บทที$ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื$ อและทีต$ 8งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื#อสถานประกอบการ

บริ ษทั มิตรมายา จํากัด

3.1.2 ที#ต9 งั สถานประกอบการ

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

ภาพที# 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั มิตรมายา จํากัด
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ภาพที# 3.2 แผนที#บริ ษทั มิตรมายา จํากัด
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั มิตรมายา จํากัด มีการจัดองค์กรในรู ปแบบของบริ ษทั โดยบริ หารงานโดย คุณชโลทร ศิวารัตน์
ดํารงตําแหน่งผูจ้ ดั การทัว# ไป (General Manager) และบรรณาธิการบริ หาร (Executive Editorial) รวมไป
ถึงที#ปรึ กษาด้านกฎหมายให้กบั องค์กร
MiX เป็ นนิตยสารวาไรตี9สาํ หรับสุ ภาพบุรุษ วางแผงทุกต้นเดือน โดยครอบคลุมทั9งในส่ วนของ
แฟชัน# และเนื9 อหาหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ น กิน ดื#ม เที#ยว อัพเดทเรื# องราวต่างๆ ที#น่าสนใจในปั จจุบนั
บทความสัมภาษณ์นกั ธุรกิจที#ประสบความสําเร็ จ และศิลปิ นแห่งชาติ
นิ ตยสาร MiX มีวตั ถุประสงค์หลัก เพื#อให้ผอู ้ ่านได้อรรถรสในการอ่านที#ครบครัน โดยมีความ
โดดเด่นในเรื# องของเนื9อหาทั9งความบันเทิง ความรู ้ และเป็ นประโยชน์ในการดําเนินชีวิตประจําวัน ด้วย
นิ ตยสาร MiX ต้องการเป็ นหนังสื อวาไรตี9การใช้ชีวิตในแบบของสุ ภาพบุรุษ ที#มีความดูดีในเรื# องของ
ภาพลัก ษณ์ และความน่ า เชื# อ ถื อ จึ ง ทํา ให้ปั จ จุ บ นั MiX เป็ นนิ ต ยสารที# ไ ด้รั บ การยอมรั บ จากบุ ค คล
หลากหลายกลุ่ ม ไม่ เ ฉพาะกลุ่ ม เป้ า หมายหลัก ที# เ ป็ นสุ ภ าพบุ รุ ษ เท่ า นั9น สุ ภ าพสตรี ก็ใ ห้ค วามสนใจ
เช่นเดียวกันบริ ษทั มิตรมายา จํากัดมีจรรยาบรรณของสื# อมวลชน ทําให้บริ ษทั มิตรมายา จํากัด ได้รับการ
สนับสนุ น จากผูอ้ ่าน กลุ่มลูกค้า รวมถึงบุคคลต่างๆ ที#ลงให้สัมภาษณ์ในนิ ตยสารด้วยดีเสมอมาซึ# งใน
ส่ วนของเนื9อหา แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่
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Section M : MEN@WORK
เป็ นสาระความรู ้ ข องคนทํา งาน ทั9ง เคล็ ด ลับ การทํา งาน การเงิ น กฎหมายที# เ กี# ย วกั บ
ชี วิตประจําวัน บทสัมภาษณ์ผูบ้ ริ หารระดับสู งและผูบ้ ริ หารรุ่ นใหม่ เพื#อเป็ นแรงบันดาลใจหรื อข้อคิด
ให้กบั ผูอ้ ่าน รวมไปถึงเรื# องราวของศิลปะกับบทสัมภาษณ์ศิลปิ นแห่งชาติ พร้อมด้วยเซ็ตแฟชัน# จากดารา
ชื#อดังที#พร้อมจะผลัดเปลี#ยนหมุนเวียนกันมาขึ9นปก และยังมีนายแบบดูดีในเซ็ต Metro Man
Section i

: INTELLIGENCE

ผ่อนคลายจากการทํางาน มาสู่ การเลือกใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดผ่าน ดนตรี /ภาพยนตร์ /หนังสื อ
และสื# อใหม่ อัพเดทข่าวสารรอบตัว พร้อมเรื# องราวต่างๆ ที#จะทําให้ผอู ้ ่านไม่ตกเทรนด์ ยังมีที#กินที#เที#ยว
ยามคํ#าคืนรวมไปถึงสถานที#ท่องเที#ยวไว้สาํ หรับวันหยุดเพื#อให้ผูอ้ ่านได้ไปชาร์ จแบตกลับมาสู ้กบั งาน
ใหม่ และสกู๊ปหลักประจําเล่ม ปิ ดท้ายด้วยภาพแฟชัน# ในสไตล์น่ารักๆ
Section X

: XCITE

เติมเต็มชีวติ ด้วยความเร้าใจทั9ง กีฬา รถยนต์ รวมทั9งเรื# องราวดีๆ ที#จะช่วยเติมชีวติ รักของคุณให้
มีรสชาติ หรื อจะเป็ นเรื# องราวสนุกๆพร้อมภาพแฟชัน# ในสไตล์เซ็กซี#
ประเภทของนิตยสาร : วาไรตี9บนั เทิงสําหรับสุ ภาพบุรุษ
ขนาด

:

9.25 x 11.75 นิ9ว

กระดาษ

:

อาร์ตสี# สีท9 งั เล่ม

กําหนดวางแผง :

ทุกวันที# 1 ของเดือน

จํานวนหน้า

204 หน้า (รวมปก)

:

ธุรกิจหลักคือ จัดทํานิตยสาร MiX เป็ นนิตยสารวาไรตี9สาํ หรับสุ ภาพบุรุษ โดยครอบคลุมทั9งใน
ส่ วนของแฟชัน# และเนื9 อหาหลากหลายตั9งแต่การกิน ดื#ม การท่องเที#ยวรวมถึงการอัพเดทเรื# องราวต่างๆ
ที#น่าสนใจในปั จจุบนั และเป็ นช่องทางในการโฆษณาสิ นค้าและบริ การ
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ภาพที# 3.3 ตัวอย่าง ปกนิตยสาร MiX
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร
รู ป แบบการจัด การของนิ ต ยสาร MiX อยู่ภ ายใต้บ ริ ษ ทั มิ ต รมายา จํา กัด เป็ นบริ ษ ทั ผูจ้ ดั ทํา
นิ ตยสาร MiX เป็ นนิ ตยสารสําหรับสุ ภาพบุรุษ โดยเน้นผูช้ าย 70% ผูห้ ญิง -30% อายุต9 งั แต่ 25ปี ขึ9นไป
กลุ่ ม เป้ าหมายที# มี ก ารใช้ชี วิต แบบคนเมื อ ง เข้าสังคม สนุ ก สนาน ร่ าเริ ง ภายในนิ ต ยสารมี ท9 งั ข้อ มู ล
ข่า วสารครบครั น รวมทั9ง ความบัน เทิ ง ที# ห ลากหลายให้ผูอ้ ่ า นได้สัม ผัส ทุ ก รู ป แบบของความบัน เทิ ง
ภายในองค์กรได้บริ หารงานตามส่ วนประกอบเนื9 อหาของนิ ตยสาร MiX โดยยึดหลักตามเซ็กชัน# ต่างๆ
ประกอบด้วย
- เซ็กชัน# เรื# องราวการแต่งตัว ดูแลสุ ขภาพ การทํางาน และสถานที#ท่องเที#ยวต่างๆ
- เซ็กชัน# บทสัมภาษณ์ดีๆ ของผูบ้ ริ หารระดับสู ง และบทสัมภาษณ์ศิลปิ นแห่งชาติ
- เซ็กชัน# สถานที#กิน ที#ท่องเที#ยวระดับ 5 ดาว
- เซ็กชัน# แฟชัน# เซ็ตของสาวๆ สวยๆ 2 เซ็ต และ เซ็ตแฟชัน# ผูช้ าย 1 เซ็ต
- เซ็กชัน# สาระความรู ้ความบันเทิง ทั9งด้านการรี ววิ หนังสื อ หนัง รวมถึงข้อกฎหมายที#ควรรู ้
ทั9งหมดนี9 เพื#อให้ผูอ้ ่านได้ใช้ชีวิตสนุ กสนานอย่างเต็มที# เหมือนดังสโลแกนที#ว่า MiX It’s man Man’s
World.
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นอกเหนือจากการจัดทํานิตยสาร MiX แล้วบริ ษทั มิตรมายา จํากัด ยังจัดทํา Pocket Book โดยที#
ผ่านมามี หนังสื อ “ใครว่าประสบการณ์หาซื9 อไม่ได้” “อะไรกันเนี#ยะ” และ “ความภักดีแห่งศรัทธา”
3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีน$ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตําแหน่งที#นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
นางสาวดลนภัส ภู่เกิด
ตําแหน่งการสื# อสารการตลาด (Marketing Communications Officer)
3.4.2 ลักษณะงานที#นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย คือ การนําหน้าโฆษณาในนิ ตยสารมาใช้ใน
การคิ ด วางแผน ผลิ ต ชิ9 น งานตัว อย่า งเพื#อ นํา งานไปเสนอขายงานให้ก บั ลู ก ค้า และ
เรี ยนรู ้กระบวนการขายงานโฆษณา นอกเหนื อจากรายงานคือ การเป็ นผูช้ ่วยในด้าน
ต่างๆ ทั9งติ ดต่อประสานงานกับลูกค้า หาข้อมูลแบรนด์โฆษณาต่างๆ เช่ น แบรนด์
สิ น ค้า ต่ า งๆ,แบรนด์เ ครื# อ งสํา อาง เป็ นต้น เพื# อ ติ ด ต่ อ ลงโฆษณาในนิ ต ยสาร MiX
รวมถึงการรวบรวมข้อมูลเพื#อลงในคอลัมน์ Grooming
3.5 ชื$ อและตําแหน่ งงานของพนักงานทีป$ รึกษา
3.5.1 ชื#อ คุณนฤพร อินทรา
3.5.2 ตําแหน่งงานของพนักงานที#ปรึ กษา
เลขาบรรณาธิการบริ หาร ( Executive Secretary )
3.6 ระยะเวลาทีป$ ฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดําเนินงาน ตั9งแต่วนั ที# 15 พฤษภาคม 2560 – 25 สิ งหาคม 2560
(รวม 15 สัปดาห์)
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิงานสหกิจ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น.
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3.7 ขั8นตอนและวิธีการดําเนินงาน
ระยะเวลา

รายละเอียดการปฏิบตั ิงานสหกิจ

สัปดาห์ที# 1

-อ่าน MiX MAGAZINE 3 เล่มล่าสุ ด
-หาแบรนด์ประเภทครี มสําหรับผูช้ าย
-เลือกคอลัมน์ที#ชอบและลองศึกษาในคอลัมน์น9 นั ๆ

สัปดาห์ที# 2

-ติดต่อแบรนด์ Eveandboy
-ติดต่อแบรนด์ Kiehl’s
-ติดต่อแบรนด์ L'OREAL
-ติดต่อแบรนด์ Sulwhasoo

สัปดาห์ที# 3

-ติดต่อแบรนด์ BEAUTRIUM
-ส่ งจดหมายขอความอนุเคราะห์ขอยืมสิ นค้าในการถ่ายคอลัมน์
ส่ งจดหมายขอความอนุเคราะห์ขอยืมสิ นค้าในการถ่ายคอลัมน์
ส่ งจดหมายขอความอนุเคราะห์ขอยืมสิ นค้าในการถ่ายคอลัมน์

สัปดาห์ที# 4

-คุยงาน
-ติดต่อลูกค้า
-ติดต่อลูกค้า
-คุยงาน
-คุยงาน

สัปดาห์ที# 5

-ส่ งโปรไฟล์ MiX ให้กบั แบรนด์ครี มเพื#อสร้างConnection
-ส่ งโปรไฟล์ MiX ให้กบั แบรนด์ครี มเพื#อสร้างConnection
-ส่ งโปรไฟล์ MiX ให้กบั แบรนด์ครี มเพื#อสร้างConnection
-ส่ งโปรไฟล์ MiX ให้กบั แบรนด์ครี มเพื#อสร้างConnection

สัปดาห์ที# 6

-ออกงานประชาสัมพันธ์ เพื#อนํากับมาเขียนข่าวในคอลัมน์ Society
-ออกกองถ่าย Cover
-ทํางานตามที#ได้รับมอบหมาย
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สัปดาห์ที# 7

-ไปยืมสิ นค้าที# Central World เพื#อมาถ่าย Grooming
-ไปยืมสิ นค้าที#สาทร เพื#อมาถ่าย Grooming
-ไปยืมสิ นค้าที#บริ ษทั JIB เพื#อมาถ่าย Grooming
-ไปยืมสิ นค้าที#บริ ษทั Smoot Eเพื#อมาถ่าย Grooming

สัปดาห์ที# 8

-ไปยืมสิ นค้าที#บริ ษทั NIVIAเพื#อมาถ่าย Grooming
-ไปยืมสิ นค้าที#บริ ษทั SHISEIDOเพื#อมาถ่าย Grooming
-ไปยืมสิ นค้าที#บริ ษทั Sisleyเพื#อมาถ่าย Grooming
-ไปยืมสิ นค้าที#บริ ษทั CLINIQUEเพื#อมาถ่าย Grooming

สัปดาห์ที# 9

-ไปคืนสิ นค้าที#ทุกแบรนด์ที#ยมื มาถ่ายคอลัมน์
-ไปคืนสิ นค้าที#ทุกแบรนด์ที#ยมื มาถ่ายคอลัมน์
-ไปคืนสิ นค้าที#ทุกแบรนด์ที#ยมื มาถ่ายคอลัมน์
-ไปคืนสิ นค้าที#ทุกแบรนด์ที#ยมื มาถ่ายคอลัมน์

สัปดาห์ที# 10

-พิมพ์คอลัมน์ Sex Tips
-พิมพ์คอลัมน์ Sex Tips
-พิมพ์คอลัมน์ Sex Tips
-ทํางานตามที#ได้รับมองหมาย

สัปดาห์ที# 11

-ทํางานตามที#ได้รับมองหมาย
-ทํารายงาน
-ทํางานตามที#ได้รับมองหมาย
-แพ็คหนังสื อประจําเดือนสิ งหาคม

สัปดาห์ที# 12

-ทํางานตามที#ได้รับมอบหมาย
-แพ็คหนังสื อส่ งร้านกาแฟ
-ทํารายงาน + ทํางานตามที#ได้รับมอบหมาย
-ทํารายงาน
-แยกประเภทโฆษณาในคอลัมน์
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สัปดาห์ที# 13

-ทํารายงาน + ทํางานตามที#ได้รับมอบหมาย
-ทํารายงาน + ทํางานตามที#ได้รับมอบหมาย
-ไปออกกองถ่ายเซต Metroman
-แยกประเภทโฆษณาในคอลัมน์
-ทํางานตามที#ได้รับมอบหมาย

สัปดาห์ที# 14

-ทําสต๊อกรายชื#อคอลัมน์ท9 งั หมดในนิตยสาร
-ทําสต๊อกรายชื#อคอลัมน์ท9 งั หมดในนิตยสาร
-ทําสต๊อกรายชื#อคอลัมน์ท9 งั หมดในนิตยสาร

สัปดาห์ที# 15

-ทําสต๊อกรายชื#อคอลัมน์ท9 งั หมดในนิตยสาร
-ทําสต๊อกรายชื#อคอลัมน์ท9 งั หมดในนิตยสาร
-ทํารายงาน + ทํางานตามที#ได้รับมอบหมาย

3.8 อุปกรณ์ และเครื$ องมือทีใ$ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ดแวร์
- Notebook Samsung จํานวน

1

เครื# อง

- โทรศัพท์ จํานวน

1

เครื# อง

- เครื# องถ่ายเอกสารที#สามารถปริ9 นและสแกนได้

1

เครื# อง

3.8.2 อุปกรณ์ดา้ นซอฟแวร์
- โปรแกรม Microsoft Word
- โปรแกรม Microsoft Excel
- โปรแกรมMicrosoft Point
- โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

