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บทคัดย่ อ
รายงานการปฏิ บตั ิ งานสหกิ จศึกษาเรื่ อง“การศึกษากระบวนการทางานของฝ่ ายศิล ป์ ของ
ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด พร็ อปส์ คอน อาร์ ท ดีพาร์ ทเม้นท์ กรณี ศึกษาละครเรื่ อง “ดวงใจพิสุทธิ์ ” (2559)”
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนและกระบวนการทางานของฝ่ ายศิลป์ รวมไปถึงศึกษาเทคนิคการ
ทางานของฝ่ ายศิลป์ ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ 1) ขั้นเตรี ยมการ 2) ขั้นตอนออกกองละคร
3) เคลียร์อุปกรณ์ประกอบฉาก
ห้างหุ ้นส่ วนจากัด พร็ อปส์ คอน อาร์ ท ดีพาร์ ทเม้นท์ ประกอบธุ รกิจด้านฝ่ ายศิลป์ ทั้งหมด
ลักษณะงานคื อ การออกแบบองค์ประกอบฉากหรื อสถานที่ ต่าง ๆ การจัดสถานที่ ตามงาน อาทิ
ภาพยนตร์ ละคร หรื อโฆษณา ฯลฯ และการจัดหาอุปกรณ์ ประกอบฉาก เป็ นต้น จากการที่ไ ด้
ปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึกษาใน ห้างหุ ้นส่ วนจากัด พร็ อปส์ คอน อาร์ ท ดี พาร์ ทเม้นท์ นั้น ผูจ้ ดั ทาได้รับ
มอบหมายให้ปฏิ บตั ิ งานในตาแหน่ งผูช้ ่ วยฝ่ ายออกแบบและจัดองค์ประกอบฉากในละครเรื่ อง “
ดวงใจพิสุทธิ์ ” โดยมีหน้าที่หลักคือการจัดสถานที่ในแต่ล่ะฉากของการถ่ายทาละคร นอกจากนี้ ก็มี
ภาระงานอื่น ๆ ที่ให้ความช่วยเหลื อพนักงานที่ปรึ กษาและผูร้ ่ วมงานคนอื่น ตามความสามารถ ซึ่ ง
เป็ นการแบ่งเบาภาระงานและสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กร ได้สรุ ปรายงานฉบับนี้ ตามวัตถุประสงค์
ที่ 1 ได้รู้กระบวนการในการทางานของฝ่ ายศิ ลป์ ว่าการทาหน้าที่ในฝ่ ายศิลป์ มี อะไรบ้างทาต้อง
รับผิดชอบ และวัตถุประสงค์ที่ 2 ได้รู้ถึงเทคนิ คในการทางานของฝ่ ายศิลป์ ว่าฝ่ ายศิลป์ มีเทคนิ ค
อะไรบ้างที่สามารถนาเอามาใช้ในการทางาน
ตลอดระยะเวลาการปฏิบตั ิงานสหกิ จศึกษาเป็ นเวลา 16 สัปดาห์น้ ี นอกจากจะได้พฒั นา
ทักษะทางวิชาชี พแล้ว ยังได้พฒั นาทักษะการปฏิ บตั ิงานตามสภาพจริ ง และได้บูรณาการความรู้
ทางด้านกระบวนการทางานของฝ่ ายศิลป์ ซึ่ งเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมก่อนก้าวเข้าสู่ การทางาน
อย่างมืออาชีพต่อไปในอนาคต
คำสำคัญ : ออกแบบองค์ประกอบฉาก / การจัดสถานที่ / การจัดหาอุปกรณ์ประกอบฉาก
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Abstract
The cooperative study “The educational process of the art department for Props Con Art
Department Partnership case study drama “JaoSaowCharPorKit” (2015)” The purpose is to study
the procedures and processes of the art department. The technique works of art department.
Which consists of 3 main steps is 1) Pre-Production 2) Production 3) Post-Production
Props Con Art Department Partnership Trading of all art department job is Design
elements scenes or locations. The location-based applications such as film, theater, advertising,
etc And supplying props and so on. From that cooperative education Props Con Art Department
Partnership credits was assigned to work as a production assistant in the design and layout scenes
drama “JaoSaowCharPorKit” Its main function is to place in each scene of the film. Additional
responsibilities included assisting the job supervisor and others by ability to lighten the workload
and to bring benefits to the organization. This report summarizes the first objective learning
process in the work of the art department, Acting art department what responsibility. And second
objective learn the tricks of the work of the art department, What are the tricks that art department
which can be used in the work.
During the performance of cooperative education for 16 weeks was not only to develop
the professional skill but also develop the workplace competencies and integrate acadermic
knowledge into the works in the establishment, which was the preparation before entering the
world of professional work in the future.
Keywords : Scene design elements / Setting / The supply of props

