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: การปฏิบตั ิงานในแผนกกองบรรณาธิ การของ บริ ษทั มิตรมายา จากัด
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: ภาษาอังกฤษสื่ อสารธุ รกิจ
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บทคัดย่ อ
บริ ษทั มิ ตรมายา จากัด ตั้งอยู่เลขที่ เลขที่ 366/35-36 ซอยเจริ ญนคร62 ถนนเจริ ญนคร แขวง
ดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ 10600 เป็ นบริ ษทั ที่ ดาเนิ นธุ รกิ จเป็ นผูผ้ ลิ ตและสร้ างสรรค์นิตยสาร
MIX Magazine นิ ตยสารไลฟ์ สไตล์สาหรับผูช้ ายในระหว่างการปฏิ บตั ิ งานตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม
2561 ถึ งวันที่ 31 กันยายน 2561 คณะผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายหน้าที่การปฏิ บตั ิงานในแผนกของกอง
บรรณาธิ การโดยมีหน้าที่สัมภาษณ์ นายแบบหรื อนางแบบชาวต่างชาติถอดเทปเสี ยงสัมภาษณ์ พิสูจน์
อักษรและแปลข่าวลงเว็บไซต์
จากการที่ได้ฝึกปฏิบตั ิงานในแผนกกองบรรณาธิ การ คณะผูจ้ ดั ทา จึงได้จดั ทาโครงงานเรื่ อง
“การปฏิบตั ิงานในแผนกกองบรรณาธิ การของ บริ ษทั มิตรมายา จากัด” ขึ้นโดยโครงงานแบ่งออกเป็ น 3
ส่ วนได้แก่
1. บทบาทหน้าที่ของแผนกในกองบรรณาธิการ
2. ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสัมภาษณ์นายแบบหรื อนางแบบชาวต่างชาติ
3. คาศัพท์และคาทับศัพท์ที่พบในการแปลข่าว
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเรี ยนรู ้บทบาทหน้าที่ของแผนกกองบรรณาธิ การ เพื่อให้นกั เขียนมีแนวทางใน
การใช้ประโยคภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์นายแบบหรื อนางแบบชาวต่างชาติและเพื่อเรี ยนรู ้คาศัพท์
ค าทับ ศัพ ท์ที่ พ บในการแปลข่ า ว คณะผู จ้ ดั ท าหวัง ว่า โครงงานนี้ จะช่ ว ยให้ บุ ค ลากรในบริ ษ ทั และ
นักศึกษาที่ฝึกปฏิบตั ิสหกิจศึกษาใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
คาสาคัญ : กองบรรณาธิการ / บทสัมภาษณ์ / คาทับศัพท์
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Abstract
Mitmaya Co., Ltd is located at 366 / 35-36 Soi Charoennakhon 62 Charoennakon Road, Dao
Khanong Sub-District, Thon Buri District, Bangkok 10600. It is a manufacturer and creative
magazine MIX Magazine lifestyle magazine for Men. The objectives of the project are to study the
roles of Department of Editorial Division and to develop a guideline vocabulary manual for the news
translation. During operative from 14 May 2018 to 31 September 2018, we worked in the editorial
department. We were assigned to interview Thai/foreign models, to transcribe audiotape interviews,
to proofreading and to translate news.
According to the above assigned tasks, we were interested in doing the project about
“Operational approach to Editorial of Mitmaya Co., Ltd” The project is divided into three
sections:
1. The roles of Department of Editorial Division
2. The English sentences are used to interview foreign models.
3. Vocabulary and Transliteration are found in the news translation.
I hope the project will help the staff in the company and other cooperative education students
to work more effectively.
Keywords: Editorial / Interview / Transliteration

Approved By
____________________

