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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 ( ThreeStudio ) 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
นายพิทกั ษ์ แย้มดา

ตารางที่ 3.1 แผนการบริ หารงานของบริ ษทั ทรี สตูดิโอ จากัด
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
นายพิทกั ษ์ แย้มดา ตาแหน่ง ผูช้ ่วย Editor “Training Presentation” ของบริ ษทั เสริ มสุข(2559)
3.4.2 ลักษณะงานทีน่ กั ศึกษาได้รับมอบหมาย
ทา Presentation สาหรับพนักงานใหม่ของบริ ษทั เสริ มสุ ข จะเป็ นการเล่าประวัติ
ของ บริ ษทั เสริ มสุขแบบคร่ าวๆให้เกิดความน่าสนใจ โดยมีวตั ถุดิบจากลูกค้า และต้องสร้าง Motion
Graphic ขึ้นมาเองในบางส่วน โดยใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที
จัดการแก้ไขงานตามที่ลูกค้าต้องการ เช่นเปลี่ยนภาพ เปลี่ยนตัวอักษรเป็ นต้น
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณรักศักดิ์ จันทร์พสิ ุ
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม – วันที่ 2 กันยายน 2559
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน

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. ศึกษาการใช้โปรแกรมแต่ง
ภาพ Adobe Photoshop
2. ศึกษาการใช้โปรแกรมตัดต่อ
Adobe After Effect
3. ศึกษาการใช้โปรแกรมตัดต่อ
Adobe Premiere Pro CC
4.การเตรี ยมไฟล์
5.อ่านบท
6. การตัดต่อขั้นแรก (Rough
cut)
7.การตัดต่อขั้นสุดท้าย (Fine
cut)
8. การลาดับภาพตาม Editor ที่
รับงานจากลูกค้าโดยตรง
9. Export file
10. Feedback
ตารางที่ 3.2 ตารางแสดงระยะเวลาในการดาเนินงาน
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3.8 อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้
3.8.1 ฮาร์ดแวร์
3.8.1.1 PC /AMD FX 6100 6Core /Ram 8GB /HDD 2 TB /VGA AMD RADEON
HD7700 x2 /LG IPS235 x2

รู ปที่ 3.4 PC

3.8.1.2 เครื่ องปริ้ นEpson Stylus Photo R230 Series

รู ปที่ 3.5 เครื่ องปริ้ น Epson Stylus Photo R230 Series
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3.8.2 ซอฟต์แวร์
3.8.2.1 โปรแกรม Microsoft Word

รู ปที่ 3.6 โปรแกรม Microsoft Word
3.8.2.2 โปรแกรม Microsoft Excel

รู ปที่ 3.7 โปรแกรม Microsoft Excel
3.8.2.3 โปรแกรม Adobe Premiere Pro

รู ปที่ 3.8 โปรแกรม Adobe Premiere Pro
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3.8.2.4 โปรแกรมAdobe Photoshop

รู ปที่ 3.9โปรแกรม Adobe Photoshop
3.8.2.5 โปรแกรม Adobe After Effect

รู ปที่ 3.10โปรแกรม Adobe After Effect

