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บทคัดย่อ
บริ ษ ัท มิ ต รมายา จากัด ตั้ง อยู่เลขที่
366/35-36 ซอยเจริ ญนคร62 ถนนเจริ ญนคร
แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ 10600
เป็ นบริ ษั ท ที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ เป็ นผู ้ผ ลิ ต และ
สร้างสรรค์นิตยสาร MIX Magazine นิตยสาร
ไลฟ์ สไตล์ ส าหรั บ ผู ้ช ายในระหว่ า งการ
ปฏิบตั ิงานตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึง
วัน ที่ 31 กัน ยายน 2561 คณะผู จ้ ัด ท าได้รั บ
มอบหมายหน้าที่การปฏิบตั ิงานในแผนกของ
กองบรรณาธิ การโดยมี ห น้ า ที่ สั ม ภาษณ์
นายแบบหรื อนางแบบชาวต่างชาติ ถอดเทป
เสี ยงสัมภาษณ์ พิสูจน์อกั ษรและแปลข่าวลง
เว็บไซต์
จากการที่ได้ฝึกปฏิบตั ิงานในแผนก
กองบรรณาธิ ก าร คณะผู ้จ ัด ท า ได้ จ ัด ท า
โครงงานเรื่ อง “การปฏิบตั ิงานในแผนกกอง
บรรณาธิ การของ บริ ษทั มิตรมายา จากัด” ขึ้น
โดยโครงงานแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนได้แก่
1. บ ท บ า ท ห น้ าที่ ข อ ง แ ผ น ก ใ น ก อ ง
บรรณาธิการ

2. ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสัมภาษณ์
นายแบบหรื อนางแบบชาวต่างชาติ
3. ค าศัพ ท์และค าทับ ศัพ ท์ที่ พ บในการแปล
ข่าว
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเรี ยนรู ้บทบาทหน้าที่
ของแผนกกองบรรณาธิ การ เพื่อให้นกั เขียนมี
แนวทางในการใช้ป ระโยคภาษาอังกฤษใน
ก ารสั ม ภ าษ ณ์ น ายแ บ บ ห รื อ น างแบ บ
ชาวต่ า งชาติ แ ละเพื่ อ เรี ย นรู ้ ค าศัพ ท์ ค าทับ
ศัพท์ที่พบในการแปลข่าว คณะผูจ้ ดั ทาหวังว่า
โครงงานนี้ จะช่ วยให้บุคลากรในบริ ษทั และ
นั ก ศึ ก ษาที่ ฝึ กปฏิ บ ั ติ ส หกิ จ ศึ ก ษาใช้ เป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิง่ ขึ้น
Abstract
Mitmaya Co., Ltd is located at 366 / 35-36
Soi Charoennakhon 62 Charoennakon Road,
Dao Khanong Sub-District, Thon Buri
District, Bangkok 10600. It is a
manufacturer and creative magazine MIX
Magazine lifestyle magazine for Men. The

objectives of the project are to study the
roles of Department of Editorial Division
and to develop a guideline vocabulary
manual for the news translation. During
operative from 14 May 2018 to 31
September 2018, we worked in the editorial
department. We were assigned to interview
Thai/foreign models, to transcribe audiotape
interviews, to proofreading and to translate
news.

2. เพื่อให้นกั เขียนมีแนวทางในการ
ใช้ประโยคภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์
นายแบบหรื อนางแบบชาวต่างชาติ
3. เพื่อเรี ยนรู ้คาศัพท์และคาทับศัพท์
ที่พบในการแปลข่าว
ขอบเขต
โครงงานนี้ เป็ นโครงงานที่รวบรวม

According to the above assigned tasks, we
were interested in doing the project about
“Operational approach to Editorial of
Mitmaya Co., Ltd” The project is divided
into three sections:

ศัพท์ที่พบในการแปลข่าว

หน้าที่ต่างๆในกองบรรณาธิ การ ประโยค
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสัมภาษณ์นายแบบ
หรื อนางแบบชาวต่างชาติ และคาศัพท์ คาทับ
โดยโครงงานแบ่งเป็ น 3 ส่ วนได้แก่
1.บทบาทหน้าที่ของแผนกกอง
บรรณาธิการ
2.ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการ

1.The roles of Department of Editorial
Division

สัมภาษณ์นายแบบหรื อนางแบบชาวต่างชาติ

2.The English sentences are used to
interview foreign models.

การแปลข่าว

3.Vocabulary and Transliteration are found
in the news translation.

1. ได้เรี ยนรู ้บทบาทหน้าที่ของแผนกกอง

I hope the project will help the staff in the
company and other cooperative education
students to work more effectively.

2. นัก เขี ยนได้มี แนวทางในการใช้ป ระโยค

3.คาศัพท์และคาทับศัพท์ที่พบใน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
บรรณาธิการ
ภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์ นายแบบหรื อ
นางแบบชาวต่างชาติ
3. ได้เรี ยนรู ้คาศัพท์ที่พบในการแปลข่าวและ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเรี ยนรู ้บทบาทหน้าที่ของ
แผนกกองบรรณาธิการ

สามารถใช้คาทับศัพท์ได้ถูกต้อง
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. กาหนดหัวข้อโครงงาน

2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล โดยมี
การปรึ กษากับพนักงานที่ปรึ กษาและอาจารย์
ที่ปรึ กษา
3. เก็บรวมรวมคาศัพท์และอักษรย่อต่างๆ
เกี่ยวกับโลจิสติกส์
จากเอกสารต่างๆที่
เกี่ยวข้องในการทางาน
4. พนักงานที่ปรึ กษาตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลในโครงงาน
5. นาข้อมูลมาเรี ยบเรี ยงเป็ นรู ปเล่ม
โครงงาน
6. นาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อ
ตรวจสอบและแก้ไขต่อไป
7. ส่ งโครงงานรู ปเล่มและนาเสนอ
โครงงาน
อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
1. ฮาร์ดแวร์
เครื่ องคอมพิวเตอร์
เครื่ องRECORDเสี ยง
2. ซอฟต์แวร์
โปรแกรม Microsoft Word
โปรแกรม Listen N Write
เว็บไซด์ 123RF.Com
3. อุปกรณ์เครื่ องเขียน
รายละเอียดของโครงงาน
จากที่ ค ณะผู ้จ ัด ท าได้ป ฏิ บ ัติ ง านใน
ส่ วนของแผนกกองบรรณาธิ การ ของบริ ษทั
มิตรมายา จากัด ในตาแหน่ งนักศึกษาฝึ กงาน
กองบรรณาธิ ก ารจึ งได้จดั ท าโครงงานเรื่ อ ง

การปฏิบตั ิงานในแผนกกองบรรณาธิ การของ
บริ ษทั มิตรมายา จากัด โดยโครงงานแบ่งเป็ น
3 ส่ วน ได้แก่
1. บทบาทหน้าที่ของแผนกกอง
บรรณาธิการ
2. ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์นายแบบหรื อนางแบบ
ชาวต่างชาติ
3. คาศัพท์และคาทับศัพท์ที่พบใน
การแปลข่าว
1. บทบาทหน้ าที่ของแผนกกอง
บรรณาธิการ
การปฏิบัติงานแผนก กองบรรณาธิการ ใน
บริษัท มิตรมายา จากัด
ก่อนจะมีการออกนิ ตยสารแต่ละเล่ม
จะมีการประชุมใหญ่ประจาปี หนึ่งครั้ง เพื่อ
ตกลงคอนเซ็ปต์ในแต่ละเดือนอย่างคร่ าวๆ
เพื่อทาการตกลงกันว่าจะมีการเลือกคอน
เซ็ปต์ใดมานาเสนอ และจะมีการประชุมเพื่อ
เลือกคอนเซ็ปต์ของเล่มถัดไปในช่วงเวลา
กลางเดือนของทุกๆเดือน บรรณาธิการจะ
เป็ นผูค้ ิดคอนเซ็ปต์นาเสนอในที่ประชุม โดย
จะมีการทางานร่ วมกันของบรรณาธิ การ
บรรณาธิ การฝ่ ายแฟชัน่ และฝ่ ายการตลาด
และประชาสัมพันธ์ เมื่อได้ผลสรุ ปออกมาจะ
มีการนาคอนเซ็ปต์ไปเสนอให้กบั
บรรณาธิ การบริ หารอีกครั้งเพื่อเลือกคอน
เซ็ปต์ที่เหมาะสมที่สุด

2. ประโยคภาษาอั ง กฤษที่ ใ ช้ ในการ
สั ม ภาษณ์ นายแบบหรื อ นางแบบ
ชาวต่ างชาติ
CONVERSATIO
Could you tell me
N
about yourself?
It’s your first time
in Thailand?
What the different
between Thailand
and your country?
Which part of
your body that
you like the most
How
do you feel
and why?
when you meet
someone you have
aHow
crushdoon?
you wind
down after a
stressful day?
Which is your
most prominent
personality trait?
What was you
first impression of
your team worker
What
today?would you
like to do in your
free time?

MEANING
ช่วยแนะนาตัวเอง
หน่อยได้ไหม
นี่เป็ นครั้งแรกที่มา
ประเทศไทยหรื อป่ าว
คุณคิดว่าอะไรคือความ
แตกต่างระหว่าง
ประเทศไทยกับ
ส่ประเทศของคุ
วนไหนของร่ณางกายที่
คุณชอบที่สุด และ
ทาไมถึงชอบ
คุณรู ้สึกอย่างไรเมื่อได้
พบกับคนที่คุณตก
หลุมรัก
หลังจากวันทางานที่
แสนเครี ยด คุณผ่อน
คลายอย่างไร
ลักษณะบุคลิกภาพที่
โดดเด่นที่สุดของคุณ
อะไรคือความ
ประทับใจแรกในการ
ทางานกับทีมงานวันนี้
คุณชอบทาอะไรใน
เวลาว่าง

Do you have any คุณมีช่องทางใน
social media for โซเชียลไหนบ้างให้
fan club to follow แฟนคลับติดตาม
you?
3. คาศัพท์และคาทับศัพท์ ทพี่ บในการ
แปลข่ าว
VOCABULARY MEANING
Asymmetric
เสื้ อผ้าที่มีดีไซน์พิเศษ
Bandit
โจร, ผูร้ ้าย, คนร้าย
Circumstantial
evidence
Calico
Defendant
Feature articles
Persuade
Tabloid
newspaper
Remuneration
Weekly journal

พยานหลักฐาน
แวดล้
ผ้าดิบอม
จาเลย
หัวข้อข่าวต่างๆ
ชักจูง ชักชวน
หนังสื อพิมพ์จุลสาร
ค่าจ้าง, ค่าตอบแทน
วารสารประจาสัปดาห์

สรุ ปผลโครงงาน
ก ารจั ด ท าโค รงงาน เรื่ อ ง “ก าร
ปฏิ บ ัติ ง านในแผนกกองบรรณาธิ ก ารของ
บริ ษ ทั มิ ตรมายา จากัด” เพื่ อเป็ นประโยชน์
ต่อพนักงานหรื อนักศึกษาที่จะเข้าร่ วมฝึ กงาน
ณ บริ ษทั มิตรมายา จากัด ได้เข้าใจในหน้าที่
ต่างๆในการปฏิบตั ิงานของกองบรรณาธิ การ
ได้เรี ยนรู ้ประโยคคาถามภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
การสั ม ภาษณ์ น ายแบบและนางแบบชาว
ต่างประเทศ และได้เรี ยนรู ้คาศัพท์ต่างๆที่พบ
ในการแปลข่าว

ประโยชน์ จากการปฏิบัติงาน
จากการที่ ค ณะผูจ้ ัดท าโครงงานได้
ปฏิบตั ิสหกิจศึกษา ณ บริ ษทั มิตรมายา จากัด
เป็ น เวล า 16 สั ป ด าห์ (ตั้ งแต่ วั น ที่ 14
พฤษภาคม 2561 – วันที่ 31 สิ งหาคม 2561 )
ทาให้คณะผูจ้ ดั ทาได้เข้าใจถึงชี วิตการทางาน
อย่างแท้จริ ง ได้เรี ยนรู ้บทบาทหน้าที่ของกอง
บ รรณ าธิ ก าร ได้ เ รี ยน รู ้ ก ารท างาน ใน
สถานการณ์จริ งรวมทั้งการเรี ยนรู ้และปรับตัว
ให้ เข้า กับ องค์ ก ร ได้ฝึ กฝนความอดทนต่ อ
อุ ป สรรค เรี ยนรู ้ ที่ จ ะแก้ ไ ขปั ญหา ได้ น า
ความรู ้จากรายวิชาPrinciple of translation มา
ปรับใช้ในการทางานและได้ใช้ภาษาอังกฤษ
ในด้า นการแปลข่ า ว ได้ใช้ภ าษาอัง กฤษใน
การสัมภาษณ์ และได้รับผิดชอบในหน้าที่ ที่
ตนเองได้ รั บ มอบหมายอย่ า งเต็ ม ที่ ท าให้
ผู ้จ ัด ท าได้ รั บ ประโยชน์ ม ากมายจากการ
ป ฏิ บั ติ ส ห กิ จ ค รั้ ง นี้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ ณ บริ ษทั มิตรมายา
จากัด ที่ได้ให้โอกาสคณะผูจ้ ดั ท าในการไป
ปฏิ บ ัติ ง านในครั้ งนี้ ส่ ง ผลให้ ค ณะผู ้จ ัด ท า
ได้รับ ความรู ้ และประสบการณ์ ต่ างๆที่ มี ค่ า
มากมายและขอขอบพระคุณ
คุณชโลทร ศิวารัตน์
คุณพรเลิศ เลิศหิรัญรัตน์
คุณภัทรนิธ์ ิ สุ ภาพร
คุณฤกษ์ดี เสนาะดนตรี
อาจารย์วนั ทนา ชัยเวช

ที่ให้การสนับสนุนและให้คาปรึ กษา
ในการทาโครงงานครั้งนี้ให้ประสบ
ความสาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
เอกสารอ้างอิง
ความหมายของกองบรรณาธิ การ เข้าถึ งได้
จาก
พจนานุ ก รมฉบับ ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ.
2542 หน้า 604.
ความหมายของการสั มภาษณ์ เข้าถึงได้จาก
http://reporteasy.blogspot.com/2009/07/blogpost_4887.html
(สื บค้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561)
คาศัพท์เกีย่ วกับสื่ อสิ่ งพิมพ์ เข้าถึงได้จาก
https://www.pasa24.com/view/page.aspx?p=
English-vocabs-about-printing-materials
(สื บค้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561)

