บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ

โรงพยาบาลศิริราช สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

3.1.2 ที่ต้ งั สถานประกอบการ

2 ถนน วังหลัง แขวง ศิริราช เขต บางกอกน้อย
กรุ งเทพมหานคร 10700 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2419-7434

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

รู ปที่ 3.2 แผนที่ของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
ให้บริ การงานเกี่ ยวกับการผลิ ตสื่ อวีดิทศั น์แบบครบวงจรเริ่ มตั้งแต่กระบวนการก่ อนการถ่ ายทํา
(Pre-Production) โดยบริ การให้คาํ ปรึ ก ษาโครงเรื่ อง การเขี ย นบทและสตอรี่ บ อร์ ด กระบวนการถ่ า ยทํา
(Production) บริ การถ่ายทําวีดิทศั น์ดว้ ยอุปกรณ์คุณภาพสู ง และ ทีมงานที่มีความชํานาญ กระบวนการหลัง
การถ่ายทํา (Post-Production) บริ การตัดต่อและลําดับภาพ เพิ่มเทคนิ คพิเศษ หรื อ เสี ยงประกอบ เพื่อความ
สมบู รณ์ของชิ้ นงาน และ บริ การให้ยืม ทําสําเนาและแปลงสัญญาณภาพ เพื่อนําไปใช้กบั เครื่ องเล่นมี เดี ย
ประเภทต่างๆ โดยห้องสมุดสื่ อวีดิทศั น์ของทางการแพทย์ และ ยังมีบริ การถ่ายทอดสัญญาณภาพในระบบ
High Definition (HD) ด้วย
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตําแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
- นายจิรเมธ

ขวัญภูษิต

ตําแหน่ง Camera Operator , Editor

- นายสรชัช

ดวงมาลา

ตําแหน่ง Camera Operator , Editor

ลักษณะงานที่นักศึ กษาได้รับมอบหมายดําเนิ นโครงงานได้รับมอบหมายงานนอกเหนื อจากการ
โครงงานคื อ การเป็ นผูช้ ่ วยในการถ่า ยทํา เกี่ ย วกับ การเรี ยนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ และ ถ่า ยทํา
รายการ เกี่ยวกับคณะแพทยศาสตร์ และเป็ นผูด้ ูแลและจัดการฟุตเทจ (Footage)

3.5 ชื่ อ สกุลและตําแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 ชื่อ สกุลพนักงานที่ปรึ กษา คุณขวัญฤทัย เอี่ยมจุย้
3.5.2 ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป (General Administration Officer)
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดําเนินงาน วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 – 31 สิ งหาคม 2561
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
ตารางแสดงระยะเวลาและการพัฒนาการของตัวโครงงานสหกิจศึกษา (Gantt chart)
ขั้นตอนการดําเนินงาน
รวบรวมข้อมูลและ

พฤษภาคม 2561

•

มิถุนายน 2561

กรกฎาคม 2561

สิ งหาคม 2561

•

ความต้องการของ
สถานประกอบการ
ค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้น

•

•

•

•

สําหรับการจัดทํา
โครงงาน
เสนอโครงร่ างการ

•

•

ทํางานแก่พนักงานที่
ปรึ กษา
จัดทําโครงงาน

•

•

•

•

•

•

•

•

3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ ดแวร์
- Black magic video assist
- Black magic teranex mini
- Black magic Hyper Deck Studio Mini
- Data video DAC-70
- Canon C100
3.8.2 อุปกรณ์ดา้ นซอฟต์แวร์
- โปรแกรม Adobe Photoshop
- โปรแกรม Adobe Premiere Pro
- โปรแกรม Adobe After Effect
- โปรแกรม Adobe Illustrator

