ค

บทคัดย่ อ

รายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเรื่ อง “ขั้นตอนการติดต่อประสานงานเพื่อขอยืมสิ นค้ามาถ่ายภาพ
ลงคอลัมน์ MIX CHOOSE GOOD CHOICE ของ MIX MAGAZINE ฉบับที่ 121 ประจาเดือน ธันวาคม
2559 (ครบรอบ 10 ปี )”
บริ ษทั มิตรมายา จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ผลิต MiX MAGAZINE เป็ นนิตยสารแฟชัน่ วาไรตี้ร่วมสมัย
สาหรับสุ ภาพบุรุษที่ใช้วถิ ีชีวิตแบบคนเมือง MiX MAGAZINE เป็ นนิตยสารที่ผสมผสานระหว่างความ
บันเทิง และบทความที่มีเนื้อหาหลากอารมณ์ รวมถึงคอลัมน์ที่สร้างแรงบันดาลใจและเสนอแนวทางการใช้
ชีวติ อย่างชาญฉลาด เช่น บทสัมภาษณ์นกั ธุ รกิจที่ประสบความสาเร็ จระดับประเทศ ศิลปิ นแห่งชาติ กฎหมาย
ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้กบั ชีวติ ประจาวัน และเรื่ องราวที่น่าสนใจอีกมากมาย ซึ่งผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบตั ิงานในส่ วนของฝ่ ายการสื่ อสารการตลาดโดยมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในส่ วนของ
การติดต่อ
ประสานงานเพื่อขอยืมสิ นค้ามาถ่ายภาพลงคอลัมน์ MIX CHOOSE GOOD CHOICE ของ MIX
MAGAZINE ฉบับที่ 121 ประจาเดือน ธันวาคม 2559 (ครบรอบ 10 ปี ) ทาให้นิตยสาร MiX มีความ
น่าสนใจมากยิง่ ขึ้นและสามารถทาให้มียอดขายเพิม่ มากขึ้น
นอกจากนี้ยงั มีการปฏิบตั ิงานในด้านอื่นๆที่
ได้รับมอบหมาย เป็ นการต่อยอดองค์ความรู ้เพิ่มมากยิง่ ขึ้นอีกด้วย
ตลอดระยะเวลาการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเป็ นเวลา 16 สัปดาห์ นอกจากผูจ้ ดั ทาจะได้พฒั นาทักษะ
ทางวิชาการแล้ว ยังได้พฒั นาทักษะการปฏิบตั ิงานตามสภาพความป็ นจริ ง และใช้องค์ความรู ้ ที่ได้ศึกษาจาก
ชั้นเรี ยนนามาประยุกต์เข้ากับการทางานในสถานประกอบการจริ ง ซึ่ งทาให้เกิดการพัฒนาทางทักษะวิชาชี พ
มากยิง่ ขึ้นและสามารถนาไปประยุกต์ปฏิบตั ิจริ งในการทางานในอนาคตได้อีกด้วย
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Abstract
This report is a part of cooperative education about coordination to borrow a product for writing
the forum in “MIX SCHOOSE GOOD CHOICE” and to advertise MiX Magazine’s product in 121st issue
of December 2016(ANIVERSARY 10 YEARS)
MitmayaCo.Ltd.is the owner of “MiXMagazine” the contemporary fashion & variety
magazinefor modern gentlemen with urban lifestyle.The content gather entertainment stuff and several
scoops , such as popular business persons’ interview, famous artists’ interview, restaurants review,and
etc.
I, as the report writer were assigned to work in “marketing communication department”. My
responsibility is about communicating to to borrow a product for writing the forum in “MIX CHOOSE
GOOD CHOICE” and to advertise MiX Magazine’s product in 121st issue of December 2016. That can
make this magazine more interest and it can raise my income. And most of all, I have got much
experience.
Along the 16 weeks of this cooperative education internship period, I havegot the better career
skills and better operational skills. My knowledge from the university courses can well blend with on-thejob knowledge, and they all will beuseful for my future professional working .
Keywords : Coordination / Column / magazine

