รายงานจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
การผลิตคลิปวิดโี อให้ ความรู้ ด้านเทคนิคและอุปกรณ์ การถ่ ายภาพ บนโซเชียล
มีเดียสาหรับโปรโมทเฟสบุ๊คแฟนเพจของบริษัท โฟโต้ แคนดินี่ สตูดโิ อ จากัด
The production of video clips to give knowledge on photography technics
and equipment on Social media for promoting Facebook fanpage of
Fotocandiny Studio Co,.Ltd
โดย
นายธนาเดช มณีรอดดารง 5804640002
นายธนสุ กานต์ สุ ทธิประภา 5804640009
นายธนวัฒน์ เอนกทรัพย์ 5804640020

โครงงานนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของวิชา 144-491 สหกิจศึกษา
ภาควิชาสื่ อดิจทิ ัล
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ภาคการศึกษา 3 ปี การศึกษาที่ 2560

รายชื่ อผู้จัดทา

การผลิตคลิปวิดีโอให้ความรู ้ดา้ นเทคนิคและอุปกรณ์การ
ถ่ายภาพบนโซเชียลมีเดียสาหรับโปรโมทเฟสบุค๊ แฟนเพจ
ของบริ ษทั โฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอ จากัด
The production of video clips to give knowledge on
photography technics and equipment on Social media
for promoting Facebook fanpage of Fotocandiny Studio
Co,.Ltd
นายธนาเดช มณี รอดดารง

ภาควิชา
อาจารย์ ที่ปรึกษา

นายธนสุ กานต์ สุ ทธิประภา
นายธนวัฒน์ อเนกทรัพย์
สื่ อดิจิทลั
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เวทิต ทองจันทร์

หัวข้ อโครงงาน

อนุ มตั ิให้โครงงานฉบับนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาภาควิชา
สื่ อดิจิทลั คณะนิเทศศาสตร์ ประจาภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2560

คณะกรรมการการสอบรายงาน

................................................................อาจารย์ที่ปรึ กษา
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เวทิต ทองจันทร์)
..............................................................พนักงานที่ปรึ กษา
(นาย นันท์พิพฒั น์ วุฒิศกั ดิ์)
..............................................................ประธานกรรมการ
(อาจารย์ สมเกียรติ ศรี เพ็ชร)
...........................................................................................
ผูช้ ่วยอธิการบดีและผูอ้ านวยการสานักสหกิจศึกษา
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุ จ ลิมปะวัฒนะ)

ก

จดหมายนาส่ งโครงงาน
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561
เรื่ อง

ส่ งโครงงานการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา

เรี ยน อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษา ภาควิชาสื่ อดิจิทลั
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เวทิต ทองจันทร์
ตามที่ ผูจ้ ัด ทานายธนาเดช มณี ร อดดารง นายธนสุ ก านต์ สุ ทธิ ป ระภาและนาย
ธนวัฒ น์ เอนกทรั พ ย์ นัก ศึ ก ษาภาควิ ช าสื่ อ ดิ จิ ท ัล คณะนิ เ ทศศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย สยามได้ไ ป
ปฏิบตั ิงานสหกิ จศึกษา ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 ในตาแหน่ ง
ผูช้ ่วยช่างภาพ ณ บริ ษทั โฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอ จากัด และได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึ กษาให้
ศึกษาและทาโครงงาน เรื่ อง การผลิตคลิปวิดีโอให้ความรู ้ดา้ นเทคนิ คและอุปกรณ์การถ่ายภาพ บน
โซเชียลมีเดียสาหรับโปรโมทเฟสบุค๊ แฟนเพจของบริ ษทั โฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอ จากัด
ผูจ้ ดั ทาทราบดีว่าคณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ได้กาหนด จริ ยธรรมทางวิชาการในการพิจารณารายงานสหกิจศึกษาไว้ 3 ประการดังนี้
1.

รายงานสหกิ จ ศึ ก ษามี ค วามซื่ อ สัต ย์ท างวิ ช าการโดยไม่ น าผลงานของผูอ้ ื่ น มา
นาเสนอและไม่ลอกเลียนผลงานของผูอ้ ื่น

2.

รายงานสหกิ จ ศึ ก ษามี ใ ห้เ กี ย รติ แ ละอ้า งถึ ง บุ ค คลหรื อ แหล่ ง ที่ ม าของข้อ มู ล ที่
นามาใช้ในรายงานสหกิจศึกษาและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า

3.

รายงานสหกิจศึกษาต้องไม่คานึ งถึงผลประโยชน์ในการจัดทารายงานจนละเมิด
สิ ทธิของสถานประกอบการ หรื อนาเสนอความลับของสถานประกอบการ
บัดนี้ การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาได้สิ้นสุ ดแล้วผูจ้ ดั ทาจึงขอส่ งรายงานดังกล่าวมา
พร้อมกันนี้ จานวน 1 เล่มเพื่อขอรับคาปรึ กษาต่อไป

ข

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

( นายธนาเดช มณี รอดดารง )
( นายธนสุ กานต์ สุ ทธิประภา )
( นายธนวัฒน์ เอนกทรัพย์ )
นักศึกษาสหกิจศึกษา
ภาควิชาสื่ อดิจทัล

