บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน

3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ

:

3.2.1 ที่ต้ งั สถานประกอบการ

:

บริ ษทั ไฮสตาร์ ชาแนล จํากัด
HIGH STAR CHANNEL CO., LTD
1082/23 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2272-0510-1
โทรสาร 0-2272-0512

ภาพประกอบที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั ไฮสตาร์ ชาแนล จํากัด

ภาพประกอบที่ 3.2 แผนที่บริ ษทั ไฮสตาร์ ชาแนล จํากัด
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ภาพประกอบที่ 3.3 ช่องทางการติดตามรับชมผ่าน YouTube
https://www.youtube.com/channel/UC1JnX4aUJJ0FeCIrKyyqOAw
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั ไฮสตาร์ ชาแนล จํากัด ปั จจุบันบริ หารงานโดย คุณปั ญญา ดีเจริ ญโชติ บริ ษัทมี
นโยบายว่ าทุกคนต้ องทํางานเป็ นทุกด้ าน เพื่อที่จะสามารถพึ่งพาช่ วยเหลือซึ่งกันและกันได้ ในยาม
คับขัน
บริ ษทั ไฮสตาร์ ชาแนล จํากัด เป็ นผูจ้ ดั ทํารายการโทรทัศน์ ที่มีการให้ความรู ้เกี่ยวกับเรื่ อง
งานก่อสร้าง ตกแต่ง วัสดุต่าง ๆ และมีเนื้ อหาที่หลากหลาย อัพเดตชิ้นงานต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ทั้งนี้
โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ห ลัก เพื่ อ ให้ผูช้ มได้อ รรถรสในการรั บ ชมที่ เ ต็ม ไปด้ว ยความรู ้ และได้รั บ
ประโยชน์ที่สามารถนําไปใช้ได้จริ งมากมาย
ด้วยความมัน่ คงและยืนหยัดต่อสู ้ที่จะเป็ นรายการโทรทัศน์ที่ให้เรื่ องงานก่ อสร้ างที่ดี มี
คุณภาพ สวยงาม และความน่าเชื่อถือ จึงทําให้ปัจจุบนั ไฮสตาร์ ชาแนล ยังคงได้รับการยอมรับจาก
บุคคลหลายกลุ่ม ที่สนใจในเรื่ องของบ้าน
และด้วยปณิ ธานอันแรงกล้าที่บริ ษทั ไฮสตาร์ ชาแนล จํากัด คือการมีจรรยาบรรณที่ดี ทําให้
บริ ษทั ไฮสตาร์ ชาแนล จํากัด ได้รับการสนับสนุ น จากผูช้ ม กลุ่มลูกค้า รวมถึงบุคคลต่างๆ ซึ่ งใน
ปัจจุบนั ทางบริ ษทั ได้มีรายการออกมาเป็ น 4 รายการได้แก่
1. บ้านแสนรัก
2. Advance AR-ID
3. Good life
4. หยิน – หยาง Today
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารขององค์ กร
บริษัท ไฮสตาร์ ชาแนล จํากัด
คุณปัญญา ดีเจริ ญโชติ
เจ้าของสถานประกอบการ
คุณจิรสุ ดา ดีเจริ ญโชติ
เลขาฯ
คุณคมชาญ ยอดดําเนิน
หัวหน้าพนักงาน
นาย สุ ทศั น์ ชํานาญดู
นักศึกษาสหกิจศึกษา
ภาพประกอบที่ 3.4 แผนภูมิการจัดองค์กรและการบริ หารงานบริ ษทั ไฮสตาร์ ชาแนล จํากัด

3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตําแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
• นาย สุ ทศั น์ ชํานาญดู ตําแหน่งตัดต่อวีดีโอ (Video Editor)
3.4.2 ลัก ษณะงานที่ นั ก ศึ ก ษาได้รั บ มอบหมายดํา เนิ น โครงงานได้รั บ มอบหมายงาน
นอกเหนือจากโครงงาน คือ ทําหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยพี่เลี้ยงในยามที่พี่เลี้ยงต้องการให้ช่วยอะไรก็ตาม เช่น
การถ่ายภาพวีดีโอ ทําหน้าที่ในการตัดต่อ VTR และTip Idea ต่างๆ รวมถึงการทําหน้าที่เพื่อศึกษา
การทํางานของการตัดต่อแบบมืออาชี พในการทํา VTR เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านการตัดต่อเพื่องาน
โฆษณาให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
3.5 ชื่ อและตําแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 ชื่อ-สกุลพนักงานที่ปรึ กษา คุณจิรสุ ดา ดีเจริ ญโชติ
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3.5.2 ตําแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา เลขาฯ (Secretary)
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
3.6.1 ระยะเวลาในการดําเนินงาน วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 31 สิ งหาคม 2561
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9.00 น.-18.00 น.
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
พ.ค.61
มิ.ย.61
ก.ค.61
รวบรวมข้อมูลและความ

ส.ค.61

X X

ต้องการสถานประกอบการ
ค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้น

X X

สําหรับการจัดทํารายงาน
เสนอโครงร่ างการทํางานแก่

X X

พนักงานที่ปรึ กษา
การดําเนินการตามแผนงาน
ผลิตวีดีโอ VTR

X X
X X X X X X X X X X X X

การประเมินผลการผลิตสื่ อ
เสนอโครงเล่มรายงานให้

X
X X

อาจารย์ที่ปรึ กษา
จัดทําโครงเล่มรายงาน

X X X X

นําเสนอเล่มรายงาน

X X X X

ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงระยะเวลาและการพัฒนาการของตัวโครงงานสหกิจศึกษา

3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ ด้านฮาร์ ดแวร์
เครื่ องคอมพิวเตอร์ จํานวน
1
3.8.2 ซอฟต์ แวร์
โปรแกรม Adobe Premiere Pro

เครื่ อง

