บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
สำนักงำนสถำนเทคโนโลยีกำรศึกษำแพทยศำสตร์
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิ ดล
เลขที่ 2 อำคำรศรี สวริ นทิรำ ชั้น 14 ถนนวังหลัง
แขวงศิริรำช เขตบำงกอกน้อย กรุ งเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : 02-419-7433
โทรสาร : 02-411-3003
Website : www.si.mahidol.ac.th/METC

ชื่ อ :

รู ปที่ 3.1 ป้ำยหน่วยงำนสถำนเทคโนโลยีกำรศึกษำแพทยศำสตร์

รู ปที่ 3.2 ตรำสัญลักษณ์ (Logo) สำนักงำนสถำนเทคโนโลยีกำรศึกษำแพทยศำสตร์
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รู ปที่ 3.3 สำนักงำนสถำนเทคโนโลยีกำรศึกษำแพทยศำสตร์

รู ปที่ 3.4 รู ปแผนที่สำนักงำนสถำนเทคโนโลยีกำรศึกษำแพทยศำสตร์
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
ให้บริ กำรงำนเกี่ยวกับกำรผลิตสื่ อวีดิทศั น์แบบครบวงจรเริ่ มตั้งแต่กระบวนกำรก่อนกำรถ่ำยทำ
(Pre-Production) โดยบริ กำรให้คำปรึ กษำโครงเรื่ องกำรเขียนบทและสตอรี่ บอร์ ด
กระบวนกำรถ่ำยทำ(Production) บริ กำรถ่ำยทำวีดิทศั น์ดว้ ยอุปกรณ์คุณภำพสูงและทีมงำนที่
มีควำมชำนำญ
กระบวนกำรหลังกำรถ่ำยทำ (Post-Production) บริ กำรตัดต่อและลำดับภำพ เพิ่มเทคนิคพิเศษ
(Specicl Effect) หรื อเสี ยงประกอบเพื่อควำมสมบูรณ์ของชิ้นงำนและบริ กำรให้ยืม ทำสำเนำและ
แปลงสัญญำณภำพเพื่อนำไปใช้กบั เครื่ องเล่นมีเดียประเภทต่ำงๆโดยห้องสมุดสื่ อวีดิทศั น์ทำงกำร
แพทย์และยังมีบริ กำรถ่ำยทอดสัญญำณภำพในระบบควำมคมชัดสู ง High Definition (HD) ด้วย
งานที่ให้ บริการ
1. งำนถ่ำยทำโทรทัศน์ : ถ่ำยบรรยำกำศกำรเรี ยนกำรสอน , กำรบรรยำยทำงวิชำกำร , กำรอบรม,สัมมนำ,
กิจกรรม/ข่ำว/เหตุกำรณ์และพิธีสำคัญต่ำงๆ, ถ่ำยผูป้ ่ วยในห้องผ่ำตัดหรื อห้องปฏิบตั ิกำร, กำรถ่ำยทำ
ตำมบทโทรทัศน์และในสตูดิโอ
2. งำนถ่ำยทอดโทรทัศน์และโทรทัศน์วงจรปิ ด: ถ่ำยทอดสัญญำณภำพและเสี ยงผ่ำนระบบเครื อข่ำย
เคเบิ้ลทีวีศิริรำช (SITV) , ระบบ Network ภำยในศิริรำช (SIBN) , ถ่ำยทอดระดับ คมชัดสู ง
( HD ) ภำยใน อำคำร หรื อระหว่ำงอำคำร
3. งำนตัดต่อวีดิทศั น์ : สำรคดีทำงกำรแพทย์, งำนวิจยั /วิชำกำร, กิจกรรม, อบรมสัมมนำ, กำรเรี ยน
กำรสอน เป็ นต้น
4. ให้บริ กำร LCD TV และเครื่ องเล่น DVD พร้อมติดตั้ง
5. ห้องสมุดสื่ อวีดิทศั น์ทำงกำรแพทย์ : ให้ยืมสื่ อ DVD-VCD, สื บค้น - ขอรับบริ กำรผ่ำน Online,
บริ กำรสำเนำ-แปลงสัญญำณวีดิทศั น์ (Link to : METC videos service)
วิสัยทัศน์
“จะเป็ นสถำบันทำงเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงกำรแพทย์มุ่งสู่ ควำมเป็ นเลิศในระดับสำกล”
พันธกิจ
สถำนเทคโนโลยีกำรศึกษำแพทศำสตร์จะเป็ นสถำบันต้นแบบด้ำนกำรผลิตสื่ อกำรศึกษำทำง
กำรแพทย์จดั กำรศึกษำฝึ กอบรมดูงำนวิจยั และพัฒนำสื่ อกำรศึกษำทำงกำรแพทย์และเป็ นแหล่ง
จดหมำยเหตุและพิพิธภัณฑ์ของประเทศ
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3.3 รูปแบบการจัดองค์ การและการบริหารหลักขององค์กร

รู ปที่ 3.5 แผนผังสำนักงำนสถำนเทคโนโลยีกำรศึกษำแพทยศำสตร์
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่ งทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
-นำยจิตวัต อุทุมพฤกษ์พร

5704640002 ตำแหน่ง ผูช้ ่วยช่ำงกล้อง

-นำงสำวนุชนำรถ กำฬภักดี 5704640054 ตำแหน่ง ผูช้ ่วยช่ำงกล้อง
-นำยพัชรพล ศักดิ์ศิริรัตน์

5704640028 ตำแหน่ง ผูช้ ่วยช่ำงกล้อง

3.4.2 ลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ได้รับมอบหมำยให้เป็ นผูช้ ่วยช่ำงกล้อง 2 เดือน โดยแต่ละคนจะได้ไปกับพี่ช่ำงกล้อง
แต่ละคนในแต่ละวันโดยช่วยในกำรถ่ำยกำรประชุม ถ่ำยทำรำยกำรและอีก 1 เดือนหลังได้รับมอบ
หมำยให้ไปอยูใ่ นหน่วยตัดต่อวีดีโอ ทำกรำฟิ กต่ำงๆ
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานที่ปรึกษา

รู ปที่ 3.6 ภำพพนักงำนที่ปรึ กษำ
คุณขวัญฤทัย เอี่ยมจุย้ ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริ หำรงำนทัว่ ไป

12

รู ปที่ 3.7 ภำพพนักงำนที่ปรึ กษำ
คุณอภิชิต ทองดี ตำแหน่ง นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

3.6.1 ระยะเวลำในกำรดำเนินงำนปฏิบตั ิงำนช่วงเวลำตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภำคม 2560 - 18
สิ งหำคม 2560 (รวม 16 สัปดำห์)

3.6.2 วันเวลำในกำรปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลำ 08.30 น.-16.30 น.
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ตำรำงที่ 3.1 แสดงระยะเวลำในกำรดำเนินโครงงำน

ลำดับ

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

1

กำหนดหัวข้อโครงงำน

2

รวบรวมข้อมูลที่จะทำ

3

ศึกษำและเก็บข้อมูล

4

วำดสตอรี่ บอร์ด

5

วำดรู ปและลงสี

6

สรุ ปผลและจัดทำเอกสำร

พ.ค. 60

มิ.ย. 60

ก.ค. 60

ส.ค. 60
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.8.1 โปรแกรม
- โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
- โปรแกรม Adobe Photoshop CS6
- โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6
- โปรแกรม Clip Studio
- โปรแกรม Jump Paint
3.8.2 อุปกรณ์
- เครื่ องถ่ำยเอกสำร
- Computer พร้อมเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
- Notebook พร้อมเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
- กล้องถ่ำยรู ปดิจิตอล
- โทรศัพท์มือถือ (ถ่ำยรู ป)

