีปัญหาก็ใช้
โปรแกรม EDIUS เล่นแทนได ้
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รุปที่ 4.7 ตัวอย่างภาพข่าวที่ถูกน าไปใช้ในการประกอบฉาก (จอข้างหลัง)และโปรแกรม EDIUS 

 
4.1.6 เตรียมอุปกรณ์ ฉาก ต่างๆเตรียมให้พิธีกรส าหรับออกอากาศ 
         หนา้ที่ตอ้งเตรียมสถานที่ในสตูดิโอถ่ายท ารายการ ไดแ้ก่ 

1.1 เตรียมโตะ๊ และเกา้อ้ี จดัในมุมที่ก  าหนดไว ้ส าหรับพธีิกร 

1.2 เปิดไฟในหอ้งอดัรายการ และเปิดจอโทรทศัน์ทั้งหมด 

1.3 จดัเตรียม และตรวจเช็ค ไวเลส ใหพ้ร้อมส าหรับพธีิกร 
1.4 อ านวยความสะดวกแก่พธีิกรต่างๆ รวมถึงทีมงานช่างแต่งหนา้ ท าผม ในการขึ้นไปป้ัมบตัรจอดรถ 

เพือ่ที่จะไม่ตอ้งเสียค่าที่จอดรถ 

4.2 ขั้นตอนการผลิตรายการ (PRODUCTION)        
 4.2.1ขั้นตอนในระหว่างการออกอาการ 

                  หลงัจากเตรียมการผลิตเสร็จ ผูเ้ขียนจะท าหนา้ที่ก  ากบั และคอยบอกพธีิกรต่างๆใหท้ราบ โดยจะใส่
หูฟังที่อินเตอร์คอมเพือ่ฟังเสียงจากโปรดิวเซอร์ และแจง้ใหพ้ธีิกรทราบอีกที เพราะ หอ้งในสตูดิโอ กบั
หอ้งควบคุมการผลิตจะไม่สามารถส่ือสารกนัได ้จึงตอ้งใหค้นใส่หูฟังคอยบอกและแจง้ใหท้ราบอีกทีหน่ึง และ
ส่ิงที่ตอ้งท าเม่ือผูเ้ขียนใส่หูฟังตลอดเวลา คือ ตอ้งคอยบอกพธีิกรเขา้กลอ้งไหน พธีิกรควรกลบัมาพดูข่าวตอน
ไหน จากโปรดิวเซอร์และตอ้งตอ้งใหถู้กตอ้ง แลว้ก็ตอ้งดูแลความเรียบร้อยในสตูดิโออีกดว้ยระหวา่งการ
ออกอากาศ 
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รูปที่ 4.8 การใส่หูฟังเพ่ือคอยรับค าส่ังจากโปรดิวเซอร 

 

4.3 ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ (POST-PRODUCTION) 

4.3.1 ขั้นตอนการท างานหลังจบรายการ 
                 หลงัจากจบรายการ ผูเ้ขียนมีหนา้ที่จดัเซทฉากจดัโต๊ะให้กบัรายการต่อไปและส่งไฟล์รายการที่อัดไว้
ทั้งหมดไปที่หอ้งออนแอร์เพือ่ใชใ้นการรีรันคร้ังต่อไป 

 

 
รูปที่ 4.9 เซทฉากจัดโต๊ะเพ่ือรายการต่อไป 
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     รูปที่ 4.10 ส่งไฟล์รายการที่อัดไว้ทั้งหมดไปยงัห้องออนแอร์ เพ่ือใช้ในการออกอากาศรีรัน 

             
     จากขั้นตอนการท างานดงักล่าว รายการ Inside New tonight ออกอากาศ สดทุกวนั ช่วงเวลา 19.55-20.55 น. 
(ยกเวน้วนัศุกร์ 19.20 – 20.15 น. ) และ รีรันซ ้ าบนเฟสบุค๊แฟนเพจ รายการ Inside New tonight 
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บทที5่ 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1สรุปผลการโครงงานสหกิจศึกษา 

จากการที่ไดป้ฎิบติังานที่ บริัษทั ทรูวชิัน่ส์ จ  ากดั เป็นระยะเวลาประมาณ 13 สปัดาห์ หรือตั้งแต่ 

วนัที่ 15 พฤษภาคม - วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยไดรั้บมอบหมายงาน ในต าแหน่ง “ผูช่้วยโปรดิวเซ
ออร์” จึงไดท้ราบถึงกระบวนการผลิตรายการโทรทศัน์ และยงัไดรั้บความรู้ใหม่ๆ จากการท างานทั้งหมดน้ี

เพือ่ใชเ้ป็นประสบการณ์ในการท างาน จะไดน้ าไปปรับปรุงการท างานในอนาคตและใชใ้นการท างานจริง 

จากการฝึกปฎิบติังานดงักล่าวมีกระบวนการท างานดงัต่อไปน้ี 

1.เตรียมบทข่าว และเรียงข่าวตามความน่าสนใจของข่าวในแต่ละวัน 

     บทข่าว หรือ สคริปข่าว ในแต่ละวนัข่าวจะมีไม่เท่ากนั ขึ้นอยูก่บัแต่ละวนั และเวลาที่ทางทีมเขยีนข่าวจะ
ส่งขึ้นมาให ้โดยข่าวที่จะส่งมาใหมี้ประมาณ 6-11 ข่าว โดยทางผูมี้หนา้ที่รับผดิชอบจะตอ้งคอยแบ่งข่าว และ

ตรวจสอบค าผดิของข่าว และเน่ืองดว้ยมีพธีิกร 2 คนจึงตอ้งแบ่งข่าวเพือ่ใหพ้ิธีกรเท่าๆกนั และตอ้งแบ่งข่าว

ใหแ้ต่ละฝ่าย ในฝ่ายผลิตรายการเพือ่ใชป้ระกอบการท างานเวลาออกอากาศ 

2.พิมพ์โครงสร้างของข่าว หรือ Rundown 

     โครงสร้างของข่าว หรือ Rundown เป็นหมายข่าวที่ส าคญั เพือ่ใหทุ้กๆฝ่ายในการผลิตรายการไดท้ราบ
ก่อนวา่ข่าวจะมีขา่วอะไรบา้ง มีก่ีข่าว และยงัช่วยในการบอกล าดบัขา่วใหพ้ธีิกรอีกดว้ย แลว้ถา้เกิดข่าวไหน

มาชา้ในคณะที่ออกอากาศอยู ่ทางทีมโปรดิวเซอร์จะไดแ้จง้ให้พธีิกรขา้มไปอ่านข่าวอีกตวัหน่ึงแทนก่อนได ้

ดงันั้น rundown จึงเป็นโครงสร้างข่าวที่ส าคญัอยา่งหน่ึง ในการฝึกงานสหกิจศึกษาคร้ังน้ี ผูเ้ขียนมีหนา้ที่
รับผดิชอบในการพมิพโ์ครงสร้างข่าวในแต่ละวนั 

3.เตรียมไฟล์ข่าวในการออกอากาศสด 

     ผูเ้ขียนมีหนา้ที่รับผดิชอบในส่วนของการ เรียงไฟลข์่าวแต่ละขา่วตามที่ก  าหนดไวใ้หถู้กตอ้ง และ
ตรวจเช็คอีกทีโดยโปรดิวเซอร์จะขอเป็นคนดูข่าวอีกทีหน่ึง โดยในหนา้ที่น้ีผูเ้ขียนตอ้งมีความรอบคอบใน

การวางไฟลใ์หถู้กตอ้ง และครบถว้น เน่ืองจากขา่วมีมากกวา่ 1 ไฟล ์เพราะ ฉะนั้นจึงตอ้งมีการตรวจสอบ
อยา่งดี 
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4.เตรียมไฟล์ภาพขึน้จอหลังประกอบการพูดข่าวของพิธีกร 

 ในแต่ละข่าวก่อนจะน าเสนอข่าวสารต่างๆ พธีิกรจะตอ้งเกรินน าก่อนเขา้ขา่วที่ตนจะพดู และจะมีรูป

ดารา นกัร้อง ที่เก่ียวขอ้งกบัข่าวขึ้นจอโทรทศัน์ขา้งหลงัเพือ่เป็นภาพประกอบ จ านวน4ภาพ ต่อข่าว 1ข่าว 
โดยใชโ้ปรแกรม EDIUS เป็นโปรแกรมที่ใช่เล่นไฟล ์และยงัเป็นเคร่ืองส ารองหากเกิดเคร่ือง เซิร์ฟเวอร์มี

ปัญหาก็ใชโ้ปรแกรม EDIUS เล่นแทนได ้

5.2ข้อเสนอแนะการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา 

ข้อดีของการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา 

  1.ไดท้ราบถึงวธีิการท างานในขั้นตอนต่างๆ ของการผลิตรายการโทรทศัน์ และปฎิบติังานใน
ขั้นตอนต่างๆ ทุกขั้นตอน ไดแ้ก่ การแบ่งบทพธีิกร ตรวจสอบค าผดิ และไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการเป็นผูช่้วย

โปรดิวเซอร์ 

  2.ไดเ้พิม่ความรู้จากการฝึกใชโ้ปรแกรมที่ไม่เคยจบั หรือลองมาก่อน เพือ่เพิม่ทกัษะใหก้บัตวัเอง 
เน่ืองจากในรายการมีการใชโ้ปรแกรมที่ตวัผูเ้ขียนยงัไม่เคยใชเ้พือ่ใชใ้นการออกอากาศ 

  3.ไดเ้รียนรู้จากการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ต่างๆ โดยที่ไม่อาจรู้ไดว้า่อะไรจะเกิดขึ้นคณะออกอากาศ

สดอยู ่และตอ้งตดัสินใจ และแกไ้ขใหเ้ร็วที่สุดก่อนจะเกิดปัญหาตามาภายหลงัได ้

4.ไดเ้รียนรู้และรู้จกัการเขา้หาทีมงาน หรือ ปรับตวัให้เขา้กบัผูใ้หญ่ พร้อมกบัเปิดรับส่ิงใหม่ๆที่

ตนเองไม่เคยรู้มาก่อน และรู้จกัการวางตวัใหถู้กการะเทสะ  

5.ไดเ้รียนรู้ความคิด มุมมองของคนในสงัคมบนัเทิงเพิม่มากยิง่ขึ้น ท  าใหไ้ดรู้้เร่ืองที่ไม่เคยรู้มาก่อน 

และท าใหบ้างเร่ืองของผูเ้ขียนมีทศันคติเปล่ียนไป 
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5.2.2ปัญหาที่พบจากการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา 

- เม่ือเกิดเหตุการณ์ที่ข่าวมาชา้กวา่ก าหนด แต่รายการออกอากาศอยู ่ก็จะสัง่ใหพ้ธีิกรขา้มข่าวนั้นไป

ก่อน เพือ่รออีกข่าวจนกวา่จะมา แลว้คอ่ยกลบัมาพดูข่าวนั้นอีกที เป็นการแกส้ถานการณ์ 

-ถา้เกิดเหตุการณ์ที่พธีิกร อ่านข่าวชา้กวา่ไฟลภ์าพ แต่ไฟลภ์าพเล่นจบไปแลว้ ก็จะตอ้งรีบแจง้คนที่

นัง่เคร่ือง EDIUS คอยกดเล่นซ ้ าอีกที เพือ่ไม่ใหเ้กิดจอด า ซ่ึงเป็นส่ิงที่แยท่ี่สุดในการท ารายการโทรทศัน์ 

คอมพวิเตอร์ไม่เพยีงพอกบัจ านวนคนท างานจริง ท าใหเ้วลาจะท างานตอ้งรอนานกวา่จะไดท้  างานก็

เสียเวลา 

 

ผูจ้ดัท  าโครงงานจึงไดเ้รียนรู้วา่ควรสร้างประสบการณ์การท างานและเขา้ใจถึงปัญหาจ่างๆที่เกิดขึ้น

เพือ่น ามาปรับใชใ้นการด าเนินงานในอนาคตสืบต่อไป 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

-สถานประกอบการควรแจกบตัรเขา้ตึก ที่นกัศึกษาไปฝึกไดทุ้กชั้น ที่นกัศึกษาเก่ียวขอ้ง  

-พื้นที่ไม่เพยีงพอส าหรับนกัศึกษาฝึกงาน 

-ควรมีสวสัดิการใหก้บันกัศึกษา 

 

 

 

 

 

 



บรรณานุกรม 
 

 
อรนุช เลิศจรรยารักษ.์ (2539). กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์. เขา้ถึงไดจ้าก      
  http://www.kmitl.ac.th/agritech/nutthakorn/04090035_2202/multiweb/television/untit  
  led8.html. 
อรนุช เลิศจรรยารักษ.์ (2556). หลักการเขียนบทโทรทัศน์. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยั 
  ธรรมศาสตร์. 
nDee's Thoughts. (2012). แนวคิดหน้าท่ีของโปรดิวเซอร์ (Producer). เขา้ถึงไดจ้าก 

http://ndeenupairoj.blogspot.com/2012/05/blog-post.html 
 

http://ndeenupairoj.blogspot.com/


ประวตัส่ิวนตวั 

ช่ือ พงศธร นามสกุล ผาตินรเวท ช่ือเล่น ทีโบน      

เกิด วนัพุธ ท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2538  อาย ุ23 ปี กรุ๊ปเลือด โอ 

เช้ือชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ส่วนสูง  170 ซม.  น ้าหนกั 75 กิโลกรัม 

เบอร์โทรศพัท ์0949144728 E-mail Bonelow@gmail.com 

ท่ีอยู ่1328/122 ถนนบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10160 

ประวติัการศึกษา 

- จบระดบัชั้นอนุบาล จากโรงเรียนพิชญช์นก 

- จบระดบัชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 1-6 จากโรงเรียนพิชญช์นก 

- จบระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 จากโรงเรียนวดัประดู่ในทรงธรรม 

- ปัจจุบนัก าลงัศึกษาอยูท่ี่ มหาวทิยาลยัสยาม คณะนิเทศศาสตร์ สาขา วทิย ุ– โทรทศัน์ – ภาพยนตร์ ( 

RTF ) 

ประสบการณ์/ผลงาน 

- หนงัสั้นเร่ือง เท่ียงคืน รับหนา้ท่ีเป็น ไมคบ์ูม 

- ฝึกงานสหกิจ ต าแหน่ง ผูช่้วยโปรดิวเซอร์ บริษทั ทรู วชิัน่ส์ กรุ๊ป จ ากดั 

ความสามารถ/ทกัษะ 

- สามารถใชโ้ปรแกรม Microsoft Office Word และ Power point ไดดี้ 

- สามารถใชโ้ปรแกรม Adobe Premiere Pro พอใชไ้ด ้

จุดมุ่งหมายในการท างาน 

- หลงัจากฝึกงานเสร็จจะน าส่ิงท่ีไดจ้ากการฝึกงานจริงมาประยกุตใ์ชใ้นการท างาน ซ่ึงเป็นสถานการณ์

ท างานจริง เสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและพฒันาตนเองต่อไป 

 

 

mailto:Bonelow@gmail.com


ประวตัิผู้จัดท ำ 
 

                                                                        ช่ือ-นำมสกุล  นาย พีรทตั รัตนวเิศษรัตน์ 
   วนัเกดิ  24 กรกฎาคม 2540 
   ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  เลขท่ี 85 ถนนเพชรเกษม ซอย เพชรเกษม 92/3 

 เขต บางแค จงัหวดั กรุงเทพ 10160 
   โทรศัพท์มือถือ   087-0130515 

                                                          E-mail   Peerathat.rat@siam.edu 
 
ประวตัิกำรศึกษำ 
 ระดับช้ันประถมศึกษำและมัธยมศึกษำตอนต้น 
  โรงเรียน ปัญญาวรคุณ  

ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย 
โรงเรียน ปัญญาวรคุณ สาขา ไทย-สังคม 

ระดับปริญญำตรี (ก ำลงัศึกษำ) 
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวชิาวิทยุ-โทรทศัน์-ภาพยนตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 
 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
 2561-2561 ต าแหน่ง      ผูช่้วยโปรดิวเซอร์ บริษทั ทรู วชิัน่ส์ กรุ๊ป จ ากดั  
 
ทกัษะและควำมสำมำรถ 

 สามารถใชโ้ปรแกรม Adobe : Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, Audition ไดดี้ 
 สามารถใชโ้ปรแกรม Microsoft Office : Word และ Power point ไดดี้  

 

 

 


	01_Cover
	02_Certificate
	03_Abstract
	04_ Acknowledgement
	05_Content
	06_Chapter 1
	07_Chapter 2
	08_Chapter 3
	09_Chapter 4
	10_Chapter 5
	11_Reference
	12_Vitae

