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บทคัดย่ อ

การจัดทํารายงานสหกิ จศึกษาเรื่ อง “ขั้นตอนการทํา VTR เพื่อใช้ในการโปรโมทรายการ
ต่าง ๆ ของบริ ษทั ไฮสตาร์ ชาแนล จํากัด” มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อบูรณาการการเรี ยนการสอนของ
ภาควิชาการโฆษณา คณะนิ เทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม สู่ การปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึ กษา 2) เพื่อ
ศึกษาการตัดต่อ VTR และเพิ่มทักษะทางด้านการตัดต่อวีดีโอในการโฆษณา
ในฐานะที่ เ ป็ นนัก ศึ ก ษาฝึ กงานได้ท าํ งานที่ บริ ษ ัท ไฮสตาร์ ชาแนล จํา กัด และได้รับ
มอบหมายงานให้ทาํ งานตําแหน่งตัดต่อวีดีโอโปรโมท VTR ที่ประกอบไปด้วยขั้นตอนการทํางาน
ดังนี้ 1) ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรี ยมทํา VTR 2) ขั้นตอนระหว่างการทํา VTR 3) ขั้นตอน
หลังการทํา VTR
ผลจากการศึกษาและได้ปฏิบตั ิงานจริ งทําให้ได้รับประสบการณ์ จากการทํางานทั้งในด้าน
กระบวนการความคิด การวิเคราะห์ การรู ้จกั แก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าและรวมถึงการทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นในองค์กรอย่างเป็ นระบบ
ตลอดระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเป็ นเวลา 16 สัปดาห์น้ ี นอกจากจะได้พฒั นา
ทักษะทางวิชาชี พแล้ว ยังได้พฒั นาทักษะทางด้านปฏิ บตั ิ งานตามสภาพจริ ง และบู รณาการองค์
ความรู ้จากการศึกษาเข้ากับการทํางานในสถานประกอบการ ซึ่ งเป็ นการเตรี ยมพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่
การทํางานอย่างมืออาชีพต่อไปในอนาคต
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Abstract

This cooperative report investigates the process of VTR to promote the programs of High
Star Channel Company Ltd. It has objectives to integrate the knowledge from class to the working
implementations and study the production of VTR for advertising.
The student was assigned to handle the production of VTR which included the collection
of data for VTR, and edit the contents of VTR both before and after the production. Upon the
completion, the student can learn more how this work is conducted and how to solve the problems
during the working processes. It is helpful for the development of future career in the real old
situation.
Keyword: Promote/VTR
Approved by
………………………

