บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานที่ประกอบการ
3.1.2 ที่ต้งั สถานประกอบการ

บริ ษทั บริ ษทั ทรี สตูดิโอ จากัด
ซ.18/2 แยก 1 ราชพฤกษ์ แขวง บางเชือกหนัง เขต ตลิ่ง
ชัน กรุ งเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ 02-410-8798
โทรสาร 02-410-8798

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (logo) บริ ษทั บริ ษทั ทรี สตูดิโอ จากัด

รู ปที่ 3.2 แผนที่บริ ษทั ทรี สตูดิโอ จากัด
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ที่จดทะเบียนบริษัท 3 STUDIO Co., Ltd.

รู ปที่ 3.3 จดทะเบียนบริ ษทั ทรี สตูดิโอ
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์กร
บริ ษทั ทรี สตูดิโอ จากัด ( 3 STUDIO ) เริ่ มต้นในปี 2551 จากการรวมตัวของกลุ่มคนที่
ชานาญงานด้านสื่อหลากหลายประเภท ให้บริ การแก่ลูกค้าที่ตอ้ งการผลิตสื่อในช่องทางต่างๆเพือ่
ประชาสัมพันธ์สินค้า องค์กรและให้คาปรึ กษารู ปแบบสื่อต่างๆให้สอดคล้องกับหน่วยงาน
บริ ษทั ผูผ้ ลิตประกอบกิจการรับผลิตงานมัลติมีเดียทุกชนิ ด เช่น การทาพรี เซนท์เทชัน่ การ
ทาภาพยนตร์โฆษณา หนังสั้น สื่อการสอน ส่งภาพยนตร์ส้ นั เข้าประกวดได้รางวัลอีกมากมาย
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร
ผูบ้ ริ หารบริ ษทั ทรี สตูดิโอ จากัด
คุณรักศักดิ์ จันทร์พิสุ , คุณเปลว ศิริสุวรรณ

Producer
คุณรักศักดิ์ จันทร์พิสุ

ผูก้ ากับ
คุณเปลว ศิริสุวรรณ

Camera / Editor (Studio)

ประสานงานโปรดักชัน่

การตลาด / ดูแลลูกค้า

คุณพงศธร ร้อยแก้ว

คุณสุ พรพิมพ์ กลัน่ กลิ่นหอม

คุณธวัฒไชย พลรวมเงิน

นักศึกษา สหกิจศึกษา
นางสาวปวีณา ตานี

ตารางที่ 3.1 แผนการบริ หารงานของบริ ษทั ทรี สตูดิโอ จากัด ของภาพยนตร์เรื่ อง “Secret Side” ลับ
ลวง หลอก
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3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
นางสาว ปวีณา ตานี ตาแหน่ง ผูช้ ่วยผูก้ ากับ ภาพยนตร์เรื่ อง “Secret Side” ลับ ลวง หลอก
3.4.2 ลักษณะงานทีน่ กั ศึกษาได้รับมอบหมาย
จะเป็ นการดูแลส่วนต่างๆทั้งหมดที่จะเข้ามาปรากฏในภาพยนตร์ เช่น เสื้อผ้า หน้า
ผม นักแสดง ให้เข้าฉากได้โดยสมบรู ณ์ตรงเวลาและตามนักแสดงมาเข้าฉากให้ทนั เวลา ตามที่ผู ้
กากับต้องการ เพราะจะได้ไม่เกิดความล่าช้าในการถ่ายทา
ดูแลเรื่ องการประสานงานกับทีมงานต่างๆ
จัด การในการปล่ อ ยคิ ว นัก แสดงให้ เ ข้า ฉากได้ต ามเหมาะสมกับ ช่ ว งเวลาใน
ภาพยนตร์ เพราะถ้าการปล่อยคิวนั้น ถ้าปล่อยผิดพลาด บ่อยๆครั้งแล้ว จะส่งกระทบต่อทุกๆฝ่ าย
3.5 ชื่ อและตําแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณรักศักดิ์ จันทร์พสิ ุ ผูอ้ านวยงานสร้าง
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม – วันที่ 2 กันยายน 2559
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน

ขั้นตอนการดาเนินงาน

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

สัปดาห์ที่

สัปดาห์ที่

สัปดาห์ที่

สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. ขั้ น ตอ น ก ารประชุ ม
พัฒ นาบทภาพยนตร์ แ ละ
ประชุ มเกี่ ยวกับการแก้ไข
ปั ญหา (Pre-Production)
2. ส ารวจสถานที่ ถ่ า ยท า
ก า ร ป ร ะ ชุ ม คั ด เ ลื อ ก
นักแสดง(Pre-Production)
3. วันถ่ายทา (Production)
- เตรี ยมเอกสารตารางเวลา
ในการถ่ ายทา ไว้แจกฝ่ าย
ต่ า งๆ เพื่ อ ความเข้า ใจที่
ตรงกัน
- ดู แ ลความเรี ย บร้ อ ยใน
ส่ วนต่ า งๆ ที่ จ ะเข้ า ไ ป
ป ร า ก ฏ ใ น ภ า พ ย น ต ร์
ทั้งหมด
- บอกต าแหน่ ง นั ก แสดง
ปล่ อ ยคิ ว นั ก แสดงหลั ก
และนักแสดงประกอบ
4. การทาใบปิ ดภาพยนตร์
( Post-Production)
ตารางที่ 3.2 ตารางแสดงระยะเวลาในการดาเนินงาน ภาพยนตร์เรื่ อง “Secret Side” ลับ ลวง หลอก
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3.8 อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้
3.8.1 ฮาร์ดแวร์
3.8.1.1 Notebook Acer Aspire E15

รู ปที่ 3.3 Notebook Acer Aspire E15

3.8.1.2 เครื่ องปริ้ นEpson

รู ปที่ 3.4 เครื่ องปริ้ นEpson
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3.8.2 ซอฟต์แวร์
3.8.2.1 โปรแกรม Microsoft Word

รู ปที่ 3.5โปรแกรม Microsoft Word
3.8.2.2 โปรแกรม Microsoft Excel

รู ปที่ 3.6 โปรแกรม Microsoft Excel
3.8.2.3 โปรแกรมAdobe Premiere Pro

รู ปที่ 3.7 Adobe Premiere Pro
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3.8.2.4 โปรแกรมAdobe Photoshop

รู ปที่ 3.8โปรแกรมAdobe Photoshop
3.8.2 ทัว่ ไป
3.8.2.1 บทภาพยนตร์

รู ปที่ 3.9 บทภาพยนตร์
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3.8.2.2 ปากกา

รู ปที่ 3.10 ปากกา

3.8.2.3 กระดาษ

รู ปที่ 3.11 กระดาษ

