บทที่ 3
รายละเอียดการปฎิบตั ิงาน

3.1 ชื่อและที่ตงั่ สถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ
2.1.3 ที่ตงั่ สถานประกอบการ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลขที่ 319 ถนนราชดําเนินนอก
แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุ งเทพมหานคร 10300
หมายเลขโทรศัพท์ 02 - 281 – 5555

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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รู ปที่ 3.2 แผนที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
วิเคราะห์ติดตาม ประมวลข่าว รับฟังความคิดเห็นและสํารวจประชามติของผลิตและพัฒนา
งานประชาสั ม พัน ธ์ เ ผยแพร่ แ ถลงข่ า วและให้ บ ริ ก ารเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ข่ า วสารผลงานกิ จ กรรม
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสํานักงานฯให้กบั สื่ อมวลชนทุกประเภทและบุคคลทัว่ ไปเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์การสร้างเครื อข่ายกับเกี่ยวประชาสัมพันธ์กบั หน่วยงานภายนอก ภายในสถาบันและ
สถานศึกษาในสังกัดและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของแผนงานโครงการของอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษามีวิสัยทัศน์ดา้ นการประชาสัมพันธ์เพื่อที่ จะส่ ง
ภาพลักษณ์ให้กบั สํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษาโดยมีวิธีการการทํางานในหลากหลาย
รู ป แบบโดยมี ก ารทํา งานทางด้า นเผยแพร่ สื่ อ และการปฎิ บ ัติ ง านทางด้า นบัน ทึ ก ภาพนิ่ ง และ
ภาพเคลื่อนไหวเพื่อบันทึกต่างๆและเข้าสู่ กระบวนการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวเพื่อให้ขอ้ มูลข่าวสาร
เกี่ ย วกับ การให้ ข ้อ มู ล ของการศึ ก ษาอาชี ว ะและบัน ทึ ก เหตุ ก ารณ์ สํา คัญ ของสํา นัก คณะกรรม
อาชีวศึกษา
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รู ปที่ 3.3รู ปแบบโครงสร้างการจัดการและการบริ หารองค์กร
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3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
1.4.3 ตําแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
นางสาว แพรภัสสร พันธ์นารา
ตําแหน่งตัดต่อและช่างภาพนิ่ง
2.4.3ลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมายในการทํารายงานปฎิบัติงานสหกิจ
- ตัดต่อรายการสกู๊ปข่าวการศึกษาและข่าวต่างๆที่เกี่ยวกับบุคลสําคัญ
- ช่างภาพบันทึกภาพนิ่ง
- โปสเตอร์เผยแพร่ ทางเว็บไซด์
- เพื่อกระจายข่าวสารข้อมูลต่างให้กบั ประชาชน
- อินโฟกราฟฟิ ค (infographip)
- ทํากราฟิ กในการทํารายการสกู๊ปข่าว
- สรรหาข่าวรายวัน
- จัดเรี ยงภาพข่าวเพื่อเผยแพร่ ทางสื่ อออนไลน์
3.5 ชื่อ สกุลและตําแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 ชื่อ สกุลพนักงานที่ปรึ กษา คุณกุลปาลี พรหมเสน
3.5.2 ตําแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา นักประชาสัมพันธ์ปฎิบตั ิการ
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฎิบัติงานสหกิจศึกษา ( รวม 16 สั ปดาห์ )
3.6.1 ระยะเวลาในการดําเนินงาน วันที่ 16 พฤษาคม 2560 – 18 สิ งหาคม 2560
3.6.2 วันเวลาในการปฎิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30
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3.7 ขั้นตอนในการดําเนินงานการปฎิบัติแผนการปฎิบัติงานสหกิจ
ระยะเวลา

รายละเอียดการปฎิบัติงานสหกิจ

สั ปดาห์ ที่ 1

ตัดต่อข่าวการสอบคัดเลือกครู ผชู ้ ่วย
ถ่ายงานการประชุม
จัดเรี ยงภาพข่าวรายวัน
โปสเตอร์เชิญชวนทําดอกไม้จนั ทน์ , โปสเตอร์ส.ศ.อ.
ถ่ายงานกีฬาสัมพันธ์

สั ปดาห์ ท2ี่

ถ่ายงานการประชุมกองพันทหารปื นใหญ่ต่อสู่ อากาศยานที่3
ตัดต่อข่าวการประชุมมีนบุรี, ใส่ กราฟฟิ กข่าว
โปสเตอร์พระราชทานปริ ญาบัตร
โปสเตอร์โครงการอ่านเพื่อเปลี่ยน Read for chang
ถ่ายงานประชุมลงนามทวิภาค
ตัดต่อข่าวประชุมกองพันทหารปื นใหญ่ต่อสู่อากาศยานที่3
ทํากราฟฟิ กลงรายการข่าว
ตัดคลิปโครงการอ่านเพื่อเปลี่ยน
ตัดต่อข่าวประชุมลงนามทวิภาคี

สั ปดาห์ ที่ 5

โปสเตอร์ชิงแชมป์ Robot แห่งประเทศไทย
ถ่ายงานการแข่งสุ นทรพจน์ภาษาจีนที่พทั ยา
คัดเลือกภาพข่าวส่ งสื่ อหนังสื อพิมพ์
โปสเตอร์ อสมท.
ตัดต่อข่าว s&p ร่ วมมือกับอาชีวะเพื่อการศึกษา
ถ่ายงานการประชุมสอศร่ วมมือการศึกษากับสหรัฐประชาธิปไตยเนปาล .
ถ่ายงาน Robot ชิงแชมป์ ประเทศไทย
โปสเตอร์เชิญชวนทําดอกไม้จนั ทน์กาํ แพงเพชร
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สั ปดาห์ ที่ 7

ทํากราฟฟิ ก ,แต่งภาพ LR , PSทํากราฟฟิ กก่อนเข้าข่าว
ถ่ายงานดอกไม้จนั กําแพงเพชร
ทําmotion graphic
ตัด ต่ อ ข่ า วไห้ ว ครู บ าบี ก้อ นร่ ว มมื อ กับ สํา นัก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
ถ่ายงานอาชีวร่ มเย็น
แก้โปสเตอร์ทีมพนมดิน Robo

สั ปดาห์ ที่ 8

ทําโปสเตอร์เชิญชวน
ตัดต่อข่าวการประชุมลงนาม สพฐ.
ทํากราฟฟิ กตัวหนังสื อ AE , สร้างฟอนต์ Ai

สั ปดาห์ ที่ 10

ทํากราฟฟิ ค , แต่งภาพ LR ,PS
ทํา branner ลงหน้าเว็บไซด์
ทําmotion graphic

สั ปดาห์ ที่ 12

ตัดต่อข่าวประชุมลงนามทวิภาคี
ตัดข่าวส่ งสื่ อ 3 คลิป
ถ่ายงานความร่ วมมือที่ชลบุรี
ถ่ายงานการประชุมอาชีวะศึกษาที่มีนบุรี

สั ปดาห์ ที่ 13

ตัดต่อข่าวการประชุมเชิงปฎิบตั ิการอาชีวะเกษตร
ตัดต่อข่าวอาชีวะยกระดับวิชาชีพคนพิการ
ถ่ายภาพสตูดิโอหัวข้อ เชิญชวนเด็กไทยศึกษาด้านอาชีพ

สั ปดาห์ ที่ 14

คัดเลิอกภาพข่าว
ทําโปสเตอร์เด็กไทยสายอาชีพ
ตัดต่อข่าวการแข่งขันสุ นทรพจน์จีนชิงแชมป์ ที่ญี่ปุ่น

สั ปดาห์ ที่ 15

ทํากราฟฟิ กเข้าเปิ ดข่าว
ตัดต่อข่าวการเกษตรชุมพร
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ทําโปสเตอร์ข่าวเชิญชวน
ตัดต่อข่าวดอกไม้จนั ทน์จากไม้โมกมัน

สั ปดาห์ ที่ 16

ตัดต่อข่าวประชุมสัมพันธ์ ลงนามความมือ
ตัดต่อข่าว ดรชิตวงษ์ ยกระดับอาชีวะ สุ เทพ.
ตารางที่ 3.1 ตารางการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาสหกิจ
3.8 อุปกรณ์ และเครื่องทีใ่ ช้
-

กล้อง DSLR Canon 80D 1ตัว
Lens 18 – 135 mm
Lens 10 -22 mm
Lens 24 -105 mm
Macbook 1 เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่ อง

3.9 อุปกรณ์ ด้านซอฟแวร์
-

โปรแกรม Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe lightroom
Adobe After Effect
Adobe Premiere pro

