บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 สถานทีต่ ้งั
ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั ไบร์ททีวี จํากัด
223/2 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Tel: 02 583 9595
Email: HR@brighttv.co.th 223/2

รู ปที่ 3.1 โลโก้บริ ษทั บริ ษทั ไบร์ททีวี จํากัด

ประวัติของบริ ษทั ไบร์ททีวี จํากัด
ไบรท์ทีวี (อังกฤษ: Bright TV) เป็ นช่ องโทรทัศน์ระบบดิจิทลั ซึ่ งผลิตโดยบริ ษทั ไบรท์ทีวี จํากัด
(เดิมคือ บริ ษทั สามเอ มาร์ เก็ตติง จํากัด) เสนอรายการข่าวสารที่เจาะลึก และสาระบันเทิงรวมถึงละครชุ ด
โดยเริ่ ม ทดลองออกอากาศ ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 บริ ษทั ไบรท์ทีวี จํากัด ในชื่อ บริ ษทั 3 เอ มาร์เก็ต
ติ้ง เดิ ม มีประสบการณ์ ในการผลิตรายการให้กบั ททบ. 5 มายาวนาน ไม่ว่าจะเป็ นรายการ ข่าว 5 หน้า 1,
บันเทิง 5หน้า 1 และ Gossip บันเทิง 5
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ไบรท์ทีวี ภายใต้สโลแกน “ชี วิตดี ดูไบรท์ ที วี” มีจุดยืนในการนําเสนอข่าวสารที่ถูกต้อง แม่นยํา
และอยู่บนพื้นฐานจรรยาบรรณที่ ดีของสื่ อมวลชน รวมถึงนําเสนอรายการสาระความรู ้ ,สารคดี , รายการ
ทอล์คโชว์ ที่เกาะติดประเด็นดังที่สงั คมกําลังให้ความสนใจ ผ่านทางช่องทางการรับชมที่หลากหลาย เพื่อให้
สอดคล้อ งกับ พฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โ ภคที่ เปลี่ ย นไป ผ่านทางช่ อ งทาง online ไม่ ว่ าจะเป็ นทาง website,
facebook, YouTube เฉพาะตัวเลขใน YouTube ในปี 2560 มีคนเข้าไปดูรวมกว่า 965 ล้านครั้ง

ภาพประกอบที่ 3.2 นาง เบญจวรรณ รังษีธนานนท์ ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั ไบรท์ทีวี จํากัด

ภาพประกอบที่ 3.3 แผนที่รูปภาพที่ บริ ษทั ไบรท์ทีวี จํากัด
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ภาพประกอบที่ 3.4 ภาพถ่ายด้านหน้าหน้าตึกสถานี บริ ษทั ไบรท์ทีวี จํากัด

ภาพประกอบที่ 3.5 ช่องทางการติดต่อกับบริ ษทั ผ่านเว็บไซต์ https://www.brighttv.co.th
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ภาพประกอบที่ 3.6 ช่องทางการติดต่อผ่านแฟนเพจFacebook
https://www.facebook.com/BrightTV20/

3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั ไบรท์ทีวี จํากัด เป็ นธุ รกิจสื่ อและการให้บริ การข้อมูล ผลิตภัณฑ์และบริ การของธุ รกิ จสื่ อ
และการให้บริ การข้อมูลแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่มย่อย ได้แก่

3.2.1 กลุ่มธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพ ท์ เคลื่อนที่ และเว็บไซต์ (Mobile Internet Business)
กลุ่มข้อมูล (Mobile)

ประเภทบริ การ

ข่าว (News)

ข่าวบันเทิงกอซซิป ข่าวทัว่ ไป ข่าวเศรษฐกิจ รายงานผลกีฬา

สารสนเทศ

การพยากรณ์ดวงชะตา ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

Interactive TV

ร่ วมกับสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
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3.2.2 กลุ่มธุรกิจสื่ ออินเทอร์ เน็ต (Internet) มีรูปแบบบริ การ คือ
บริ การ Online Video Portal ผ่ า นเว็ บ ไซต์ www.brighttv.co.th คอมมู นิ ตี้ เว็ บ ไซต์ และแหล่ ง
รวบรวมวีดีโอขนาดใหญ่ของประเทศไทย โดยนาเสนอข้อมูลและสาระบันเทิงหลากหลายประเภท ทั้งข้อมูล
ที่ผูใ้ ช้บริ การเป็ นผูเ้ ผยแพร่ (User Generated Content) และข้อมูลที่บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิต และเผยแพร่ (Content
Provider) ครอบคลุมเนื้ อหาในหมวดบันเทิง ผูห้ ญิง ผูช้ าย ข่าว กีฬา ดนตรี ภาพยนตร์ พยากรณ์ ดวงชะตา
และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยผูบ้ ริ โภคสามารถรับชมได้ท้ งั ทางคอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ ตทีวี แท็บเล็ต และ
สมาร์ ทโฟนที่รองรับการเชื่ อมต่อโครงข่ายอินเทอร์ เน็ต และ/หรื อ โมบายอินเทอร์ เน็ ต เพื่อมุ่งตอบสนอง
ไลฟ์ สไตล์ และความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่นิยมค้นหาและรับข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น
3.2.3 กลุ่มธุรกิจสื่ อสิ่ งพิมพ์ (Publishing)
เป็ นผูผ้ ลิ ต และจําหน่ ายนิ ต ยสารบัน เทิ งรายสัป ดาห์ และรายเดื อน ของ นิ ต ยสารกอซซิ ป สตาร์
(Gossip Star) เป็ นนิ ตยสารบันเทิงแนวปาปารัซซี่ (Paparazzi) ฉบับแรกในประเทศไทย วางจาหน่ายเป็ นราย
สัปดาห์
3.2.4 กลุ่มธุรกิจสื่ อทีวี (TV)
ปั จจุบนั มีช่องรายการ 1 ช่องคือ ช่อง 20 ไบรท์ทีวี ภายใต้สโลแกน “ชีวิตดี ดูไบรท์ ทีวี” มีจุดยืนใน
การนําเสนอข่าวสารที่ถูกต้อง แม่นยํา และอยู่บนพื้นฐานจรรยาบรรณที่ดีของสื่ อมวลชน รวมถึงนําเสนอ
รายการสาระความรู ้,สารคดี, รายการทอล์คโชว์ ที่เกาะติดประเด็นดังที่สงั คมกําลังให้ความสนใจ

3.3 ค่ านิยมหลัก (Core Value)
กลุ่มบริ ษทั ไบร์ ททีวีเชื่ อ และมุ่งมัน่ ที่จะสร้าง Content ที่มีคุณค่าให้กบั ลูกค้า ทั้งนี้ Content ที่ดีจะ
เกิดขึ้นได้ตอ้ งเริ่ มต้นที่บุคลากร ซึ่งจะต้องยึดถือค่านิยมหลักในการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน อันได้แก่
3.3.1 ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) มีความคิดสร้างสรรค์ที่ทนั สมัย (Modern) อาจะเป็ นความคิด
ใหม่ หรื ออาจเกิดจากการปรับปรุ งต่อยอดสิ่ งที่มีอยูเ่ ดิมให้ดียงิ่ ขึ้น ต้องเป็ นความคิดที่เป็ นผลดี (Positive) ต่อ
งาน และต่อบริ ษทั และสามารถนํามาปรั บใช้ (Practical) หรื อต่อยอดให้งานมีคุณ ค่าสู งสุ ด ทั้งต่อองค์กร
และต่อลูกค้า
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3.3.2 การทางานเป็ นที ม (Teamwork) ทํางานร่ ว มกัน เป็ นที ม ได้อ ย่างแข็งแกร่ ง ทั้งในสายงาน
เดียวกัน และข้ามสายงาน มีนา้ ใจ (Spirit) ที่จะช่วยเหลือผูอ้ ื่น อีกทั้งยินดีที่จะรวมพลัง (Synergy) ของตนเข้า
กับทีม เพื่อที่จะทางานให้สาํ เร็ จ (Success) ตามเป้าหมาย

3.3.3 การใฝ่ เรี ยนรู ้ (Learning) กระตือรื อร้น (Energetic) ที่จะเรี ยนรู ้ในสิ่ งต่าง ๆ รอบตัว มุ่งมัน่ ที่จะ
เรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง (Continuous) รวมไปถึง มีใจรักที่จะแบ่งปั น (Sharing) ความรู ้ให้กบั
คนอื่น และให้กบั องค์กร

ภาพประกอบที่ 3.7 ค่านิยมหลักของบริ ษทั
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3.4 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ ให้ บริการหลักขององค์ กร
ผลิตสื่ อที่ให้ความบันเทิงในรู ปแบบต่างๆ อาทิ สื่ อออนไลน์ สื่ อสิ่ งพิมพ์ รวมถึงสถานีโทรทัศน์ และ
สถานีวิทยุ

ภาพประกอบที่ 3.8 Logo ช่องโทรทัศน์

3.5 ตําแหน่ งงานและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
นักศึกษาสหกิจปฏิบตั ิงานเป็ นฝ่ ายการตลาดออนไลน์
ชื่อ : นายวีรวัฒน์ พโนรัตน์
รหัสนักศึกษา : 5804620006
คณะ : นิเทศศาสตร์ ภาควิชาการโฆษณา

ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
ดูแล Social media ของ Bright Tv คิดเนื้อหาและคัดเลือกเนื้อหามานําเสนอ และคิดสคริ ปต์ข่าวและ
Poster เพื่อโปรโมทรายการ
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3.6 ชื่ อและตําแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
นาย พสุ ธร บุญยะวนิช ตําแหน่ง Co-Producer

3.7 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
3.7.1 ระยะเวลาในการดําเนินงาน 14 พฤษภาคม – 31 สิ งหาคม 2561 (รวม 15 สัปดาห์)
3.7.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09:00 น. – 17:00 น.

3.8 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
3.8.1 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานสํ าาหรับรายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ระยะเวลา

รายละเอียดการปฏิบัติงานสหกิจ

สั ปดาห์ ที่ 1

- ฟั งคําอธิ บายงานแผนการทํางานของทีมงาน รายการBright Tv จากพี่เลี้ยง
ว่ามีหน้าที่การทํางาน และต้องทําอะไรบ้างในตลอดการฝึ กงานนี้
- ฝึ กดูข่าวต่างๆ การใช้คาํ การจัดวางเรี ยบเรี ยงประโยค
- ฝึ กดู Content จากแหล่งต่างๆ ในสื่ อออนไลน์
- ศึกษาสิ่ งที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ ในการมาทําข่าว หรื อ content ให้โดนใจ
- ทํา Content แล้วเสนอพี่ๆในทีมงาน

สั ปดาห์ ที่ 2

- ออกกองไปศึกษาการทํางานเกี่ ยวกับการทําข่าว และรายละเอียดข่าวใน
รู ปแบบที่แตกต่างกันออกไป
- เขียน Contetnt ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาวัยทํางานที่ตอ้ งเจอ ลงเพจ Bright Tv

สั ปดาห์ ที่ 3

- เขียนสคริ ปต์ข่าว กระแสโซเชียล ให้รายการปล่อยหมัด
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สั ปดาห์ ที่ 4

- เขียน Contetnt ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ลงเพจ Bright Tv

สั ปดาห์ ที่ 5

- เขียนสคริ ปต์ข่าว อุทกภัยอันตราย ให้รายการปล่อยหมัด
- เขียน Contetnt ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องอาหาร ลงเพจ Bright Tv

สั ปดาห์ ที่ 6

- เขียนสคริ ปต์ข่าว การเมือง ให้รายการปล่อยหมัด
- เขียน Contetnt ข้อมูลเกี่ยวกับร้านของหวาน ลงเพจ Bright Tv

สั ปดาห์ ที่ 7

- ออกกองไปทําข่าวเกี่ยวกับ รถชนเด็กตาย
- คิด Poster โปรโมท เกี่ยวกับเกาะติดสถานการณ์ พิเศษ 13ชี วิต ทีมหมูป่า
ลงเพจ รายการทุบประเด็น

สั ปดาห์ ที่ 8

- เขียน Contetnt ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลตัวเอง ลงเพจ Bright Tv
- สร้ าง Poster โปรโมท เกี่ ยวกับโศกนาฏกรรมเรื อล่ม ลงเพจ รายการทุบ
ประเด็น

สั ปดาห์ ที่ 9

- ออกกองไปทําข่าวเกี่ยวกับ เหตุโจรแอบขโมยของ เสี ยหายหลายแสน
- คิด Poster โปรโมท เกี่ ยวกับอดีตนักร้องสาวเกือบตายเพราะศัลยกรรมที่
เกาหลี ลงเพจ รายการทุบประเด็น

สั ปดาห์ ที่ 10

- เขียนสคริ ปต์ข่าว เรื่ องความเชื่อต่างๆ ให้รายการปล่อยหมัด
- คิด Poster โปรโมท เกี่ยวกับความเชื่อ ลงเพจ รายการทุบประเด็น

สั ปดาห์ ที่ 11

- เขียน Contetnt ข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษจากขยะ ลงเพจ Bright Tv

สั ปดาห์ ที่ 12

- เขียนสคริ ปต์ข่าวเรื่ องร่ างทรง ให้รายการปล่อยหมัด
- คิด Poster โปรโมท เกี่ยวกับ ร่ างทรง ลงเพจ รายการทุบประเด็น

สั ปดาห์ ที่ 13

- เขียนสคริ ปต์ข่าว เกี่ยวกับธรรมมะ ให้รายการปล่อยหมัด
- เขียน Contetnt ข้อมูลเกี่ยวกับสุ ขภาพร่ างกาย ลงเพจ Bright Tv

สั ปดาห์ ที่ 14

- เขียน Contetnt ข้อมูลเกี่ยวกับแม่ ลงเพจ Bright Tv
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สั ปดาห์ ที่ 15

- คิด Poster โปรโมท เกี่ยวกับ ปั ญหาการตั้งด่านของตํารวจลงเพจ รายการ
ทุบประเด็น
- เขียน Contetnt ข้อมูลเกี่ยวผีอาํ ลงเพจ Bright Tv

สั ปดาห์ ที่ 16
ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานสํ าาหรับรายงานการปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา

3.9อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.9.1อุปกรณ์ ด้านฮาร์ ดแวร์
(1) เครื่ อง Notebook
3.9.2อุปกรณ์ ด้านซอฟต์ แวร์
(1) Social Live wirecast
(2) Microsoft Word 2010
3.9.3 เครื่ องมืออื่นๆ
(1) สมุดจด 1 เล่ม
(2) ปากกา1ด้าม

