บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ :
3.1.2 ที่ตั้งสถานประกอบการ :

บริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จากัด
เลขที่ 2 ซอยจรั ญ สนิ ท วงศ์ 86/1 ถนนจรั ญ สนิ ท วงศ์
แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม. 10700
หมายเลขโทรศัพท์ (662) 880 0713
(662) 880 1876-9 ต่อ 555
หมายเลขโทรสาร (662) 879 1526

รูปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) บริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จากัด

รูปที่ 3.2 แผนที่บริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จากัด
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รูปที่ 3.3 บริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จากัด
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้บริการหลักขององค์กร
I.S Song Hits หรือบริษัทวงศ์สว่างการพิมพ์ เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2512 โดยคุณเล็ก วงศ์สว่าง
อดีตนักจัดรายการวิทยุผู้โด่งดังจากเสียงสามยอด เจ้าของรายการ “I.S Song Hits” หรือ “รายการ
เพลงประทับใจ” เมื่อจัดรายการเพลงบ่อยๆ มักมีแฟนรายการขอเนื้อเพลงเข้ามา จึงเกิดความคิดใน
การจัดทาหนังสือรวมเพลงสากลโดยใช้ชื่อ ” I.S Song Hits” ตามชื่อรายการ ซึ่งได้รับการตอบรับดี
มาก กลายเป็นตานานเพลงสากลในเมืองไทย ต่อจากนั้นเพลงไทยเริ่มมีบทบาทมากขึ้น คุณเล็กจึง
ริเริ่มทาหนังสือเพลงไทย โดยจุดเด่นที่แตกต่างอยู่ที่ได้นาคอร์ดกีตาร์เข้ามาร่วมอยู่ในเนื้อเพลงด้วย
และใช้ชื่ อหนังสือเพลงเล่มนี้ว่า “The guitar” ซึ่งหนังสือเพลงเล่มนี้ได้กลายเป็นต้นแบบของ
หนังสือเพลงในเมืองไทยมาจนถึงปัจจุบัน

รูปที่ 3.4 ตัวอย่างหนังสือเพลง The guiter
หลังจากที่ประสบความสาเร็จทางด้านหนังสือเพลง คุณเล็กเริ่มสนใจหันมาบุกเบิกด้าน
ธุรกิจสิ่งพิมพ์แบบเต็มตัว โดยจัดทาทั้งหนังสือนิตยสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น “ศาลาคนเศร้า” หนังสือ
พ็อกเก็ตบุ๊คที่รวบรวมเรื่องราวความรักและชีวิตจากประสบการณ์จริงของผู้อ่าน ซึ่งได้รับความนิยม
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อย่างสูง โดยในปัจจุบันฉลองครบรอบ 50 ปี สาหรับพ็อคเก็ตบุ๊คที่เป็นตานานของเมืองไทย ได้ ปรับ
รูป โฉมใหม่ เ ป็ น นิต ยสารที่ มี รูป เล่ มใหญ่ ขึ้น ดู ทัน สมั ย มากขึ้น และมีค อลั มน์ ที่มี ส าระเพิ่ มขึ้ น
มากมาย นิตยสารศาลาคนเศร้าจะเป็นนิตยสารรายเดือน ที่มีกาหนดวางแผง ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน

รูปที่ 3.5 ตัวอย่างนิตยสารศาลาคนเศร้ารูปโฉมใหม่
นอกจากนี้ยังเป็นผู้ริเริ่มการผลิตนิตยสารแฟชั่นเป็นรายแรกของเมืองไทยในชื่อ Teenage
Fashion และ Star Fashion นิตยสารแฟชั่นที่รวบรวมผลงานจากห้องเสื้อชั้นนามากมาย และยังเป็น
จุดเริ่มต้นของการพัฒนาและแตกแขนงของนิตยสารแฟชั่นด้านอื่นๆ ออกมาอีก อาทิ Bangkok
Catwalk, Bride International, Pattern Fashion Drawing, Star working Style, Cotton & Silk ฯลฯ
และยังเป็นผู้นาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในวงการแฟชั่นผมเป็นรายแรกของเมืองไทยอีกด้วย อาทิ Style,
Hair World, Hair Teen, Hair Chignon ผมเกล้า ฯลฯ

รูปที่ 3.6 ตัวอย่างนิตยสารแฟชั่นในเครือบริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จากัด
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เข้ า สู่ ปี 2540 ได้ พ ลิก ผั น วงการหนัง สื อ ด้ วยการริ เ ริ่ ม ทาพ็ อ คเก็ ต บุ๊ ค ส าหรั บ ผู้ใ หญ่ ชื่ อ
“ทะลึ่ ง ” ซึ่ ง ได้ รั บ ผลตอบรั บ อย่ า งท่ ว มท้ น ติ ด 1 ใน 10 หนั ง สื อ ขายดี ข องร้ า นหนั ง สื อ ชั้ น น า
ติดต่อกันเป็นเวลานานหลายเดือน

รูปที่ 3.7 ตัวอย่างหนังสือทะลึ่ง
ปัจจุบันมีคุณจารุวรรณ วงศ์สว่าง เป็นประธานกรรมการ บริษัทมีสานักงานและโรงพิมพ์
เป็นของตนเองตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 2 ไร่ ริมถนนจรัญสนิทวงศ์ 86/1
ในเวลาต่อมาจึงได้เปิดให้บริการงานพิมพ์แก่ลูกค้าทั่วไปในปี 2520 ด้วยเครื่องพิมพ์พื้นราบ
(offset printing) ที่ทันสมัย จนกระทั่งปี พ.ศ. 2549 บริษัทฯ สามารถให้บริการงานพิมพ์อย่างครบ
วงจรในสถานที่เดียว ปัจจุบันได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ให้บริการงานด้าน Production เต็มรูปแบบ โดย
แบ่งเป็น 4 ประเภทดังนี้
1. งานด้านการพิมพ์ (Printing)
บริการออกแบบงานสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ด้วยทีมงานออกแบบและทีมงานเทคนิคคุณภาพ ที่
ใส่ใจในทุกรายละเอียดของการทางาน

รูปที่ 3.8 ตัวอย่างผลงานด้านการพิมพ์ (Printing)
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2. งานด้านการถ่ายภาพ (Photo Shooting)
บริการงานถ่ายภาพและสตู ดิโอให้เช่าระดับมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ที่
ควบคู่ ไ ปกั บ งานด้า นการถ่ า ยภาพนิ่งมากว่า 50 ปี เราจึงมีทีม งานคุ ณภาพจานวนมาก ที่พ ร้อ ม
ให้บริการกับลูกค้าที่ต้องการงานถ่ายภาพในทุกสไตล์ โดยทีมกล้องระดับมืออาชีพ ประสบการณ์
สูง รวมถึงทีมงานสไตล์ลิส (Stylist) และทีมงานช่างแต่งหน้า (Makeup) ระดับมืออาชีพ พร้อม
อุปกรณ์คุณภาพสูงที่ทันสมัยและสตูดิโอขนาดใหญ่ได้มาตรฐาน รองรับทุกงานเท่าที่คุณต้องการ

รูปที่ 3.9 ตัวอย่างผลงานด้านการถ่ายภาพ (Photo Shooting) ภายในสตูดิโอของบริษัท
3. งานด้านการถ่ายทาวิดีโอ (Video Production)
บริการงานด้านถ่ายทาวิดีโอโดยทีมงาน ออกแบบและทีมงานถ่ายทาระดับมืออาชีพที่มาก
ด้วยประสบการณ์ ที่สามารถรองรับงานนาเสนอ (Presentation) ทุกประเภท รวมถึงงานโฆษณาทั้ง
วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ (Media Online) โดยทีมงานประสบการณ์สูงและอุปกรณ์ระดับมือ
อาชีพ
4. งานด้านกิจกรรมพิเศษนอกสถานที่ (Event)
ด้วยประสบการณ์ในการเป็นผู้จัดงานกิจกรรมพิเศษใหญ่ๆ ระดับประเทศมาแล้วมากมาย
ทั้งระบบแสง สี เสียง แผงผัง งานโครงสร้างทุกระดับ ทีมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยทีม ออกแบบ
และทีมจัดงาน (Organize) คุณภาพ ที่ผ่านเวทีระดับประเทศมาแล้วมากมาย เราสามารถสร้างสรรค์
งานทุกระดับได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

รูปที่ 3.10 ตัวอย่างผลงานด้านกิจกรรมพิเศษนอกสถานที่ (Event) จากงาน Hairworld Festival 2015
เมื่อวันที่ 28-30 กันยายน 2558 ณ ลานพาร์คพารากอน
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร
บริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จากัด
กรรมการบริหาร
คุณจารุวรรณ วงศ์สว่าง
รองกรรมการบริหาร
คุณนรรฆพล วงศ์สว่าง
บรรณาธิการบริหาร
คุณปิยะวัลย์ วงศ์สว่าง

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการดนตรี

กองบรรณาธิการศาลาคนเศร้า

แฟชั่นและผม

คุณกรด มัติโก

คุณวาทินี ธีรภาวะ

หัวหน้าช่างภาพ
คุณปกรณ์ เทียมรัตน์
(พนักงานที่ปรึกษา)

ผู้ช่วยช่างภาพ
นายศรายุทธ แก้ววิศิษฐกุล
(นักศึกษาสหกิจศึกษา)
รูปที่ 3.11 แผนภูมิการจัดองค์กรและการบริหารงานบริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จากัด

44
3.4 ตาแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
นายศรายุทธ แก้ววิศิษฐกุล
ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างภาพ
3.4.2 ลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
ได้รับมอบหมายงานคือ
1) จัดเตรียมสตูดิโอ ชุดอุปกรณ์จัดไฟ และกล้องถ่ายภาพให้พร้อมสาหรับ
การถ่ายงาน และเก็บให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จงาน
2) นาภาพที่ผ่านการคัดเลือกจากช่างภาพแล้ว มาตกแต่งภาพ (Retouch) ให้
สวยงาม เช่น การลบสิวและริ้วรอยเพื่อให้ผิวเรียบเนียน
3) ปรั บ ค่ า แสง สี และอุ ณ หภู มิ ข องภาพ ให้ เ หมาะสมกั บ การใช้ ง านใน
ลักษณะต่างๆ
4) ช่วยงานอื่นที่นอกเหนือจากงานในนิตยสารสตาร์แฟชั่น (Star Fashion)
เช่น ถ่ายโฆษณาร้านท าผมนอกสถานที่, ถ่ายแบบแฟชั่นทรงผมและการแต่งหน้า เพื่ อใช้ล งใน
นิตยสาร Hairworld, ถ่ายแบบศิลปินเพื่อใช้ขึ้นปกหนังสือเพลง The Guitar เป็นต้น
3.5 ชื่อ-สกุลและตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา
3.5.1 ชื่อ-สกุลพนักงานที่ปรึกษา : คุณปกรณ์ เทียมรัตน์
3.5.2 ตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา : หัวหน้าช่างภาพ
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 – 2 กันยายน 2559 (รวม 14 สัปดาห์)
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบัติสหกิจ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9:30 น. – 18:00 น.
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
นาเสนอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทั้ง 14 สัปดาห์ และรายงานพัฒนาการของนักศึกษา
ระยะเวลา
รายละเอียดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สัปดาห์ที่ 1
ถ่ายแบบแฟชั่นชุดไทยสากลของนิตยสารสตาร์แฟชั่น (Star Fashion) ฉบับ
259 ที่ Rama Gardens Hotel Bangkok Thailand
สัปดาห์ที่ 2
แจกนิตยสาร Hairworld และ นิตยสาร Mag live ที่สยามสแควร์
สัปดาห์ที่ 3
เก็บภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต The Legend of The Guitar ที่ร้าน
Hard Rock Cafe
สัปดาห์ที่ 4
ถ่ายแบบแฟชั่นทรงผมและการแต่งหน้า เพื่อใช้ลงในนิตยสาร Hairworld
สัปดาห์ที่ 5
ถ่ายแบบแฟชั่นชุดผ้าไทยของนิตยสารสตาร์แฟชั่น (Star Fashion) โดยมีคุณ
รินลณี ศรีเพ็ญ (จอย) เป็นแบบ ที่ Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers
สัปดาห์ที่ 6
ถ่ายแบบศิลปินวง Getsunova และ PACK 4 ขึ้นปกหนังสือเพลง The Guitar
ที่สตูดิโอ Above
สัปดาห์ที่ 7
น าภาพที่ ต้ อ งใช้ ล งในนิ ต ยสารสตาร์ แ ฟชั่ น (Star Fashion) ฉบั บ เดื อ น
กรกฎาคม (259) มาแก้ไขตกแต่งพร้อมปรับโทนของภาพให้เรียบร้อย
สัปดาห์ที่ 8
ถ่ายแบบศิลปินวงคาราบาว ขึ้นปกหนังสือเพลง The Guitar ที่สตูดิโอ Above
สัปดาห์ที่ 9
เก็บภาพบรรยากาศภายในงานคอนเสิร์ต The Legend of The Guitar
สัปดาห์ที่ 10
ประมวลภาพบรรยากาศภายในงานคอนเสิร์ต The Legend of The Guitar และ
นาส่งให้กองดนตรี
สัปดาห์ที่ 11
ถ่ายแบบศิลปินวง Labanoon ขึ้นปกหนังสือเพลง The Guitar ที่สตูดิโอ
Above
สัปดาห์ที่ 12
ถ่ายแบบแฟชั่นแต่งงานของนิตยสารสตาร์แฟชั่น (Star Fashion) ฉบับเดือน
สิงหาคม (260) ที่สตูดิโอ Above
สัปดาห์ที่ 13
ถ่ายแบบแฟชั่นชุดผ้าไทยของนิตยสารสตาร์แฟชั่น (Star Fashion) โดยมีคุณ
คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์ (รถเมล์) เป็นแบบ ที่ Asiatique the riverfront
สัปดาห์ที่ 14
ถ่ายแบบแฟชั่นชุดแต่งงานของนิตยสาร Bride โดยมีคุณกาญจน์เกล้า ด้วย
เศียรเกล้า (เกรซ) เป็นแบบ ที่ อะแดป สตูดิโอ
ตารางที่ 3.1 ตารางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทั้ง 14 สัปดาห์
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3.8 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้
3.8.1 อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) ยี่ห้อ Apple รุ่น Macbook Pro
กล้องถ่ายภาพ DSLR ยี่ห้อ Canon รุ่น 6D
เลนส์ Canon ทางยาวโฟกัสต่างๆ ดังนี้
1) เลนส์ Canon EF 24-70 mm
2) เลนส์ Canon EF 70-200 mm
3) เลนส์ Canon EF 24-105 mm
ขาตั้งกล้อง
Wireless Flash Trigger Godox DM-16
SD Card ความจุ 32 GB
ชุดอุปกรณ์จัดไฟสาหรับถ่ายภาพในสตูดิโอ ประกอบไปด้วย
1) ร่มทะลุ
2) ร่มสะท้อน
3) Soft Box
4) รังผึ้ง
5) ฉากหลัง (Limbo)
6) ไฟแฟลช (Bowen) พร้อมขาตั้ง
7) โฟมขาวคัดแสง
8) แผ่นสะท้อน (Reflect)
3.8.2 อุปกรณ์ด้านซอฟต์แวร์
โปรแกรม Adobe Lightroom CC

1 เครื่อง
1 กล้อง

