บทที่ 3
รายละเอียดการปฎิบัตงิ าน
3.1 ชื่อและที่ต้ งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบ บริ ษทั วิว ไวด์ จากัด (View Wide Co.,Ltd)
3.1.2 เลขที่ 889/5 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุ ณ เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร 10600
หมายเลขโทรศัพท์ 02 466 4576
หมายเลขโทรสาร 02 466 4577

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั วิวไวด์ จากัด

รู ปที่ 3.2 แผนที่ บริ ษทั วิวไวด์ จากัด
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์การให้บริ การหลักขององค์กร
บริ ษทั วิวไวด์ จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ให้บริ การด้านสื่ อภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อนไหวหลายรู ปแบบ ไม่ว่าจะ
เป็ น โฆษณา รายการทีวี ภาพยนตร์ส้ นั สารคดี หรื อไม่วา่ จะเป็ นกระบวนความคิด ผลิต และการบริ การหลัง
มอบงานให้ลูกค้า บริ ษทั มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์สื่อภาพเคลื่อนไหว ตั้งแต่ข้ นั แรก คือการรับบ
รี ฟงานเพื่อให้เข้าใจความต้องการของลูกค้า แล้วแปลงข้อมูลที่ได้มาไปเป็ นภาพเคลื่อนไหวที่สามารถสื่ อถึง
เรื่ องราวและอารมณ์ออกมาให้ได้อย่างที่ลูกค้าต้องการ
โดยทีมงานมีความเป็ นมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานภาพเคลื่อนไหวกับประสบการณ์ที่สั่ง
สมไว้ ทาให้สามารถจัดการกับงานภาพเคลื่อนไหวได้อย่างชานาญ และแก้ปัญหาที่ เกิ ดขึ้นระหว่างการ
ทางานได้อย่างท่วงที
ตั้งแต่ก่อตั้งบริ ษทั วิวไวด์ จากัด ได้รับความไว้วางใจปละความเชื่อมัน่ จากกลุ่มธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะ
เป็ นกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มเกษตรกรรม กลุ่มพลังงาน รวมถึงบริ ษทั รายย่อยต่างๆทาให้บริ ษทั ได้เป็ นผูผ้ ลิต
สื่ อภาพเคลื่อนไหวที่หลากหลายจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

รู ปที่ 3.3 การให้บริ การหลักขององค์กร
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์กรและการบริ หารงานขององค์กร

CEO
ประพันธ์ พจนี

MD
จันทร์ ขจี พจนี
Producer

ปณิดำ วณิชพฤทธิ์

Creative
อำนำจ คงเจริญ

Chef Editor
สิทธิกร วงศ์ ทอง

CG
ธนพล สร้ อยประดู่

นักศึกษำฝึ กงำนสหกิจ
ตำแหน่ ง ผู้ช่วย Creative ,
editor , CG
รู ปที่ 3.4 แผนภูมิการจัดองค์กรและการบริ หารงาน บริ ษทั วิวไวด์ จากัด
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3.4 ตาแหน่งงานและลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
 อารี ยะ วาณิ ชย์มานะกุล ตาแหน่งตัดต่อ (Editor)
3.4.2 ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมายงานนอกเหนือจากการโครงงาน คือ
 ถ่ายวิดีโอกิจกรรมงานต่างๆและเป็ นผูช้ ่วยตากล้อง
 ถ่ายวีดีโอสัมภาษณ์ให้กบั องค์กรต่างๆ
 ถ่ายภาพโฆษณาสิ นค้า
3.5 ชื่อ สกุลและตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา
3.5.1 ชื่อ สกุลพนักงานที่ปรึ กษา นางสาว ปณิ ดา วณิ ชพฤทธิ์
3.5.2 ตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา Creative
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 - 16 สิ งหาคม 2560 (รวม 12
สัปดาห์)
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิงานสหกิจ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
พฤษภาคม 60 มิถุนายน 60 กรกฎาคม 60 สิ งหาคม 60
วางแผ่นต่างๆ
x x
ค้น คว้า หาข้อ มู ล ส าหรั บ เนื้ อ หา
x x
การจัดทา วีดีโอสัมภาษณ์ช่างภาพ
เสนอข้อมูลโครงร่ าง การทางาน
ให้แก่ พนักงานที่ ปรึ กษา / พร้ อม
x
ปรับปรุ งแก้ไข
เตรี ยมอุ ป กรการถ่ า ยท าและ
x x
ดาเนินการถ่ายทา
ทาการตัดต่อวีดีโอ (Edit)
x x x
พ นั ก ง า น ที่ ป รึ ก ษ า ท า ก า ร
x
ตรวจสอบ
เผยแพร่ ลงทางสื่ อออนไลน์
x x
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3.8 อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้
3.8.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ดแวร์
เครื่ องคอมพิวเตอร์
จานวน
กล้องDSLR
จานวน
โมโนพอต
จานวน
ขาตั้งกล้องวีดีโอ
จานวน
ไมโครโฟนไร้สาย
จานวน
ไฟ
จานาน
3.8.2 อุปกรณ์ดา้ นซอฟแวร์
โปรแกรม Microsoft Word
โปรแกรม Adobe Premiere Pro
โปรแกรม Adobe Photoshop

1
2
1
1
1
2

เครื่ อง
ตัว
ตัว
ตัว
คู่
ตัว

