บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานที่ประกอบการ

บริ ษทั วิว ไวด์ จากัด

3.1.2 ที่ต้งั สถานทีป่ ระกอบการ 889/5 ซอยอิสรภาพ 33 ถ.อิสรภาพ แขวงวัดอรุ ณ
เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร 10160

รู ปที่ 3.1โลโก้ของบริ ษทั วิว ไวด์ จากัด

รู ปที่ 3.2 แผนที่บริ ษทั วิว ไวด์ จากัด
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3.2 ประวัติสถานที่ประกอบการ
บริ ษทั วิว ไวด์ จากัด (VIEW WIDE Co., Ltd) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2 กรกฎาคม พ.ศ.2547 โดย
ชื่ อนี้ มีความหมายว่ามุมมองที่ กว้างจะทาให้บริ ษทั เห็ นในทุกๆ สิ่ งและรั บในทุกๆ สิ่ ง ในที่น้ ี คง
หมายความถึง การได้ทางานในความรับผิดชอบให้ลูกค้านั้น บริ ษทั จาเป็ นที่จะต้องรับในทุกๆ สิ่ งที่
ลูกค้าเป็ น เพื่อนามาคิด ตอบโจทย์การผลิตสื่ อให้ตรงใจลูกค้า เป็ นสื่ อที่มีคุณค่าและส่ งสารให้กบั
ผูร้ ับได้ถูกต้องที่สุด
บริ ษทั นี้เป็ นผูผ้ ลิตสื่ อให้กบั หน่วยงาน องค์กร ในรู ปแบบ Presentation, Cinematography,
Documentary, New Media, Short Film,TV Program, Video for Youtube
ผลงานของทางบริ ษทั
- การฝึ กกองทัพเรื อ ประจาปี 2556 เตรี ยมพร้อมปกป้ อง
- รายการกาลนาวา สารคดีเกี่ยวกับเรื อพระราชพิธี
- Wall’s Mario วอลล์ลิปตันครัช เป็ นงานด้านการส่ งเสริ มการขาย การตลาด
ทางบริ ษทั ได้ร่วมกับ บริ ษทั ยูนิลิเวอร์
- ลอยกระทงเฟสติเวิล สารคดีเผาเทียนเล่นไฟของจังหวัด สุ โขทัย
- วัง น้ า เขี ย ว ฟลอร่ า แฟนตาเซี ย มหัศ จรรย์ง านศิ ลป์ ดิ น แดนแห่ งความสุ ข
ได้รับภารกิ จจากบริ ษทั แคนนอน มาร์ เก็ตติ้ง ประเทศไทย จากัด เป็ นผูเ้ ก็บ
บรรยากาศของงาน ในฐานะที่ทาง Canon เป็ นสปอนเซอร์ให้กบั งานนี้
- Canon Photo Marathon แข่นขันถ่ายภาพของ Canon
- เรณูนครเชิญชมฟ้ อนภูไท ของ ไทยเที่ยวไทย
- สารคดีภาพประวัติศาสตร์ The rehearsal for the ceremony of The Royal
Barge Procession, Suphannahong Barge
ลัก ษณะงานที่ นัก ศึ ก ษาได้รั บ มอบหมาย ตัด ต่ อ และล าดับ ภาพ ภาพยนตร์ ส้ ั นวัน แม่
"ความสุ ขของแม่" และนอกเหนือจากรายงาน ได้แก่ ตัดต่องาน สัมมนา ,ตัดต่องาน Exxon Mobil ,
ตัดต่องานประกันภัย,ตัดต่องาน Hitachi ,ตัดต่องาน บริ ษทั ให้ความรู ้เรื่ อง ขาตั้งกล้อง MONOPOD ,
ตัดต่องาน บรรยากาศห้องตัดต่อ,ตัดต่องาน Package Hishild , ตัดต่อหนังสั้น ฟี นูแคป “ความสุ ข
ของแม่”
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3.3 รูปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร

รู ปที่ 3.3 แผนภูมิบุคลากรในการดาเนินงานในการตัดต่อ “ความสุ ขของแม่”
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ชื่อ นาย อภิสิทธิ์ ตรี ประสิ ทธิ์ชยั ตาแหน่ง ผูต้ ดั ต่อ
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณสิ ทธิกร วงศ์ทอง ตาแหน่ง Creative Director , Editor บริ ษทั วิว ไวด์ จากัด
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในการปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษานี้ ได้มีระยะเวลาในการฝึ กในบริ ษทั วิว ไวด์ จากัด ตั้งแต่ 30
พฤษภาคม 2559 - 2 กันยายน 2559 ในการปฏิบตั ิงานมีเวลาเข้าออกงาน 9.00 น.-18.00 น.
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

1. การเตรี ยมไฟล์
2. อ่านบท
3. การตัดต่อขั้นแรก
(Rough cut)
4. การตัดต่อขั้นสุ ดท้าย
(Fine cut)
5. Export file
6. Feedback

ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน

สิ งหาคม

กันยายน

14

3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้
3.8.1 PC Desktop

รู ปที่ 3.4 รู ป PC Desktop
3.8.2 ลาโพง

รูปที่ 3.5 ลำโพง
ซอฟต์ แวร์
Adobe Premiere Pro CC

รู ปที่ 3.6 Adobe Premiere Pro CC

