บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบตั งิ าน
3.1 ชื่อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1

บริ ษทั มงคล การละคร จากัด

รู ปที่ 3.1 โลโก้บริ ษทั มงคล การละคร จากัด
ที่ต้ งั สถานประกอบการ
ตึก Gec มงคลการละคร 17 ซ.ประเสริ ฐมนูกิจ31 ถ.ประเสริ ฐมนูกิจ แขวง/เขตลาดพร้าว กรุ งเทพ 12300

3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การใช้ บริการหลักขององค์ กร
ทางมงคลการละคร หลักก็มีท้ งั หมด 2 ส่ วน 1.ผลิตละคร 2.ขายของออน์ไลน์ ส่ วนละครที่ได้มีการ
ออกอากาศอยูน่ ้ นั ตอนนี้ มี 1 เรื่ องคือ แหวนปราบมาร ออกอากาศ เสาร์ - อาทิตย์ และส่ วนที่อยูใ่ นการถ่ายทานั้น
มี 2 เรื่ อง 1.สารวัตรแม่ลกู อ่อน 2.บุษษาเปื้ อนฝุ่ น และกาลังจะมาในเร็ ว ๆ นี้ คือ นางร้าย บทได้เสนอช่องผ่าน
แล้ว กาลังอยูใ่ นช่วงหานักแสดง ส่ งทางช่อง แล้วทางช่องจะเป็ นคนคัดอีกที

3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
คุณ พสิ ล จารุ จินดา
(พีต่ ้มั )

คุณ ตะวัน จารุ จินดา
(พีเ่ ติล้ )

กรรมการผู้จัดการ
ฝ่ ายบริหาร

กรรมการผู้จัดการ
ฝ่ ายผลิตละคร

น.ส. สิ ทธิกานต์ สมแก้ ว (พีต่ ้ อย)

คุณ นิลุบล หนูมงคล

หัวหน้ าฝ่ ายบัญชี

หัวหน้ าฝ่ ายมาเก็ตติง้

คุณ ทศพล ศิริวิวฒ
ั น์
ผู้จัดการฝ่ ายผลิตละคร

คุณ ณัฐกาน เพ็ญสุ ข
Producer

คุณณัทเดช หิรัญสมิท

คุณ ณัฐพล น่ วมภา

หัวหน้ าทีมภาพ

Creative

นาย ปวริ ศ สุเมธภณ
นักศึกษาฝึ กงานตัดต่อ

พี่ หนึ่ง
หัวหน้ าฝ่ ายศิลป์

รู ปที่ 3.2 แผนผังองค์กรและการบริ หาร บริ ษทั มงคล การละคร จากัด

มงคลการละคร เป็ นบริ ษทั ท์ ี่รับผลิตละครให้กบั ช่องต่าง ๆ หลักๆแล้วผลิตให้กบั ช่อง 7 กับช่อง 8 แล้วก็มีอีก
ส่ วนหนึ่งคือการขายของผ่าน ช่องของตัวเองใน Facebook คือการถ่ายทอดสดใน Facebook นั้นเอง ก็มีคนสนใจ
เป็ นจานวนมาก เป็ นรายได้อีกส่ วนหนึ่งในบริ ษทั เลยก็วา่ ได้
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ตาแหน่งงาน นักศึกษาฝึ กงาน / Editor / Runner
1. จัดฉาก,ทา prop ละคร และ prop ที่ถ่ายทอดสดขายของออน์ไลน์
2.ได้เล่นละครรับบทเป็ นแมน เป็ นเพื่อนของน้องนางเอกที่ชื่อ ละมุน ในเรื่ องสารวัตรแม่ลกู
เป็ นตัวดาเนินเรื่ องตัวหนึ่งในละคร (มีบทบาท)
3.5 ชื่อและตาแหน่ งของพนักงานที่ปรึกษา
นางสาวณัฐกาน เพ็ญสุ ข ตาแหน่ง Producer
นางสาวสิ ริกาญจน์ สัจจริ ตานันท์ ตาแหน่ง Screenwriter (เขียนบท)
3.6 ระยะเวลาที่ปฎิบัติงานสหกิจศึกษา
ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 18 สิ งหาคม พ.ศ. 2560
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ระยะเวลา รายละเอียดการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
3.7.1 เตรี ยมอุปกรณ์ของประกอบฉาก
3.7.2 จัดฉากการถ่ายทาละคร
3.7.3 ท่องบทละคร
3.7.4 ถ่ายละครเป็ นนักแสดง

อ่อน

ระยะเวลา
สัปดาห์ที่ 1 - 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4 – 8
สัปดาห์ที่ 9
สัปดาห์ที่ 10 - 13
สัปดาห์ที่ 14 - 16

รายละเอียดการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผูด้ ูแลของประกอบฉาก
ประชุมบทละคร เรื่ อง สารวัตรแม่ลกู อ่อน
ออกกองละคร เรื่ องสารวัตรแม่ลกู อ่อน
ท่องบทละคร ได้รับนักแสดงบทเป็ นเพื่อนน้องนางเอก
ถ่ายทาละครเป็ นนักแสดง เรื่ องสารวัตรแม่ลกู อ่อน
เรี ยนรู ้งานในบริ ษทั เช่น ฝ่ ายเสี ยง ฝ่ ายตัดต่อ เขียนบทละคร
ตารางที่ 3.1 รายละเอียกการปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษา

3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้
ฮาร์ ดแวร์
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์ (อาจจะระบุ Spec ของเครื่ องด้วย)
2. กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล
3. กล้องถ่ายวีดีโอ
ซอฟต์แวร์
1. โปรแกรม Microsoft Word
2. Adobe Premiere Pro CS6
3.Adobe Audition CS6

