บทที่ 3
รายละเอียดการปฎิบัตงิ าน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ

:

3.2.1 ที่ต้ งั สถานประกอบการ

:

บริ ษทั มิตรมายา จํากัด
Mitmaya Co.,Ltd
366/35-36 ซอยเจริ ญนคร 62 ถนนเจริ ญนคร
แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 0-2460-1534-5
โทรสาร 0-2460-1536
เว็บไซต์ http://www.mixmagazine.in.th

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั มิตรมายา จํากัด

รู ปที่ 3.2 แผนที่บริ ษทั มิตรมายา จํากัด
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รู ปที่ 3.3 บริ ษทั ที่ปฏิบตั ิงานหสกิจศึกษา บริ ษทั มิตรมายา จํากัด
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั มิตรมายา จํากัดได้เริ่ มก่อตั้งขึ้นในปี 2549 เริ่ มจัดทําหนังสื อนิ ตยสารเล่มแรก คือ
MIX MAGAZINE ในเดื อ นธัน วาคม 2549 ปั จ จุ บนั บริ ห ารงานโดย คุ ณชโลทร ศิ ว ารั ตน์ ดํารง
ตําแหน่งบรรณาธิการบริ หาร และผูจ้ ดั การทัว่ ไป
บริ ษทั มิตรมายา จํากัด เป็ นผูจ้ ดั ทํานิ ตยสาร MIX นิ ตยสารวาไรตี้สําหรับสุ ภาพบุรุษ วาง
แผงทุกต้นเดือน โดยครอบคลุมทั้งในส่ วนของแฟชัน่ และเนื้ อหาหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ น กิน ดื่ม
เที่ยว อัพเดทเรื่ องราวต่างๆ ที่น่าสนใจในปั จจุบนั บทความสัมภาษณ์นกั ธุรกิจที่ประสบความสําเร็ จ
และศิลปิ นแห่ งชาติ ปูชณี ยบุคคลแห่ งวงการศิลปะ ทั้งนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก เพื่อให้ผูอ้ ่านได้
อรรถรสในการอ่านที่ครบครัน โดยมีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใครในเรื่ องของเนื้อหา ที่รับรองได้
ว่ามีท้ งั ความบันเทิง ความรู ้ และเป็ นประโยชน์ในการดําเนินชีวิตประจําวัน
ด้วยความมัน่ คงในการยืนหยัดที่จะเป็ นหนังสื อวาไรตี้ ไลฟ์ สไตล์ของสุ ภาพบุรุษ ที่มีความ
ดูดีในเรื่ องของภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือ จึงทําให้ปัจจุบนั MIX MAGAZINE เป็ นนิ ตยสารที่
ได้รับการยอมรับจากบุคคลหลากหลายกลุ่ม ไม่เฉพาะกลุ่มเป้ าหมายหลักที่เป็ นสุ ภาพบุรุษเท่านั้น
คุณสุ ภาพสตรี กใ็ ห้ความสนใจเช่นเดียวกัน
และด้ว ยปณิ ธ านอัน แรงกล้า ที่ บ ริ ษัท มิ ต รมายา จํา กัด มี คื อ การมี จ รรยาบรรณของ
สื่ อมวลชน ทําให้บริ ษทั มิตรมายา จํากัด ได้รับการสนับสนุ น จากผูอ้ ่าน กลุ่มลูกค้า รวมถึงบุคคล
ต่างๆ ที่ลงให้สัมภาษณ์ในนิตยสารด้วยดีเสมอมา กับยอด Circulation ถึง 200,000 ในปั จจุบนั ซึ่งใน
ส่ วนของเนื้อหา แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่
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Section M : MEN@WORK
เต็มเปี่ ยมไปด้วยสาระเข้มข้นของคนทํางาน ทั้งเคล็ดลับการทํางาน การเงิ น กฎหมายที่
เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน บทสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารระดับสู งและผูบ้ ริ หารรุ่ นใหม่ เพื่อเป็ นแรงบันดาลใจ
หรื อข้อคิดให้กบั ผูอ้ ่าน รวมไปถึงเรื่ องราวของศิลปะกับบทสัมภาษณ์ศิลปิ นแห่งชาติ พร้อมด้วยเซ็ต
แฟชัน่ จากดาราชื่อดังที่พร้อมจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาขึ้นปก
Section I : INTELLIGENCE
ผ่อนคลายจากการทํางาน มาสู่ การเลื อ กใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดผ่าน ดนตรี / ภาพยนตร์
หนังสื อและสื่ อใหม่ อัพเดทข่าวสารรอบตัว พร้อมเรื่ องราวต่างๆ ที่จะทําให้คุณไม่ตกเทรนด์ อิ่ม
สมองแล้ว เรายังมี ที่กิ น ที่ เ ที่ ย วยามคํ่าคื น มาเสิ ร์ฟ ให้คุณ รวมไปถึ งสถานที่ ท่อ งเที่ ย วไว้สํา หรั บ
วันหยุดเพื่อให้คุณได้ไปชาร์ จแบตกลับมาสู ้กบั งานใหม่ และสกู๊ปหลักประจําเล่มที่เป็ นธี มของแต่
ละฉบับ ปิ ดท้ายด้วยภาพแฟชัน่ ในสไตล์น่ารักๆ ที่จะทําให้หวั ใจคุณสดชื่นได้ตลอดทั้งเดือน
Section X : XCITE
เติมเต็มชีวิตของคุณด้วยขบวนความเร้าใจที่รับรองว่าถูกใจผูช้ ายเช่นคุณ ตั้งแต่ กีฬา รถยนต์
รวมทั้งเรื่ องราวดีๆ ที่จะช่วยเติมชีวิตรักของคุณให้มีรสชาติ หรื อจะเป็ นเรื่ องราวสนุกๆ เกี่ยวกับกีฬา
พร้อมภาพแฟชัน่ ในสไตล์เซ็กซี่ และผูช้ ายดูดีอย่าง Metro Man
นอกเหนื อจากนิ ตยสาร MIX แล้วบริ ษทั มิตรมายา จํากัด ยังจัดทํา Pocket Book โดยที่ผา่ น
มามี หนังสื อ “ใครว่าประสบการณ์หาซื้ อไม่ได้” “อะไรกันเนี่ ยะ?” และ “ความภักดีแห่ งศรัทธา”
โดยอนาคตยังมีแพลนที่จะออกหนังสื อ Pocket Book เล่มต่อๆ ไป

รู ปที่ 3.4 ตัวอย่าง MIX MAGAZINE
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3.3 รูปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารขององค์ กร
บริษัท มิตรมายา จํากัด
คุณชโลทร ศิวารัตน์
บรรณาธิการบริ หาร
คุณนิธิศ ไตรพิพิธสิ ริวตั น์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการสื่ อสารการตลาด
คุณอภิรัฐ แย้มแสงสังข์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการสื่ อสารตลาด
(Marketing Online)
นาย เมธาสิ ทธิ์ มาแขก
นักศึกษาสหกิจศึกษา
รู ปที่ 3.5 แผนภูมิการจัดองค์กรและการบริ หารงานบริ ษทั มิตรมายา จํากัด
3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตําแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
 นาย เมธาสิ ท ธิ์ มาแขก ตํา แหน่ ง ผู ช้ ่ ว ยฝ่ ายสื่ อ สารการตลาด (Marketing
Online)
3.4.2 ลัก ษณะงานที่ นั ก ศึ ก ษาได้รั บ มอบหมายดํา เนิ น โครงงานได้รั บ มอบหมายงาน
นอกเหนื อจากโครงงาน คือ ทําหน้าที่ เป็ นผูช้ ่ วยพี่เลี้ ยงในการออกไปหาข้อมู ลในการเขียนข่าว
กิ จกรรมตามงาน Event งานแถลงข่าวต่างๆ ที่ จดั ขึ้น ทําหน้าที่ ในการทํา infographic ต่างๆ ที่ จะ
นํามาใช้ในคอลัมน์ภายในเล่ม รวมถึงการทําหน้าที่เพื่อศึกษาการทํางานของกราฟฟิ กแบบมืออาชีพ
ในการทํา infographic เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านการทํากราฟฟิ กเพื่องานโฆษณาให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
3.5 ชื่ อและตําแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 ชื่อ-สกุลพนักงานที่ปรึ กษา คุณอภิรัฐ แย้มแสงสังข์
3.5.2 ตําแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายการสื่ อสารตลาด (Marketing Online)
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รู ปที่ 3.5 พนักงานที่ปรึ กษา
คุณอภิรัฐ แย้มแสงสังข์ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการสื่ อสารตลาด (Marketing Online)
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฎิบัติงาน
3.6.1 ระยะเวลาในการดําเนินงาน วันที่ 16 พฤษภาคม 2560-18 สิ งหาคม 2560
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 น.-18.00 น.
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
พ.ค.60
มิ.ย.60
ก.ค.60
รวบรวมข้อมูลและความ

ส.ค.60

X X

ต้องการสถานประกอบการ
ค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้น

X X

สําหรับการจัดทํารายงาน
เสนอโครงร่ างการทํางานแก่

X X

พนักงานที่ปรึ กษา
การดําเนินการตามแผนงาน
ผลิตสื่ อโฆษณาเพื่อลงในเพจ

X X
X x

x

FaceBook
การประเมินผลการผลิตสื่ อ

X

โฆษณา
เสนอโครงเล่มรายงานให้
อาจารย์ที่ปรึ กษา

X X

x x x x

x x x
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จัดทําโครงเล่มรายงาน

X X X X

นําเสนอเล่มรายงาน

X X X X

ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงระยะเวลาและการพัฒนาการของตัวโครงงานสหกิจศึกษา
3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ ด้านฮาร์ ดแวร์
เครื่ องคอมพิวเตอร์ จํานวน
3.8.2 ซอฟต์ แวร์
โปรแกรม Adobe Photoshop
โปรแกรม Adobe

1

เครื่ อง

