บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
3.1 ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
บริษัท มิตรมายา จํากัด ( MITMAYA Co.,Ltd )
ผู้บริหาร คุณชโลทร ศิวารัตน์
ที่ต้ังสถานประกอบการ : เลขที่ 366/35-36 ซอยเจริ ญนคร 62 ถนนเจริ ญนคร
แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ 10600
การติดต่ อ :
หมายเลขโทรศัพท์ : 02 - 460 – 1534
หมายเลขโทรสาร : 02 - 460 - 1536
E – mail : mix@miaxmagazine.in.th
Website : www.mixmagazine.in.th
Facebook : facebook.com/MiXMagazineThailand

ภาพประกอบที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ บริ ษทั มิตรมายา จํากัด

ภาพประกอบที่ 3.2 แผนที่บริ ษทั มิตรมายา จํากัด
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บริ ษทั มิตรมายา จํากัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2549 จัดทําหนังสือนิตยสารเล่มแรก คือ
MiX Magazine ในเดื อ นธันวาคม พ.ศ. 2549 ปั จจุบนั บริ หารงานโดย คุ ณชโลทร ศิวารัตน์ ดํารง
ตําแหน่งบรรณาธิการบริ หาร และ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
บริ ษทั มิตรมายา จํากัด เป็ นผูจ้ ดั ทํานิ ตยสาร Mix นิ ตยสารวาไรตี้สาํ หรับสุ ภาพบุรุษ วาง
แผงทุกต้นเดือน พร้อมกับสโลแกน “It’s man man’s world” เจาะกลุ่มเป้ าหมายคือ ผูช้ ายวัยทํางาน
อายุต้ งั แต่ 25-50 ปี มีจุดเด่น คือ ภาพแฟชัน่ เนื้ อหาสาระครอบคลุมสิ่ งที่ผูช้ ายควรรู ้ และเรื่ องราว
อัพเดทต่างๆ
ทั้งนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก เพื่อให้ผอู ้ ่านได้อรรถรสในการอ่านที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็ น
สาระความบันเทิง ความรู ้รอบตัว ซึ่ งสามารถนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริ งในชีวิตประจําวัน
พร้อมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจให้ผูอ้ ่านในการก้าวไปสู่ ความสําเร็ จทั้งสายนักธุรกิ จ และศิลปิ น
แขนงต่างๆ
ดังนั้นนิตยสาร MiX จึงมีความแน่วแน่ที่จะยืนหยัดเป็ นหนังสือไลฟ์ สไตล์ของสุภาพบุรุษ ที่
มีความดูดีในเรื่ องความน่าเชื่อถือ เนื้อหาที่ทนั สมัย และความเป็ นชาย จึงทําให้ MiX Magazine เป็ น
นิ ต ยสารที่ ไ ด้รั บ การยอมรั บ จากบุ ค คลหลากหลายกลุ่ ม ไม่ เ ฉพาะกลุ่ ม เป้ า หมายหลัก ที่ เ ป็ น
สุภาพบุรุษเท่านั้น แต่คุณสุภาพสตรี ก็ให้ความสนใจกับ MiX Magazine ด้วยเช่นกัน และอีกสิ่งหนึ่ ง
ที่ทาํ ให้ MiX Magazine เป็ นที่ยอมรับจากเหล่าผูบ้ ริ โภคคือความเป็ นกลางในการเขียนเนื้ อหา และ
ด้วยปณิ ธานอันแรงกล้าที่บริ ษทั มิ ตรมายา จํากัด มี คือ การมี จรรยาบรรณของสื่ อ มวลชน ทําให้
บริ ษทั มิตรมายา จํากัด ได้รับการสนับสนุน จากผูอ้ ่านด้วยดีเสมอมา
ซึ่งในส่วนของเนื้อหา แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้แก่
Section M : MEN@WORK
สําหรับผูท้ ี่เป็ นหรื อกําลังจะเป็ นเจ้าของธุรกิจ โดยมีเนื้ อหาที่มีสาระสําหรับคนทํางาน ทั้ง
ในเรื่ องธุรกิจ การเงิน กฎหมายในชีวติ ประจําวัน การสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิ จทั้งเก่าและใหม่ ว่ามี
แนวคิด วิธีการ ขั้นตอนอย่างไร ที่ทาํ ให้ประสบความสําเร็ จ เพื่อเป็ นแนวทางหรื อ แนวคิด ให้กับ
ผูอ้ ่านที่กาํ ลังอยากจะเป็ นเจ้าของธุรกิจ รวมไปถึงเรื่ องราวของศิลปะกับบทสัมภาษณ์ศิลปิ นแห่งชาติ
นอกจากนั้นยังมีคอลัมน์ถ่ายแบบเซ็ทแฟชัน่ ปกโดยดาราและนางแบบที่มีชื่อเสี ยงและกําลังได้รับ
ความนิยมในขณะนั้น
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Section I : INTELLIGENCE
นําเสนอความทันสมัย ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ อ งของดนตรี /ภาพยนตร์/หนังสื อ และ เทคโนโลยี
พร้อมเรื่ องราวต่างๆ ที่ผอู ้ ่านจะสามารถไปอัพเดตข่าวสารรอบตัว รวมทั้งการกิน ดื่ม เที่ยว พร้อม
กับเซ็ทแฟชัน่ จากนางแบบรุ่ นใหม่ และเรื่ องราวที่จะทําให้คุณไม่ตกเทรนด์
Section X : XCITE
ส่วนสุดท้ายยของนิตยสารเป็ นส่ วนที่รวบรวมความน่าสนใจ สนุก และตื่นเต้น สําหรับคุณ
ผูช้ ายโดยเฉพาะ ตั้งแต่ กีฬา รถยนต์ รวมทั้งเรื่ องราวดีๆ ในชีวิตรัก พร้อมเซ็ทแฟชัน่ ของนางแบบ
และนายแบบที่มีเสน่ห์

11

ประเภทของนิตยสาร : วาไรตี้บนั เทิงสําาหรับสุภาพบุรุษ
ขนาด :
9.25 x 11.75 นิ้ว
กระดาษ :
อาร์ตสี่สีท้งั เล่ม
กําหนดวางแผง :
ช่วงต้นเดือน
จํานวนหน้า :
204 หน้า (รวมปก)
ธุ ร กิ จ หลัก คื อ เป็ นผู จ้ ัด ทํา MiX Magazine นิ ต ยสารวาไรตี้ สํา หรั บ สุ ภ าพบุ รุ ษ โดย
ครอบคลุมทั้ง ในส่วนของแฟชัน่ และเนื้อหาหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ น กิน ดื่ม เที่ยว อัพเดตเรื่ องราว
ต่างๆ ที่น่าสนใจในปั จจุบนั และเป็ นช่องทางในการโฆษณาสินค้าและบริ การ

ภาพประกอบที่ 3.3 ตัวอย่าง MiX Magazine
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร
รู ปแบบการจัดการของบริ ษ ัท มิ ตรมายา จํากัด บริ ษทั ได้จดั ทํา MiX MAGAZINE เป็ น
นิตยสารสําหรับผูช้ าย โดยเน้นผูช้ าย 70% ผูห้ ญิง 30% อายุต้งั แต่ 25 ปี ขึ้นไป กลุ่มเป้าหมายที่มี
Life Style การใช้ชีวติ แบบ City Life เต็มที่กบั กับการใช้ชีวติ ในเมืองใหญ่ เข้าสังคม สนุกสนาน
ร่ า เริ ง เนื้ อ หายัง ผสมผสานระหว่า งสาระและความบัน เทิ ง ภายในองค์ก รได้บ ริ ห ารงานตาม
ส่วนประกอบเนื้อหาของ MiX MAGAZINE ทั้งหมดนี้เพือ่ ให้ผอู ้ ่านได้ใช้ชีวติ สนุกสนานอย่างเต็มที่
เหมือนดังสโลแกนที่วา่ “ MiX It’s man Man’s World.”
3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตําแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
นายชวนากร สุนทรพิทกั ษ์
ตําแหน่ง ผูช้ ่วยตัดต่อวีดีโอ (Assistant Video Editor)
3.4.2 ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
ตัดต่อวีดีโอแฟชัน่ เพือ่ ใช้ในการโฆษณา MiX MAGAZINE
3.5 ชื่ อและตําแหน่ งงานของพนักงานที่ปรึกษา
3.5.1 ชื่อคุณ พงศกร จันทรัตนาสกุล
3.5.2 ตําแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา
ตัดต่อวีดีโอ (Video Editor) , ผูด้ ูแลเว็บไซต์ (Website Administrator)
37

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดําเนินงาน ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2561
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.30 น. – 18.30 น
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
ระยะเวลา
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

-

รายละเอียดการปฏิบตั ิงานสหกิจ
เรี ยนรู ้ตาํ แหน่ง ระบบงานของ Mix Magazine
ตัดต่อวีดีโอ Season Music 2018
เขียนออกแบบคอลัมน์เว็บไซน์ www.mixmaya.com
ตัดต่อวีดีโองาน Ibiz
ประชุมพนักงานที่ปรึ กษาและนักศึกษาฝึ กงานสหกิจ
ตัดต่อวีดีโอ Porsche
อัพข้อมูลฟุตบอลโลก 2018 ลงเว็ปไซน์ www.mixmaya.com
ตัดต่อวีดีโอ Yulgang Music Festival
อัพข้อมูลฟุตบอลโลก 2018 ลงเว็ปไซน์ www.mixmaya.com
ตัดต่อวีดีโอ MiX MAGAZINE ISSUE 139 Mix & Match
ตัดต่อวีดีโอ รายการ กุ๊กกู๋กูรูบอล
ตัดต่อวีดีโอ รายการ กุ๊กกู๋กูรูบอล
ตัดต่อวีดีโอ รายการ กุ๊กกู๋กูรูบอล
ตัดต่อวีดีโอ รายการ กุ๊กกู๋กูรูบอล
ตัดต่อวีดีโอ MiX MAGAZINE ISSUE 140 Cover Fashion
ตัดต่อวีดีโอ MiX MAGAZINE ISSUE 140 Glamour
อัพข้อมูลข่าวลงเว็ปไซน์ www.mixmaya.com
ตัดต่อวีดีโอ MiX MAGAZINE ISSUE 141 Cover Fashion
ประชุมวางแผนงานการจัดรายการลง Youtube เดือนสิงหาคม
ตัดต่อวีดีโอ MiX MAGAZINE ISSUE 141 Metroman
ตัดต่อวีดีโอ MiX MAGAZINE ISSUE 141 Glamour
ตัดต่อวีดีโอ MiX MAGAZINE ISSUE 142 Cover Fashion
ตัดต่อวีดีโอ MiX MAGAZINE ISSUE 142 Metroman
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3.8 อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้
- Desktop Computer จํานวน 1 เครื่ อง
- โทรศัพท์ จํานวน 1 เครื่ อง
- External Harddisk 1 อัน
- Internet
3.8.2 อุปกรณ์อื่นๆ
- ดินสอ,ปากกา
- สมุดโน้ต

