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บทคัดย่ อ
รายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเรื่ อง “การตัดต่อวีดีโอแฟชัน่ เพื่อโฆษณานิ ตยสาร MiX
MAGAZINE ผ่านสื่ อ ออนไลน์” มี วตั ถุ ประสงค์ 1) เพื่อ ศึกษาการตัดต่อ วีดีโอแฟชั่นเพื่อโฆษณา
นิ ตยสาร MiX MAGAZINE ผ่านสื่ อออนไลน์ 2) เพื่อได้ศึกษากระบวนการสร้างสรรค์วีดีโอแฟชัน่
เพื่อ โฆษณานิ ตยสาร MiX MAGAZINE ผ่านสื่ อ ออนไลน์ รวมถึ งการประสานงานในส่ วนต่างๆ
จากการปฏิบตั ิงานจริ ง ให้เกิดความพัฒนาการทํางานในอนาคตได้
จากการที่ผจู ้ ดั ทําได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั มิตรมายา จํากัด ตําแหน่ งผูช้ ่วย
ตัดต่อวีดีโอ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการตัดต่อวีดีโอแฟชัน่ และโฆษณานิ ตยสาร MiX
MAGAZINE ผ่านสื่อออนไลน์ โดยปั ญหาที่พบในการตัดต่อวีดีโอคือการหาเพลงมาประกอบคลิป
วีดีโอและต้องเป็ นเพลงที่ไม่ติดลิขสิ ทธิ์ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถอัพโหลดวีดีโอลงในสื่ อออนไลน์
ได้ ซึ่ งมีวิธีแก้ไขคือต้องหาเพลงที่ไม่มีลิขสิ ทธิ์มาประกอบแทน นอกจากนี้ยงั มีภาระงานอื่นๆ ที่ให้
ความช่วยเหลือแก่พนักงานที่ปรึ กษาและผูร้ ่ วมงานคนอื่นๆ ตามความสามารถ ซึ่ งเป็ นการช่วยแบ่ง
เบาภาระงานและสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรอีกด้วย
ตลอดระยะเวลาการปฏิบตั ิงานสหกิ จศึกษาเป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์น้ ี นอกจากจะได้
พัฒนาทักษะทางวิชาชีพแล้ว ยังได้พฒั นาทักษะการปฏิบตั ิงานตามสภาพจริ ง และได้นาํ เอาความรู ้
ความสามารถ นํามาปรับใช้กบั การทํางานจริ งได้ ซึ่ งเป็ นการเตรี ยมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่ การ
ทํางานอย่างมืออาชีพต่อไปในอนาคต
คําสํ าคัญ : โฆษณา / ตัดต่ อ
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Abstract
This report studies the advertising edition of Mix Magazine. It has objectives to investigate
the edition of fashion video for advertising online, and examine the processes of fashion video
production for this magazine. The student was assigned to work as an editor assistant with
responsibilities to do the editing works. The results found that searching the music for video clip
production must be performed legally, that is it should be a copy right music otherwise the music
could not be uploaded to the system. Upon the completion of this project, student can learn more
how to work as a team and enhance professional knowledge in this field very much.
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