บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
บริษัท มิตรมายา จากัด ( MITMAYA Co.,Ltd )
ผู้บริ หาร คุณชโลทร ศิวารัตน์
ที่ต้ ังสถานประกอบการ : 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

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ บริ ษทั มิตรมายา จากัด
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รู ปที่ 3.2 แผนที่บริ ษทั มิตรมายา จากัด

3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริ การหลักขององค์กร
บริ ษทั มิตรมายา จากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2549 จัดทาหนังสื อนิตยสารเล่มแรกคือ
MiX Magazine ฉบับของเดือนธันวาคม พ.ศ.2549 ปั จจุบนั บริ หารงานโดย คุณชโลทร ศิวารัตน์
ดารงตาแหน่งบรรณาธิการบริ หาร และผูจ้ ดั การทัว่ ไป
บริ ษทั มิตรมายา จากัด เป็ นผูจ้ ดั ทานิตยสาร MiX นิตยสารวาไรตี้สาหรับสุ ภาพบุรุษ วางแผงทุก
ต้นเดือน เนื้อหาหลักๆของนิตยสาร MiX ได้แก่ ไลฟ์ สไตล์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในปั จจุบนั ของ
ผูช้ าย ทั้งเรื่ องสถานที่ท่องเที่ยว เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่น่าสนใจในปั จจุบนั สกูป๊ ของผูบ้ ริ หารที่พาองค์กร
ของตนเองประสบความสาเร็จ และศิลปิ นแห่ งชาติ
ทั้งนี้มีวตั ถุประสงค์หลัก เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเข้าถึงเรื่ องราวต่าง ๆ ที่หนังสื อต้องการจะนาเสนอ
โดยมีเนื้อหาความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใคร ทั้งความบันเทิง ความรู ้ และสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
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ดังนั้นนิ ตยสาร MiX จึงมีความแน่ วแน่ ที่จะยืนหยัดเป็ นหนังสื อไลฟ์ สไตล์ของสุ ภาพบุรุษ ที่ มี
ความดู ดี ใ นเรื่ องความน่ าเชื่ อถื อ เนื้ อหาที่ ท ันสมัย และความเป็ นชายจึ งท าให้ MiX Magazineเป็ น
นิ ต ยสารที่ สามารถเข้าถึ งได้กบั หลาย ๆ กลุ่ ม ไม่ ใ ช่ เ พี ย งแค่ กลุ่ ม ผูช้ ายเท่ านั้นแม้แต่ ผูห้ ญิ งหรื อเพศ
ทางเลือกก็ให้ความสนใจกับ MiX Magazine ด้วยเช่ นกันและอีกสิ่ งหนึ่ งที่ทาให้ MiX Magazine เป็ นที่
ยอมรับจากเหล่าผูบ้ ริ โภคคือความเป็ นกลางในการเขียนเนื้ อหาไม่ มีการเพิ่มเติมหรื อตัวเนื้ อหาเพื่อให้
เกิดความเข้าใจที่ผดิ จึงทาให้บริ ษทั มิตรมายา จากัด ได้รับการสนับสนุน จากผูอ้ ่านด้วยดีเสมอมา
ซึ่ งในส่ วนของเนื้อหา แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 M : MAN
เนื้ อหาสาหรับผูท้ ี่ เป็ นหรื อกาลังจะเป็ นเจ้าของธุ รกิจ โดยมี เนื้ อหาที่ มีสาระสาหรับคนทางาน
ทั้งในเรื่ องการเงิน กฎหมายในชีวิตประจาวัน การสัมภาษณ์เจ้าของธุ รกิจทั้งเก่าและใหม่ ว่าดาเนิ นงาน
อย่างไรให้ประสบความสาเร็จ เพื่อเป็ นแนวทางหรื อแนวคิดให้กบั ผูท้ ี่กาลังอยากจะเป็ นเจ้าธุรกิจ รวมไป
ถึงเรื่ องราวของศิลปิ นแห่ งชาติ ที่จะมาเล่าความเป็ นมาของตนเองเพื่อให้คนรุ่ นใหม่ ได้รู้จกั ในเรื่ องที่ ไม่
เคยรู ้มาก่อน นอกจากนั้นยังมีคอลัมน์ถ่ายแบบของดาราชื่อดังที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาขึ้นปก
ส่ วนที่ 2 I : INTELLIGENCE
เนื้ อหาในส่ วนนี้ นาเสนอความทันสมัย ไม่ ว่าจะเป็ นเรื่ องของดนตรี /ภาพยนตร์ /หนังสื อ และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ พร้อมเรื่ องราวต่ างๆ ที่ ผอู ้ ่านจะสามารถไปอัพ เดตให้กบั ผูอ้ ื่นได้ก่อนอย่างแน่ นอน
นอกจากความทันสมัยแล้วยังมี เ นื้ อหาสาหรั บผูท้ ี่ ช อบการท่ องเที่ ยวหรื อกาลังหาร้ านที่ มี บรรยากาศ
สบาย ๆ เหมาะแก่การผ่อนคลายก่อนที่จะเริ่ มต้นในการทางานอีกครั้ง
ส่ วนที่ 3 X : XCITE
ส่วนสุดท้ายของนิตยสารเป็ นส่ วนที่รวบรวมความน่ าสนใจ สนุก และตื่นเต้นสาหรับคุณผูช้ าย
โดยเฉพาะ เช่ น กีฬา , เรื่ องแปลกจากทัว่ โลก , เคล็ดลับเติมเต็มความรัก และแฟชั้นเซ็ กซี่ จากนางแบบ
ทุกคอลัมน์ในส่วนนี่จะเติมเต็มอรรถสรของผูอ้ ่านแน่นอน
ประเภทของนิตยสาร : สาหรับสุภาพบุรุษ

12

ขนาด :

9.25 x 11.75 นิ้ว

กระดาษ :

อาร์ตสี่ สีท้ งั เล่ม

กาหนดวางแผง :

ช่วงต้นเดือน

จานวนหน้า :

204 หน้า (รวมปก)

ธุรกิจหลักคือ เป็ นผูจ้ ดั ทา MiX Magazine นิตยสารวาไรตี้สาหรับสุ ภาพบุรุษ โดยครอบคลุมทั้ง
ในส่ วนของแฟชัน่ และเนื้ อหาหลากหลาย ไม่ ว่าจะเป็ น กิน ดื่ ม เที่ ยว อัพเดทเรื่ องราวต่างๆ ที่ น่าสนใจ
ในปั จจุบนั และเป็ นช่องทางในการโฆษณาสิ นค้าและบริ การ

รู ปที่ 3.3 ตัวอย่าง MiX Magazine
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริ หารงานขององค์ กร
รู ป แบบการจัด การของบริ ษ ัท มิ ต รมายา จ ากัด บริ ษ ัท ที่ ไ ด้ จ ัด ท าMiX MAGAZINE เป็ น
นิ ตยสารสาหรับผูช้ าย โดยเน้น เนื้ อหาสาหรับ ผูช้ ายเป็ นส่ ว นใหญ่ แต่ ก็จะมี ของผูห้ ญิงปะปนอยู่บ้ าง
เหมาะส าหรั บ กลุ่ม เป้ า หมายที่ มี ก ารใช้ ชี วิ ต แบบ City Life กับ การใช้ ชี วิ ต ในเมื อ งใหญ่ เ ข้าสังคม
สนุ กสนาน ร่ าเริ ง และเนื้ อหายังผสมผสานระหว่างสาระและบันเทิง ภายในองค์กรได้บริ หารงานตาม
ส่ วนประกอบเนื้อหาของ MiX MAGAZINE
ทั้งหมดนี้ เพื่อให้ผอู ้ ่านได้ใช้ชีวิตสนุ กสนานอย่างเต็มที่ เหมื อนดังสโลแกนที่ว่า “ MiX It’s man Man’s
World.”
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3.4 ตาแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
นาย นัทธ์ดนัย สวยปาน
ตาแหน่ง การสื่ อสารการตลาด (Marketing Communications Officer)
ฝ่ าย ผลิตกิจกรรมลงสื่ อออนไลน์
3.4.2 ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
คิดกิจกรรมเพื่อใช้ในการโปรโมท MiX MAGAZINE
3.5 ชื่ อและตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา
3.5.1 ชื่อคุณ นิธิต ไตรพิพิกสิ ริวฒั น์
3.5.2 ตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา
หัวหน้าฝ่ ายสื่ อสารการตลาด(Marketing Communications Officer )
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน ตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2560 – 26 สิ งหาคม 2560
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น.
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ระยะเวลา

รายละเอียดการปฏิบตั ิงานสหกิจ

สัปดาห์ที่ 1

- อ่าน MiX MAGAZINE 3 เล่มล่าสุ ด
- หาหนังสือเพื่อเขียนคอลัมน์ Book to Read

สัปดาห์ที่ 2

- คิดแบบสอบถามสาหรับ ผลิตภัณฑ์บารุ งเส้นผม Merigin
- แพ็คหนังสือส่ งประจาเดือนมิถุนายน
- ส่งแบบสอบถามสาหรับ ผลิตภัณฑ์บารุ งเส้นผม Merigin ครั้งที่ 1
- คิดกิจกรรมสาหรับลงเพจ ประจาเดือนพฤษภาคม

สัปดาห์ที่ 3

- คิดแบบสอบถามสาหรับ ผูท้ ี่เคยและไม่เคยอ่าน MiX MAGAZINE
- หาข้อมูลของแบรนด์สินค้าที่จะนามาถ่ายคอลัมน์
- ส่ งแบบสอบถามตรวจครั้งที่ 1
- คิดกิจกรรมสาหรับลงเพจ ประจาเดือนมิถุนายน (ต้นเดือน)

สัปดาห์ที่ 4

-คุยงาน
-แก้แบบสอบถาม Merigin
-หาเบอร์ติดต่อสาหรับการยืมของมาถ่าย
- ทางานที่ได้รับมา

สัปดาห์ที่ 5

-ส่งแบบสอบถาม Merigin ตรวจครั้งที่ 2
-คิดกิจกรรมสาหรับลงเพจ ประจาเดือนมิถุนายน (ครั้งที่ 2 )
-ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
-ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย

สัปดาห์ที่ 6

-ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
-หาเบอร์ติดต่อขอยืมเสื้ อผ้าแฟชัน่
-หาข้อมูลสถานที่ถ่ายแบบ
-ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย

สัปดาห์ที่ 7

-ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
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-แก้แบบสอบถามนิตยสาร MiX Magazine
-ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
-ออกกองไปถ่ายคอลัมน์ Mix & Match
-แพ็คหนังสือประจาเดือน กรกฎาคม
สัปดาห์ที่ 8

-ส่งแบบสอบถามนิตยสาร MiX Magazine ครั้งที่ 2
-ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
-ออกกองไปถ่ายคอลัมน์ Mix & Match
-คิดกิจกรรมลงเพจเดือน กรกฎาคม (ครั้งที่ 1)
-นาเสื้ อผ้าที่ยมื มาถ่ายแบบไปคืน

สัปดาห์ที่ 9

-พิมพ์ Text Sex Tips
-ออกกองไปถ่ายคอลัมน์ Mix & Match
-ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
-คิดกิจกรรมลงเพจเดือน กรกฎาคม (ครั้งที่ 2)

สัปดาห์ที่ 10

-ออกกองคอลัมน์ Metro Man
-เอาเสื้ อผ้าที่ยมื มาไปคืน
-คิดกิจกรรมลงเพจเดือน กรกฎาคม (ครั้งที่ 3)
-ทางานตามที่ได้รับมองหมาย

สัปดาห์ที่ 11

-ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
-ทารายงาน
-หาเบอร์ติดต่อสานักงานใหญ่ของบิ๊กซี และเดอะมอลล์
-คิดกิจกรรมลงเพจเดือน กรกฎาคม (ครั้งที่ 4)

สัปดาห์ที่ 12

-ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
-คิดกิจกรรมเดือน สิ งหาคม (ครั้งที่ 1)
-แกะเทปบทสัมภาษณ์คอลัมน์ Metro Man
-ติดต่อขอยืมสถานที่สาหรับกิจกรรม “รอยทาแห่ งความดี”(รอการติดต่อกลับ)
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สัปดาห์ที่ 13

-แกะเทปบทสัมภาษณ์คอลัมณ์ GLAMOUR FASHION
-ออกไปหาหนังสื อมาเขียนรี วิวลงคอลัมน์ Book to Read
-เขียนรี วิวหนังสื อ
-โทรติดต่อกับเดอะมอลล์เรื่ องขอยืมสถานที่สาหรับจัดกิจกรรม

สัปดาห์ที่ 14

-แกะเทปสัมภาษณ์
-คิดกิจกรรมเดือนสิ งหาคม(ครั้งที่ 2)

สัปดาที่ 15

-ประกาศผลผูโ้ ชคดีจากกิจกรรมเดือนสิ งหาคม (ครั้งที่ 2)
-ตรวจคาผิดก่อนส่ งโรงพิมพ์
-ทา Power Point นาเสนอกิจกรรม “รอยทาแห่ งความดี”

3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมื อที่ใช้
3.8.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ดแวร์
- Notebook Acer จานวน 1 เครื่ อง
- โทรศัพท์ จานวน 1 เครื่ อง
- Internet
3.8.2 อุปกรณ์อื่นๆ
- ดินสอ,ปากกา
- สมุดโน้ตจดรายละเอียดต่างๆ

