บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ
3.1.2 ที่ต้ งั สถานประกอบการ

บริ ษทั แก๊ก อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
Gag International Co.,Ltd.
48/2 หมู่ที่ 17 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวี
วัฒนา กรุ งเทพฯ 10170
เบอร์โทรศัพท์ : 02-4222115
เบอร์โทรสาร : 02-8852038
Email
: bens-boat@hotmail.com

รู ปที่ 3.1 แผนที่บริ ษทั แก๊ก อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
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รู ปที่ 3.2 ตราสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั แก๊ก อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั แก๊ก อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (Gag International Co.,Ltd.) เป็ นบริ ษทั ที่ทาธุ รกิ จ
ประเภทผลิตและจาหน่ายหนังสื อการ์ ตูน,ภาพยนตร์ การ์ ตูน และ รับจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย มี
กรรมการบริ ษทั คือ คุณ ธนิทธิ์ เลิศวิชยั วรวิชย์

รู ปที่ 3.3 หนังสื อการ์ตูนเบ๊นโบ๊ท

รู ปที่ 3.4 ภาพรายการการ์ตูนเบ๊นโบ๊ทโชว์ช่อง 13 Family
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โดย Executive Director บริ ษทั คือ คุณ วลัยลักษณ์ เลิศวิชยั วรวิชย์ ดาเนินกิจการในลักษณะ
สื่ อการสอน ได้ผลิตรายการการ์ ตูนโทรทัศน์ชื่อดัง ทางช่อง 3 กับรายการที่มีชื่อว่า “เบ๊น โบ๊ท โชว์”
รวมถึงมีการจัดกิจกรรมให้ความรู ้ ความบันเทิงกับเด็กๆ โดยใช้ชื่อกิจกรรม “School Visit” ซึ่ งเป็ น
กิจกรรมเข้าเยี่ยมโรงเรี ยนที่เป็ นกิจกรรมส่ งเสริ มการขายให้กบั สปอนเซอร์หรื อสิ นค้าต่างๆ โดยใช้
การแสดงละครหุ่ นมาสคอต การ์ ตูนเบ๊น โบ๊ท มาเป็ นสื่ อการสอน เช่น ให้ความรู ้ เกี่ยวกับคาศัพท์
ภาษาอังกฤษ สอนให้เป็ นเด็กดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม และ ในปั จจุบนั ได้มีการนาพระราชดารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รั ชกาลที่ 9 มาสอน ซึ่ งกิ จกรรมนี้ จะจัดขึ้นช่ วงเปิ ดภาคเรี ยน ตาม
โรงเรี ยนที่มีระดับชั้นอนุ บาล-ประถมศึกษาในเขตกรุ งเทพ ปริ มณฑล และ ต่างจังหวัด อีกทั้งได้มี
การโปรโมทประชาสั ม พัน ธ์ กั บ กิ จ กรรม (Event) อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในช่ ว งปิ ดภาคเรี ยน ตาม
ห้างสรรพสิ นค้าต่างๆ

รู ปที่ 3.5 ภาพกิจกรรม School Visit
ทั้งนี้ บริ ษทั แก๊ก อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด ได้มีการเปิ ด Facebook fanpage : เบ๊น โบ๊ท เพื่อ
เป็ นอีกช่องทางในการเผยแพร่ สื่อต่างๆผ่าน Social mediaไม่ว่าจะเป็ นภาพสื่ อการสอนภาษาอังกฤษ
ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของทางบริ ษทั รวมถึงการ์ ตูนแอนิ เมชัน่ สื่ อการสอนด้วย
เช่นกัน
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3.3 รูปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร

Executive
Director

Marketing
Assistant

Creative

Accounting
Analyst and
Human
Resource

- Creative producer
- Creative storyboard

Computer
Animation

School visit

- animator

-Bangkok team

- Editor / Sound

- Provincial team

effect

รู ปที่ 3.6 แผนผังบริ ษทั แก๊ก อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่ได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งงาน
ชื่อ – นามสกุล : นางสาว นภัสสร โชติถนอมพร
แผนก : Creative
ตาแหน่ง : Computer Animation , ผลิตสื่ อ
3.4.2 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงาน : จัดทาแอนิเมชัน่ โดยใช้โปรแกรม Anime Studio Pro 9 / Adobe
Premiere Pro CC / Adobe Photoshop CC และงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายนอกเหนือจากโครงงาน
- ผลิตสื่ อภาพนิ่งโดยใช้โปรแกรม photoshop เพื่อลงเฟซบุค๊
แฟนเพจ (Facebook Fanpage)
- จัดทาป้ายให้กบั สปอนเซอร์ ตั้งบนเวทีในกิจกรรม School
Visit
- คิดบทการ์ ตูนเบ๊นโบ๊ท / เกม เพื่อจะนาไปใช้ในหนังสื อ
การ์ตูน
- ใส่ ชุ ด มาสคอต (Mascot) แสดงละครหุ่ น ในกิ จ กรรม
School visit

36

- เป็ นผูช้ ่วยพิธีกรในกิจกรรม School visit
- ส่ ง E-mail และ Fax เพื่ อ ติ ด ต่ อ ขออนุ ญ าตจัด กิ จ กรรม
School visit กับทางโรงเรี ยนต่างๆ
- แพคของสาหรับแจกเด็กตามโรงเรี ยนที่ร่วมกิจกรรม และ
จัดกระเช้าสิ นค้าของสปอนเซอร์เพื่อมอบให้กบั โรงเรี ยน
- พิมพ์บทละครเพื่อใช้ในการพากย์เ สี ยงสาหรับการแสดง
ละครหุ่นสื่ อการสอนในกิจกรรม School Visit
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งพนักงานที่ปรึกษา
3.5.1 ชื่อพนักงานที่ปรึ กษา
ชื่อ - นามสกุล : นาย คมสัน สุ ขอุดม
3.5.2 ตาแหน่งพนักงานที่ปรึ กษา
ตาแหน่ง : Creative
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
เริ่ มปฏิบตั ิงานตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 18 สิ งหาคม 2560
คิดเป็ นระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์
3.6.2 วัน / เวลาในการปฏิบตั ิงาน
วันทางาน : วันจันทร์ - วันเสาร์
เวลางาน : วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00 น. - 18.00 น.
วันเสาร์ 8.30 น. - 17.30 น.
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
Pre-Production
3.7.1 รวบรวมความต้องการและศึ กษาข้อมูลของโครงงานโดยศึกษาจากพนักงานที่
ปรึ กษา และ พนักงานในแผนกเดียวกัน
3.7.2 วิเคราะห์ระบบงานจากข้อมูลที่ได้ให้กบั พนักงานที่ปรึ กษาเพื่อขอคาแนะนาหรื อ
ข้อแก้ไขเพิ่มเติมจากพนักงานที่ปรึ กษา
3.7.3 รั บ บทและสตอรี่ บ อร์ ด (Storyboard) มาท าความเข้า ใจ ก่ อ นจะจัด ท าการ์ ตู น
เคลื่อนไหว
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Production
3.7.4 ศึกษาและเรี ยนรู ้โปรแกรม Anime Studio Pro 9
3.7.5 จัด ท าการ์ ตูน เคลื่ อ นไหว หลัง จากรวบรวมข้อ มู ล และผ่า นความเห็ น ชอบจาก
พนักงานที่ปรึ กษา
3.7.6 จัดทาเอกสาร
Post Production
3.7.7 เผยแพร่ และสรุ ป
ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
Pre-Production
1. รวบรวมความต้องการ
2. วิเคราะห์ระบบ
3. รับบทและสตอรี่ บอร์ดมา
Production
4. ศึกษาและเรี ยนรู ้โปรแกรม
5. จัดทาการ์ตูนเคลื่อนไหว
6. จัดทาเอกสาร
Post Production
7. เผยแพร่ และสรุ ป

พ.ค. 60

มิ.ย. 60

ก.ค. 60

ส.ค. 60








3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.8.2 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
- คอมพิวเตอร์
- ไมค์อดั เสี ยง
3.8.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
- โปรแกรม Anime Studio Pro 9
- โปรแกรม Adobe Premiere Pro CC
- โปรแกรม Adobe Photoshop CC



