บทที่ 3
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั สถานประกอบการสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอสองค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
145 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพ 10210
โทรศัพท์
0-2790-2000
โทรสาร 0-2790-2020
Facebook
facebook.com/ThaiPBSFan
Twitter twitter.com/ThaiPBS
YouTube
youtube.com/ThaiPBS
Instagram
instagram/ThaiPBS
ติดต่ อรายการ "สถานีประชาชน"
ไปรษณี ย ์
รายการสถานีประชาชน
สานักข่าว
เลขที่ 145 ถ.วิภาวดีรังสิ ต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
(จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น. หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์)
ทรศัพท์ 0-2790-2111 หรื อ 02-790-2000
(ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์)
ติดต่ อ "ศูนย์ เพือ่ น Thai PBS"
ไปรษณี ย ์
ศูนย์เพื่อน Thai PBS
สานักงานใหญ่ อาคาร A (ชั้น 2)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.
(วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.)
โทรศัพท์
0-2790-2222
(ทุกวัน เวลา 09.00 - 21.30 น.)
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รู ปที่ 3.1 ภาพตราสัญลักษณ์ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส

รู ปที่ 3.2 ภาพแผนทีส่ ถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส
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3.2 ประวัตคิ วามเป็ นมาของสถานประกอบการ

รู ปที่ 3.3 ภาพนายโยธิน สิทธิบดีกลุ ผู้อานวยการสานักโทรทัศน์ และวิทยุ (ประธานกรรมการ ปฏิบตั หิ น้ าทีน่ าย
สถานีโทรทัศน์ )

คณะกรรมการบริหารสถานี
นาย กันตชัย ศรี สุคนธ์
นาย ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์
นาย ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์
นาย เชิดชาย มากบารุ ง
นาย กฤตโชติ อุดมสุ ขรัตน์
นางสาว ศุลีพร ปฐมนุพงศ์
นาย ศิริพงษ์ พรหมรักษ์
นางสาว สุ ภาณี กิตติพนังกุล

ผูอ้ านวยการสานักวิศวกรรม
ผูอ้ านวยการสานักข่าว
ผูอ้ านวยการสานักข่าว
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการสานักข่าวด้านการผลิต
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการสานักโทรทัศน์และวิทยุดา้ นผลิตรายการ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการสานักรายการด้านวางแผนและพัฒนา
ผูช้ านาญการอาวุโส ด้านยุทธศาสตร์
เลขานุการอาวุโส

29

ประวัติความเป็ นมาขององค์ การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทย
องค์ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพสาธารณะแห่ งประเทศไทย (Thai Public Broadcasting
Service) หรื อ ส.ส.ท. ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 โดย พ.ร.บ. องค์การกระจายเสี ยงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ในฐานะองค์การสื่ อสาธารณะที่ไม่แสวงผลกาไรแห่ งแรก
ของประเทศไทย เพื่อดาเนิ นการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ที่สนับสนุ นการพัฒนาสังคม ที่มี
คุ ณภาพและคุ ณธรรมบนพื้นฐานของความเป็ นไทย โดยผ่านทางบริ การข่าวสารที่เที่ ยงตรง รอบด้าน
สมดุล และซื่ อตรงต่อจรรยาบรรณ
ความเป็ นอิ ส ระและความเป็ นสาธารณะของไทยพี บี เอสได้รั บ การรองรั บ ภายใต้ พ.ร.บ.
องค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการนโยบายที่ผา่ นการ
สรรหาโดยกระบวนการที่เป็ นอิสระและโปร่ งใส เป็ นผูก้ าหนดนโยบาย และควบคุมการดาเนินงานของ
ผูอ้ านวยการและคณะกรรมการบริ หารองค์การฯ โดยส.ส.ท. มีรายได้จากภาษีสรรพสามิตที่เก็บจากสุ รา
และยาสู บ โดยมีรายได้สูงสุ ดปี งบประมาณละไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
ไทยพีบีเอสออกอากาศอย่างเป็ นทางการ ตั้งแต่วนั ที่ 15 มกราคม 2551 เป็ นสื่ อสาธารณะสื่ อ
แรกของประเทศไทย โดยมี เป้ าหมายที่ จ ะเป็ นสถานี โทรทัศ น์ ที่ ส รรค์ส ร้ า งรายการข่ า ว รายการ
สารประโยชน์ และรายการสาระบันเทิง ที่มี คุณภาพและมาตรฐาน ตามข้อบังคับด้านจริ ยธรรมของ
องค์ก ร โดยยึด ถื อประโยชน์ ส าธารณะเป็ นที่ ต้ งั และเป็ นสถานี โทรทัศ น์ ที่ ไ ด้รับ การยอมรั บ อย่า ง
กว้า งขวาง ทั้งในระดับ ประเทศและในระดับ ภู มิ ภ าค ในฐานะสถาบัน สื่ อมวลชน ที่ มี คุ ณ ภาพและ
สร้างสรรค์ มุ่งมัน่ จะเป็ นสถาบันสื่ อที่มีระบบบริ หารจัดการ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ และโปร่ งใส โดยยึดหลัก
ความคุม้ ค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ สามารถเป็ นแบบอย่างให้แก่สถาบันสื่ อสารมวลชน ของประเทศ
ไทยได้ ในฐานะสื่ อสาธารณะ ในอนาคตอันใกล้น้ ี ส.ส.ท. จะขยายบทบาทไปสู่ การให้บริ การผลิ ตสื่ อ
อื่นๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีทนั สมัยในการเผยแพร่ รายการ เช่นวิทยุกระจายเสี ยง และทางออนไลน์
ส.ส.ท. ยึดมัน่ จริ ยธรรมอย่างเคร่ งครั ดในการท าหน้าที่ สื่ อสาธารณะ ในการปฏิ บ ตั ิ ห น้าที่
พนักงานทุกระดับของ ส.ส.ท. ต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับทางด้านจริ ยธรรมของวิชาชีพที่ให้ความสาคัญ
กับความเที่ยงตรง ความเป็ นกลาง และความเป็ นธรรม ตลอดจนความเป็ นอิสระของวิชาชี พ และความ
รับผิดชอบต่อสาธารณชนข้อบังคับด้านจริ ยธรรมยังครอบคลุ มถึ งการเคารพศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์
ความเป็ นส่ วนตัว และการคุม้ ครองสิ ทธิ ส่วนบุคคล ตลอดจนการคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจากรายการที่
แสดงออกถึงความรุ นแรง การกระทาการปฏิบตั ิต่อเหยือ่ ผูเ้ คราะห์ร้ายและผูท้ ี่อยูใ่ นภาวะเศร้าโศก
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วิสัยทัศน์
มุ่งมัน่ เป็ นสถาบันสื่ อสาธารณะ ที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม
พันธกิจ
ดาเนินการผลิตรายการ ให้บริ การข่าวสาร ความรู ้ สาระบันเทิง ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตาม
ข้อบังคับด้านจริ ยธรรมขององค์กร เพื่อเผยแพร่ ผา่ นสื่ อทุกแขนง โดยยึดถือผลประโยชน์สาธารณะและ
ความคุม้ ค่าเป็ นสาคัญ

วัตถุประสงค์
1.ส่ ง เสริ ม การรั บ รู ้ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งเท่ า เที ย มของประชาชนในการสร้ า งสั ง คม
ประชาธิ ปไตยที่ เป็ นธรรม มีความกล้า หาญในการรายงานข่าวสารและเสนอประเด็นโต้เถี ยง โดย
ยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็ นสาคัญ
2.เป็ นเครื่ องมือแห่ งการเรี ยนรู ้ เสริ มสร้างสติปัญญาและสุ ขภาวะแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าทุก
ระดับอายุ ให้เป็ นพลเมืองคุณภาพ
3.สร้ า งแรงบัน ดาลใจกระตุ ้น ให้ เกิ ด จิ น ตนาการและความคิ ด สร้ า งสรรค์ เพื่ อ ยกระดับ
สุ นทรี ยภาพให้กบั สังคม
4.ส่ งเสริ มเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม เสริ มสร้างความสมานฉันท์ในสังคม
5.สะท้อนความหลากหลายของสังคมเป็ นพื้นที่ให้แก่กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสและกลุ่มเฉพาะต่างๆ
อย่างเหมาะสม ทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติ
6.เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง ชุมชน ประชาชน และประชาคมโลก
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3.3 รู ปแบบการจัดการองค์ การและการบริหารงานองค์ กร
3.3.1 การจัดการองค์ การและการบริหารงานองค์ กรหลัก

รู ปที่ 3.4ตารางการจัดการองค์การและการบริหารงานองค์กรหลัก

3.4ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
นาย กิตติพจน์ แก้วอินทร์ ตาแหน่งผูต้ ดั ต่อข่าวกีฬา
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3.4.2 ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมายมีดงั ต่อไปนี้
ตัดต่อข่าวกีฬาของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสช่วงข่าวกีฬาและสกู๊ปข่าวกีฬา หาข้อมูล รู ปภาพ
คลิปวิดีโอ ตามสคริ ปท์ที่ได้รับมอบหมายเพื่อที่จะนาข้อมูลมาตัดต่อ รอฟังคาสั่งจากหัวหน้าว่ามี
งานอื่นนอกเหนือจากงานที่ตอ้ งทาเป็ นประจาหรื อไม่ เช่น การออกไปดูงานกับผูส้ ื่ อข่าวตามงาน
ที่มีหมายงานนอกสถานที่
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 ชื่อพนักงานที่ปรึ กษา คุณปัญญา สมภักดี
3.5.2 ตาแหน่งพนักงานที่ปรึ กษาโปรดิวเซอร์
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน 3เดือน เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 31พฤษภาคม2559- 2กันยายน 2559

3.7ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอน
Post-Production
การวางแผนการศึกษาข้ อมูล
-นัง่ ดูและศึกษาวิธีการใช้
โปรแกรมและเทคนิค

พฤษภาคม

มิถุนายน

ปฎิบัติงาน
ช่ วงระยะเวลาการตัดต่ อข่ าว
-เริ่ มต้นการตัดข่าวดึก
-ตัดต่อข่าวเช้า , เที่ยง
-ตัดต่อข่าวเที่ยง,เย็น,ดึก
รู ปที่ 3.5 (ตารางขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน)

กรกฎาคม

สิ งหาคม
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3.7.1 รับสคริปท์เนือ้ หารายการ
- สคริ ปท์ข่าวกีฬาจากผูส้ ื่ อข่าว
- หาไฟล์ภาพ
3.7.2 ค้ นหา Footage ตามสคริปท์
- อินเตอร์ เน็ต
- ไฟล์ที่ช่างภาพถ่าย
- สต็อกไฟล์จากทางบริ ษทั (ห้องข้อมูล)
3.7.3 การตัดต่ อรายการ
-ตัดต่อรายการข่าวกีฬา มี 4 ช่วงรายการ จันทร์ – ศุกร์ ช่วงเช้า เที่ยง เย็น ดึก
ช่วงรายการ3ช่วง เสาร์ -อาทิตย์ มี ช่วง เที่ยง เย็น ดึก

3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์
3.8.1.1 PC Computer

รู ปที่ 3.6PC Computer
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3.8.1.2 เม้าส์

รู ปที่ 3.7เม้าส์

3.8.1.3คีบอร์ ด

รู ปที่ 3.8คียบ์ อร์ด
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3.8.1.4 ลาโพง

รู ปที่ 3.9ลาโพง

3.8.2 ซอฟต์ แวร์
3.8.2.1 โปรแกรม Velocity
3.8.2.2 โปรแกรม Microsoft Word

