บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ

บริ ษทั ดาราเดลี่ จากัด
Daradaily
1 ซอย ลาดปลาเค้า 14, ถนน ลาดพร้าว, แขวง
จระเข้บวั เขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร 10230
เบอร์ (+662) 116-6888

www.daradaily.com

รู ปที่ 3.1 บริ ษทั ดาราเดลี่ จากัด
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รู ปที่ 3.2 ตราสัญลักษณ์ (LOGO) บริ ษทั ดาราเดลี่ จากัด

รู ปที่ 3.3 แผนที่บริ ษทั ดาราเดลี่ จากัด
3.2. ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั ดาราเดลี่ จากัด เป็ นบริ ษทั ผลิ ตสื่ อบันเทิงมี ท้ งั สื่ อ หนัง สื อ พิม พ์ เว็บ ไซต์แ ละ
โทรทัศ น์ เป็ นหนัง สื อ พิม พ์บ นั เทิง ที่ใ ห้ ข่า วศิ ล ปิ นดารา, ข่า วในวงการบัน เทิ ง , ข่า วบัน เทิ ง
เด็ด ๆ ร้ อ นๆ, VDO Clips สัม ภาษณ์ ศิ ล ปิ นต่า งๆ ทัน กระแสทัน ข่า วและรวมไปถึ ง เรื่ อ งย่อ
ละคร, ดู ด วง วาไรตี้ ต่า งๆหนังสื อพิมพ์บนั เทิงของ บริ ษทั ดาราเดลี่ จากัด วางแผงฉบับแรกเมื่อ
วันที่ 19 กันยายน 2549 ภายใต้คอนเซ็ปท์ “มากกว่าดารา ยิง่ กว่าบันเทิง” โดยเนื้ อหาหลัก ๆ จะแบ่ง
ออกเป็ น2 ส่ ว นเพื ่อ ความชัด เจน และง่ า ยต่อ การติ ด ตามของผู อ้ ่า น อาทิ ส่ ว นแรก
ประกอบด้ว ย หน้า ปก จะเป็ นการวิเ คราะห์ เ จาะลึ ก ข่า วในแวดวงบัน เทิ ง ที่ ต กอยู ่ใ นกระแส
ขณะนั้น ด้วยรู ปแบบการทาข่า วและนาเสนอเชิ ง ลึ ก ให้อ่า นแบบเต็ม อิ่ ม จุ ใ จ ภายใต้รูป ลัก ษณ์
ที่ ไ ม่เ หมื อ นใคร และ ไม่มี ใ ครเหมื อ นโดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ข่า วธุ ร กิ จ บัน เทิ ง ที่ห นัง สื อ พิม พ์
บันเทิ งทัว่ ๆไป ไม่ค่อยให้ความสนใจ จะสามารถหาอ่า นได้จาก “ดาราเดลี่ ” ฉบับ เดี ย วเท่า นั้น
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หนัง สื อ พิม พ์ด าราเดลี่ เ ป็ นหนัง สื อ พิม พ์ 4 สี ที่ มี ค รบรสทั้ง เนื้ อ หาสาระทางธุ ร กิ จ บัน เทิ ง
และธุ ร กิ จอื่ นๆที่ มี ป ระโยชน์ต่อท่า นผูอ้ ่า น โดยเน้นไปที่ เ นื้ อ หาที่ ถู ก คัด กรองมาโดยที นัก ข่า ว
คุ ณภาพ ปั จจุบ นั “ดาราเดลี่ ” อยู่ภายใต้ก ารบริ หารงานของ บริ ษ ทั ดาราเดลี่ จากัด และยัง คง
รักษาจุดแข็งในฐานะหนังสื อพิ มพ์บนั เทิง ที่มียอดขายอันดับ 1 ตลอดมา

รู ปที่ 3.4 เว็บไซต์ของบริ ษทั ดาราเดลี่ จากัด

รู ปที่ 3.5 โลโก้รายการข่าวดาราเดลี่นิวส์
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รู ปที่ 3.6 หนังสื อพิมพ์บนั เทิงหน้าหนึ่งของดาราเดลี่

รู ปที่ 3.7 Interlude รายการบันเทิงของดาราเดลี่
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3.2.1 ประวัติความเป็ นมาของบริษัท
ที่ม า daradaily ก่ อ ตั้ง เมื ่ อ ปี พ.ศ.2549 โดยหนัง สื อ พิม พ์ daradaily หนัง สื อ พิม พ์
บันเทิ ง รายสัป ดาห์ เริ่ ม วางแผงฉบับแรก วัน ที่ 19 กันยายน 2549 ซึ่ งกลายเป็ นหนัง สื อ พิม พ์
บันเทิ งที่ มีผูอ้ ่านสู งสุ ดของเมื องไทยภายใต้แนวความคิ ด “มากกว่าดารา ยิ่งกว่าบันเทิ ง”
19 กันยายน 2555 ดาราเดลี่ ได้ขายกิ จการเพิ่ม เติ ม โดยการเปิ ดช่ องที วีดาวเที ยมชื่ อ
“ดาราเดลี่ ทีวี” เพื่อนาเสนอข่า ววงการบันเทิ ง
และเพื่อตอบย้ า ในการเป็ นผูน้ าด้า นข่า งบันเทิ ง ดาราเดลี่ จึง ได้ข ยาย “ สื่ อบันเทิงครบ
วงจร” ที่ มี ทั้ง หนัง สื อพิม พ์, ที วีดาวเทีย ม, facebook, Twitter, youtube รวมทั้ง Application
บนมือ ถื อ และtablet รวมทัง เป็ นผู ผ้ ลิ ต คอนเทนท์ใ ห้ก บั ช่ อ งฟรี ที วี (รายการดาราเดลี่ บ นั เทิ ง
ออกอากาศทางช่ อง Amarin TV HD34)
daradaily ได้ดาเนิ น การมาเป็ นที่ 11 ซึ่ ง ตลาดเวลาของเส้ น ทางแห่ ง การสร้ า งสรรค์
daradaily นับ เป็ นสื อ ที่เ ข้า ถึ ง และตอบสนองประชาชนทุก เพศทุก วัย ที่ไ ด้พิสู จ น์ต วั เองจาก
คุ ณภาพตลอดจนกระแสตอบรั บว่า เป็ นสื่ อบันเทิ งที่ อยู่ในใจประชาชนเป็ นอย่างดี เสมอมา
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
ประธานบริ ษทั
ดร.อัญชลิน พรรณนิภา
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
นภัสนันท์ พรรณนิภา
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ หาร
รัตนา พรรณนิภา

อาพน อันเอียม
ฝ่ ายกิจกรรมพิเศษ
ผูจ้ ดั การฝ่ าย
รองผูจ้ ดั การฝ่ าย
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ าย
หัวหน้าแผนก
สิ ภาลักษณ์ ภัคสิ ริเศรษฐ์
นักศึกษาฝึ กสหกิจ
กชกร อ่อนศรี
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
นักศึกษาที่ปฏิบตั ิงาน
ชื่อ

:

นางสาวกชกร อ่อนศรี

คณะ/ภาควิชา :

นิเทศศาสตร์ ภาควิชาการโฆษณา

ตาแหน่ง

:

ผูช้ ่วยการจัดกิจกรรมพิเศษ

แผนก

:

การจัดกิจกรรมพิเศษ

รหัสนักศึกษา 5704600076

งานที่ได้รับมอบหมาย
3.4.1 ได้รับมอบหมายให้เป็ นผูช้ ่วยการจัดกิจกรรมพิเศษ ทาหน้าที่หาข้อมูลสาหรับทางาน
กิจกรรมต่างและ แก้ไข้รูปภาพด้วยโปรแกรม Adube Photoshop CC, Adube Illustrator CC
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่อ
:
นางสาวสิ ภาลักษณ์ ภัคสิ ริเศรษฐ์
แผนก
:
กิจกรรมพิเศษ
ตาแหน่ง
:
หัวหน้ากิจกรรมพิเศษ
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษารวมทั้งสิ้ น 14 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560
ถึงวันที่ 18 เดือนสิ งหาคม พ.ศ.2560
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ตารางที่ 3.1 การปฏิบตั ิงานของการฝึ กงานแต่ละสัปดาห์
ระยะเวลา
รายละเอียดการปฎิบัติงานสหกิจ
สัปดาห์ที่ 1
คิดของตกแต่งงาน daradairally, ตรวจเช็คอุปกรณ์สาหรับใช้ในงาน,
ประชุมงาน Daradairally, แก้ไขภาพด้วยโปรแกรม PS,AI
สัปดาห์ที่ 2
ซื้ ออุปกรณ์สาหรับงาน daradairally, ทาป้ายโรลอัพ, เสริ ฟ์อาหารและน้ าดื่มและ
ดูแลความเรี ยบร้อยในการออกทริ ป TQM นครนายก
สัปดาห์ที่ 3
ประชุมเตรี ยมความพร้อมงาน daradairally, ทาป้ายลงทะเบียนและตรวจเช็คของ
งาน daradairally, ขนอุปกรณ์และของสาหรับจัดงาน daradairally ขึ้นรถ
จัดเตรี ยมของรางวัลสาหรับการจับรายชื่อผูโ้ ชคดีในงาน daradairally
สัปดาห์ที่ 4
ประชุมสรุ ปงาน daradairally, หาข้อมูลสาหรับทาดอกไม้จนั ทน์, คิดงาน Event
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สัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 6

สัปดาห์ที่ 7

สัปดาห์ที่ 8

สัปดาห์ที่ 9
สัปดาห์ที่ 10
สัปดาห์ที่ 11
สัปดาห์ที่ 12

สัปดาห์ที่ 13
สัปดาห์ที่ 14

Online
Survey สถานที่สาหรับจัดงาน TQM ที่จงั หวัดสุ พรรณบุรี, ประชุมและแก้
โครงการพิเศษ daradaily ร่ วมใจน้อมถวายความจงรักแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประชุมงาน TQM กาญจนบุรี, ซื้ อของและอุปกรณ์สาหรับงาน, จัดของขึ้นรถตู ้
ไปยังสถานีรถไปหัวลาโพง, ทาหน้าที่ดูแลการปฐมพยาบาลและดูแลความ
เรี ยบร้อยของงาน
ประชุมสรุ ปงาน TQM กาญจนบุรี, ประชุมการวางแผนงานโครงการพิเศษถวาย
ความอาลัยให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช,หากิจกรรม
นันทนาการสาหรับเล่นบนรถระหว่างเดินทางไปต่างจังหวัด
ทาแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริ การ, ประชุมโครงการพิเศษเกี่ยวกับ
การจัดเตรี ยมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน, หารู ปพระราชดารัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประชุมงบโครงการพิเศษ, แก้ไขรู ปภาพสาหรับลงในเว็บไซต์ดว้ ยโปรแกรม PS
ทา Artwork ขั้นตอนการทาดอกไม้จนั ทน์, ประชุมโครงการพิเศษ, จัดของขึ้นรถ
บัส เสิ ร์ฟน้ าและอาหารดูแลความเรี ยบร้อยภายในงาน TQM สุ พรรณบุรี
จัดเก็บของทริ ปสุ พรรณบุรีเข้าที่เดิม, ประชุมโครงการพิเศษ, เช็คโรลอัพ, เตรี ยม
อุปกรณ์สาหรับทาดอกไม้จนั ทน์และทาดอกไม้จนั ทน์, แก้ไขแบบสอบถาม
ประชุมงบประมาณโครงการพิเศษ, แก้ไขจดหมายขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จัดตั้งพระฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทาเรื อนเพาะชาดอกดาวเรื อง, จัดเตรี ยมงานไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการจากใจลูกปลูกเพื่อพ่อ
จัดงานไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการจาก
ใจลูกปลูกเพื่อพ่อ
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ตารางที่ 3.2 แสดงระยะเวลาในการจัดทารายงาน
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน

พฤษภาคม มิถุนายน
60
60

กรกฎาคม สิ งหาคม
60
60

1. รวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูล
2. วิเคราะห์ลกั ษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
3. ปฏิบตั ิงานการทางาน
4.ศึกษารู ปเล่มรายงาน
5. สรุ ปรายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
6.เรี ยบเรี ยงเนื้ อหาทารายงาน
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ ด้านฮาร์ ดแวร์
3.8.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ PC รุ่ น Dell Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz
3.8.1.2 Notebook รุ่ น samsung ativ book 5 Intel(R) Core(TM) i5-3337U CPU @ 1.80GHz
3.8.2 อุปกรณ์ ด้านซอฟต์ แวร์
3.8.2.1 Adobe Photoshop CC 2015
3.8.2.2 Adobe Illustrator CC 2017

