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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั มงคลการละคร จากัด ที่ต้ งั เลขที่ 31/9 ซอยศูนย์วิจยั แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
ลักษณะการประกอบการ คือการผลิตละครทางสถานี โทรทัศน์ช่อง 7 ผลิตหนังสั้นของ
เครื อ GMM แกรมมี่ และเป็ นเจ้าของธุ รกิจของช่องมงคลแชนแนลรายการที่ออกอากาศทางช่อง
รายการมงคลแชนแนล มี 2 ส่ วน คือส่ วนที่บริ ษทั ฯ เป็ นผูด้ ูแล และส่ วนที่ได้รับสิ ทธิ์ ออกอากาศโดย
รายการที่บริ ษทั ฯ เป็ นผูผ้ ลิต จะมีกระบวนการคิดและผลิตเพื่อให้ความรู้ ความบันเทิงตอบสนอง
ผูช้ มกลุ่มต่าง ๆ อาทิ
3.2.1 รายการเพื่อเด็ก รายการ Small Talk
3.2.2 รายการเจาะกลุ่มคนรุ่ นใหม่ รายการคนพันธุ์หนัง
3.2.3 รายการเจาะกลุ่ มทุ กกลุ่ มวัย เช่ นรายการซุ ปตาร์ มหาเฮง และรายการ
หลุมพรางหลบภัย
3.2.4 ภาพยนตร์ ส้ ันซี รี่ยช์ ุ ด 10 สยอง มิติสยองเพื่อเปิ ดโอกาสให้กบั คนรุ่ นใหม่ใน
การก้าวเข้ามา
3.2.5 รายการเพื่อสังคมหลุมพรางหลบภัย เป็ นรายการที่จาลองเหตุอาชญากรรมที่
เกิ ดขึ้น จริ งมาถ่ายทอดให้ผชู ้ มได้รับรู ้ถึงหลุมพราง และกลโกงต่าง ๆ เพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยง และ
รู ้เท่าทันอาชญากร ส่ วนรายการที่ได้รับสิ ทธิ มาออกอากาศส่ วนใหญ่จะเป็ นภาพยนตร์ เรื่ องยาว และ
ภาพยนตร์ ชุดโดยได้รับสิ ทธิ การออกอากาศจากบริ ษทั สหมงคลฟิ ล์มอินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด มี
กรอบกาหนดเวลาสัญญาในการออกอากาศแต่ละเรื่ องอย่างถู กต้อง และทางช่ องรายการมงคล
แชนแนลเองจะคัดเลือกภาพยนตร์ ที่ได้รับสิ ทธิ์ เหล่านี้ ออกอากาศในเวลาที่เหมาะสม สลับเปลี่ยน
เวลาตามความเหมาะสม ยกเว้นภาพยนตร์ ที่มีเนื้ อหาไม่เหมาะสมกับเด็ก และเยาวชนทางช่ อง
รายการมงคลแชนแนลจะนามาออกอากาศในช่วงหนังภาคดึก
ในส่ วนของการกากับดูแลช่องรายการนั้น ทางช่องรายการมงคลแชนแนลมีฝ่ายควบคุมการ
ออกอากาศที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และมีเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสคอยตรวจเช็คคุ ณภาพของ
ภาพยนตร์ และรายการรวมทั้งติดตามมอนิ เมเตอร์ การออกอากาศรายการตลอดเวลา เพื่อแก้ไข
ปั ญหาหรื อนาปั ญหาต่าง ๆ มาแก้ไขในโอกาสต่อไป

5

3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

คุณพสิ ล จารุจินดา (พีต่ ้มั )

คุณตะวัน จารุจินดา (พีเ่ ติล้ )

กรรมการผู้จัดการฝ่ ายบริหาร

กรรมการผู้จัดการฝ่ ายผลิตละคร

น.ส. สิ ทธิกานต์ สมแก้ ว (พีต่ ้ อย)

คุณนิลุบล หนูมงคล

คุณทศพล ศิริวิวัฒน์

คุณณัฐพล น่ วมภา

หัวหน้ าฝ่ ายบัญชี

หัวหน้ าฝ่ ายมาเก็ตติง้

ผู้จัดการฝ่ ายผลิตละคร

Creative

คุณณัทเดช หิรัญสมิท

คุณณัฐกาน เพ็ญสุ ข

คุณณฐพัชร์ กิตติ์ดุจเฉลิม

คุณวิษุวัต วิเศษ

หัวหน้ าทีมภาพ

Producer

หัวหน้ าฝ่ ายกราฟฟิ ค

หัวหน้ าฝ่ ายตัดต่ อ

นายเดชาธร สุ วรรณเลิศ

รู ปที่ 3.1 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

นักศึกษาฝึ กงานตัดต่ อ

3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ฝ่ ายตัดต่อ ตาแหน่งเรี ยงฟรุ ตและตัดต่อพื้นฐาน
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
นาย วิษุวตั วิเศษ หัวหน้าฝ่ ายตัดต่อ
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 18 สิ งหาคม 2560
3.7 ขั้นตอน และวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 เรี ยงฟุต
3.7.2 การรวมแทร็ ค
3.7.3 ขั้นตอนการ Unlink และคียล์ ดั การตัด
3.7.4 การตัดเสี ยงกล้องสองออก และการลิ้งค์กลับ
3.7.5 ขั้นตอนการตัด
3.7.6 ขั้นตอนการ Export
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ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลารายละเอียดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 5
สัปดาห์ที่ 6
สัปดาห์ที่ 7
สัปดาห์ที่ 8
สัปดาห์ที่ 9
สัปดาห์ที่ 10
สัปดาห์ที่ 11
สัปดาห์ที่ 12
สัปดาห์ที่ 13
สัปดาห์ที่ 14
สัปดาห์ที่ 15
สัปดาห์ที่ 16

เรี ยนรู ้เกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนในการตัดต่อ
จัดเรี ยงฟรุ ตให้ตรงกับคิวที่ได้จดั มา และเริ่ มการเรี ยงฟรุ ต
เรี ยงฟุต
เริ่ มคัดชนภาพและตัดสลับกล้อง
ตัดต่อภาพสลับกล้องให้ตรงกับหน้าตัวละครที่กาลังพูด
ต่อวิดีโอที่ตดั มาให้มารวมเข้ากันให้เป็ นเรื่ องราว + Export file
คัดชนภาพและตัดสลับกล้อง
เช็ครายละเอียดงานที่ตนเองทา และส่ งพี่หวั หน้าฝ่ ายตัดต่อ
คัดชนภาพและตัดสลับกล้อง
ตัดต่อภาพสลับกล้องให้ตรงกับหน้าตัวละครที่กาลังพูด
เช็ครายละเอียดงานที่ตนเองทา และส่ งพี่หวั หน้าฝ่ ายตัดต่อ
ตัดต่อภาพสลับกล้องให้ตรงกับหน้าตัวละครที่กาลังพูด
เช็ครายละเอียดงานที่ตนเองทา และส่ งพี่หวั หน้าฝ่ ายตัดต่อ
ต่อวิดีโอที่ตดั มาให้มารวมเข้ากันให้เป็ นเรื่ องราว + Export file
ต่อวิดีโอที่ตดั มาให้มารวมเข้ากันให้เป็ นเรื่ องราว + Export file
ทบทวนและเช็ครายละเอียดงานที่ตนเองทา และ ส่ งพี่หวั หน้าฝ่ ายตัดต่อ

3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
- กระดาษคิวที่ถ่าย และคอมพิวเตอร์

