บทที่ 3
รายละเอียดการปฎิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท ทูเอสทูพี เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จากัด (2S2P Entertainment Co.,Ltd.)
ที่ต้ ั ง : หมู่ บ ้านกลางเมื อง มัล ติ ค าโร เลขที่ 5/63 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุ จกั ร
จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 086-6657678 , 02-1962251
โทรสาร : 02-196-2254
อีเมล์ : http://2s2pentertainment.com

รู ปภาพ 3.1 (ภาพตราสัญลักษณ์ บริษัท ทูเอสทูพี เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จากัด)

รู ปภาพ 3.2 (ภาพแผนทีบ่ ริษัท ทูเอสทูพี เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จากัด(
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร

รูปภาพ 3.3 (ภาพคุณสฤษฏกุล แจ่ มสมบูรณ์ ประธานบริหารบริษัท สปิ น เวิร์ค จากัด)

จากจิ น ตนาการ แนวความคิ ด ที่ เ ป็ นนามธรรม ที่ ได้ บ ั ง เกิ ด เป็ นผลงานอย่ า งเป็ น
รู ปธรรมมาแล้ว มากมาย ด้วยที มงานที่ มีศกั ยภาพ ได้กลัน่ กรองผ่านกระบวนการคิ ด การออกแบบที่
สร้างสรรค์ จนสามารถผลิตผลงานประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ และสมบูรณ์แบบ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาดให้กบั บริ ษทั ชั้นนาอย่างดีตลอดมาเราเชื่ อมัน่ ว่าความมุ่งมัน่ ทุ่มเท ตั้งใจ การเลือกใช้
เทคโนโลยีระดับสู ง และประสบการณ์การทางานที่เชี่ ยวชาญในการสร้างสรรค์ผลงานของเรา จะช่ วย
ส่ งเสริ มกิจกรรมส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์ของคุณให้ยิ่งใหญ่ และได้รับความนิ ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้าน
การกี ฬ า ศิ ล ป และศิ ล ปะวัฒ นธรรมแห่ ง ราชอาณาจัก รไทย เรามุ่ ง ที่ จ ะอนุ รั ก ษ์ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์มากขึ้นในอนาคตอันใกล้น้ ี เพื่อประเมินผลคุ ณภาพ และเชื่ อมโยงการบริ การของSET
International Incorporation ของประเทศต่ า งๆ ในภู มิ ภ าคเอเชี ย โดยมี ยุ ท ธศาสตร์ ศู น ย์ก ลางอยู่ ที่
กรุ งเทพมหานครประเทศไทยโดยมีบริ ษทั แม่ของเรา คือบริ ษทั สปิ น เวิร์ค จากัด นอกจากนี้ เรายังได้รับ
ความไว้วางใจให้บริ การในการดาเนิ นการผลิตสื่ อสร้างสรรค์ มาแล้วมากมายจากบริ ษ ั ทในเครื อต่างๆ
เช่ น บริ ษ ทั พี่ น้องกายสิ ท ธิ์ , บริ ษ ทั ทูเอสทู พี เอ็น เตอร์ เทนเมนท์ จากัด , บริ ษ ทั คัตตอนบัต จากัด ,
บริ ษทั เฮลิแพด จากัด , บริ ษทั มีเดีย อีเวนท์ ดีไซน์ จากัด
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รู ปภาพ 3.4 (ภาพคุณสฤษฎเกียรติ แจ่ มสมบูรณ์ ประธานบริหารบริษัท ทูเอสทูพี เอ็นเตอร์ เทนเมนท์
จากัด(

ในส่ วน บริ ษทั ทูเอสทูพี เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จากัด บริ ษทั ได้รับการจดทะเบี ยนก่ อตั้งบริ ษ ทั
อย่ า งเป็ นทางการเมื่ อ วัน ที่ 2 เมษายน ปี พ . ศ . 2547 โดยมี คุ ณ สฤษฎเกี ย รติ แจ่ ม สมบู ร ณ์ เป็ น
กรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ทูเอสทูพี เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จากัด ทางบริ ษทั ได้เป็ น
เสมือนบริ ษทั ลูกของบริ ษทั สปิ น เวิร์ค จ ากัด โดยบริ ษทั ทูเอสทูพี เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จากัด มีผลงาน
ผลิตรายการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายมาจากบริ ษทั สปิ น เวิร์ค จากัด เพื่อพัฒนาปรับปรุ งและสร้างสรรค์
บริ ษ ัท ทู เอสทู พี เอ็น เตอร์ เทนเมนท์ จากัดได้ดาเนิ น การจัด ท าข่ าวสารผ่านทางสถานี วิท ยุ
โทรทัศน์กองทัพบก ช่อง5 และสร้างสรรค์รายการชื่อดังต่างๆ ให้กบั ช่องฟรี ทีวแี ละได้ร่วมมือกับนักนัก
ลงทุนในการสร้างสรรค์รายการใหม่ๆขึ้นภายใต้หลักการผลิตและดาเนินการตามแนวคิดของบริ ษทั และ
ได้มีการพัฒนาการนาเสนอให้เป็ นไปตามยุคและสมัยเพื่อก้าวทันต่อเทคโนโลยีและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้
หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยมีนโยบายที่เน้นการเสนอข่าวสารอย่างรวดเร็ วและมีคุณภาพทั้งด้านข่าวสาร
สาระสาคัญรวมไปถึงการนาเสนอ
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3.3 รู ปแบบการจัดการและการบริหารงานองค์ กร
3.3.1 การจัดการองค์ กรและการบริหารงานองค์ กรหลัก

รู ป 1.2 (ตารางการจัดการองค์ การและการบริหารงานองค์ กรหลัก)
3.3.2 ตารางจัดการองค์ การและการบริหารงานองค์ กรย่อย

รู ป 1.3 (ตารางการจัดการองค์ การและการบริหารงานองค์กรย่ อย)
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
นาย อิสริ ยะ ยมนาค ตาแหน่ง นักศึกษาฝึ กงาน ( ผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพ )
3.4.2 ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมายมีดงั ต่อไปนี้
ผูจ้ ดั ทา ได้ออกไปยังสถานที่ปฎิบตั ิงานจะได้รับหน้าที่ ไปสอบถามวัตถุประสงค์ใน
การจัดงานและเนื้ อหาข้อมูลต่างๆ เมื่อสอบถามถึ งข้อมูลต่างๆภายในงานแล้วว่าขั้นตอนเป็ น
อย่างไรบ้างจึงมาบอกตากล้องเพื่อทาการวางแผนในการถ่ายทาต่อไปว่าภาพที่ใช้จะมีลกั ษณะ
แบบใดและการเคลื่อนกล้องไปในทิศทางใดบ้าง
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 ชื่อพนักงานที่ปรึ กษา
คุณประเสริ ฐ แสงอิ่ม
3.5.2 ตาแหน่งพนักงานที่ปรึ กษา ตาแหน่งผูอ้ านวยการฝ่ ายผลิตและสร้างสรรค์
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ระยะเวลาดาเนินงาน 3 เดือน เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 31 พฤษภาคม 2559 - 2 กันยายน 2559
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

Post-Production
การวางแผนงานศึกษาข้ อมูล
- ศึกษาการใช้กล้อง PMW200
และอุปกรณ์ต่างๆ
- ลักษณะการแต่งกายในการถ่าย
ทา

การปฎิบัติงาน
ขั้นตอนการถ่ ายทา
- การถ่ ายทา The Exclusive Golf
Challenge 2016
- การถ่ายภาพ ( ELS )
- การถ่ายภาพบรรยากาศ
- การถ่ายภาพ ( LS )
- การถ่ายภาพ ( MS )
- การโฟกัส ( สิ่ งของ )
- การถ่ายภาพ ( INSERT )
- การถ่ายภาพ ( Two Shot )
- การแพนกล้อง (Panning)
- การซูมกล้อง (Zoom)
ขั้นตอนหลังการถ่ ายทา
- การทาความสะอาดอุปกรณ์
- การโหลดข้อมูล ที่ ถ่ายทามาลง
คอมพิวเตอร์

รู ป 1.4 (ตารางการขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน)

สิงหาคม

19
3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์
3.8.1.1 XDCAM PMW-200

รู ปที่ 3.5 กล้อง XDCAM PMW-200
3.8.1.2 ไฟติดหัวกล้อง

รู ปที่ 3.6 ไฟติดหัวกล้อง
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3.8.1.3 Wireless video link

รู ปที่ 3.7 Wireless video link
3.8.1.4 แท่นชาร์ ตแบต,แบตสารอง

รู ปที่ 3.8 แท่นชาร์ ตแบต,แบตสารอง

