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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั ทรู วิชนั่ ส์ จำกัด เลขที่ 118/1 อำคำรทิปโก้ทำวเวอร์ ถนนพระรำม 6 แขวนสำมเสนใน
เขตพยำไท กรุ งเทพฯ 10400
หมำยเลขโทรศัพท์ : 0-2725-2727

หมำยเลขโทรสำร : 0-2725-2799

อีเมล : customerservice@ubctv.com เว็บไซต์ : WWW.ubctv.com

รูปที่ 3.1 ( Logo ) บริษัททรูวชิ ั่น

รูปที่ 3.2 แผนที่ บริษัททรูวชิ ั่น
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั ทรู วิชนั่ ส์ จำกัด ดำเนิ นธุรกิจให้บริ กำรโทรทัศน์แบบบอกรับสมำชิกในระบบเคเบิลทีวี และ
จำนรับสัญญำณดำวเทียมจำกทั้งในและต่ำงประเทศ ผ่ำนช่องรำยกำรต่ำงๆ มำกกว่ำ100 ช่อง ไม่ว่ำจะเป็ น
ช่ องข่ำว ช่ องสำรคดี ช่ องรำยกำรสำหรับเด็ก ช่ องบันเทิง ช่ องรำยกำรเพื่อกำรศึกษำ ช่ องภำพยนตร์ ช่ อง
ภำพยนตร์ซีรีส์ ช่องกำร์ตูน ช่องกีฬำ ซึ่งจะมีกำรถ่ำยทอดสดกีฬำเป็ นประจำ รวมถึงช่อง Hi-Definition ที่ให้
คุณภำพของภำพที่คมชัดในระดับ HD ในปั จจุบนั บริ ษทั ทรู วิชนั่ ส์ เป็ นสถำนี โทรทัศน์แบบบอกรับเป็ น
สมำชิกรำยใหญ่ในประเทศไทย
บริ ษทั ทรู วิชนั่ ส์ เป็ นที่รู้จกั ทัว่ ไปในชื่อเดิมว่ำ ยูบีซี (UBC) เป็ นสถำนี โทรทัศน์ระบบบอกรับเป็ น
สมำชิกรำยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบริ หำรงำนโดย บริ ษทั ทรู วิชนั่ ส์ จำกัด ในเครื อบริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่
จำกัด มีคำขวัญว่ำ ทรู วิชนั่ ส์ มองโลกได้ล้ ำกว่ำ เปิ ดมุมมองใหม่ให้ชีวิต เปิ ดทรู วิชนั่ ส์ และ เปิ ดมุมมองใหม่
ให้ชีวิต เปิ ดทรู วิชน่ั ส์ ยูบีซี ปัจจุบนั มีคุณสุ ภกิต เจียรวนนท์ เป็ นประธำนคณะกรรมกำรบริ ษทั
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3.3 รูปแบบการจัดองค์ การและบริหารงานขององค์ กร

ผู้อานวยการผลิตรายการ ( คณิต คุณาวุธ )
Business Office

Production Team 1

Production Team 2

(ประภำวดี เศวตรำพัชร์)

(ธัญ โสภณดิษย์)

(พัชรวลัย รังสีโสภณอาวรณ์ )

Supervisor

Supervisor (เฉลิมพล เงินวิจิตร)

(กฤษฎำ ดิษยพันธุ์)
Senior
(จักรำ สิ มพลีวงค์)
Porducer

(สุ ธิยำ ไตรสำรศรี )
Supervisor (ฐิติรัตน์ ภักดีวิจิตร)
Porducer
Supervisor(ศรี วรนรรฆ์ อัศวรักษ์)

(ภิตินนั ท์ พงษ์ศิริศกั ดิ์)

Porducer (วิเชียร ธนกิจวิบูรณ์พล)

Porducer

(รัตติกำล ดังคำยะ)
Co-ordinator
(กฤตย์ พูลประเสริ ฐ)
Freelance
(วรท สุ วรรณน้อย)

Senior

(พลบูลย์ ภักดี)
Porducer (สุ นีย ์ อมรปิ ยธร)
Porducer
Porducer (วรวุฒิ เถียรทอง)
Porducer (จักรี ช้ำงเผือก)

Porducer
(จิรำภรณ์ ควรเดชะคุปต์)

Freelance

Porducer

(ภำสกร ชยะกุลภักดี)

(กำญจนำ ฤกษ์รุจิโรภำส)

รูปที3่ .3 แผนภูมิการจัดองค์กรและการ
บริหารงานขององค์ กร

(ศริ นทิพย์ กัณฑวงศ์)

Porducer
(ทัศวรรณ เวทย์พงษ์)

Porducer

Freelance

(จิตรลดำ สี บวงศ์)

(สรำวุธ สี ผ้ งึ )
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
- ปฏิบตั ิหน้ำที่ เขียนสคริ ปรำยกำรโทรทัศน์
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
- คุณจิรำภรณ์ ควรเดชะคุปต์ ตำแหน่ง Porducer
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
- ตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภำคม – 18 สิ งหำคม 2560
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 เขียนสคริ ปเกร็ดควำมรู ้สำหรับเด็กโดยหำหัวข้อจำกสิ่ งรอบตัวเด็กที่เด็กไม่รู้เพื่อเอำมำเขียน
บอกเด็กๆ
3.7.2 เลือกหัวข้อของสคริ ปที่เขียนเกร็ ดควำมรู ้ ที่สำมำรถเข้ำใจง่ำยและหำรู ปง่ำยเพื่อเอำไปทำ
Photoshop
3.7.3 เขียนสคริ ปละครสั้นเป็ นตอน ที่สอดแทรกเรื่ องรำวที่เอำไว้สอนเด็ก โดยเขียนเอำตัวเรำเข้ำไป
แสดงด้วย
3.7.4 เอำด้ำนหลังของหนังสื อกำร์ตูนของลิขสิ ทธิ์มำแก้เป็ นข้อควำมที่เด็กเข้ำใจง่ำย เพื่อเอำไปใช้
โฆษณำในรำยกำรโทรทัศน์
3.7.5 แสดงละครที่ตวั เองเขียนสคริ ป
3.7.6 เอำสมุดนิทำนที่ใช้ในกำรเล่ำในรำยกำรมำทำ Photoshop และพิมพ์ใหม่เพื่อให้กระชับในกำร
เล่ำเรื่ อง
3.7.7 เขียนคิวกำร์ดเพื่อให้พิธีกรและนักแสดงในรำยกำรอ่ำนง่ำยขึ้น
3.7.8 จัดหำพร้อบที่ใช้ในกำรถ่ำยทำละคร เพื่อควำมสมจริ งในกำรแสดง
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3.7.9 ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
ระยะเวลำ
สัปดำห์ที่1 (16 พ.ค.-19 พ.ค.)
สัปดำห์ที่2 (22 พ.ค.-26 พ.ค.)
สัปดำห์ที่3 ( 29 พ.ค.-2 มิ.ย. )
สัปดำห์ที่4 ( 5 มิ.ย.- 9 มิ.ย. )
สัปดำห์ที่5 (12 มิ.ย.- 16 มิ.ย.)
สัปดำห์ที่6 (19 มิ.ย.- 23 มิ.ย.)
สัปดำห์ที่7 (26 มิ.ย.- 30 มิ.ย.)
สัปดำห์ที่8 ( 3 ก.ค – 7 ก.ค. )
สัปดำห์ที่9 (10 ก.ค –14 ก.ค.)
สัปดำห์ที่10 (17ก.ค –21ก.ค.)
สัปดำห์ที่11 (24ก.ค –28ก.ค.)
สัปดำห์ที่12 (31ก.ค –4 ส.ค.)
สัปดำห์ที่13(7 ส.ค –11 ส.ค.)
สัปดำห์ที่14(14 ส.ค–18ส.ค.)
3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ แวร์
- คอมพิวเตอร์ 1 เครื่ อง
ซอฟต์ แวร์
- โปรแกรม Microsoft Word
- โปรแกรม Adobe Photoshop
- โปรแกรม Power Point
อื่นๆ
- กระดำษ
- ปำกกำ

รำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนสหกิจ
เขียนสคริ ปเกร็ ดควำมรู ้
เขียนสคริ ปละครสั้นในรำยกำรโทรทัศน์
เขียนงำนประดิษฐ์ที่ใช้เขียนสคริ ปละครสั้นในรำยกำรโทรทัศน์
แก้สคริ ปงำนประดิษฐ์
เขียนสคริ ปเกร็ ดควำมรู ้
ทำ Photoshop ของเกร็ ดควำมรู ้
เขียนสคริ ปละครสั้นในรำยกำรโทรทัศน์
เขียนสคริ ปเกร็ ดควำมรู ้
เขียนสคริ ปวันแม่
ทำ Photoshop ของเกร็ ดควำมรู ้
เขียนสคริ ปงำนประดิษฐ์
เขียนสคริ ปละครสั้นในรำยกำรโทรทัศน์
แก้สคริ ปละครสั้นในรำยกำรโทรทัศน์
ทำ Photoshop ละครสั้นในรำยกำรโทรทัศน์
รู ปที่ 3.7 ตำรำงกำรดำเนินงำน

