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การผลิตงานวิดีทัศน ์

จุดมุ่งหมาย และ วัตถุประสงค์ 

  1. จุดมุ่งหมาย 

เพ่ือให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจ เทคนิควิธีการ การน าส่ิงต่อไปนี้ ไปใช้ผลิตงานโฆษณา และ 
งานประชาสัมพันธ์ ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน์ ได้อย่างมีคุณภาพ 

1.1 การถ่ายภาพนิ่ง ภาพวิดีทัศน์ การบันทึกเสียงต่างๆ ตลอดจนการเก็บรวบรวม คัดเลือก 
ไฟล์งานเหล่านี้ให้เป็นหมวดหมู ่

1.2 องค์ประกอบศิลปะ และการจัดองค์ประกอบของ ภาพนิ่ง ภาพวีดิทัศน์ เสียงประกอบ 
ตามหลักนิเทศศิลป์–นิเทศโสตทัศน์ (audio–visual communications) และ หลักจิตวิทยาการส่ือสาร 

1.3 โครงสร้าง หน้าท่ี บทบาท ความรับผิดชอบ ของหน่วยงานโฆษณาและทีมงานการผลิตส่ือ 
ตลอดจนความสัมพันธ์ของบุคคลากรในคณะ 

1.4 แผนการตลาดและการส่ือสาร ของผลิตภัณฑ์–กิจกรรม–โครงการ ที่ต้องการโฆษณา–ประชาสัมพันธ์ 
แผนส่ือและกระบวนการผลิตส่ือ  

1.5 การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ การถ่ายภาพ การบันทึกเสียง ทั้งภายในห้องสตูดิโอและภายนอก 
ตลอดจน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับตกแต่ง ตัดต่อ ล าดับภาพ ล าดับเสียง 

1.6 การก ากับงานสร้าง งานแสดง งานตัดต่อภาพและเสียง การน าเสนอส่ือ และการประเมินส่ือ 

  2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 

มีการพัฒนา และปรับปรุงเนื้อหา กิจกรรม ของรายวิชา ตามภาวะความเปล่ียนแปลงของสังคม ส่ิงแวดล้อม 
และเทคโนโลยี ให้ผู้เรียน สามารถสังเคราะห์ หลักการทางนิเทศศิลป์–นิเทศโสตทัศน์ (audio–visual 
communications) และ หลักจิตวิทยาการส่ือสาร กับ ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ การบริการสาธารณะ 
ธุรกิจด้านอื่นๆ เพ่ือน ามาประยุกต์กับ กระบวนการผลิตส่ือวีดิทัศน์ และส่ือวิทยุกระจายเสียง ให้มีคุณภาพ 
มีคุณค่า และเหมาะสม กับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี และภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
ตลอดจนผลกระทบต่อระบบสุขภาวะโดยรวม 
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ลักษณะ และ การดําเนินการ 

ศึกษานิยาม ความหมาย การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ องค์ประกอบของภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว 
หลักการพ้ืนฐานในการถ่ายภาพนิ่ง ภาพวิดีทัศน์ การบันทึกเสียง เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ 
และน าไปใช้เป็นหลักอ้างอิงและเป็นแนวปฏิบัติ ในการผลิตส่ือวิทยุกระจายเสียงและส่ือวิทยุโทรทัศน์ 

ศึกษาโครงสร้าง บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และความสัมพันธ์ในภารกิจหน้าท่ี ของบุคลากร และ 
องค์กรในหน่วยงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตลอดจนทีมงานผลิตส่ือ ศึกษากระบวนการข้ันตอน การผลิต 
ส่ือวิทยุกระจายเสียง และส่ือวิทยุโทรทัศน์ (วีดิทัศน์) ทั้งขัน้ตอนก่อนการผลิต (pre-production) ระหว่าง 
การผลิต (production) และหลังการผลิต (post-production) 
เพ่ือให้การบริหารจัดการการผลิตส่ือของทีมงานการผลิต ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ศึกษาส ารวจ แผนการตลาดและการส่ือสาร ของผลิตภัณฑ์–กิจกรรม–โครงการ ที่ต้องการโฆษณา–
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือน าไปจัดท าโครงการผลิตส่ือ 

ศึกษาหลักการ เทคนิควิธีการ การเขียนบท (script writing) การจัดท าบทสร้าง (production script 
/shooting script) ศึกษาวิธีใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการถ่ายท า ตลอดจนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือฝึก 
ปฏิบัติการผลิตส่ือวิทยุกระจายเสียงและส่ือวิทยุโทรทัศน์ การน าเสนอและการประเมินผลงาน ตามโครงการ 
ผลิตส่ือที่เตรียมไว้ 

จ านวนเวลาปฏิบัติ 14 สัปดาห์ 
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แผนการเรียนรู้ และ การประเมินผล 
  1. แผนการเรียน 

1.1 เนื้อหา และ สาระส าคัญ 

บทท่ี 1  ความรู้พ้ืนฐานการผลิตส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทางวทิยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
 1.1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 
 1.2 หลักนิเทศศิลป์–นิเทศโสตทัศน์ (audio–visual communication) และการคิดสร้างสรรค ์
 1.3 กระบวนทัศน ์วิสัยทัศน์ การผลิตส่ือสารมวลชน ในยุคโลกาภิวัตน์ และแนวโน้มการพัฒนา 
  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย และโทรทัศน ์
 1.4 บทบาทและอิทธิพลของส่ือมัลติมีเดีย (multimedia) และส่ือสังคม  
  (social media / social network) 

บทท่ี 2  การส่ือความหมาย ของภาพและเสียง 
 2.1 ขนาดภาพ (image size) 
 2.2 มุมกล้อง (camera angle) และการเคล่ือนกล้อง (track and move) 
 2.3 ภาพเคล่ือนไหว (animation) 
 2.4 เสียงประกอบ (sound voice) และเสียงดนตรี (music) 
 2.5 สี (color) 
 2.6 วีดิทัศน์ และภาพยนตร์ (video and movie) 

บทท่ี 3  บุคลากรการผลิต เครื่องมืออุปกรณ์การผลิต 
 3.1 บุคลากรการผลิต และการบริหารจัดการ (studio / audio management) 
 3.2 ห้องสตูดิโอ (studio room) และ อุปกรณ์ 
 3.3 อุปกรณ์ถ่ายภาพ ไฟ เสียง และอุปกรณ์ช่วยสร้างเทคนิค 

บทท่ี 4  กระบวนการข้ันตอน การผลิตส่ือวิทยุกระจายเสียง และส่ือวิดีทัศน์ 
 4.1 การจัดท าโครงการผลิต (แผนการตลาดและการส่ือสาร ของผลิตภัณฑ์–กิจกรรม–โครงการ  
  ที่ต้องการโฆษณา–ประชาสัมพันธ์ แผนส่ือและกระบวนการผลิตส่ือ) 
 4.2 การเตรียมการก่อนงานสร้าง (การออกแบบส่ือ การเขียนบทโฆษณา–ประชาสัมพันธ์  
  รายละเอียด บทท่ี 5) 
 4.3 การวางแผนงานสร้าง : บทสร้าง (shooting script) บทภาพ (storyboard / blocking)  
  ตารางงานสร้าง (schedule table / breakdown script / continuity) บัญชีรายการต่างๆ  
  (รายละเอียด บทที่ 5) 
 4.4 การก ากับงานสร้าง และการแสดง (รายละเอียด บทท่ี 6) 
 4.5 การตัดต่อล าดับภาพและเสียง การบันทึกซีดี (รายละเอียด บทท่ี 7) 
 4.6 การประเมินงานการผลิต (รายละเอียด บทท่ี 8) 
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บทท่ี 5  บทวิทยุกระจายเสียง และบทวิทยุโทรทัศน์ 
 5.1 องค์ประกอบของการเขียนบท (ข้อมูลเบ้ืองต้น ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะส่ือสาร ภาษา  
  รูปแบบ–สมัยนิยม หรือ style–trend) 
 5.2 ประเภทของบทวิทยุกระจายเสียงและบทวิทยุโทรทศัน์ 
 5.3 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและบทวิทยุโทรทัศน ์

บทท่ี 6  การก ากับงานสร้าง และการแสดง 
 6.1 กองการผลิต (การจัดเตรียม การประชุม การจัดการกองถ่ายท า) 
 6.2 ฉาก และองค์ประกอบฉาก (ฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก เส้ือผ้า การแต่งหน้า แต่งผม)  
  อุปกรณ์เทคนิคพิเศษ (special effect) นักแสดงแทน เด็ก สัตว์  
 6.3 แสงในการถ่ายท า : โคมไฟ และ ชนิดโคมไฟ หลักและวิธีการจัดแสง (การส่ือความหมาย 
  ด้วยแสงและเงา) 
 6.4 การก ากับการแสดง : นักแสดง (คน หุ่น การ์ตูน) การซ้อม–บล็อคก้ิง แอ็คช่ัน 
 6.5 การก ากับเสียง : ไมค์ชนิดต่างๆ เสียงหลัก (dialogue, voice) เสียงประกอบ  
  (sound effect) เสียงดนตรีประกอบ (music) การสร้างเสียงพิเศษ 

บทท่ี 7  การตัดต่อล าดับภาพ ล าดับเสียง 
 7.1 การล าดับเรื่องแบบต่อเนื่อง (continuity cutting) 
 7.2 การล าดับเรื่องแบบรวบรวม (compilation cutting) 
 7.3 หลักการตัดต่อ และต าแหน่งของการตัดต่อ 
 7.4 การผลิตซีดีเสียงและซีดีวีดิทัศน์ส าหรับงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ 

บทท่ี 8  ทีมงานผลิต และการอ านวยการสร้าง 
 8.1 คณะผู้บริหาร 
 8.2 ผู้อ านวยการสร้าง 
 8.3 บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
 8.4 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในงานสร้าง 
 8.5 การเขียนโครงการและข้อเสนอในการสร้าง 
 8.6 การประเมินงานการผลิต 
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1.2 กิจกรรม 

สัปดาห์ 
ที ่

เนื้อหา 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรม 
ส่ือการเรียน 

1 บทท่ี 1  
ความรู้พ้ืนฐานการผลิตส่ือวิทยุกระจายเสียงแ
ละส่ือวิทยุโทรทัศน์ 
ส าหรับงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ 

5 

 

– แนะน ารายวิชา เนื้อหา ส่ือ เครื่องมือ 
และ กิจกรรมการเรียน 

– โครงการผลิตส่ือทีวี/วิทยุ ครัง้ที่ 1 
– บรรยาย บทท่ี 1 (1) – (4)  

2 บทท่ี 2  การส่ือความหมาย ภาพและเสียง 5 – บรรยาย บทท่ี 2  
– วิพากษ์ตัวอย่างสปอตทีวี วิทยุ 
การส่ือความหมายในเรื่อง ภาพ เสียง 

3 บทท่ี 2  การส่ือความหมาย ภาพและเสียง 5 – บรรยาย บทท่ี 2 
– โครงการผลิตส่ือทีวี/วิทยุ ครัง้ที่ 2 

4 บทท่ี 3  บุคลากรการผลิต 
เครื่องมืออุปกรณ์การผลิต 

5 – บรรยาย บทท่ี 3 
– น าเสนอ โครงการผลิตส่ือทีวี/วิทยุ* 

5 
 

บทท่ี 4  กระบวนการข้ันตอน 
การผลิตส่ือวิทยุกระจายเสียง และส่ือวีดิทัศน์ 

5 – บรรยาย บทท่ี 4  
– ตัวอย่าง ประสบการณ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

6 บทท่ี 4  กระบวนการข้ันตอน 
การผลิตส่ือวิทยุกระจายเสียง และส่ือวีดิทัศน์ 

5 – บรรยาย บทท่ี 4 
– น าเสนอ บทโฆษณาวิทยุ 

7 บทท่ี 5  บทวิทยุกระจายเสียง 
และบทวิทยุโทรทัศน ์

5 – บรรยาย บทท่ี 5  
– น าเสนอ บทโฆษณาทีวี 

8 บทท่ี 6  การก ากับงานสร้าง และการแสดง 5 – บรรยาย บทท่ี 6  
– กิจกรรม การจัดท าบทสร้าง-ถ่ายท า 

9 บทท่ี 6  การก ากับงานสร้าง และการแสดง 5 – บรรยาย บทท่ี 6  
– กิจกรรม ฝึกการถ่ายภาพ ก ากับ 

10 บทท่ี 7  การตัดต่อล าดับภาพ ล าดับเสียง 5 – บรรยาย บทท่ี 7  
– สาธิต ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมตัดต่อ 

11 

 

บทท่ี 8  ทีมงานผลิต 
และการอ านวยการสร้าง 

5 – บรรยาย บทท่ี 8 
– กิจกรรม workshop (กลุ่ม) 
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สัปดาห์ 
ที ่

เนื้อหา 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรม 
ส่ือการเรียน 

12 ปฏิบัติการ ผลิตส่ือ สปอตทีวี   5 – กิจกรรม workshop 

13 น าเสนอผลงาน วิจารณ์ สปอตวิทยุ / ทีวี 5  ประเมินผลงาน 

14 ประมวลองค์ความรู้และทักษะต่างๆ 
ในการผลิต และ การประเมิน กิจกรรม 
การเรียน แนะแนวการสอบวัดผล 
แนะแนวอาชีพ 

5  สรุปกิจกรรมตลอดภาคเรียน 

15–16 สอบปลายภาค 4   

 รวม (16 สัปดาห์) 74  

  2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ เนื้อหา กิจกรรม วิธีการ / เครื่องมือ สัปดาห์ที ่
ประเมิน 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1 โครงการ/โครงงาน ผลิต 
ส่ือโฆษณา–ประชาสัมพันธ์  
(สปอตวิทยุ สปอตทีวี) 

น าเสนอโครงการผลิต และ น าเสนอ ผลงาน 
หลังการผลิต โดยใช้เกณฑ์วัดระดับคุณภาพ  
5 ระดับ 

4,  13 10 

2 น าเสนอ สปอตวิทยุ (บท, 
ไฟล์เสียง ความยาว 15 
วินาที และ 30 วินาที) 

ตีความบท ด้วยภาษาพูด เสียง ได้ถูกต้อง 
มองเห็นภาพ ชัดเจน เหมาะสม ตามหลัก 
ภาษาไทย และ หลักนิเทศศิลป์-นิเทศโสตทัศน์ 
โดยใช้เกณฑ์วัดระดับคุณภาพ 5 ระดับ 

6,  13 15 

3 น าเสนอ สปอตทีวี (บท, 
ไฟล์วิดีโอ 3–5 วินาที, 
ไฟล์สปอต 60 วนท., 
ไฟล์สปอต 30 วนท. 

ตีความบท ภาษาภาพ แอ็คช่ัน ถูกต้อง ชัดเจน 
เหมาะสม ตามหลักนิเทศศิลป์-นิเทศ โสตทัศน์ 
โดยใช้เกณฑ์วัดระดับคุณภาพ 5 ระดับ 

7,  13 35 

4 กิจกรรมการมีส่วนร่วม 
ในช้ันเรียน 

การตอบสนองกิจกรรม กฎเกณฑ์ต่างๆ โดย 
ใช้เกณฑ์วัดระดับคุณภาพ–ศักยภาพ 5 ระดับ 

10 ครั้ง 
(โดยการสุ่ม) 

10 

5 สอบวัดผลเมื่อส้ินหลักสูตร แบบทดสอบ ใช้ใช้เกณฑ์วัดระดับคะแนน 15–16 30 

  รวม  100 
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ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

  1. ต ารา และ เอกสารหลัก 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร์. 
เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์และการผลิตภาพยนตร์เบ้ืองต้น (Introduction to Creative film 
making): 16422 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร์. 
เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับภาพนิ่งและภาพยนตร์ (Introduction to Photography and 
Film): 15204 หน่วยที่ 2, 9,10-12 

รศ.วิภา อุตมฉันท์. การผลิตส่ือโทรทัศน์ และส่ือคอมพิวเตอร์: กระบวนการสร้างสรรค์และเทคนิคการผลิต. 
พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ: บุ๊ค พอยท์, 2544 

สมเจตน์ เมฆพายัพ. การผลิตรายการโทรทัศน.์ กรุงเทพมหานคร: ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา, 2552. 

  2. เอกสาร และ ข้อมูลส าคัญ 

สู่ดิน ชาวหินฟ้า. การผลิตภาพยนตร์ และวีดิทัศน์. (เอกสารการเรียนวิชา นท.4302 
การผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์). 2553. 

  3. เอกสาร และ ข้อมูลแนะน า 

บทเรียน CAI การตัดแต่งเสียงดิจิตอล โดยใช้โปรแกรมตัดต่อเสียง Audio 1.0 รูปแบบเอกสาร: HTML 
ขนาดความจุไฟล์  235 MB. 

บทเรียน CAI การตัดต่อไฟล์วิดีโอ โดยใช้โปรแกรม Sony Vegus 5.0 รูปแบบเอกสาร: CAI Application 
ขนาดความจุไฟล์  455 MB. 

รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม. ปั้น ‘บท’ สะกด ‘หนัง’ Three-Act Structure Scriptwriting. กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์ อาทิตย์สนิทจันทร์. มปท. 

  4. เว็บไซต์ 

Admin. "การจัดแสงเบ้ืองต้น." Website: Photography Site. URL: 
http://photo.pandaspace.net/category/... 

Admin. "คู่มือท าหนังส้ัน ฉบับกันเอง (ตอนที่ 1-4)." ความรู้พ้ืนฐานทางภาพยนตร์. 
URL:http://www.thaishortfilm.com/ 

http://www.igoodmedia.net/@communication_arts/cm3207 
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(ก.) 
แผนการตลาดและการสื่อสาร ของผลิตภัณฑ์–กิจกรรม–โครงการ  

ที่ต้องการโฆษณา–ประชาสัมพันธ์  

  1. แผนการตลาดและการส่ือสาร ของ ... (ช่ือผลิตภัณฑ์ / กิจกรรม / โครงการ) 

  2. รายละเอียด ของ ... (ช่ือผลิตภัณฑ์ / กิจกรรม / โครงการ)  
ใช้หลัก 5P อธิบาย:  
(1) ด้านลักษณะตัวผลิตภัณฑ์ (product) ขนาด รูปทรง น้ าหนัก เป็นช้ินหรือชุด คุณประโยชน์ 
ใช้ท าอะไรได้บ้าง ข้อห้ามในการใช้ การดัดแปลง พิษหรืออันตรายที่อาจเกิดข้ึน มีการรับประกันหรือไม ่
การให้บริการหลังการขายมีหรือไม่ อย่างไร ฯลฯ  (2) ด้านราคา (price) ต่อหน่วย ต่อชุด 
ต่อครั้งการบริการ  (3) ด้านสถานที่ทดลอง จ าหน่าย (place) อยู่ที่ใด ผู้บรโิภคสามารถเข้าถึงได้อย่างไร  
(4) ต าแหน่งสินค้า (positioning) เพ่ือคนกลุ่มใด ระดับใด จัดประเภทของผลิตภัณฑ์อยู่ในกลุ่มใด 
ของใหม่ (new product) หรือของใช้แล้ว (second–hand) หรือของน ากลับมาใช้ใหม่ (recycle 
product) หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าท่ี ตราสินค้า (brand) หรือ ราคา (cheap | expensive 
price) หรือท้ังสองอย่าง  (5) ด้านการส่งเสริมการตลาด (promotion) มีกลยุทธ์อย่างไร เช่น 
การลดราคา อย่างไร เท่าไร ช่วงเวลาใด การแลก ของแจกฟรี ของสมนาคุณ (premium) มีหรือไม่ 
เงื่อนไขการรับ 

 ถ้าตัวผลิตภัณฑ์ เป็นกิจกรรม โครงการ เช่น นิทรรศการ โครงการประกวดต่างๆ 
การรณรงค์ทางการเมือง สถานที่ท่องเที่ยว รายการส่ือทีวี/วิทยุ โปรแกรมภาพยนตร์ 
งานบุญงานประเพณี ฯลฯ ให้พิจารณาเทียบเคียง ให้สอดคล้องกับหลัก 5P 
เพ่ือให้สามารถอธิบายรายละเอียดของ ผลิตภัณฑ์ กิจกรรม หรือโครงการ ที่ต้องการโฆษณา หรือ 
ประชาสัมพันธ์ 

  3. วัตถุประสงค์ในการส่ือโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ... เช่น ต้องการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ชนิดใหม่ ในตลาด 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว แต่ต้องการรักษาความนิยมในตลาด 
ต้องการแข่งขันกับผลิตภัณฑ์อื่นที่จัดอยู่ในชนิดและประเภทเดียวกัน ต้องการเพ่ิมยอดขายในช่วงเทศกาล 
ต้องการเปล่ียนหรือเพ่ิมภาพภาพลักษณ์ (new image) 
ต้องการเพ่ิมฐานรายการผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีอยู่ในเครอืผู้ผลิตรายเดียวกัน ฯลฯ 

  4. เจ้าของผลิตภัณฑ์ : (ช่ือเจ้าของผลิตภัณฑ์ / กิจกรรม / โครงการ) ประเภทนิติกรรม (หจก. บจก. บมจ. 
มูลนิธิ สมาคม ชมรม พรรค สหกรณ์ ศูนย์ โครงการ องค์การ สถาบัน ฯลฯ) ประวัติความเป็นมา (ถ้ามี) 
สถานที่ต้ัง ส านักงานใหญ่ ส านักงานสาขา โชว์รูม จุดรับบริการหลังการขาย ช่ือหัวหน้าเจ้าของบริษัท 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจของ เจ้าของผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี / จ าเป็น) 

  5. โลโก : รูปโลโก (ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ องค์การที่จดทะเบียนหรือต้ังข้ึนมาใหม่ ให้ลงรูปโลโกด้วย) 
ความหมายของโลโก 
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  6. แผนสื่อ  
ต้องการโฆษณา หรือ ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบใด สปอต / รายการ / ดีเจพูด / ละครส้ัน / เสวนา ฯลฯ 
ใช้หลัก Q-SPORT อธิบาย :  
Q จ านวน หรือ ปริมาณ ของรูปแบบส่ือ (quantity) เช่น ถ้าใช้ สปอต จะใช้เป็นสปอตเดี่ยว (Promo 
SPOT) หรือเป็นชุด (Series SPOT) หรือเป็นสปอตร่วมกับโฆษณาอื่น (Multi SPOT) ถ้าเป็น ดีเจพูด 
พูด ก่ีช่วง หรือพูดนานเท่าใด ในจัดรายการแต่ละครั้ง 
S น าเสนอในล าดับใด (sequence) กรณีมีส่ือโฆษณาหลายตัวหรือหลายรายการ 
ที่ต้องออกอากาศในคราวนัน้ และถ้าเป็นส่ือโฆษณาท่ีจัดท าเป็นชุด (Series) 
มีการจัดล าดับการน าเสนอก่อนหลังอย่างไร  
P ช่วงเวลาท่ีต้องการออกอากาศ หรือน าเสนอ (point) ช่วงเวลาใด สถานีใด 
O โอกาสผิดพลาด ในการส่ือสาร (opportunity) เป็นการซ้ือพ้ืนที่ส่ือเป็นส่วนเสริม หรือเพ่ิมเติม 
(ถ้าจ าเป็น) เพ่ือป้องการความผิดพลาด จากผู้ชม ซ่ึงบางเวลากลุ่มผู้ชมเป้าหมายไม่ได้ดูฟรือฟัง 
ด้วยเหตุสุดวิสัย จึงมีการซ้ือพ้ืนที่ส่ือเพ่ิมเติม มักใช้กับรายการส าคัญ หรือช่วงส าคัญ  
R สัดส่วนระหว่าง จ านวนครัง้ / จ านวนเวลา / จ านวนช่อง / ราคา (relation) 
เพ่ือการค านวณค่าใช้จ่าย ในการคิดราคาซ้ือพ้ืนที่ส่ือสาร กับสถานี หน่วยงานตัวแทน (agency) เช่น 
ต้องการโฆษณาด้วยสปอตทีวี ความยาว 30 วินาที จ านวน 15 ครั้งต่อสัปดาห์  
T จ านวนครั้ง (time) ในการน าเสนอ หรือออกอากาศ ส าหรับส่ือช้ินนั้น 
เพ่ือดูความเหมาะสมด้านการผลิตและการลงทุน เช่น ถ้าเป็น 
สปอตโฆษณาสร้างภาพลักษณ์และรักษาค่านิยมของตลาด ซ่ึงมีจ านวนครั้งในการใช้ที่ยาวนาน 
อาจตัดสินใจเพ่ิมเงินลงทุนให้แก่ส่ือโฆษณาช้ินนั้นเป็นกรณีพิเศษ ให้อยู่ในพ้ืนที่ส่ือได้ยาวนานขึ้น 
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(ข.) 
โครงการผลิตสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 

  1. ชื่อโครงการ ... (เช่น โครงการผลิตสปอตโฆษณารณรงค์ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด) 
เจ้าของโครงการ … ช่ือ หน่วยงานผูผ้ลิตส่ือ / โลโก (ถ้ามี) / ค าขวัญ (ถ้ามี) 

  2. รายละเอียดของสื่อ 
ใช้หลัก SMCRF อธิบาย : 

 (1) เจ้าของ ผลิตภัณฑ์ / กิจกรรม / โครงการ (source) เป็นใคร องค์การใด  
 ใช้ข้อมูลเดียวกับแผนการตลาดและการส่ือสาร ข้อ (4) 

 (2) ตัวส่ือ (media)  
 –ประเภท / รูปแบบ (type) : สปอตทีวี / สปอตวิทยุ / ละครส้ัน / variety / talk show 
 –ความยาว ... วินาที / นาที : 15 | 30 | 60 | 120 วินาที  
 ถ้าท าสปอตทีวี ต้องท าตัวเต็ม ความยาว 3–5 นาที ก่อน แล้วตัดให้เหลือ 30 วินาที และ 60 วินาที 
 สปอตวิทยุ ให้ตัดเป็นความยาว 2 ช่วง คือ 15 วินาที และ 30 วินาที 
 –แนวคิด (concept | theme) : บอกแนวคิด หรอื แก่นของเรื่อง ว่าต้องการส่ืออะไร 
 –เรื่องย่อ : บอกเรื่องราวส้ันๆ 

 (3) ช่องทางออกอากาศ (channel)  
 –ทีวี ช่อง ... / วิทยุ สถานี ... / เวลา ... ต้ังแต่ วัน เดือน ปี ถึง วัน เดือน ปี 
 –CD/DVD ระบุสถานที่รับแผ่น (ถ้ามี) 
 –อินเทอร์เน็ต www.youtube.com/... (ระบุท่ีอยู่ให้ชัดเจน) 

 (4) ผู้รับชม / ผูฟัง กลุ่มเป้าหมาย (receiver | audience)  
 บอกว่าเป็นกลุ่มใดบ้าง จ านวนประมาณเท่าใด 

 (5) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หลังการเผยแพร่ของส่ือ (feedback) บอกความคาดหมายที่ต้องการ 
และที่เป็นไปได้ พร้อมระบุแหล่งรับข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้รับชม / ผู้ฟัง เช่น SMS, phone–in, e-mail, 
social media online หรือ แบบตอบรับ ฯลฯ 

  3. แผนการผลิต 
(1) บทแสดง (screenplay script) : รายละเอียดประกอบด้วย 
 ฉาก : สถานที่ / ภายใน–ภายนอก / เวลา 
 ตัวละคร : ช่ืออะไร (กรณีเป็น คน สัตว์) หรือเป็นอะไร (กรณีเป็น สัตว์ พืช หรือ วิญญาณ) 
 เหตุการณ์ : บอกรายละเอียดด้านอารมณ์ แอ็คช่ัน เคล่ือนไหว ของตัวละคร 
 บทพูด : (อาจบอกก ากับแอ็คช่ัน ถ้าจ าเป็น เช่น (ปากเบ้ียว) “....” 
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 เปล่ียนฉาก : เช่น ตัดไป (cut) fad / wipe / insert flashback / insert forward เมื่อเขียนจบ
 แต่ละฉาก 

 (2) บทสร้าง (production script) : ประกอบด้วย 
 –บทถ่ายท า (shooting) คือการตีความหมายของบท screenplay ให้อยูใ่นกรอบส่ีเหล่ียม 
โดยบอกรายละเอียดของ ขนาดภาพ (size) มุมภาพ (angle) การเคล่ือนที่ของตัวละคร 
การเคล่ือนที่ของฉาก แอคช่ัน จังหวะ ความเร็ว เสียงพูด เสียงประกอบ [*shooting จะถูกน าไปใช้โดย 
ผู้ก ากับทุกต าแหน่ง ผู้ถ่ายภาพ และผู้ตัดต่อ] 
 –บทภาพ (storyboard) เพ่ือบอกแอ็คช่ันของภาพ (ในบางภาพ) ที่เข้าใจยากให้แก่ 
ทีมงานทุกคนเข้าใจตรงกัน อาจมี blocking ในบางฉาก เพ่ือให้ทีมผู้ก ากับ ผู้ถ่ายภาพ 
และนักแสดงเข้าใจตรงกัน 
 –ตารางนัดหมาย (schedule table) เพ่ือนัดหมายนักแสดง และทีมงานทุกคน ในวันออกกองถ่าย 
(breakdown sheet) โดยจะระบุ ตัวละคร วัน เวลา สถานที่ อุปกรณ์ ฉาก ที่ต้องใช้ รวมท้ังการแต่งกาย 
แต่งหน้า ของนักแสดง 
 –รายการก ากับความต่อเนื่อง (continuity) ซ่ึงทีมผู้ก ากับจะเป็นผู้จัดท า 
เพ่ือให้การท างานในกองถ่ายท าเป็นได้ตามก าหนด ไม่เสียเวลา และป้องกันความผิดพลาดในการถ่ายท า 
 –รายการวัสถุ อุปกรณ์ ประกอบฉาก รายการเส้ือผ้า แต่งหน้า ทรงผม ของตัวละคร ในแต่ละฉาก 

  4. งบประมาณ 
จัดท า รายการ บัญชี งบประมาณ ทั้งก่อนและหลังการสร้าง (เพ่ือประเมิน ประสิทธิภาพ ในการลงทุน) 

  5. การนําเสนองาน 
ก าหนดวันน าเสนองาน : วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ 
ส่ือท่ีใช้น าเสนอ 
(1) ไฟล์ส่ือต้นฉบับ ความยาว 3–5 นาที 
(2) ไฟล์ส่ือโฆษณา ความยาว 60 วินาที และ ความยาว 30 วินาที 
(3) ไฟล์ภาพเบ้ืองหลังการถ่ายท า 
(4) เอกสารในวันเสนองาน ได้แก่ ตัวโครงการ บทแสดง บทสร้าง และอื่นๆ ที่จ าเป็นและส าคัญ  
 (ส่วนนี้ จะมีผลต่อการประเมินส่ือ) 

  6. รายนามทีมงานสร้าง 
ประกอบด้วย ภาพถ่าย (ขนาด 2 นิ้ว) ช่ือ นามสกุล ต าแหน่งงาน (ถ้ามีหลายต าแหน่ง 
ให้ระบุทุกต าแหน่ง) ต าแหน่งที่ติดต่อได้ (e-mail & telephone) 


