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บทคัดย่ อ
โครงงานสหกิจศึกษาเล่มนี้ทางคณะผูจ้ ดั ทามีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิม่ ศักยภาพทางด้านการทางาน
จริ งในตาแหน่ งจัดวางคาบรรยายใต้ภาพให้มีประสิ ทธิ ภาพและสามารถฟั งภาษาอังกฤษแล้วเข้าใจได้
เร็ วขึ้น โดยทางคณะผูจ้ ดั ทาได้มีโอกาสปฎิบตั ิสหกิจศึกษาในบริ ษทั เอสทีจี มีเดียเพล็กซ์ จากัด ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ที่ผลิ ตสื่ อบันเทิง นาเข้าภาพยนตร์ และรายการชั้นนาจากทัว่ โลก มาเผยแพร่ ภาพและเสี ยงผ่าน
ทางช่องทางต่างๆ เช่น สถานีโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย โดยผ่านกระบวนการการแปล
คาบรรยายใต้ภาพ การพากย์เสี ยงเป็ นภาษาไทย และในส่ วนของคณะผูจ้ ดั ทาได้มีโอกาสเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของกระบวนการผลิตสื่ อในบริ ษทั มีตาแหน่งเป็ น ผูจ้ ดั วางคาบรรยายใต้ภาพของภาพยนตร์ หรื อ ซับไต
เติ้ล (Subtitle) ซึ่ งได้ใช้ทกั ษะการฟั งภาษาอังกฤษในการทางานทั้งนี้ ได้มีการสอบถามและรวบรวม
ข้อมูลของบริ ษทั บางส่ วนจากพนักงานที่ปรึ กษาจากนั้นวิเคราะห์ขอ้ มูล แล้วจึงนาเสนอทางอาจารย์ที่
ปรึ ก ษา มี ข้ นั ตอนการแก้ไ ขและดาเนิ นการมาอย่า งต่อเนื่ อง จึ งได้ประสบความสาเร็ จทั้งการจัดท า
โครงงานและ การเป็ นผูจ้ ดั วางคาบรรยายใต้ภาพที่มีประสิ ทธิภาพ
เนื่องจากภาพยนตร์ ส่วนมาก ตัวละครพูดภาษาอังกฤษ หากผูจ้ ดั วางคาบรรยายใต้ภาพ หรื อซับ
ไตเติล้ (Subtitle) ฟังเสี ยงภาษาอังกฤษไม่เข้าใจ จะทาให้ไม่สามารถทางานสาเร็ จได้ ควรมีการฝึ กฝน
การฟังภาษาอังกฤษในสาเนียงที่แตกต่างกันให้มากยิง่ ขึ้น
คาสาคัญ : คาบรรยายใต้ภาพ
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Abstract
This Co-operative Education project is designed by the trainees in order to increase the potential
for the real work. We were assigned to be trained in the area of a subtitle placement for the movies at STG
MEDIAPLEX CO, LTD., a company entertainment media. The process of working for our job is translate
the subtitles from English into Thai and place those movie scripts in to the motion pictures. From this
working experience, our listening skill turns to be really good. We realize that joining working as a part of
STG MEDIAPLEX CO, LTD., is our precious opportunity. The way it works is to import movie and
shows from all over the world and broadcast these videos through various popular television channels in
Thailand. We are also so proud to use English communication skills learned to work for this position.
Therefore, the knowledge acquired from the English course was brought to write the project, it was very
useful to collect the data, later on we’ve got report all of the project to both advisors, our instructor and
our trainer to be corrected we stop when we've got a completion piece.
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