บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ
บริษัท ทรีสตูดิโอ จำกัด 18/2 ซอย รำชพฤกษ์ 8 แยก 1 แขวง บำงเชือกหนัง เขต ตลิ่งชัน
กรุงเทพมหำนคร 10170 โทรศัพท์ 02-410-8798 โทรสำร 02-410-8798

รูปที่ 3.1ตรำสัญลักษณ์ (Logo) บริษัท ทรีสตูดิโอ

รูปที่ 3.2 แผนที่บริษัท ทรีสตูดิโอ
ที่จดทะเบียนบริษัท 3 STUDIO Co.,Ltd.
18/2 ซอย รำชพฤกษ์ 8 แยก 1 แขวง บำงเชือกหนัง เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพมหำนคร 10170
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รูปที่ 3.3 จดทะเบียนบริษัท ทรีสตูดิโอ
3.2 ลักษณะการประกอบการหลักขององค์กร
บริษัท ทรีสตูดิโอ จำกัด ( 3 STUDIO ) เริ่มต้นในปี 2551 จำกกำรรวมตัวของกลุ่มคนที่
ชำนำญงำนด้ำนสื่อหลำกหลำยประเภท ให้บริกำรแก่ลูกค้ำที่ต้องกำรผลิตสื่อในช่องทำงต่ำงๆเพื่อ
ประชำสัมพันธ์สินค้ำ องค์กรและให้คำปรึกษำรูปแบบสื่อต่ำงๆให้สอดคล้องกับหน่วยงำน
3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร
เปลว ศิริสุวรรณ

รักศักดิ์ จันทร์พิสุ

(ผู้บริหำร)

(ผู้บริหำร)
รักศักดิ์ จันทร์พิสุ
(Producer)
เปลว ศิริสุวรรณ
(ผู้กำกับ)

พงศธร ร้อยแก้ว

สุพรพิมพ์ กลั่นกลิ่นหอม

ธวัฒไชย พลรวมเงิน

(Camera / Editor Studio)

(ประสำนงำน Production)

(กำรตลำด / ดูแลลูกค้ำ)

วัชรำพร งำมสมมิตร
(นักศึกษำฝึกงำน)
ตำรำงที่ 3.1 รูปแบบกำรจัดองค์กำรและกำรบริหำรงำนขององค์กร
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3.4 ตาแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
ชื่ อ นำงสำววัช รำพร งำมสมมิ ตร ต ำแหน่ง นัก ศึก ษำฝึ ก งำน ผู้ จั ด กำรกองถ่ ำ ย
ภำพยนตร์เรื่อง ลับ ลวง หลอก ลักษณะงำนที่ได้รับมอบหมำยดูแลควำมเรียบร้อยและประสำนงำน
ให้กับทุก ๆ ฝ่ำย ภำยในกองถ่ำย เวลำเริ่มกองจะต้องมำก่อนคนอื่น ๆ เพื่อดูแลเรื่องของสถำนที่ว่ ำ
ของแต่ละฝ่ำย และคอยประสำนงำนกั บฝ่ำยต่ำง ๆ ว่ำต้องกำรอะไรเพิ่มไหม พอรู้สิ่งที่ทุก ๆ ฝ่ำย
ต้องกำรก็จดไว้และออกไปซื้อมำ ให้เร็วที่สุด เพื่อ ไม่ให้เกิดปัญหำระหว่ำงกำรถ่ำยทำ หรือทำ ให้
กำรถ่ำยทำ ล่ำช้ำและเวลำเลิกกองจะต้องกลับหลังคน อื่น ๆ ก็เพรำะว่ำจะต้องดูควำมเรียบร้อยของ
รถตู้ให้กับ ทีมงำนและนักแสดง ต้องคอยนับจำนวนคน เวลำขึ้นรถตู้ว่ำครบตำมจำนวนไหม เก็บ
วิทยุสื่อสำรส่งคืนกับ บริษัท เจ้ำของครบหรือยังและพอคน อื่น ๆ กลับกันหมดก็ต้องดูสถำนที่ว่ำ
เรียบร้อยไหม เก็บโต๊ะเก้ำอีเ้ รียบร้อยไหม มีขยะไหม แล้วจึง กลับได้
3.5 ชื่อและตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา
3.5.1 นำยรักศักดิ์ จันทร์พิสุ
3.5.2 ตำแหน่ง ผู้อำนวยงำนสร้ำง
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ในกำรปฏิบั ติง ำนสหกิ จ ศึก ษำนี้ ผู้ศึ ก ษำมี ระยะเวลำในกำรฝึ ก สหกิ จ ในทรีส ตูดิ โอ (3
STUDIO)ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภำคม 2559 จนถึงวันที่ 2 กันยำยน 2559 ซึ่งในกำรเข้ำออกงำนนั้น มี
กำหนดที่แน่นอน คือ เข้ำงำน 09.00 น. และเลิกงำน 18.00 น.
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน
1.ขั้นตอนกำรบริหำร
จัดกำรองค์กรของ
กองถ่ำยทำภำพยนตร์
เรื่อง ลับ ลวง หลอก
2.ขั้นตอนกำรประชุม
เกี่ยวกับปัญหำในกำร
ถ่ำยทำและกำรแก้ไข
ปัญหำต่ำงๆ
(Pre-Production)
3.สำรวจสถำนที่ถ่ำย
ทำ (Pre-Production)
4.วันออกกองถ่ำยทำ
(Production)
- แสตนบำยอยู่หน้ำ
กองถ่ำยเพื่อคอย
ประสำนงำนกับฝ่ำย
ต่ำง ๆ
- ดูแลและอำนวย
ควำมสะดวกให้กับ
ทีมงำนและนักแสดง
- จัดกำรเก็บรวบรวม
เรื่องเอกสำรกำรรับ
เงินของฝ่ำยต่ำง ๆ
- พิมพ์รำยชื่อ
นักแสดง และทีมงำน
ทุกคนเพื่อเอำไว้ใส่
เครดิตในภำพยนตร์

พฤษภำคม มิถุนำยน
กรกฎำคม
สิงหำคม
กันยำยน
สัปดำห์ที่
สัปดำห์ที่
สัปดำห์ที่
สัปดำห์ที่
สัปดำห์ที่
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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- เช็คจำนวนสิ่งของ
ภำยในกองว่ำมีอะไร
ขำกตกบกพร่อง
หรือไม่ และออกไป
ซื้อมำเพิ่ม
- หำรถไปส่งนักแสดง
และทีมงำน
5. กำรถ่ำยใบปิด
ภำพยนตร์ (PostProduction)
ตำรำงที่ 3.2 ตำรำงแสดงขั้นตอนกำรดำเนินงำน
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3.8 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้
3.8.1 อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์
1. สมุดจดบันทึก

รูปที่ 3.4 สมุดจดบันทึกงำน
2. ปำกกำ / ดินสอ

รูปที่ 3.5 ปำกกำ/ดินสอ สำหรับจดบันทึกงำน
3. คอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก

รูปที่ 3.6 คอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก
4. เครื่องปริ้น

รูปที่ 3.7 เครื่องปริ้น
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3.8.2 อุปกรณ์ด้านซอฟต์แวร์
1. โปรแกรม Microsoft Word

รูปที่ 3.8 โปรแกรม Microsoft Word สำหรับพิมพ์เอกสำร
2. โปรแกรม Microsoft Excel

รูปที่ 3.9 โปรแกรม Microsoft Excel สำหรับจัดตำรำงเวลำ
3. โปรแกรม Microsoft PowerPoint

รูปที่ 3.10 โปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับนำเสนองำน

