ค

บทคัดย่ อ
รายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเรื่ องการผลิต Training Presentation ของบริ ษทั เสริ มสุ ข
ในตาแหน่ งหน้าที่ ตดั ต่อ ของบริ ษ ัท ThreeStudioโดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อ ศึก ษาดังต่อ ไปนี้ 1.เพื่อ
ทราบถึ งบทบาทหน้าที่ ในในการตัดต่ อ ภาพยนตร์ ข องบริ ษ ัท ThreeStudio กรณี ศึ ก ษา Training
Presentation ของบริ ษ ัท เสริ ม สุ ข 2.เพื่ อ ทราบถึ ง เทคนิ ค การตัด ต่ อ ของภาพยนตร์ ข องบริ ษ ัท
ThreeStudio กรณี ศึกษา Training Presentation ของบริ ษทั เสริ มสุข
บริ ษทั ThreeStudio ประกอบธุรกิจที่ดา้ นการผลิตสื่ อหลากหลายประเภท เช่น ภาพยนตร์ ,
โทรทัศ น์ , Present, Animation, Post Production จากการที่ ไ ด้ไ ปปฏิ บ ัติ งานสหกิ จ ศึก ษาที่ บ ริ ษ ัท
ThreeStudio นั้น ผูจ้ ดั ทาได้นับมอบหมายงานให้ปฏิบตั ิงานในตาแหน่ งตัดต่อ Presentation โดยมี
หน้าที่เกี่ ยวกับ การตัดภาพ การซิ งโครไนซ์ (Synchronize) ภาพและเสี ยง ที่ให้ความช่วยเหลือ แก่
พนักงานที่ปรึ กษาและผูร้ ่ วมงานคนอื่นๆ ตามความสามารถ ซึ่ งเป็ นการช่วยแบ่งเบาภาระงานและ
สร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรอีกด้วย
ตลอดระยะเวลาการปฏิ บ ัติงานสหกิ จศึ กษา ตั้งแต่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ถึ งวัน ที่ 2
กันยายน พ.ศ.2559 มานี้ นอกจากจะได้พฒั นาทักษะทางวิชาชีพแล้ว ยังได้พฒั นาการปฏิบตั ิงานตาม
สภาพจริ ง และได้บูรณาการองค์ความรู ้จากการศึกษาเข้ากับการทางานในสถานที่ประกอบการ ซึ่ ง
เป็ นการเตรี ยมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่การทางานอย่างมืออาชีพต่อไปในอนาคต
คาสาคัญ: ขั้นตอนหลังการถ่ายทา/ตัดต่อลาดับภาพ/ความต่อเนื่อง
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Abstract
The performance reports of cooperative education. Editor’s Role of ThreeStudio: Case
study “Training Presentation” (2016). There are purpose 1) For study about Editor’s Role of
ThreeStudio: Case study “Training Presentation” (2016) and 2) For the study about editing
technique in the production of a Presentation of ThreeStudio Co., Ltd.: Case study "Training
Presentation" (2016).
The editor must have the knowledge and understanding in 2 parts. Is the machine editing
and in the part of understanding in editing. In the process, the report is divided into 8 steps is
1) The study of the editing program. 2) Prepare files. 3) Read the Story. 4) Rough cut 5) Fine cut
6) Director cut 7) Export file and 8) Feedback
Editing is the third step in the production process is Post-Production. This is the final step
before to publicize the works to the audience. The author can learn about Editor’s Role and
editing technique. The sorting photos, weld images, defining time in the story, manner in a variety
of shots. The editor must think of one thing always in the editing is “Whether the material will be,
(Footage) we have to achieve that” The author has developed the skills for the performance of the
real condition. The experience of those working on editing are especially useful and it can be used
in the future.
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