สารบัญ
หน้า
จดหมายนาส่ งรายงาน…………………………………………………………………………….. ก
กิตติกรรมประกาศ………………………………………………………………………………… ข
บทคัดย่อ………………………………………………………………………………………… ค
Abstract…………………………………………………………………………………………… ง
บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา…………………………………………… 1
1.2 วัตถุประสงค์………………………………………………………………………… 2
1.3 ขอบเขตของรายงาน……………………………………………………………….. 2
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ………………………………………………………………….. 2
บทที่ 2 การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 ประวัติความเป็ นมาของบริ ษทั ดาราเดลี่ จากัด……………………………………. 3-4
2.2 ความหมายของ Creative…………………………………………………………. 4-5
2.3 บทบาทหน้าที่ของ Creative……………………………………………………..... 5-8
2.4 การผลิตรายการโทรทัศน์……………………………………………………… 18-12
บทที่ 3 รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
3.1 ชื่อและที่ต้ งั ของสถานประกอบการ……………………………………………. 13-14
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้บริ การหลักขององค์กร…………………15
3.3 รู ปแบบการจัดองค์การและการบริ หารงานขององค์กร…………………………… 16
3.4 ตาแหน่งและลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย…………………………….. 17
3.5 ชื่อและตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา……………………………………… 17
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา……………………………………………..... 17
3.7 ขั้นตอนและวิธีดาเนิ นงาน…………………………………………………….. 18-19
3.8 อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้…………………………………………………………..19

หน้า
บทที่ 4 ผลการปฏิบตั ิงานตามรายงาน
4.1 บทบาทของผูค้ ิดสคริ ปต์รายการ……………………………………………….. 20-25
4.2 บทบาทของการเป็ นผูห้ าภาพอินเสิ ร์ท………………………………………….. 26-31
4.3 บทบาทของผูค้ วบคุมการดาเนินรายการ………………………………………. 32-34
4.4 บทบาทของการเป็ นผูค้ ิดสปอร์ ตโฆษณา………………………………………. 34-36
บทที่ 5 สรุ ปผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา………………………………………………… 37
5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา…………………………………………... 37
5.3 สรุ ปผลรายงานการจัดทารายงานสหกิจศึกษา……………………………………… 38
5.4 ข้อเสนอแนะการจัดทารายงานสหกิจศึกษา……………………………………....... 38
บรรณานุกรม…………………………………………………………………………………….. 39
ภาคผนวก…………………………………………………………………………………… 40-55
ประวัติผจู้ ดั ทา…………………………………………………………………………………… 56

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 3.1 ตารางการปฏิบตั ิงานสหกิจ……………………………………………………… 18-19

สารบัญรู ปภาพ
หน้า
รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั ดาราเดลี่ จากัด…………………………………………... 13
รู ปที่ 3.2 สถานที่ต้ งั บริ ษทั ดาราเดลี่ จากัด……………………………………………………….. 14
รู ปที่ 3.3 แผนที่สถานที่ต้ งั บริ ษทั ดาราเดลี่ จากัด………………………………………………... 14
รู ปที่ 3.4 ผังรู ปแบบการจัดองค์การและการบริ หารงานขององค์กร……………………………… 16
รู ปที่ 4.1 แผนผังขั้นตอนการเขียนสคริ ปต์รายการ……………………………………………….. 21
รู ปที่ 4.2 ตัวอย่างสคริ ปต์ เบรก 8……………………………………………………………… 23
รู ปที่ 4.3 ตัวอย่างภาพ Instagram ที่ใช้…………………………………………………………… 24
รู ปที่ 4.4 ภาพอินเสิ ร์ท...…………………………………………………………………………. 27
รู ปที่ 4.5 ภาพอินเสิ ร์ท…………………………………………………………………………… 27
รู ปที่ 4.6 ภาพอินเสิ ร์ท………………………………………………………………………....... 28
รู ปที่ 4.7 ภาพอินเสิ ร์ท………………………………………………………………………....... 28
รู ปที่ 4.8 ภาพอินเสิ ร์ท………………………………………………………………………....... 29
รู ปที่ 4.9 ภาพอินเสิ ร์ท…………………………………………………………………………… 29
รู ปที่ 4.10 ตัวอย่างการเบลอภาพอินเสิ ร์ทที่เป็ นคอมเมนต์……………………………………… 30
รู ปที่ 4.11 ตัวอย่างการเบลอภาพอินเสิ ร์ทที่เป็ นคอมเมนต์………………………………………. 30
รู ปที่ 4.12 การให้เครดิตขอบคุณแหล่งที่หารู ปมาใช้ในการเสนอข่าว........................................ 31
รู ปที่ 4.13 ผังหน้าที่ในส่ วนของการควบคุมการดาเนินรายการ…………………………………. 32
รู ปที่ 4.14 ผังหน้าที่ในส่ วนของการควบคุมการดาเนินรายการ………………………………….. 33
รู ปที่ 4.15 ขั้นตอนการคิดสปร์ ตโฆษณา………………………………………………………… 34
รู ปที่ 4.16 สปอร์ตโฆณา………………………………………………………………………… 35
รู ปที่ 4.17 สปอร์ตโฆณา………………………………………………………………………… 35
รู ปที่ 4.18 สปอร์ตโฆณา………………………………………………………………………… 36
รู ปที่ 4.19 สปอร์ตโฆณา…………………………………………………………………………. 36

