บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
3.1.2 ที่ต้งั สถานประกอบการ

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 ตราสัญลักษณ์ (LOGO) บริ ษทั ดาราเดลี่ จากัด

รู ปที่ 3.2 แผนที่บริ ษทั ดาราเดลี่ จากัด

3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์กร
บริ ษ ัท ดาราเดลี่ จากัด เป็ นบริ ษทั ผลิตสื่อบันเทิงที่ครอบคลุมทั้ง ข่ าวศิลปิ นดารา, ข่ าวในวงการ
บัน เทิ ง , ข่ า วบัน เทิ งเด็ด ๆ ร้ อ นๆ, VDO Clips สัม ภาษณ์ ศิลปิ นต่ า งๆ ทัน กระแส ทัน ข่ า ว รวมไปถึง
เรื่ องย่อละคร, ดู ด วง วาไรตี้ ต่ างๆ
โดยเนื้ อหาหลัก ๆ จะแบ่ งออกเป็ น 2 ส่ ว น เพื่อความชัด เจน และง่ ายต่ อการติ ด ตามของผูอ้ ่า น
อาทิ ส่ ว นแรก ประกอบด้ว ย หน้าปก จะเป็ นการวิเคราะห์เ จาะลึก ข่ า วในแวดวงบัน เทิ ง ที่ ต กอยู่ใ น
กระแสขณะนั้น ด้ว ยรู ปแบบการทาข่ าวและนาเสนอเชิ งลึก ให้อ่านแบบเต็มอิ่ม จุ ใจ ภายใต้รู ปลัก ษณ์
ที่ ไม่เหมือนใคร และ ไม่มีใครเหมือน
หนังสื อพิมพ์ด าราเดลี่เป็ นหนังสื อพิมพ์ 4 สี ที่ มีค รบรสทั้งเนื้ อ หาสาระทางธุ ร กิ จ บัน เทิ ง และ
ธุ ร กิ จ อื่น ๆที่ มีประโยชน์ต่ อท่ านผูอ้ ่าน โดยเน้น ไปที่ เนื้ อหาที่ ถูก คัด กรองมาโดยที มนัก ข่ าวคุ ณ ภาพ

รู ปที่ 3.3 เว็บไซต์ของบริ ษทั ดาราเดลี่ จากัด

รู ปที่ 3.4 โลโก้รายการข่าวดาราเดลี่นิวส์

รู ปที่ 3.5 หนังสือพิมพ์บนั เทิงของบริ ษทั ดาราเดลี่

รู ปที่ 3.6 ไตเติ้ลรายการบันเทิงของดาราเดลี่

3.2.1 ประวัติความเป็ นมาของบริ ษทั
ที่ ม า daradaily ก่ อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2549 โดยหนัง สื อ พิม พ์ daradaily หนัง สื อพิมพ์บัน เทิ งราย
สัปดาห์เริ่ มวางแผงฉบับแรก วัน ที่ 19 กัน ยายน 2549 ซึ่ งกลายเป็ นหนังสื อพิมพ์บัน เทิ งที่ มีผูอ้ ่านสู งสุ ด
ของเมืองไทยภายใต้แนวความคิ ด “มากกว่าดารา ยิ่งกว่าบัน เทิ ง ”
19 กัน ยายน 2555 ดาราเดลี่ ได้ข ายกิ จ การเพิ่มเติ ม โดยการเปิ ดช่ องที วีด าวเที ย มชื่ อ
“ดาราเดลี่ ที วี ” เพื่อนาเสนอข่ าววงการบัน เทิ ง
และเพื่อ ตอบย้าในการเป็ นผูน้ าด้านข่ างบัน เทิ ง ดาราเดลี่จึ ง ได้ข ยาย “ สื่ อบัน เทิ ง ครบวงจร”
ที่ มี ทั้ง หนังสื อพิมพ์, ที วีด าวเที ยม, facebook, Twitter, youtube รวมทั้ง Application บนมือ ถือ และ
tablet รวมทัง เป็ นผูผ้ ลิต คอนเทนท์ใ ห้ก ับ ช่ องฟรี ที วี (รายการดาราเดลี่บ ัน เทิ ง ออกอากาศทางช่ อ ง
Amarin TV HD34)
daradaily ได้ดาเนิ น การมาเป็ นที่ 11 ซึ่ งตลาดเวลาของเส้น ทางแห่ งการสร้ างสรรค์ daradaily
นับ เป็ นสื อ ที่ เ ข้า ถึง และตอบสนองประชาชนทุ ก เพศทุ ก วัย ที่ ไ ด้พิสู จ น์ต ัว เองจากคุ ณ ภาพตลอดจน
กระแสตอบรั บว่าเป็ นสื่ อบัน เทิ งที่ อยู่ในใจประชาชนเป็ นอย่างดี เสมอมา

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร

ประธานบริษัท
ดร.อัญชลิน

พรรณิภา

ประธานบริษัท
นางนภัสนันท์

พรรณิภา

กรรมการผู้จดั การ
นายอาพน

อันเอียม

กรรมการบริหาร
นางรัคนา

พรรณิภา

ฝ่ ายจัดการกิจกรรมพิเศษ
นายเสกสรร

สืบวงค์

หัวหน้ าแผนก
นางสาวสิภาลักษณ์

ภัคสิริเศรษณ์

นักศึกษาฝึกงาน
นายวชิรวิทย์

วชิราศรี ศิริกุล

รู ปที่3.7 ผังการทางานของบริ ษทั ดาราเดลี่

3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้ รับมอบหมาย
นักศึกษาที่ปฏิบตั ิงาน
ชื่อ

:

นายวชิรวิทย์

วชิราศรี ศิริกุล รหัสนักศึกษา 5704600073

คณะ/ภาควิชา :

นิเทศศาสตร์ ภาควิชาการโฆษณา

ตาแหน่ง

:

ผูช้ ่วยการจัดกิจกรรมพิเศษ

แผนก

:

กิจกรรมพิเศษ

งานที่ได้รับมอบหมาย
3.4.1 ได้รับมอบหมายให้เป็ นผูช้ ่วยการจัดกิจกรรมพิเศษ ทาหน้าที่หาข้อมูลสาหรับทางานกิจกรรม
ต่างและรู ปภาพประกอบการจัดกิจกรรมด้วยโปรแกรม Powerpoint และ Word และคอยเป็ นสตาฟในงานอี
เวนต์

3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่อ
:
นางสาวสิภาลักษณ์ ภัคสิริเศรษฐ์
แผนก
:
การจัดกิจกรรมพิเศษ
ตาแหน่ง
:
หัวหน้าฝ่ ายจัดกิจกรรมพิเศษ

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษารวมทั้งสิ้น 14 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่
18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560

3.7 ขั้นตอนและวิธกี ารดาเนินงาน
ตารางที่ 3.1 การปฏิบตั ิงานของแต่ละสัปดาห์
ระยะเวลา
สัปดาห์ที่ 1

รายละเอียดการปฎิบัตงิ านสหกิจ
เข้าชม presentation แนะนาบุคคากรของบริ ษทั ,คิดพรอบงาน daradarily rally และ
ประชุมงานกับพี่ๆที่แผนก และเช็คอุปกรณ์ต่างๆที่จานาไปใช้ในงาน daradaily rally

สัปดาห์ที่ 2

ประชุมงานและซื้ออุปกรณ์ของรางวัลต่างๆของงาน TQM ทาป้านโรลอัพ สาหรับงาน
TQM ชวนท่องเที่ยวตามรอย”ในหลวง ร.9” จังหวัด นครนายก , เป็ นผูด้ ูแลความ
เรี ยบร้อยภายในงาน(staff)

สัปดาห์ที่ 3

ประชุมเตรี ยมความพร้อมงาน daradilyrary , เช็คของอุปกรณ์ , พ้นสีฐานบริ เขต ธง
ญี่ปุ่น, จัดของรางวัลต่างๆเพื่อแจกในงาน ,จัดทางานแบ็คดร็ อปและตกแต่งภายในงาน ,
ทาหน้าที่เตรี ยมของรางวัลการจับรายชื่อผูโ้ ชคดี ในงาน daradilyrary ,เก็บอุปกรณ์ต่างๆ
ของงาน daradilyrary ขึ้นรถตุแ้ ละนามาเก็บที่ studio

สัปดาห์ที่ 4

เดินเรื่ องเอกสารชาระเงินตัว๋ รถไฟของทริ ป ต่อไป,เช็คอุปกรณ์ประชุมงาน daradilyrary
, หาข้อมูลเกี่ยวกับดอกไม้จนั ทร์

สัปดาห์ที่ 5

ค้นหาข้อมูลดอกไม้จนั ทน์เพิ่มเติม , ทา powerpoint โครงการพิเศษร่ วมใจน้อมถวาย
ความดี ถวายแด่พระบามสมเด้จพระเจ้าอยุห่ วั ร.9

สัปดาห์ที่ 6

ประชุมรายบะเอียดงานที่จงั หวัดกาญจนบุรี , ซื้ออุปกรณ์และเตรี ยมความพร้อมของ
อุปกรณ์ และประสานงานต่างๆไม่ว่าจะเป็ นสถานที่ที่จะเข้าชม การรับประทานอาหาร
ด้วยแพรท่องเที่ยว, ออกกิจกรรมพิเศษ(EVENT)ที่จงั หวัดกาญจนบุรี

สัปดาห์ที่ 7

ประชุมสรุ ปกิจกรรมพิเศษ(EVENT) ,ค้นหาเกมส์นนั ทนาการเพื่อไปใช้ในทริ ปสุพรรณ
บุรี

สัปดาห์ที่ 8

ประชุมโครงการพิเศษ , ประชุมโครงการพิเศษถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ร.9 ค้นหาข้อมูลราคา เสา พรานพุ่มดอกไม้ เครื่ องทองน้อยและโต๊ะหมุ่บูชา

สัปดาห์ที่ 9

ติดต่อสอบถามราคาเครื่ องทองน้อย ดอกไม้ พานพุ่ม ,ค้นหาข้อมูลรู ปพระราชกรณี ยกิจ
ร.9, ประชุมงบประมาณโครงการพิเศษถวายอาลัย ร.9

สัปดาห์ที่ 10

ค้นหารู ปประกอบข้อมูลดอกดารารัตน์และเตรี ยมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อนให้พนักงานใน
บริ ษทั ได้มาดาดอกดารารัตน์ถวาย ร.9 ,ประชุมกิจกรรมพิเศษ(EVENT)TQM ที่จงั หวัด
สุพรรณบุรี,ซื้ออุปกรณ์และเช็คความเรี ยบร้อยของอุปกรณ์

สัปดาห์ที่ 11

จัดเรี ยงอุปกรณ์ต่างๆเข้าที่หอ้ งกิจกรรมพิเศษ,ประชุมโครงการพิเศษทาดอกดารารัตน์
,เช็คโลอัพ หาข้อมูล การทากล่องไปรษณี ย ์ กระดาษห่อของขวัญ ถุงต่างๆ ที่จาสัง่ พิมพ์
สัญลักษณ์ของบริ ษทั และเช็คราคา

สัปดาห์ที่ 12

ประชุมโครงงานพิเศษ และหาที่มาของรู ป ร.9 เพื่อนใช้ในงานโครงการจากใจลูกปลูก
เพื่อพ่อในวันที่ 18 สิงหาคม 2560

สัปดาห์ที่ 13

ทาเรื อนเพาะชา ซื้ออุปกรณ์ต่างๆในงานไว้อาลัย ร.9 เช่น ถุงดาไว้สาหรับเพาะดอก
ดาวเรื อง เมล็ดดาวเรื อง ดิน ดอกไม้ประดับแบคดรอป และเครื่ องทองน้อยต่างๆไว้ใน
โครงการจากใจลูกปลูกเพื่อพ่อ

สัปดาห์ที่ 14

จัดงานไว้อาลัย ร.9 โครงการจากใจลูกปลูกเพื่อพ่อ ค่อยทางานตั้งแต่จดั เตรี ยมสถานที่
ซื้ออุปการณ์ต่างๆ จัดตั้งแบคดรอป ใส่ดินในถุงเพาะชา แปะป้ายในถุงเพาะชาเป็ นตรา
สัญลักษณ์ และเป็ นสตาฟในวันงานจริ ง

ตารางที่ 3.2 แสดงเวลาในการดาเนินงานของรายงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

1. รวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูล
2. วิเคราะห์ลกั ษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
3. ปฏิบตั ิงานการทางาน
4.ศึกษารู ปเล่มรายงาน
5. สรุ ปรายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
6.เรี ยบเรี ยงเนื้อหาทารายงาน
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน

พฤษภาคม มิถุนายน

กรกฎาคม สิงหาคม

60

60

60

60

3.8 อุปกรณ์และเครื่ องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ ดแวร์
3.8.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ PC
3.8.2 Notebook รุ่ น mis gp62
ซอฟต์แวร์
3.8.3 Adobe Photoshop CS6
3.8.4 Microsoft word 2013
3.8.5 Microsoft Powerpoint 2013

