บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการณ์
3.1.2 ที่ต้ งั สถานประกอบการณ์

TigerNoy Studio (ไทเกอร์นอ้ ย สตูดิโอ)
565 ซอย สวัสดิการ 2 แยก 13 ถนนสวัสดิการ 2
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10160
หมายเลขโทรศัพท์ 08-4724-8795

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) ไทเกอร์นอ้ ย สตูดิโอ
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
3.2.1 ผลิตรายการโทรทัศน์
รายการ Animation Club Z รายการเสริ มสร้ า งการเรี ยนรู ้ ส าหรั บ
เด็ ก ช่ า งฝั น Gen Z ที่ ก าลัง ค้น หาอาชี พ ในอนาคตของตนเอง และพื้ น ที่ แ สดง
แอนิ เมชันสุ ดสร้ างสรรค์จาก Animator รุ่ นใหม่ รายการที่จะแนะนาให้ เด็กและ
เยาวชนได้รู้ จ ัก อาชี พ หลากหลายเพื่ อ ค้น หาความชอบ ความถนัด ของตนเอง
รวมทั้งได้เรี ยนรู ้ทุกแง่มุมของอาชีพ ผ่านภารกิจที่ครบรสทั้ง สนุก ตื่นเต้น ซึ้ ง กลัว
ปิ ดท้ายด้วยแอนิ เมชันจากผลงานนักศึกษาทัว่ ประเทศ เพื่อสานฝันให้เขาเหล่านั้น
มีพ้นื ที่แสดงความสามารถในการเป็ น Animator รุ่ นใหม่ในอนาคต
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รู ปที่ 3.2 รายการ Animation Club Z
3.2.2 ถ่ายภาพและผลิตวิดีโองานอีเวนท์

รู ปที่ 3.3 ถ่ายภาพงานเลี้ยงฉลองพิธีมงคลสมรส
3.2.3 ผลิตสื่ อโมชันกราฟิ ก

รู ปที่ 3.4 โมชันกราฟิ กออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
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3.2.4 ผลิตสื่ ออินโฟกราฟิ กในรู ปแบบภาพนิ่งและแอนิเมชัน

รู ปที่ 3.5 สื่ ออินโฟกราฟิ ก ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
3.2.5 จัดบูธกิจกรรมและนิทรรศการ

รู ปที่ 3.6 บูธกิจกรรมและนิทรรศการ สานักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
งานรวมพลังสื่ อสร้างสรรค์สังคมไทย ณ ศูนย์ประชุมวายุภกั ษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ

รู ปที่ 3.7 นิทรรศการแสดงผลงานสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์
งานรวมพลังสื่ อสร้างสรรค์สังคมไทย ณ ศูนย์ประชุมวายุภกั ษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

แผนผังที่ 3.1 โครงสร้างการบริ หารของไทเกอร์ นอ้ ย สตูดิโอ (TigerNoy Studio)
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
นายกันต์ศกั ดิ์ ภุมริ นทร์ นักศึกษา คณะนิ เทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์
มหาวิ ท ยาลัย สยาม ปฏิ บ ัติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาในต าแหน่ ง จู เ นี ย ร์ โปรดิ ว เซอร์ (Junior Producer)
โดยได้รับมอบหมายให้สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ออนไลน์ “นิทานวันยังค่า”
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่อ-นามสกุล นายพิสิฐพงศ์ กระสิ นธุ์
ตาแหน่งงาน โปรดิวเซอร์ (Producer)
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน
3.6.2 วันและเวลาปฏิบตั ิงาน

ตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2560 ถึง 18 สิ งหาคม 2560
วันจันทร์ -วันเสาร์ เวลา 10.00 - 17.30 น.
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลา (สั ปดาห์ )
1. ศึกษาค้นคว้าทฤษฎี
2. คิดรู ปแบบรายการ
3. เขียนบทรายการและบทนิทาน
4. ผลิตภาพประกอบนิทานและ
ผลิต โมชันกราฟิ ก
5. บันทึกเทปรายการโทรทัศน์
ออนไลน์
6. ตัดต่อรายการ

พฤษภาคม มิถุนายน
กรกฎาคม สิ งหาคม
3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงระยะเวลากระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ออนไลน์ “นิทานวันยังค่า”
3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ ดแวร์
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์ iMac (21.5-inch, Mid 2011) Intel Core i5 2.5 GHz. quadcore Memory 16 GB Storage 500GB Graphics AMD Radeon HD 6750M
graphics processor with 512MB of GDDR5 memory
2. เครื่ องคอมพิวเตอร์ iMac (21.5-inch, Late 2015) Intel Core i5 2.8GHz
quad‑core Memory 16 GB Storage 1TB (5400-rpm) hard drive Graphics Intel
Iris Pro Graphics 6200
3. เครื่ องคอมพิวเตอร์ Asus GL552VW Intel Core i7-6700HQ 2.60 GHz
Graphic Card NVIDIA GeForce GTX 960M (4GB GDDR5) Memory 16 GB
DDR4 Hard Disk 1 TB 5400 RPM
4. Avid Mbox
5. ไมโครโฟน คอนเดนเซอร์
6. Canon 80D with 18-135 mm USM
ซอฟต์ แวร์
1. Adobe Photoshop CC 2017
2. Adobe Illustrator CC 2017
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3. Adobe Audition CC 2017
4. Adobe Premiere Pro CC 2017
5. Adobe After Effect CC 2017
6. Avid Pro Tools 12
7. Microsoft Office Word 2016

