บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั เอสทีจี มีเดียเพล็กซ์ จำกัด
ที่ ต้ ั ง : 143/448-452 ถนน บรมรำชชนนี แขวง อรุ ณอมริ นทร์ เขต บำงกอกน้ อ ย
กรุ งเทพมหำนคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2884-6170-1
เว็ปไซต์ : http://www.mediaplex.co.th/
3.2 ลักษณะการประกอบการของบริษัท
บริ ษทั เอสทีจี มีเดียเพล็กซ์ จำกัด ให้บริ กำรทำงด้ำนกำรผลิตสื่ อในรู ปแบบกำรออกกำศทั้ง
ภำพยนตร์ ซี รี่ ย์ สำรคดี และโฆษณำอื่ น โดยจะเผยแพร่ ออกอำกำศทำงกล่ อ ง ที วี ดิ จิ ท ัล
(กล่องสัญญำณดำวเทียม) ทั้งนี้ยงั รวมถึงกำรผลิตหรื อโปรโหมดกำรขำยสิ นค้ำผ่ำนทำงโฆษณำ และ
ปัจจุบนั บริ ษทั สนุกทีวี แอนด์ มีเดีย จำกัด ติดอันดับ 1 ใน 3 ของช่องรำยกำรภำพยนตร์ที่ได้รับควำม
นิยมสู งสุ ดในประเทศไทย เนื่ องจำกควำมนิ ยมรับชมภำพยนตร์ ผำ่ นทำงโทรทัศน์และสื่ อออนไลน์
เป็ นจำนวนมำก
3.3 เป้ าหมายหลักขององค์ กร
เป้ ำหมำยหลักขององค์กร คือ คัดสรรภำพยนตร์ คุณภำพเยี่ยมจำกผูผ้ ลิตชั้นนำระดับโลก
เติมเต็มทุกอรรถรสควำมบันเทิงในกำรรับชมภำพยนตร์ หลำกหลำยแนว อำทิ แอคชัน่ คอมเมดี้ โร
แมนติก ไซไฟ ดรำม่ำ ฯลฯ พร้อมเพิ่มควำมสะดวกสบำยในกำรรับชมผ่ำนหลำกหลำยช่องทำงของ
พันธมิตรเคเบิลทีวีช้ นั นำของไทย ได้แก่ กล่องพีเอสไอ (PSI) , กล่องเอ็มเอ็ม แซท (GMMZ) , กล่อง
ซั น บ็ อ กซ์ (Sunbox) , กล่ อ งไอเดี ย แซท (IdeaSat) , กล่ อ งอิ น โฟแซท (infosat) , กล่ อ งลี โ อ
เทค (Leotech) , กล่องไทยแซท (ThaiSat) และเคเบิลทีวี เพื่อให้เข้ำถึงทุกไลฟ์ สไตล์ของทุกคนใน
ครอบครัว ทั้งในกรุ งเทพฯ และทัว่ ประเทศครอบคลุม 77 จังหวั

13

ภำพที่ 3.1 ตรำสัญลักษณ์บริ ษทั เอสทีจี มีเดียเพล็กซ์ จำกัด

ภำพที่ 3.2 สถำนที่ต้ งั ของสถำนประกอบกำร
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่ได้ รับมอบหมาย
ตาแหน่ งทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ตำแหน่งช่ำงตัดต่อ (Editor)
ลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ได้รั บมอบหมำยให้เ ป็ นผูด้ ำเนิ น กำรตัด ต่ อ รำยกำรแนะน ำซี รี่ย ์ เพื่อ ใช้ใ นกำรแนะน ำ
รำยกำรช่องของบริ ษทั
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
พนักงำนที่คอยเป็ นผูด้ ูแลและเป็ นที่ปรึ กษำทำงด้ ำนกำรทำงำนต่ำง คือ “พี่ตู”้ นำยชลธร
ทองยัง่ ยืน ตำแหน่งช่ำงตัดต่อ
3.6ระยะเวลาในการปฏิบัติสหกิจศึกษา
ระยะเวลำในกำรปฏิบตั ิสหกิจศึกษำตั้งแต่ วันอังคำรที่ 16 พฤษภำคม 2560 ถึง วันศุกร์ ที่
18 สิ งหำคม 2560 โดยปฏิบตั ิงำนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ต้ งั แต่เวลำ 09.00 น. – 18.00 น.
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
สัปดำห์ที่ 1
สัปดำห์ที่ 2
สัปดำห์ที่ 3
สัปดำห์ที่ 4
สัปดำห์ที่ 5
สัปดำห์ที่ 6
สัปดำห์ที่ 7
สัปดำห์ที่ 8
สัปดำห์ที่ 9
สัปดำห์ที่ 10
สัปดำห์ที่ 11
สัปดำห์ที่ 12
สัปดำห์ที่ 13
สัปดำห์ที่ 14
สัปดำห์ที่ 15
สัปดำห์ที่ 16

รำยละเอียดของกำรปฏิบตั ิงำนสหกิจศึกษำ
ศึกษำระบบกำรทำงำนขององค์กร
ตัดต่อหนังเรื่ อง 2 คน 2 คม ซิ้งค์เสี ยงใหม่ และทำซีเซอร์
ตัดต่อรำยกำรมำสเตอร์เชฟเกำหลี
ตัดต่อหนังเรื่ อง Direct Contact - Gun,Girl and Gambling และ Red Sky
ซิ้งค์สียงใหม่และทำทีเซอร์ของเรื่ อง Direct Contact - Gun,Girl and Gambling
และ Red Sky
ตั ด ต่ อ หนั ง เรื่ อง Rise Of The Predator – The Mercenary Absolution และ
Harpoon
ใส่ Effect Blur ฉำกไม่ เ หมำะสมเรื่ อง The Mercenary Absolution และ
Harpoon
ถ่ำยสัมภำษณ์ผปู ้ ่ วยเกี่ยวกับหนังศีรษะ ให้กบั สิ นค้ำ Onice
ตัดต่อหนังเรื่ อง Bad Lieutenant – ID A และ In The Name Of The King
ภำค1-3
ซิ้งค์เสี ยงใหม่ทำทีเซอร์และใส่ ซุปเปอร์เรื่ อง Bad Lieutenant – ID A
และ In The Name Of The King ภำค1-3
ตัดหนังเรื่ อง Kikaider Reboot - Fire With Fire - Bermuda Tentacles และ The
Captive
ตัดต่อรำยกำร Jamie 30 Minute 40 ep และ สำรคดีจีน The Revival
และ China Mega Projects
ตัดรำยกำรแนะนำ TVC ช่อง Doonee 3 ตัว
ถ่ำยรำยกำร Bus TV
ตัดรำยกำร Bus TV แบ่งช่วงเวลำ 15 นำที ep.1
ตัดรำยกำร Bus TV แบ่งช่วงเวลำ 15 นำท ep.2
ตำรำงที่ 3.1 รำยละเอียดกำรปฏิบตั ิสหกิจศึกษำ
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
ฮำร์ดแวร์
เครื่ องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนด้ำนตัดต่อ
External Hard Drive สำหรับเก็บ Footage
ซอฟต์แวร์
โปรแกรม Adobe Premiere Pro CC

ภำพที่ 3.3 เครื่ องคอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อ

ภำพที่ 3.4 โปรแกรม Adobe Premiere Pro

