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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ

ภาพที่ 3.1 ตึก ทิปโก้ทาวเวอร์

ภาพที่ 3.2 แผนที่ต้งั ตึกทาวเวอร์
ทรู วิชนั่ ส์ (TrueVisions) บริ ษทั ทรู วิชนั่ ส์ กรุ๊ ป จำกัด 118/1 อำคำรทิปโก้ทำวเวอร์ ถนนพระรำม 6 แขวง
สำมเสนใน เขตพญำไท กรุ งเทพมหำนคร 10400
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
ทรู สปอร์ตประกอบด้วยช่องรำยกำรทรู สปอร์ต 1-7, เอชดี 1-4 และทรู เทนนิสเอชดี ออกอำกำศเป็ น
ครั้งแรกเมื่อเดือนมีนำคม พ.ศ. 2538 ภำยใต้ชื่อ ซูเปอร์สปอร์ต (สมัยนั้นอยูท่ ี่ยงั เป็ น ไอบีซี และได้เข้ำ
ร่ วมกับ ยูทีวี จนกลำยเป็ น ยูบีซี ในขณะนั้น) ในปี พ.ศ. 2543 ได้เปิ ดตัวช่อง ซูเปอร์สปอร์ต โกลด์ ซึ่งเป็ น
ช่องกีฬำช่องที่ 2 นำเสนอกีฬำต่ำงๆจำกทุกมุมโลก หลังจำกนั้น 4 ปี ต่อมำ ยูบีซียกเลิกช่องซูเปอร์สปอร์ต
โกลด์ และเปลี่ยนชื่อเป็ น ซูเปอร์สปอร์ต แอ็กชัน ซึ่งนำเสนอกีฬำประเภทศิลปะป้องกันตัว เอ็กซ์เกม กำร
แข่งขันกีฬำทำงน้ ำ ฯลฯ หลังจำกนั้น เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2547 เปิ ดตัวช่องรำยกำรใหม่คือ ยูบีซี ซ็อก
เกอร์ นำเสนอรำยกำรประเภทกีฬำฟุตบอลจำกสโมสรฟุตบอลชั้นนำในอังกฤษ และ ยูบีซี สปอร์ตพลัส ซึ่ง
ถ่ำยทอดสดฟุตบอลนัดที่มีเวลำชนกัน และนำเสนอรำยกำรกีฬำจำกต่ำงประเทศ อำทิ บำสเกตบอล อเมริ กนั
ฟุตบอล มอเตอร์สปอร์ต ฯลฯ พ.ศ. 2550 เปลี่ยนชื่อทั้งหมดเป็ น ทรู สปอร์ต มำจนถึงปัจจุบนั และเปลี่ยนผัง
ช่องรำยกำรกีฬำเดิม ที่มีแค่ 4 ช่อง โดยวันที่ 1 สิ งหำคม พ.ศ. 2550 เป็ นต้นมำ, และ เพิ่ม 4 ช่องรำยกำรกีฬำ
เป็ น 24 ชัว่ โมง
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ภาพที่ 3.3 รายการ TOYOTA THAI LEAGUE ช่ อง TRUE 4U 24
รู ปแบบรำยกำร : เป็ นกำรพีวิวกำรแข่งขันฟุตบอลลีกในระดับสู งสุ ดของประเทศไทย ที่มีสโมสรชั้น
นำของประเทศไทย โดยรำยกำรจะนำมำวิเครำะห์ ห้ำนัดหลังสุ ดของมำวิเครำะห์และมีกำร
ถ่ำยทอดสดด้วย

ภาพที่ 3.4 รายการ Fox Action Movies ช่ อง 138
รู ปแบบรำยกำร : เป็ นรำยกำรที่แนะนำและนำภำพยนตร์ดงั จำกต่ำงประเทศ มำถ่ำยทอด ผ่ำนทำงช่องทรู
วิชนั่ ส์
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ภาพที่ 3.5 รายการ True Spark ช่ อง 33
รู ปแบบรำยกำร : เป็ นช่องรำยกำรสำหรับเด็ก โดยเฉพำะภำพยนตร์กำร์ตูน ที่นำเอำมำ ออกอำกำศผ่ำนทำง
ช่องทรู วิชนั่ ส์

ภาพที่ 3.6 รายการ badminton True Sport 7 , True Sport HD
รู ปแบบรำยกำร : เป็ นรำยกำรที่นำเสนอเกี่ยวกับกำรแข่งขันแบดมินตัน ทั้งวิเครำะห์ แล live
ถ่ำยทอด รำยกำรแข่งแม็ทต่ำงๆ
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ภาพที่ 3.7 รายการ VERY ช่ อง 85
รู ปแบบรำยกำร : เป็ นรำยกำรที่มีเนื้อหำกำรนำเสนอเกี่ยวกับเพลง และ MV ทั้งเก่ำและใหม่
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3.3 รูปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์กร
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ตำแหน่ง ตัดต่อรำยกำร ON THE CURT หน่วยงำน ทรู สปอร์ต
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานที่ปรึกษา
นำย นิติรักษ์ แก้วมี ตำแหน่ง โปรดิวเซอร์
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
16 พฤษภำคม 2560 - 18 สิ งหำคม 2560
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนดาเนินงาน
(สัปดำห์ที่ 1)

พฤษภาคม
(สัปดำห์ที่ 2) (สัปดำห์ที่ 3) (สัปดำห์ที่ 4)

(สัปดำห์ที่ 1)

มิถุนำยน
(สัปดำห์ที่ 2) (สัปดำห์ที่ 3)

1.เรียนรู้การเขียนสคิปข่ าว
2.เรียนรู้การทารันดาวน์
3.หาข่ าวในการออกอากาศ
4.ปลิน้ สคิปข่ าว
5.เรียงลาดับสคิป
ขั้นตอนดาเนินงาน
1.ตัดต่ อ ภาพ,คลิปวิดีโอ
2.เตรียมไฟล์
3.play server ออกอากาศ
4.เตรียมสตูดิโอ
5.หาภาพข่ าวกีฬา

(สัปดำห์ที่ 4)

ช่วง
17 พ.ค. – 31 พ.ค.
17 พ.ค. – 31 พ.ค.
17 พ.ค. – 31 พ.ค.
17 พ.ค. – 31 พ.ค.
17 พ.ค. – 31 พ.ค.

ช่วง
1 มิ.ย. – 17 มิ.ย.
2 มิ.ย. วันเดียว
1 มิ.ย. – 17 มิ.ย.
4 มิ.ย. วันเดียว
1 มิ.ย. – 17 มิ.ย.
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(สัปดำห์ที่ 1)

กรกฏคม
(สัปดำห์ที่ 2) (สัปดำห์ที่ 3) (สัปดำห์ที่ 4)

(สัปดำห์ที่ 1)

สิ งหำคม
(สัปดำห์ที่ 2) (สัปดำห์ที่ 3) (สัปดำห์ที่ 4)

ขั้นตอนดาเนินงาน
1.ตัดต่ อ ภาพ,คลิปวิดีโอ
2.play server ออกอากาศ
3.หาภาพข่ าวกีฬา
4.ถ่ ายงานนอกสถานที่
5.ปลิน้ สคิปข่ าว
ขั้นตอนดาเนินงาน
1.ตัดต่ อ ภาพ,คลิปวิดีโอ
2.play server ออกอากาศ
3.หาภาพข่ าวกีฬา
4.ปลิน้ สคิปข่ าว

3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้
ฮาร์ ดแวร์

ภำพที่ 3.8.1 อุปกรณ์ คีบอร์ด

ช่วง
1 ก.ค. – 31 ก.ค.
1 ก.ค. – 31 ก.ค.
1 ก.ค. – 31 ก.ค.
1 ก.ค. – 7 ก.ค.
1 ก.ค. – 22 ก.ค.

ช่วง
1 ส.ค. – 18 ส.ค.
1 ส.ค. – 18 ส.ค.
1 ส.ค. – 18 ส.ค.
1 ส.ค. – 18 ส.ค.

14

ภำพที่ 3.8.2 เครื่ อง MCS ไว้สำหรับกอภำพ

ภำพที่ 3.8.3 หน้ำจอแสดงผล และหน้ำจอคอมพิวเตอร์

ภำพที่ 3.8.4 เมำส์
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ภำพที่ 3.8.5 Leitch server ที่เชื่อมกับเวโลและโปรแกรม

3.8.6 ลำโพง

ภำพที่ 3.8.7 News Flash โดดเมนห้องรับสัญญำณ
ซอฟต์ แวร์
1. โปรแกรม NewsFlash
2. โปรแกรม Premierepro

