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บทที่ 3
รายละเอียดปฏิบัติ
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั สถานประกอบการ
บริ ษทั : บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์
ที่ต้ งั : 3199 อาคารมาลีนนท์ ถนน พระราม 4 เขต คลองเตย
กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย 10150
โทรศัพท์ :

02-262-3397

E-mail :

tkbtv3@gmail.com

เว็บไซต์ :

http://www.thaitv3.com

ภาพที่ 3.1 บริ ษทั บางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้นต์ (ตึกฝ่ ายข่าว)

ภาพที่ 3.2 ตราสัญลักษณ์ (logo) ช่อง 3 และช่อง 3 แฟมิลี่
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
- ระบบฟรี ทีวี ดาเนิ นการโดยบริ ษทั บางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้นต์ จากัด ดาเนินธุ รกิจบริ หาร
การออกอากาศ โทรทัศน์สถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ี ช่อง 3 ในระบบภาคพื้นดิน ครอบคลุมพื้นที่
ทัว่ ประเทศ ภายใต้สัญญาร่ วมดาเนินกิจการฯกับ อ.ส.ม.ท.
- โทรทัศน์ระบบบอกรับเป็ นสมาชิก กลุ่มบีอีซี เวิลด์ ได้ให้ความสนใจในการดาเนิ นการ
โทรทัศน์ระบบ บอกรับเป็ นสมาชิก และมองหาช่องทางส่ งสัญญาณไปยังผูช้ มทั้งในประเทศและ
ประเทศต่างๆทัว่ โลก โดยในระยะ3-4 ปี ที่ผา่ นมาได้เริ่ มทดลองส่ งสัญญาณไปยังประเทศญี่ปุ่น และ
สหรัฐอเมริ กาแล้ว ขณะนี้อยูใ่ น
ระหว่างการสรรหาผูร้ ่ วมดาเนินการในประเทศต่างๆ เพิ่มเติม
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริ หารงานขององค์ กร
- เป็ นบริ ษทั แม่ของกลุ่มบริ ษทั บีอีซี เวิลด์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 โดยรวบรวมบริ ษทั ใน
กลุ่มมาลีนนท์ ซึ่ งเป็ นธุ รกิจเกี่ยวกับการออกอากาศสื่ อ การผลิตสื่ อโฆษณา การผลิตรายการ
โทรทัศน์ และการจัดหารายการโทรทัศน์ เข้าด้วยกัน
บมจ.บีอีซี เวิลด์ มีสานักงานใหญ่ต้ งั อยูท่ ี่ ชั้น 2, 3, 8, 9 และ 30-34 ของอาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์
เลขที่ 3199 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร ปัจจุบนั มีทุนจด
ทะเบียน 2,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุ น้ สามัญ 2,000 ล้านหุ น้ มูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้ หุ น้ ละ 1 บาท
โดยหุ น้ ของบริ ษทั ฯ เริ่ มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาตั้งแต่วนั ที่ 18
กรกฎาคม พ.ศ. 2539 และใช้ชื่อย่อว่า BEC ซึ่งจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 กลุ่มบีอีซีเวิลด์ มี
พนักงานรวมทั้งสิ้ น 1,895 คน
ปั จจุบนั ช่อง 3 มีสถานีในเครื อทั้งหมด 4 สถานี ได้แก่
- ช่อง 3 ดั้งเดิม ออกอากาศในระบบแอนะล็อก
- ช่อง 3 Family ช่องเด็กที่ได้จากการประมูลทีวดี ิจิตอล เลขช่อง 13
- ช่อง 3 SD ช่องทัว่ ไปที่ได้จากการประมูลทีวดี ิจิตอล เลขช่อง 28
- ช่อง 3 HD ช่องทัว่ ไป HD ที่ได้จากการประมูลทีวดี ิจิตอล เลขช่อง 33
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับหมอบหมาย
นักศึกษา นาย ดลชัย ฉันทธีระ สาขาสื่ อดิจิทลั คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ไป
ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ในตาแหน่ง Editor ทาการตัดต่อภาพและเสี ยงเพื่อใช้ในการออกอากาศ
บริ ษทั บางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้นต์ จากัด โดยได้รับหมอบหมายในการตัดต่อภาพและเสี ยงเพื่อใช้
ในสก็ปข่าวรายการเที่ยงเปิ ดประเด็น ช่วง What a world จะเป็ นข่าวต่างประเทศเกี่ยวกับทัว่ โลก
แปลกๆมาออกอากาศ
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
นางสาว บุษกร พลไธสง ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ตดั ต่อฝ่ ายข่าว
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน ( 16 สั ปดาห์ )
ตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม – 18 สิ งหาคม 2560
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
รายงานการปฏิบตั ิสหกิจศึกษาผูจ้ ดั ทาสามารถสร้างตารางปฏิบตั ิงาน สหกิจ 16 สัปดาห์ และ
นาเสนอผลงานและพัฒนาการของผูจ้ ดั ทารายงานดังนี้
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 5
สัปดาห์ที่ 6
สัปดาห์ที่ 7
สัปดาห์ที่ 8
สัปดาห์ที่ 9
สัปดาห์ที่ 10
สัปดาห์ที่ 11
สัปดาห์ที่ 12
สัปดาห์ที่ 13
สัปดาห์ที่ 14
สัปดาห์ที่ 15
สัปดาห์ที่ 16

รายละเอียดการปฏิบตั ิงานสหกิจ
เรี ยนการทางานจากพี่เลี้ยง
ศึกษาเครื่ องมือและวิธีใช้งานของทางสถานี
เรี ยนรู ้การอ่านสคลิปที่แต่ละวันจะมีข่าวให้ตดั
การค้นหาฟลุทภาพจากระบบของทางช่องต้องนามาจากไหน ดึง
เข้าโปรแกรมยังไง
เรี ยนรู ้การตัดต่อข่าวต่างๆ เช่น สกู๊ป เฮดไลน์ และรอบวัน
ตัดต่อด้วยโปรแกรม easy cut ของทางช่อง
การใช้เอฟเฟกต่างๆในข่าวแต่ละรายการ
เรี ยนรู ้วธิ ี การอัดเสี ยงในการอ่านข่าว
ตัดข่าว อินเซิตร์ รายการเที่ยงเปิ ดประเด็น
ตัดต่อข่าวทันเหลี่ยมโจร รายการเที่ยงเปิ ดประเด็น
ตัด อินเซิตร์ และ ปล่อยเสี ยงสัมภาษณ์ รายการ ข่าวชาวบ้าน
ตัดต่อข่าว วอท อะ เวิลร์ ในรายการเที่ยงเปิ ดประเด็น
ตัดต่อข่าว วอท อะ เวิลร์ ในรายการเที่ยงเปิ ดประเด็น
ตัด อินเซิตร์ และ ปล่อยเสี ยงสัมภาษณ์ รายการ ข่าวชาวบ้าน
ตัดต่อข่าว วอท อะ เวิลร์ ในรายการเที่ยงเปิ ดประเด็น
ตัดจ่อข่าว วอท อะ เวิลร์ ในรายการเที่ยงเปิ ดประเด็น
ตารางาที่ 3.1 ตารางการปฏิบตั ิงานแต่ละสัปดาห์

