บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ : บริ ษทั มิตรมายา จากัด
ที่ต้ งั

: 366/35-36 ซอยเจริ ญนคร62 ถนนเจริ ญนคร แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี
กรุ งเทพฯ 10600

โทรศัพท์

: 02-460-1534-5

โทรสาร

: 02-460-1536

Website
E – mail

: www.mixmagazine.in.th
: mix@miaxmagazine.in.th

รู ปที่ 3.1 Logo และแผนที่บริ ษทั มิตรมายา จากัด

3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการ หลักขององค์ กร
ประวัติความเป็ นมาของบริษัท มิตรมายา จากัด
บริ ษทั มิตรมายา จากัดได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 เริ่ มจัดทาหนังสื อนิตยสารเล่มแรก คือMiX Magazineใน
เดือนธันวาคม 2549 ปั จจุบนั บริ หารงานโดย คุณชโลทร ศิวารัตน์ ดารงตาแหน่ง บรรณาธิการบริ หาร
และ บริ ษทั มิตรมายา จากัด เป็ นผูจ้ ดั ทานิ ตยสาร Mix นิตยสารวาไรตี้สาหรับสุ ภาพบุรุษ วางแผงทุก ต้น
เดือน โดยครอบคลุมทั้งในส่ วนของแฟชัน่ และเนื้ อหาหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ น กิน ดื่ม เที่ยว อัพเดท
เรื่ องราวต่างๆ ที่น่าสนใจในปั จจุบนั บทความสัมภาษณ์นกั ธุ รกิจที่ประสบความสาเร็ จ และศิลปิ น
แห่งชาติ ปูชณี ยบุคคลแห่งวงการศิลปะ โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก เพื่อให้ผอู ้ ่านได้อรรถรสในการ อ่านที่
ครบครัน โดยมีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใครในเรื่ องของเนื้อหา ที่รับรองได้วา่ มีท้ งั ความบันเทิง
ความรู ้ และเป็ นประโยชน์ในการดาเนินชีวติ ประจาวัน
ด้วยความมัน่ คงในการยืนหยัดที่จะเป็ นหนังสื อวาไรตี้ Life style ของสุ ภาพบุรุษ ที่มีความดูดีใน เรื่ อง
ของภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือ จึงทา ให้ปัจจุบนั MiX Magazineเป็ นนิตยสารที่ได้รับการ ยอมรับ
จากบุคคลหลากหลายกลุ่ม ไม่เฉพาะกลุ่มเป้ าหมายหลักที่เป็ นสุ ภาพบุรุษเท่านั้น คุณสุ ภาพสตรี ก็ ให้วาม
สนใจเช่นเดียวกันและด้วยปณิ ธานอันแรงกล้าที่บริ ษทั มิตรมายา จากัด ได้มีคือการมีจรรยาบรรณ ของ
สื่ อมวลชน ทาให้บริ ษทั มิตรมายา จากัด ได้รับการสนับสนุน จากผูอ้ ่าน กลุ่มลูกค้า รวมถึงบุคคล ต่างๆ
ที่ลงให้สัมภาษณ์ในนิตยสารด้วยดีเสมอมา ซึ่ งในส่ วนของเนื้อหาแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่
Section M : MEN INSPIRATION เต็มเปี่ ยมไปด้วยสาระเข้มข้นของคนทางาน ทั้งเคล็ดลับการทางาน
การเงิน กฎหมายที่เกี่ยวกับชี วติ ประจาวัน บทสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารระดับสู งและผูบ้ ริ หารรุ่ นใหม่การ
เดินทางของเขากว่าจะถึงวันที่ประสบความสาเร็ จ เพื่อเป็ นแรงบันดาลใจหรื อข้อคิด ให้กบั ผูอ้ ่าน รวมไป
ถึงเรื่ องราวของศิลปะกับ บทสัมภาษณ์ศิลปิ นแห่งชาติพร้อมด้วยเซ็ตแฟชัน่ จากดารา ชื่อดังที่พร้อมจะ
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาขึ้นปก พร้อมด้วยแฟชัน่ ของคุณผูช้ ายที่ถ่ายทอดผ่านนายแบบ ในคอลัมน์
Metro man
Section I : INTELLIGENCE ผูอ้ ่านคลายจากการทางาน มาสู่ การเลือกใช้ชีวติ อย่างชาญฉลาดผ่านดนตรี
ภาพยนตร์ หนังสื อ และสื่ อใหม่อพั เดทข่าวสารรอบตัว พร้อมเรื่ องราวต่างๆ ที่จะทาให้คุณไม่ตกเทรนด์
อิ่มสมองแล้วเรายัง มีที่กินที่เที่ยวยามค่า คืนมาเสิ ร์ฟให้คุณ รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวไว้สาหรับ

วันหยุด เพื่อให้คุณได้ไป ชาร์ จแบตกลับมาสู ้กบั งานใหม่และสกู๊ป หลักประจาเล่มที่เป็ น ธี มของแต่ละ
ฉบับ ปิ ดท้ายด้วยภาพแฟชัน่ ในสไตล์น่ารักๆ ที่จะทา ให้หวั ใจคุณสดชื่นได้ตลอดทั้งเดือน
Section X : XCITE คือการเติมเต็มชี วติ ของคุณด้วยความเร้าใจที่รับรองว่า ถูกใจผูช้ ายเช่นคุณ ตั้งแต่
เรื่ องราวของ กีฬา รถยนต์ รวมทั้งเรื่ องราวดีๆ ที่จะช่วยเติมชีวติ รักของคุณใหม่รสชาติ หรื อจะเป็ น
เรื่ องราวน่าตื่นเต้น หวาดเสี ยวหรื อสนุกๆ พร้อมภาพแฟชัน่ สาวสวยในคอนเซปต์ต่างๆให้ติดตามใน
คอลัมน์ Glamour
ประเภทของนิตยสาร : วาไรตี้บนั เทิงสาหรับสุ ภาพบุรุษ
ขนาด : 9.25 x 11.75 นิ้ว
กระดาษ : กระดาษอาร์ ตสี่ สีและกระดาษปอนด์ 1 ยก
กาหนดวางแผง : ทุกวันจันทร์ แรกของเดือน
จานวนหน้า : 204 หน้า (รวมปก)
บริ ษทั มิตรมายา จากัด มีธุรกิจหลักคือ เป็ นผูจ้ ดั ทา MiX Magazine นิตยสารวาไรตี้สาหรับสุ ภาพบุรุษ
โดยครอบคลุมทั้ง ในส่ วนของแฟชัน่ และเนื้อหาหลากหลายไม่วา่ จะเป็ น กิน ดื่ม เที่ยวอัพเดทเรื่ องราว
ต่างๆ การสร้างแรงบันดาลใจ ธุ รกิจ และศิลปะวัฒนธรรมต่างๆที่น่าสนใจใน ปั จจุบนั และเป็ นช่องทาง
ในการโฆษณาสิ นค้าและบริ การ
ธุ รกิจอื่นๆในเครื อบริ ษทั มิตรมายา จากัด
- ผลิตภัณฑ์บารุ งผมและหนังศีรษะ MERIGIN
- เว็บไซด์ Mixmaya.com
- Facebook : Mix Magazine
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รู ปที่ 3.2ตัวอย่าง MiX Magazine

3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

EXECUTIVE EDITOR
GENERAL MANAGER
ชโลทร ศิวารัตน์

PHOTOGRAPHER

MARKETNG COMMUNICATIONS
MANAGER

ACCOUNTANT/HUMAN
RESOURCE

PRODUCER

ภรณ์สรัญ สร้ อยทอง

นิธิศ ไตรพิพิธสิริวฒ
ั น์

วรรณรัตน์ กลิน่ อุทยั

อานนท์ ทิพวรรณ์

SENIOR GRAPHIC DESIGNER

ณัฐชานันท์ โชติพนั ธุ์

PUBLIC RELATIONS

SUBSCIPTION OFFICER

CREATIVE DESIGNER

อชิรเวชชย์ สุพรรณเภสัช

ธวัชชัย มัน่ บุญมานะ

สัจจพล รุ่งวิจิตรสิน

ปิ ยวรรณ กาญจนา

พิชญ์ณัชชา รักมัน่

ภากร ภู่ประดิษฐ์

พัศพงศ์ พีรจิรารัตน์

GRAPHIC DESIGNER

STYLIST

MARKETING COMMUNICATIONS
OFFICER

GRAPHIC DESIGNER

ฤกษ์ ดี เสนาะดนตรี

อภิชาติ อักษรศรี

อาธิตา ปริ ยทิฆมั พร

อภิรัฐ แย้ มแสงสังข์

ยุทธพิชยั หอมเจริ ญนิช

อัจริ นทร์ ดวงแจ่มใส

MUSIC & VIDEO EDITOR

จิรายุทธ จันทรศรี

พงศกร จันทรัตนาสกุล

MESSENGER

ณัฐพงษ์ นาคราช

EDITOR

ART DIRECTOR

พรเลิศ เลิศหิรัญรัตร

ธนรัตน์ มุทาพร

EDITORIAL

ภัทรนิธิ์ สุภาษร

สมประสงค์ เวียงอินทร์

รู ปที่ 3.3 แผนผังองค์กรของบริ ษทั มิตรมายา จากัด

3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย

1. นางสาว ชั ญญานุช ชุ ติมากรกุล – นักศึกษาฝึ กงานกองบรรณาธิการ
ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา กองบรรณาธิ การ บริ ษทั มิตรมายา จากัด
ตาแหน่ งและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
-ออกสัมภาษณ์คอลัมน์ต่างๆ
-ออกกองสัมภาษณ์นางแบบชาวต่างชาติ คอลัมน์ Glamour
-ถอดเทปเสี ยงสัมภาษณ์และแปลสัมภาษณ์คอลัมน์ต่างๆของMix magazine ตามที่ได้รับมอบหมาย
-เขียนบทความลงนิตยสาร
-ตรวจสอบความถูกต้อง เกี่ยวกับไวยกรณ์ภาษาอังกฤษของข้อความในนิ ตยสารก่อนตีพิมพ์
-เขียนข่าวสารต่างๆลงในเว็บไซต์ Mixmaya.com
-ออกอีเว้นงานต่างๆในฐานะสื่ อเพื่อทาข่าว
-ช่วยงานเบื้องหลังรายการของบริ ษทั

2. นางสาว อภิรดี รัตวงษ์ – นักศึกษาฝึ กงานกองบรรณาธิการ
ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา กองบรรณาธิ การ บริ ษทั มิตรมายา จากัด
ตาแหน่ งและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
-ออกสัมภาษณ์คอลัมน์ต่างๆ
-ออกกองสัมภาษณ์นางแบบชาวต่างชาติ คอลัมน์ Metro man
-ถอดเทปเสี ยงสัมภาษณ์และแปลสัมภาษณ์คอลัมน์ต่างๆของMix magazine ตามที่ได้รับมอบหมาย
-เขียนบทความลงนิตยสาร
-ตรวจสอบความถูกต้อง เกี่ยวกับไวยกรณ์ภาษาอังกฤษของข้อความในนิ ตยสารก่อนตีพิมพ์
-เขียนข่าวสารต่างๆลงในเว็บไซต์ Mixmaya.com
-ออกอีเว้นงานต่างๆในฐานะสื่ อเพื่อทาข่าว
-ช่วยงานเบื้องหลังรายการของบริ ษทั

3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา

ชื่ อพนักงานทีป่ รึกษา : คุณฤกษ์ดี เสนาะดนตรี
ตาแหน่ ง : กองบรรณาธิ การ (Editorial)
แผนก : บรรณาธิการ

ชื่ อพนักงานทีป่ รึกษา : คุณภัทรนิธ์ ิ สุ ภาษร
ตาแหน่ ง : กองบรรณาธิการ (Editorial)
แผนก : บรรณาธิการ

3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
เริ่ มปฏิบตั ิงานกับบริ ษทั มิตรมายาจากัด ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2561
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1

กาหนดหัวข้อโครงงาน

3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.5
3.7.6
3.7.7
3.7.8

ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของแผนกในกองบรรณาธิ การ
รวบรวมบทสนทนาที่ใช้ในการสัมภาษณ์
รวบรวมคาศัพท์ต่างๆจากการแปลข่าว
พนักงานที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในโครงงาน
นาข้อมูลมาเรี ยบเรี ยงเป็ นรู ปเล่มโครงงาน
นาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจสอบและแก้ไขต่อไป
ส่ งโครงงานรู ปเล่มและนาเสนอโครงงาน

3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.8.1 ฮาร์ดแวร์
เครื่ องคอมพิวเตอร์
เครื่ องRECORDเสี ยง
3.8.2 ซอฟต์แวร์
โปรแกรม Microsoft Word
โปรแกรม Listen N Write
เว็บไซด์ 123RF.Com
3.8.3 อุปกรณ์เครื่ องเขียน

