บทที3่
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ

บริ ษทั STUDIO 60 EVENT & ORGANIZE

3.1.2 ที่ต้ งั สถานประกอบการ

122/135 ซอยรามอินทรา60 แขวงรามอินทรา เขตคันนา
ยาว กรุ งเทพมหานคร
โทร 092 260 6514
Email : studio602016@gmail.com

รู ปที่ 3.1.1 โลโก้บริ ษทั และแผนที่บริ ษทั
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั STUDIO 60 EVENT & ORGANIZER ก่อตั้งเมื่อ 2 มิถุนายน 2016 เป็ นบริ ษทั รับ
จัดงาน และออแกไนซ์งานต่างๆ เช่น งานแต่ง งานบวช งานเปิ ดตัวสิ นค้าและงานอื่นๆ ทุกๆงาน ขอ
แค่ติดต่อมา เราพร้อมที่จะจัดงานให้ท่านด้วยทีมงานมืออาชี พมีวงดนตรี คุณภาพตามสไตล์งานที่

8
ต้องการ มีท้ งั กล้องถ่ายภาพนิ่ ง และวิดีโอ พร้อมตัดต่อ ให้ครบวงจร และยังมีรายการในเครื ออีก
หนึ่งรายการ คือ รายการตามหาความเก๋ า
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รู ปที่ 3.2.1 ภาพเฟสบุค๊ ของรายการตามหาความเก๋ า
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร

รู ปที่ 3.3.1 แผนผังองค์กร
3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตําแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
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นางสาว มณธิชา ตั้งกิจกมลกุล

ตําแหน่ง ผูช้ ่วยช่างภาพ

นางสาว สรรพร สุ วรรโณ

ตําแหน่ง ผูช้ ่วยช่างภาพ

นางสาว สิ ริพตั ร์ ชาสงวน

ตําแหน่ง creative script writer / ผูช้ ่วยช่างภาพ

3.4.2 ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมายคือ ได้ทาํ การเขียนบทหรื อscriptรายการ
ก่อนออกไปถ่ายทํา และเป็ นผูช้ ่ วยช่ างภาพเมื่อออกไปถ่ายทํารายการจริ ง โดยช่ วยในการถ่ายทํา
รายการ ถ่ายทํา Inserts แต่งภาพ เขียนรี วิวลงเพจรายการ
3.5 ชื่ อ-สกุล และตําแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 นาย อหิ งสา กฤษณากร
3.5.2 ตําแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา Director & Manager / ช่างภาพหลัก
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
16 สัปดาห์)

3.6.1 ระยะเวลาในการดําเนิ นงาน วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 – 18 สิ งหาคม 2560 (รวม
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

3.7 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
Pre-production
3.7.1 ขั้นตอนที่ 1 หาสถานที่ที่จะไป โดยการพูดคุยจากประสบการณ์ของทีมงานเองว่า
เคยไปที่ไหนกันมาบ้าง สถานที่ที่จะไปต้องสามารถเดินทางง่ายและเหมาะกับฤดูการในขณะนั้น
ด้วย
3.7.2 ขั้นตอนที่ 2 ค้นหาข้อมูลสถานที่ที่จะไป โดยค้นหาจากอินเตอร์ เน็ต บางครั้งก็
จากนิตยสารท่องเที่ยวหรื อจากรี วิวจากเพจต่างๆ
ถ่ายทํา

3.7.3 ขั้นตอนที่ 3 เมื่อได้ขอ้ มูลที่ตอ้ งการแล้วก็ติดต่อหาสถานที่พกั ใกล้ๆกับสถานที่
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3.7.4 ขั้นตอนที่ 4 รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อมาเขียนScriptและวางแผนวางกําหนดการ
ในการถ่ายรายการ
3.7.5 ขั้นตอนที่ 5 ติดต่อประสานงานกับผูด้ ูแลสถานที่ต่างๆเพื่อขออนุญาตไปถ่ายทํา
รายการ และนัดประชุมทีมงานว่าจะถ่ายทํายังไง วางมุมกล้องแบบไหน ถ่ายอะไรบ้าง
Production การถ่ายทํานอกสถานที่ (Outdoor)
3.7.6 จัดเตรี ยมอุปกรณ์ กล้อง ขาตั้งกล้อง ไมโครโฟน เครื่ องชาร์จแบตเตอรี่
3.7.7 ประสานงานด้านธุรการการเงิน
3.7.8 นัดหมายทีมงาน
3.7.9 เดินทางตามกําหนดนัดหมาย
3.7.10 ถ่ายทําตามบทในจุดที่กาํ หนด
Post-production
3.7.11

ส่ ง footage ที่ถ่ายทํามาแล้วให้ฝ่ายตัดต่อ

3.7.12

นํา footage ที่ตดั เสร็ จส่ งช่องโทรทัศน์
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ดแวร์
Notebook 3เครื่ อง
กล้อง DSLR 2 ตัว กล้อง Mirrorless 1 ตัว
3.8.2 อุปกรณ์ดา้ นซอฟแวร์
โปรแกรม Adobe Photoshop
โปรแกรม Adobe Lightroom
โปรแกรม Adobe Premiere Pro
โปรแกรม Adobe Illustrator

