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บทที่ 3
รายละเอียดการปฎิบัตงิ าน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ

:

3.2.1 ที่ต้ งั สถานประกอบการ

:

บางรักสตูดิโอ
Bangrak Studio
3 ถนนนเรศ สี่ พระยา เขตบางรัก
กรุ งเทพฯ 10500
หมายเลขโทรศัพท์ 085-999-23963

รู ปที่ 3.1 รู ปแบบนามบัตรสถานประกอบการ

รู ปที่ 3.2 สถานที่ต้ งั สถานประกอบการ
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บางรักสตูดิโอเป็ นองค์กรเอกชนมีลกั ษณะการให้บริ การด้านการผลิ ตสื่ อให้กบั ลูกค้าทั้ง
ภาพนิ่ ง และ วีดีโอในงานพิ ธีต่า งๆ เช่ น งานแต่ง งานบวช งานรั บปริ ญญา งานมงคลต่างๆ
ลักษณะหน้าที่ที่องค์กรมอบหมายให้นกั ศึกษาฝึ กงาน คือฝึ กการเป็ นช่างภาพ ช่างแต่งภาพ ช่างตัด
ต่อวีดิโอ การจัดไฟทั้งในสตูและนอกสถานที่

รู ปที่ 3.3 ตัวอย่างผลงานการถ่ายภาพงานแต่งงานของบางรักสตูดิโอ

รู ปที่ 3.4 ตัวอย่างผลงานการถ่ายภาพงานแต่งงานของบางรักสตูดิโอ
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารขององค์ กร
บริษัท บางรักสตูดิโอ
คุณอมเรศ เสริ มสกุลวัฒน์
เจ้าของสถานประกอบการ

อมเรศ เสริ มสกุลวัฒน์
พนักงานที่ปรึ กษา

นายศรัณย์วชิ ญ์ สิ ริกาญจโนภาส
นักศึกษาสหกิจศึกษา
รู ปที่ 3.5 แผนภูมิการจัดองค์กรและการบริ หารงานบริ ษทั มิตรมายา จากัด
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
 นายศรัณย์วชิ ญ์ สิ ริกาญจโนภาส ตาแหน่งช่างภาพ
3.4.2 ลัก ษณะงานที่ นัก ศึ ก ษาได้รั บ มอบหมายด าเนิ น โครงงานได้รั บ มอบหมายงาน
นอกเหนือจากโครงงาน คือ ทาหน้าที่เป็ นช่างภาพในการออกไปถ่ายภาพตามงานที่ได้รับมอบหมาย
จากพนัก งานที่ ป รึ ก ษา อาทิ เช่ น ท าหน้า ที่ ใ นการถ่ า ยภาพพรี เวดดิ้ ง งานแต่ ง งาน งานบวช งาน
ถ่ายภาพสิ นค้า ถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ และงานรับปริ ญญา เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านการถ่ายภาพนิ่ งให้
เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
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3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 ชื่อ-สกุลพนักงานที่ปรึ กษา คุณอมเรศ เสริ มสกุลวัฒน์
3.5.2 ตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา ฝ่ ายช่างภาพ
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฎิบัติงาน
3.6.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน วันที่ 14 พฤษภาคม 2561-31 สิ งหาคม 2561
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 9.00 น.-18.00 น.
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ระยะเวลา

รายละเอียดในการปฎิบัตรงานสหกิจ

สัปดาห์ที่ 1

ศึกษาอุปกรณ์ในการถ่ายภาพและอุปกรณ์การถ่ายวีดิโอ

สัปดาห์ที่ 2

ฝึ กการใช้อุปกรณ์การถ่ายวีดิโอ

สัปดาห์ที่ 3

เป็ นช่างภาพถ่ายหลักวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร

สัปดาห์ที่ 4

แต่งภาพงานวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร

สัปดาห์ที่ 5

เป็ นช่างภาพในงานแต่งพนาศรม

สัปดาห์ที่ 6

แต่งภาพงานแต่งพนาศรม

สัปดาห์ที่ 7

ตัดต่อวีดิโองานแต่งงาน

สัปดาห์ที่ 8

รี ทชั ตัดต่อภาพและใส่ ฟิลเตอร์ ภาพ

สัปดาห์ที่ 9

เป็ นช่างภาพงานหลักวัดเทพศิรินทราวาส

สัปดาห์ที่ 10
สัปดาห์ที่ 11
สัปดาห์ที่12
สัปดาห์ที่ 13
สัปดาห์ที่ 14
สัปดาห์ที่ 15
สัปดาห์ที่ 16

ศึกษาการใช้งานอุปกรณ์การถ่ายวิดีโอ
ศึกษาเรื่ องมุมมองการถ่ายภาพ
ศึกษาการเคลื่อนกล้องวิดีโอ
ฝึ กการใช้งานสเตดี้แคมบันทึกวิดีโอ
ถ่ายงานวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
ถ่ายงานวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
ถ่ายงานวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงระยะเวลาและการพัฒนาการของตัวรายงานสหกิจศึกษา
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ ด้านฮาร์ ดแวร์
เครื่ องคอมพิวเตอร์ จานวน
กล้องถ่ายภาพ Nikon D6
แบตเตอรี่ สารอง
เลนส์ ( ระยะเลนส์ที่เหมาะสม )
แฟลชหัวค้อน
3.8.2 ซอฟต์ แวร์
โปรแกรม Adobe Photoshop
โปรแกรม Microsoft Word

1
1
1
3
1

เครื่ อง
ตัว
ก้อน
ตัว
ตัว

