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บทคัดย่ อ
ตามที่ ท างมหาวิท ยาลัย ได้ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ การสหกิ จ ศึ ก ษาผูจ้ ัด ท าจึ ง ได้รั บ โอกาสที่ ดี จ าก
มหาวิทยาลัยที่มอบโอกาสให้นกั ศึกษาได้สัมผัสกับประสบการณ์ จริ งในการทางานทาให้ผจู้ ดั ทาได้มี
โอกาสปฎิบตั ิ สหกิ จศึกษา ที่สถานี โทรทัศน์ไทยพีบีเอสซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ผลิ ตรายการข่าวโทรทัศนออก
อากาศทางช่องไทยพีบีเอสทาให้ผมมีโอกาสได้ฝึกปฏิบตั ิงานจริ งในรายการข่าวประเภทกีฬาระยะเวลา3
เดือน โดยในส่ วนของรายการข่าวกีฬา จะมีอยู4่ ช่วงคือ 1.ข่าวเช้า ออกอากาศ เวลา 07.30 น. 2.ข่าวเที่ยง
ออกอากาศ เวลา 11.30 น. 3.ข่าวค่า ออกอากาศ เวลา 18.30 น. 4.รวมข่าวดึก ออกอากาศ เวลา24.00 น.
โดยมีผดู้ าเนินรายการคือ คุณสุ ธาศินี สุ ทธิบงกช,คุณอัครเดช วัฒนาบรรจงกุล ,คุณวิริยะ ตันนุ กูลกิจ ,
คุ ณ อิ น ทัช เพชรประสมกูล จะสลับ กัน เป็ นผูด้ าเนิ น รายการของแต่ ล ะช่ วง รายการข่ าวกี ฬ าเป็ น
รายการข่าวสดจะอัพเดทข่าวสารต่างๆที่เกิ ดขึ้น รายงานเหตุการณ์ ผลกี ฬาของแต่ละวัน อย่างฉับพลัน
ดังนั้นการผลิตรายการข่าวให้ออกมาดี มีคุณภาพจึงต้องมีการวางแผนกระบวนการผลิตและต้องคานึงถึง
รู ปแบบการนาเสนอ ให้มีการพัฒนารู ปแบบและเนื้ อหาของข่าวไปในทางที่ดี ทันเหตุการณ์และผลกีฬา
โดยต้องถึงเนื้ อหาข่าวที่เป็ นความจริ ง เพื่อทาให้ผชู ้ มสามารถรับชมรายการได้ต้ งั แต่ตน้ จนจบด้วยสาระ
เนื้อหาที่ดีมีคุณภาพของข่าว และทาให้ผชู ้ มสามารถได้รับรู ้ข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นอีกด้วย
คาสาคัญ : บทบาทหน้าที่ผตู ้ ดั ต่อ / ข่าวกีฬาสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส / ลาดับภาพ
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Abstarct
According to the university to focus on the cooperative education . I get a good chance from the
University offers students the opportunity to experience real work. I had the opportunity to
cooperative education . Thailand television station PBS.This is a company that produces television
news programs Thailand broadcast on PBS television channel .I had the opportunity to practice realtime sports news program in three months .The list of sports will have four sessions :1. morning news
at 07:30 .2. noon news at 11:30 .3. The evening news at18.30 . 4. Late News airs at 24:00.The host
name Pastor Neil Suthasinee SutthiBongkot , Mr.AkaradejWattanabunjongkul ,Mr.Viriya
Tunnukulkit , Mr.Intouch PejprasomkulChange is the host of Blake. Sports News A news item
Updated news happens . Report sports events of the day .So sudden production of news to come out
good . Quality planning process must therefore take into account the style and presentation .The
development of the format and content of the news in a good way .Timely and sports results.The
news content to be true. To allow viewers to watch it from beginning to end with a good quality of
news content material And allows viewers to get to know the news is happening , too.
Keywords : The role function of editor / Sport News Thai PBS Station / The Images Sequence

