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รายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเรื่ อง บทบาทหน้าที่ผคู ้ วบคุมความต่อเนื่ องในการผลิต
ภาพยนตร์ของ บริ ษทั ไฟว์สตาร์โปรดักชัน่ จากัด กรณี ศึกษาภาพยนตร์เรื่ อง “School Tales เรื่ องผีมี
อยู่ว่า” มี วตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ ยวกับบทบาทหน้าและเทคนิ คการทางานของผูค้ วบคุมความ
ต่อเนื่อง
ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน่ เดิ มชื่ อว่า บริ ษทั นิ วไฟว์สตาร์ ต่อมาเปลี่ยนชื่ อเป็ น ไฟว์สตาร์ โปร
ดักชัน่ เป็ นหนึ่งในบริ ษทั ผลิตและจัดจาหน่าย ภาพยนตร์ ไทยที่มีชื่อเสี ยงของเมืองไทย นอกจากจะ
ผลิตภาพยนตร์หลายเรื่ องแล้ว ต่อมาได้ขยายกิจการสู่ การผลิตละครโทรทัศน์ และรายการโทรทัศน์
โดยมีรายการแนววาไรตี้ ที่จะค้นหาผูท้ ี่มีพรสวรรค์ทางด้านการแสดง เข้ามาสู่ วงการบันเทิง ช่วง
ระหว่างปี 2535 – 2541 ซึ่งประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างสู ง ในช่วงระยะเวลานั้น สามารถสร้างดารา
ที่มีชื่อเสี ยง และมีคุณภาพเข้ามาสู่ วงการได้อย่างมากมาย
จากการที่ได้ปฏิบตั ิ งานสหกิ จศึ กษาในบริ ษทั ไฟว์สตาร์ น้ ัน ผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายให้
ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งผูค้ วบคุมความต่อเนื่อง โดยผูจ้ ดั ทามีหน้าที่คอยดูแลความต่อเนื่องทั้งหมดใน
ภาพยนตร์ ไม่ ว่าจะเป็ นบทพูด การแต่ งตัว แต่ งหน้า อากัปกิ ริ ย าต่ างๆที่ ตวั ละครแสดงออกมา
นอกจากนี้ก็ยงั ให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานที่ปรึ กษาและผูร้ ่ วมงานคนอื่นๆ ตามความสามารถ ซึ่ง
เป็ นการช่วยแบ่งเบาภาระงานและสร้างประโยชน์ให้แก่ทีมงานภาพยนตร์ท้ งั หมดอีกด้วย
ตลอดระยะเวลาการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษานี้ นอกจากจะได้พฒั นาทักษะทางวิชาชีพแล้ว
ยังได้พฒั นาทักษะการปฏิบตั ิงานตามสภาพความเป็ นจริ ง ได้เรี ยนรู ้การทางานจริ งแบบมืออาชีพใน
กองถ่ายทาภาพยนตร์ ได้เรี ยนรู ้การทางานของฝ่ ายศิลป์ รวมถึงตาแหน่ งอื่นๆในกองถ่าย ซึ่ งนับว่า
เป็ นประโยชน์อย่างมากในการเป็ นแนวทางที่จะทางานจริ งต่อไปในอนาคต
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Abstract
The main objective of the cooperative education Continuity’s Role of five star Production
Co., Ltd: Case study “School Tales”: are to integrate of knowledge academic from the course of
Radio-Television-Film, Communication Arts Faculty in Siam University to the cooperative
education working and to study on set continuity.
Five Star Productions, formerly known as New Five Star. Later renamed Five Star
Productions. As one of the manufacturers and distributors. Thailand's famous film. In addition to
producing films and later expanded into the production of TV series. And TV The variety of genres.
To find people with a talent for acting. Into showbiz during the years 2535 - 2541, which was highly
successful. During that time, Can generate famous celebrities and quality into the lot.
From the company’s cooperative education in the Five Star District is assigned to work in
Continuity’s Role. The organizer is responsible for taking care of the continuity of the film.
Whether the speech mannerisms that make up the character displayed. To provide assistance to
employees, consultants, associates and others. As talent this helps lighten the load and create
benefits for all, with a film crew
The duration of the cooperative study. In addition to professional skills development, the
researcher could gain self-development in practical situation. Learn the practical work of
professional in film production process. Learn the art department and the other position in film
production process too. Which is very useful in a way that will actually work in the future.
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