บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน

3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ

บริ ษทั มิตรมายา จากัด

3.1.2 ที่ต้ งั สถานประกอบการ

เลขที่ 366/35-36 ซอยเจริ ญนคร 62 ถนนเจริ ญนคร
แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ 10600
หมายเลขโทรศัพท์ 02 - 460 – 1534
หมายเลขโทรสาร 02 - 460 - 1536
E – mail : mix@miaxmagazine.in.th
Website :www.mixmagazine.in.th

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั มิตรมายา จากัด

7

รู ปที่ 3.2 แผนที่บริ ษทั มิตรมายา จากัด

3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั มิตรมายา จากัดได้เริ่ มก่อตั้งขึ้นในปี 2549 เริ่ มจัดทาหนังสื อนิ ตยสารเล่มแรก คือMiX Magazine
ในเดือนธันวาคม 2549 ปั จจุบนั บริ หารงานโดย คุณชโลทร ศิวารัตน์ ดารงตาแหน่งบรรณาธิ การบริ หาร และ
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
บริ ษทั มิตรมายา จากัด เป็ นผูจ้ ดั ทานิตยสาร Mix นิตยสารวาไรตี้สาหรับสุ ภาพบุรุษ วางแผงทุกต้นเดือน
โดยครอบคลุมทั้งในส่ วนของแฟชัน่ และเนื้ อหาหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ น กิน ดื่ม เที่ยว อัพเดทเรื่ องราวต่างๆ ที่
น่าสนใจในปั จจุบนั บทความสัมภาษณ์นกั ธุ รกิจที่ประสบความสาเร็ จ และศิลปิ นแห่งชาติ
ปูชณี ยบุคคลแห่งวงการศิลปะ ทั้งนี้โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก เพื่อให้ผอู ้ ่านได้อรรถรสในการอ่านที่ครบ
ครัน โดยมีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใครในเรื่ องของเนื้ อหา ที่รับรองได้วา่ มีท้ งั ความบันเทิง ความรู ้ และเป็ น
ประโยชน์ในการดาเนินชีวิตประจาวัน
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ด้วยความมัน่ คงที่จะเป็ นหนังสื อวาไรตี้ไลฟ์ สไตล์ของสุ ภาพบุรุษ

ที่มีความหรู หราในด้านของ

ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ จึงทาให้ปัจจุบนั MiX MAGAZINE เป็ นนิตยสารที่ได้รับการยอมรับจากบุคคล
หลากหลายกลุ่ม ไม่เฉพาะกลุ่มเป้ าหมายหลักที่เป็ นสุ ภาพบุรุษเท่านั้น สุ ภาพสตรี ก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกัน
และด้วยปณิ ธานอันแรงกล้าที่บริ ษทั มิตรมายา จากัด มีคือการมีจรรยาบรรณในด้านของสื่ อมวลชน ทาให้บริ ษทั
มิตรมายา จากัด ได้รับการสนับสนุน จากผูอ้ ่าน กลุ่มลูกค้า รวมถึงบุคคลต่างๆ ที่ให้สัมภาษณ์ลงในนิตยสาร
ด้วยดีเสมอมา
ซึ่ งในส่ วนของเนื้ อหา แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่
Section M : MEN@WORK
เต็มเปี่ ยมไปด้วยสาระเข้มข้นของคนทางาน ทั้งเคล็ดลับแนวทางการพัฒนาตนเองในการทางาน วิธีการ
ออมเงิน กฎหมายที่สามารถนามาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน บทสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารระดับสู งและผูบ้ ริ หารรุ่ นใหม่
เพื่อเป็ นแรงบันดาลใจให้กบั ผูอ้ ่านที่กาลังต้องการกาลังใจในการฝ่ าฟันอุปสรรคพร้อมทั้งให้แง่คิด มุมมองดีดีใน
การสานฝัน รวมไปถึงบทสัมภาษณ์ศิลปิ นแห่งชาติ พร้อมด้วยเซ็ตแฟชัน่ จากดาราชื่ อดังที่พร้อมจะมาโปรยเสน่ห์
ให้ความรู ้สึกและอารมณ์ที่อ่อนไหว
Section i

: INTELLIGENCE

คลายอารมณ์สู่การเลือกใช้ชีวติ อย่างอิสระผ่าน เสี ยงดนตรี ภาพยนตร์ ที่เข้าถึงอารมณ์ และหนังสื อที่
ถ่ายทอดแนวคิดดีดี พร้อมทั้งอัพเดทข่าวสารรอบตัว

ที่จะทาให้คุณเป็ นผูน้ าสมัย รวมถึงนาเสนอสถานที่

ท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรมหรู หรา พร้อมส่ งให้คุณได้ออกไปใช้ชีวติ ในแบบที่ตอ้ งการได้อย่างอิสระ เพื่อให้
คุณได้ปลดปล่อยความทุกข์เติมความสุ ขให้กบั ชีวติ พร้อมกลับมาเผิชญกับปั ญหาและอุปสรรค ส่ งท้ายกันด้วย
ภาพแฟชัน่ เซ็ตที่เติมความสดใสให้คุณผูช้ ายมีชีวติ ชีวากันมากยิง่ ขึ้น
Section X : XCITE
จะช่วยเติมเต็มชีวติ รักของคุณให้มีชีวติ ชีวาด้วยเทคนิคดีดีในการกระฉับความสัมพันธ์บนเตียง รวมถึง
เรื่ องราวสนุกๆทั้งทางด้าน รถยนต์และกีฬา ที่จะกระชากจิตวิญญาณความเป็ นชายในตัวคุณ พร้อมภาพแฟชัน่ ใน
สไตล์เซ็กซี่ เร้าใจ ทาให้หนุ่มๆรู ้สึกกระฉุ่มกระฉวยขึ้นมาในทันใด และผูช้ ายดูดีหลากสไตล์ในแบบ Metro Man

9

ประเภทของนิตยสาร : วาไรตี้บนั เทิงสาหรับสุ ภาพบุรุษ
ขนาด :

8.14 x 11.40 นิ้ว

กระดาษ :

อาร์ ตสี่ สีท้ งั เล่ม

กาหนดวางแผง :

ทุกวันที่ 1 ของเดือน

จานวนหน้า :

204 หน้า (รวมปก)

ธุ รกิจหลักคือ เป็ นผูจ้ ดั ทา MiX MAGAZINE นิตยสารวาไรตี้สาหรับสุ ภาพบุรุษ โดยครอบคลุมทั้งใน
ส่ วนของแฟชัน่ และเนื้อหาหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ นในเรื่ องของการ กิน ดื่ม เที่ยว พร้อมกับอัพเดทเรื่ องราวต่างๆ
ที่น่าสนใจในปั จจุบนั และเป็ นช่องทางในการโฆษณาสิ นค้าและบริ การ

รู ปที่ 3.3 ตัวอย่าง MiX Magazine
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร
รู ปแบบการจัดการของMiX MAGAZINE อยูภ่ ายใต้บริ ษทั มิตรมายา จากัด บริ ษทั ที่ได้จดั ทาMiX
MAGAZINE เป็ นนิตยสารแฟชัน่ สาหรับผูช้ าย โดยเน้นผูช้ าย 80% ผูห้ ญิง 20% อายุต้ งั แต่ 20 ปี ขึ้นไป
กลุ่มเป้ าหมายที่มี Life Style การใช้ชีวติ แบบ City Life เต็มที่กบั กับการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ เข้าสังคม
สนุกสนาน ร่ าเริ ง และเนื้ อหายังผสมผสานระหว่างสาระรวมกับความบันเทิงที่หลากหลาย ภายในองค์กรได้
บริ หารงานตามส่ วนประกอบเนื้อหาของ MiX MAGAZINE โดยยึดหลักตามเซ็กชัน่ ต่างๆ ประกอบด้วย
- เซ็กชัน่ เรื่ องของการแต่งตัว ดูแลสุ ขภาพ การทางาน
- เซ็กชัน่ บทสัมภาษณ์ของผูบ้ ริ หารระดับสู ง และบทสัมภาษณ์ศิลปิ นแห่งชาติ
- เซ็กชัน่ สถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5ดาว
- เซ็กชัน่ แฟชัน่ เซ็ตของสาวๆ สวยๆ มากกว่า 3 เซ็ต
ทั้งหมดนี้เพื่อให้ผอู ้ ่านได้ใช้ชีวติ สนุกสนานอย่างเต็มที่ เหมือนดังสโลแกนที่วา่ MiX It’s man Man’s World.
นอกเหนือจากMiX MAGAZINE แล้วบริ ษทั มิตรมายา จากัด ยังจัดทา Pocket Book โดยที่ผา่ นมามี
หนังสื อ “ใครว่าประสบการณ์หาซื้ อไม่ได้” “อะไรกันเนี่ ยะ” และ “ความภักดีแห่งศรัทธา” โดยอนาคตยังมีการ
วางแผนที่จะออกหนังสื อ Pocket Book เล่มต่อๆ ไปอีกด้วย

3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
นาย อนุวฒั น์ ฉิมพงษ์
ตาแหน่งติดต่อประสานงานสื่ อสารการตลาด (Marketing Communications Officer)ฝ่ าย
สื่ อสารการตลาด
3.4.2 ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมายคือ การติดต่อประสานงานเพื่อขอยืมสิ นค้ามาถ่ายภาพ
ลงคอลัมน์ MIX CHOOSE GOOD CHOICE ของ MiX MAGAZINE ฉบับที่ 121 ประจาเดือน
ธันวาคม 2559 (ครบรอบ 10 ปี ) นอกเหนือจากรายงานคือ การเป็ นผูช้ ่วยในด้านต่างๆ ทั้งออก
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กองเป็ นพิธีกรสัมภาษณ์เพื่อถ่ายทาวีดีโอนาเสนอบรรยากาศและความคิดเห็นของพสกนิกรทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาไว้อาลัยเนื่ องจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ท้องสนามหลวง รวมถึงการคิดข้อความเพื่อนาเสนอสิ นค้า
อีกด้วย

3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 ชื่อคุณเอกบดินทร์ เอื้อพรศิริกุล
3.5.2 ตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา สื่ อสารการตลาด
(Marketing Communications)

3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดาเนิ นงาน ตั้งแต่วนั ที่ 22 สิ งหาคม 2559 ถึง วันที่ 9 ธันวาคม 2559 (รวม 16
สัปดาห์)
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิงานสหกิจ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น.
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ระยะเวลา

รายละเอียดการปฏิบตั ิงานสหกิจ

สัปดาห์ที่ 1

-ถ่ายรายการ SUPER TREADDER
-ดาเนินเรื่ องย้ายสถานที่ปฏิบตั ิงาน
-เข้าพบผูจ้ กั การฝ่ ายการตลาดและอ่าน MiX MAGAZINE 3 เล่มล่าสุ ด
-หาแบบเพื่อทาคอลัมน์ นาเสนอแนวคิด
-หาแบบเพื่อทาคอลัมน์ นาเสนอแนวคิด

สัปดาห์ที่ 2

-พิมพ์สกู๊ปข่าวที่
-หาแบบเพื่อทาคอลัมน์ นาเสนอแนวคิด
-ไปถ่ายรู ปภาพลงคอลัมน์ Easy Exercise
-ได้รับมอบหมายให้ทาคอลัมน์ MiX Selection
-หาแบบเพื่อทาคอลัมน์ประจาเดือน พฤศจิกายน

สัปดาห์ที่ 3

-หาแบบเพื่อทาคอลัมน์ประจาเดือน พฤศจิกายน
-หาแบบเพื่อทาคอลัมน์ประจาเดือน พฤศจิกายน
-หาแบบเพื่อทาคอลัมน์ประจาเดือน พฤศจิกายน
-แพ็คหนังสื อส่ งลูกค้า
-แพ็คหนังสื อส่ งลูกค้า

สัปดาห์ที่ 4

-หาแบบเพื่อทาคอลัมน์ประจาเดือน พฤศจิกายน
-หาแบบเพื่อทาคอลัมน์ประจาเดือน พฤศจิกายน
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-หาแบบเพื่อทาคอลัมน์ประจาเดือน พฤศจิกายน
-ขนหนังสื อเพื่อส่ งตามสถานที่ต่างๆ
-ขนหนังสื อเพื่อส่ งตามสถานที่ต่างๆ
สัปดาห์ที่ 5

-แกะเทปสัมภาษณ์แนะนาท่าออกกาลังกาย
-ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
-คิด text คอลัมน์ Easy Exercise
-คิด text คอลัมน์ Easy Exercise
-คิด text คอลัมน์ Easy Exercise

สัปดาห์ที่ 6

-ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
- แพ็คหนังสื อส่ งลูกค้า
-แพ็คหนังสื อส่ งลูกค้า
-ตรวจสอบงานก่อนจัดเข้าเล่ม
-ขนหนังสื อที่ส่งมาจากโรงพิมพ์

สัปดาห์ที่ 7

-ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
-ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
-หาแบบเพื่อทาคอลัมน์ ประจาเดือน พฤศจิกายน
-หาแบบเพื่อทาคอลัมน์ ประจาเดือน พฤศจิกายน
-แพ็คหนังสื อ
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สัปดาห์ที่ 8

-แพ็คหนังสื อ
-หาแบบเพื่อทาคอลัมน์ ประจาเดือน พฤศจิกายน
-หาแบบเพื่อทาคอลัมน์ประจาเดือน พฤศจิกายน
-หาแบบเพื่อทาคอลัมน์ประจาเดือน พฤศจิกายน
-ลาป่ วย

สัปดาห์ที่ 9

-ลาป่ วย
-หารู ปพระราชกรณี ยกิจ
-หารู ปพระราชกรณี ยกิจ
-ถ่ายภาพที่พระบรมราชวัง
-ถ่ายภาพที่พระบรมมหาราชวัง

สัปดาห์ที่ 10

-หารู ปพระราชกรณี ยกิจ
-หารู ปพระราชกรณี ยกิจ
-นาจดหมายไปขอไฟล์รูปที่พระบรมมหาราชวัง
-ถ่ายภาพที่พระบรมมหาราชวัง
-ถ่ายภาพที่พระบรมมหาราชวัง

สัปดาห์ที่ 11

-ทางานตามที่ได้รับมองหมาย
-ทางานตามที่ได้รับมองหมายและทารายงาน
-ทางานตามที่ได้รับมองหมาย
-ทางานตามที่ได้รับมองหมาย
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-ทางานตามที่ได้รับมองหมาย
สัปดาห์ที่ 12

-คัดเลือกแบรนด์
-ติดต่อลูกค้า
-ติดต่อลูกค้า
-ติดต่อลูกค้า
-ทางานตามที่ได้รับมองหมาย + ทารายงาน

สัปดาห์ที่ 13

- ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
-ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
-ติดต่อลูกค้า
-ลาป่ วย
-ติดต่อลูกค้า

สัปดาห์ที่ 14

-ติดต่อลูกค้า
-ออกไปงานเปิ ดตัว กูลิโก๊ะ
-ถ่ายภาพสิ นค้าลงคอลัมน์ประจาเดือน พฤศจิกายน
-คิดข้อความนาเสนอสิ นค้า
-คิดข้อความนาเสนอสิ นค้า

สัปดาห์ที่ 15

-ทางานตามที่ได้รับมองหมาย + ทารายงาน
-ทางานตามที่ได้รับมองหมาย
-ทางานตามที่ได้รับมองหมาย
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-ทางานตามที่ได้รับมองหมาย
-ทางานตามที่ได้รับมองหมาย
สัปดาห์ที่ 16

-ทางานตามที่ได้รับมองหมาย
-ทางานตามที่ได้รับมองหมาย
-ขนอุปกรณ์ภายในสานักงาน
-ขนอุปกรณ์ภายในสานักงาน
-ทางานตามที่ได้รับมองหมาย
-ทางานตามที่ได้รับมองหมายและนาส่ งเล่มรายงาน

3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ดแวร์
- Computer Dell จานวน 1 เครื่ อง
- โทรศัพท์ จานวน 1 เครื่ อง
- Internet
3.8.2อุปกรณ์อื่นๆ
- ดินสอ,ปากกา
- สมุดโน๊ตจดรายละเอียดต่างๆ

