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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั ดาราเดลี่ จากัด
ที่ต้ งั : 9 ซอย ลาดปลาเค้า 14, ถนน ลาดพร้าว, แขวง จระเข้บวั เขตลาดพร้าว
กรุ งเทพมหานคร 10230

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) : บริ ษทั ดาราเดลี่ จากัด

รู ปที่ 3.2 ด้านหน้าบริ ษทั ดาราเดลี่ จากัด
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รู ปที่ 3.3 แผนที่ บริ ษทั ดาราเดลี่ กาจัด จาก google map
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั “ดาราเดลี่” จากัด เป็ นบริ ษทั บันเทิงที่ผลิตสื่ อทั้งหนังสื อพิมพ์ เว็บไซต์หรื อโทรทัศน์
ที่ให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับวงการบันเทิงไม่วา่ จะเป็ นข่าวศิลปิ นดารา, ข่าวในวงการบันเทิง, ข่าว
บันเทิงที่กาลังเป็ นกระแสดังอยู่ ณ ตอนนั้น หรื อ VDO Clips สัมภาษณ์ศิลปิ นต่างๆ ดาราเดลี่จะ
สื่ อสารข่าวออกมาทางด้านออนไลน์จะสื่ อผ่านทางเว็บไซต์ www.daradaily.com และ ที่ไม่ใช่แค่ให้
ข้อมูลข่าวสารของวงการบันเทิงอย่างเดียวแต่ยงั รวมไปถึง Gallery ประมวลภาพดาราตามงาน
Event, เรื่ องย่อละคร, ดูดวงและวาไรตี้ต่างๆอีกด้วย ส่ วนทางด้านของสื่ อโทรทัศน์ ช่อง “ดาราเดลี่
ทีว”ี เป็ นช่องทีวีดาวเทียม ภายใต้คอนเซ็ปท์ ช่องวาไรตี้บนั เทิงช่องเดียวที่มากกว่าดารายิง่ กว่าบันเทิง
มีจุดเด่นที่ความฉับไวของข่าวบันเทิง วาไรตี้หลากหลาย ออกอากาศ 24 ชัว่ โมง และมีช่องทางการ
รับชม “ดาราเดลี่ ทีวี” ได้ดงั ต่อไปนี้ จานดาใหญ่ PSI ช่อง 189 กล่อง GMM Z ช่อง 69 กล่อง
SUNBOX ช่อง 74 กล่อง CTH ช่อง 116 จาน ThaiSat ช่อง 83 จาน iDeaSat ช่อง 83 จาน INFOSAT
ช่อง 83 จาน LEOTECH ช่อง 83 เคเบิ้ลทัว่ ประเทศ และช่องทางการรับชมใหม่ทางTruevisions ช่อง
51 หรื อ 76 (HD) หรื อรับชมผ่าน สมาร์ ทโฟน + tablet ที่ www.daradaily.com/tv หรื อช่องทาง
สุ ดท้ายสื่ อสิ่ งพิมพ์ ดาราเดลี่มีหนังสื อพิมพ์ซ่ ึงจะออกเป็ นรายสัปดาห์ มียอดขายอันดับ 1 จากการ
สารวจของดุสิตโพล มีจานวน 20 หน้า 4 สี ทั้งเล่ม จาหน่ายในราคา 20 บาท วางจาหน่ายทุกวันพุธ
ของสัปดาห์ ตามแผงทัว่ ไป และ 7-eleven ทัว่ ประเทศ
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รู ปที่ 3.4 เว็บไซต์ www.daradaily.com

รู ปที่ 3.5 Facebook : daradaily
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รู ปที่ 3.6 Interlude รายการบันเทิงต่างๆ ของ DaraDadily

รู ปที่ 3.7 หนังสื อพิมพ์ DaraDaily
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3.2.1 ประวัติความเป็ นมาของบริษัท
บริ ษทั “ดาราเดลี่” จากัด เป็ นบริ ษทั บันเทิงมีท้ งั สื่ อหนังสื อพิมพ์ เว็บไซต์และโทรทัศน์ เป็ น
หนังสื อพิมพ์บนั เทิงที่ให้ข่าวศิลปิ นดารา, ข่าวในวงการบันเทิง, ข่าวบันเทิงเด็ดๆ ร้อนๆ, VDO Clips
สัมภาษณ์ ศิลปิ นต่างๆ ทันกระแสทันข่าวและรวมไปถึงเรื่ องย่อละคร, ดูดวง วาไรตี้ต่างๆ
หนังสื อพิมพ์บนั เทิง “ดาราเดลี่” วางแผงฉบับแรกเมื่อ วันที่ 19 กันยายน 2549 ภายใต้คอนเซ็ปท์
“มากกว่าดารา ยิง่ กว่าบันเทิง”โดยเนื้ อหาหลักๆ จะแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน เพื่อความชัดเจน และง่ายต่อ
การติดตามของผูอ้ ่าน อาทิ ส่ วนแรก ประกอบด้วย หน้าปก จะเป็ นการวิเคราะห์เจาะลึกข่าวในแวด
วงบันเทิง ที่ตกอยูใ่ นกระแสขณะนั้น ด้วยรู ปแบบการทาข่าวและนาเสนอเชิงลึก ให้อ่านแบบเต็มอิ่ม
จุใจ ภายใต้รูปลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร และ ไม่มีใครเหมือนโดยเฉพาะอย่างยิง่ ข่าวธุ รกิจบันเทิง ที่
หนังสื อพิมพ์บนั เทิงทัว่ ๆไป ไม่ค่อยให้ความสนใจ จะสามารถหาอ่านได้จาก “ดาราเดลี่” ฉบับเดียว
เท่านั้น หนังสื อพิมพ์ดาราเดลี่เป็ นหนังสื อพิมพ์ 4 สี ที่มีครบรสทั้งเนื้อหาสาระทางธุ รกิจบันเทิง และ
ธุ รกิจอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อท่านผูอ้ ่าน โดยเน้นไปที่เนื้อหาที่ถูก
คัดกรองมาโดยทีมนักข่าวคุณภาพ
ปัจจุบนั “ดาราเดลี่” อยูภ่ ายใต้การบริ หารงานของ บริ ษทั ดาราเดลี่ จากัด และยังคงรักษาจุด
แข็ง ในฐานะหนังสื อพิมพ์บนั เทิง ที่มียอดขายอันดับ 1 ตลอดมา
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
ประธานบริษัท
ดร.อัญชลิน พรรณนิภา
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
นภัสนันท์ พรรณนิภา
กรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริหาร

อาพน อ้นเอี่ยม

รัตนา พรรณนิภา
บรรณาธิการบริหารอาวุโส
เฉลิมเกียรติ สมหวัง
บรรณาธิการบริหาร
สรกนก มานูญวงศ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร
เดนโซ่ อินทชิต

หัวหน้ าข่ าว
- วันเพ็ญ มงคลสังข์

หัวหน้ าช่ างภาพ

ผจก.ฝ่ ายการตลาด

ธี ระพันธ์ ชาญสวัสดิ์

สุ เนตร พิมพ์สระเกษ

- บริ รักษ์ นิลนาคะ

กองบรรณาธิการ
- ไพโรจน์ ศรี เมฆ

- ปิ ยะศักดิ์ บุญญา

- ปนัดดา เถกิงศักดากุล - ธัญรดา ณ ลาพูน
- ชนิษา หนูจุย้

ฝ่ ายช่ างภาพ

ฝ่ ายการตลาด

- นพสิ ทธ์ วงศ์แววประเสริ ฐ

- นคริ นทร์ ลาภอนันต์รุ่ง

- ธนชัย แสงเดือน

- นาริ น ญาติจนั ทึก

- วลีรัตน์ ขวัญเนตร

- ศรัญญา สิ งหเดโช
- ธงดนัย แตงอวบ

- สุ ภาพร ถูกพันธ์
นักศึกษาฝึ กงาน
พรพิรุณ สุ ขไป๋

รู ปที่ 3.8 รู ปแบบการจัดองค์การและการบริ หารงานขององค์กร
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 นางสาวพรพิรุณ สุ ขไป๋ ตาแหน่ง : ช่างภาพ
แผนก : กองบรรณาธิการหนังสื อพิมพ์
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.4.1 นายธีระพันธ์ ชาญสวัสดิ์ ตาแหน่ง : หัวหน้าช่างภาพ
แผนก : กองบรรณาธิการหนังสื อพิมพ์
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษารวมทั้งสิ้ น 14 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 16 เดือนพฤษภาคม ถึง
วันที่ 18 เดือนสิ งหาคม พ.ศ.2560
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.30 น. – 18.30 น.
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ตารางที่ 3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ระยะเวลา
รายละเอียดการปฎิบัติงานสหกิจ
สั ปดาห์ ที่ 1 ถ่ายงานเปิ ดตัว oppo r9s black edition / เจมส์ จิรายุ
สั ปดาห์ ที่ 2 ถ่ายงาน Beautrium /กรี น อัษฎาพร กับ งาน Pet Expo Thailand 2017 / นิวเคลียร์
หรรษา
สั ปดาห์ ที่ 3 ถ่ายงานแถลงข่าวคอนเสิ ร์ต J-DNA Concert / เจ เจตริ น กับ งานแถลงข่าวสมาคม
ผูก้ ากับภาพยนต์ไทย
สั ปดาห์ ที่ 4 ถ่ายงาน Wadding Fair 2017 By NEO / ศรี ริตา้ เมญ่า และ The Face Thailand
สั ปดาห์ ที่ 5 ถ่ายงาน The Touch / บี น้ าทิพย์ , แกงส้ม ธนทัต
สั ปดาห์ ที่ 6 ถ่ายงานบวงสรวงละครระบามาร ช่อง7
สั ปดาห์ ที่ 7 ถ่ายงาน TBC / ขวัญ อุษามณี กับ งานแถลงข่าวแข่งขันจักรยาน / ตุลย์ ตุลยเทพ
สั ปดาห์ ที่ 8 ถ่ายงานแถลงข่าวภาพยนตร์ “ อีปึก อัศจรรย์วนั แห่งศรัทธา ”
สั ปดาห์ ที่ 9 ถ่ายงานบวงสรวงบรรพชนศิลปิ นลูกทุ่งผูล้ ่วงลับ
สั ปดาห์ ที่ 10 ถ่ายงานTQMพาลูกค้าไปสุ พรรณบุรี
สั ปดาห์ ที่ 11 ถ่ายงานประกวดวรรณศิลป์ อุชเชนี / เปา เปาวลี พลพล พลกองเส็ ง , เปิ ดตัว
ภาพยนตร์ ‘ เน็ต ไอ ดาย สวยตายล่ะมึง ’ / พิชญ์ กาไชย ,เฟย ภัทร,มีน สรัลธร
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คิทตี้ ชิชา และ ‘ สลับบอย ซอยตื๊ด ’ / แจ็ส ชวนชื่น เบียร์ เดอะ วอซ์,ปุณต์ ศิริ
ปัญญา
สั ปดาห์ ที่ 12 ถ่ายงาน The people’s Queen ตู่ นันทิดา ,เบน ชลาทิศ ,น้ าตาล ชลิตา , อร อรอนงค์
สั ปดาห์ ที่ 13 ถ่ายเยีย่ มกอง You & Me xxx , JOOX Audition , ฮิวโก้ , Please เสี ยงเรี ยกวิญาณ
สั ปดาห์ ที่ 14 ถ่ายเยีย่ มกอง ตาลใจ นุย้ ธันวา อาร์ สยาม, ภาพยนตร์ แมงกุ๊ดจี่ เกา(E)หลีเด้อ
3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ดา้ นซอร์ฟแวร์
-โปรแกรม Micosoft Word 2007
3.8.2 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ดแวร์
- กล้อง DSLR Nikon d7200
- เลนส์ Nikon 18-140 mm VR
- เลนส์ Nikon AF-S 50 mm
- แฟลช yongnuo yn 468 ii

