บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 สถานที่ต้งั
ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั โมโนเทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
อาคารจัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ชั้น 16 เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี 11120
Tel: 0 2502 0700
Fax: 0 2100 8148

รู ปที่ 3.1 โลโก้บริ ษทั โมโนเทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
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ประวัติของบริษัท โมโนเทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โมโนเทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2545 โดยนายพิชญ์
โพธารามิก บริ ษทั โมโนเทคโนโลยี จากัด (มหาชน) หรื อ โมโนกรุ๊ ป (MONO GROUP) มุ่งเน้น
เป็ นผูน้ าด้านความบันเทิงแบบครบวงจร ผ่านเทคโนโลยี และสื่ อที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองทุก
ไลฟ์ สไตล์ในโลกดิจิทลั บริ หารงานภายใต้ค่านิยมหลักขององค์กร ประกอบด้วย การทางานเป็ นทีม
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ การเรี ยนรู ้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุพนั ธกิจที่บริ ษทั มุ่งเน้น

รู ปที่ 3.2 พันธกิจบริ ษทั โมโนเทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

รู ปที่ 3.3 นายพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ บริ ษทั โมโนเทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
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รู ปที่ 3.4 แผนที่ บริ ษทั โมโนเทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ในปี 2559 กลุ่มบริ ษทั โมโน ประกอบด้วย 12 บริ ษทั ได้แก่
บริ ษทั โมโนเทคโนโลยี จากัด (มหาชน) โดยเป็ นบริ ษทั แม่
บริ ษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จากัด
บริ ษทั โมโน ทราเวลา จากัด
บริ ษทั โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จากัด
บริ ษทั โมโน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จากัด
บริ ษทั โมโน ฟิ ล์ม จากัด
บริ ษทั โมโน ทาเล้นต์ สตูดิโอ จากัด
บริ ษทั โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จากัด
บริ ษทั โมโน บรอดคาซท์ จากัด
บริ ษทั โมโน โปรดักชัน่ จากัด
บริ ษทั โมโน เรดิโอ จากัด
บริ ษทั ที โมเมนต์ จากัด
แบ่งการประกอบธุรกิจออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
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1.

ธุรกิจสื่ อและการให้ บริการข้ อมูล
ผลิตภัณฑ์และบริ การของธุรกิจสื่ อและการให้บริ การข้อมูลแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่มย่อย ได้แก่

1.1

กลุ่มธุรกิจบริ การเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเว็บไซต์ (Mobile Internet Business)
กลุ่มข้อมูล (Mobile) ประเภทบริ การ
ข่าว (News)
ข่าวบันเทิงกอซซิ ป ข่าวทัว่ ไป ข่าวเศรษฐกิจ รายงานผล
กีฬา
สารสนเทศ
การพยากรณ์ ด วงชะตา ผลสลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาล
Information
ข้อมูลแหล่งที่พกั สถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลสาระน่ารู ้
เกม (Game)
เกมใบ้คา เกมถอดรหัสภาพ เกม Tab The Bird
อินเตอร์แอคทีฟทีวี
ส่ ง SMS ขึ้นบนหน้าจอทีวีแบบทันทีทนั ใด (Real Time)
Interactive TV
ร่ ว มกับสถานี โทรทัศน์กองทัพบกช่ อง 5, MCOT
โมเดิร์นไนน์ทีวี ช่อง Zaa Network
แฟนคลับ (Fan Club) การดาวน์โหลดคลิปวีดีโอ เพลง (Full Song) เพลงรอ
สาย (RBT) ของ Mono การดาวน์โหลด Music Fan Club
คลิปวีดีโอของ a ‘lure Fan Club

โดยมีรูปแบบบริ การ 5 ประเภท คือ บริ การ SMS, บริ การ IVR, บริ การ Ring Back Tone,
บริ การ Mobile Internet และ บริ การ Application
กลุ่มธุรกิจสื่ ออินเทอร์เน็ต (Internet)
มีรูปแบบบริ การ 2 ประเภท ได้แก่
1.2.1 บริ การ Online Video Portal ผ่านเว็บไซต์ www.MThai.com คอมมูนิต้ ีเว็บไซต์
และแหล่ ง รวบรวมวี ดี โ อขนาดใหญ่ ข องประเทศไทย โดยน าเสนอข้อ มู ล และสาระบัน เทิ ง
หลากหลายประเภท ทั้งข้อมูลที่ผใู ้ ช้บริ การเป็ นผูเ้ ผยแพร่ (User Generated Content) และข้อมูลที่
บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิต และเผยแพร่ (Content Provider) ครอบคลุมเนื้อหาในหมวดบันเทิง ผูห้ ญิง ผูช้ าย
ข่าว กีฬา ดนตรี ภาพยนตร์ พยากรณ์ดวงชะตา และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยผูบ้ ริ โภคสามารถรับชม
ได้ท้ งั ทางคอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ตทีวี แท็บเล็ต และสมาร์ ทโฟนที่รองรับการเชื่ อมต่อโครงข่าย
อินเทอร์ เน็ต และ/หรื อ โมบายอินเทอร์ เน็ต เพื่อมุ่งตอบสนองไลฟ์ สไตล์ และความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคที่นิยมค้นหาและรับข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น
1.2.2 บริ การ Online Hotel Booking ให้บริ การจองที่พกั แก่ลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ต่าง ๆ
ดังนี้ www.hotelthailand.com, www.hotelsthailand.com
1.2
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กลุ่มธุรกิจสื่ อสิ่ งพิมพ์ (Publishing)
โดยมีบริ การ Online Digital Book Store ผ่าน Mbookstore.com และเป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่าย
นิตยสารบันเทิงรายสัปดาห์ และรายเดือน ได้แก่
1.3.1 นิตยสารกอซซิปสตาร์ (Gossip Star) เป็ นนิตยสารบันเทิงแนวปาปารัซซี่ (Paparazzi)
ฉบับแรกในประเทศไทย วางจาหน่ายเป็ นรายสัปดาห์
1.3.2 นิตยสารแคนดี้ (Candy) เป็ นนิตยสารรายเดือนสาหรับวัยรุ่ น วัยเรี ยน ที่มีความสดใส
เข้าถึงความสนใจ และความต้องการของวัยรุ่ นที่จะเรี ยนรู ้ และแสวงหาสิ่ งใหม่ ๆ อยู่เสมอ โดย
นาเสนอสาระและความบันเทิงอย่างครบครัน สอดแทรกด้วยเนื้ อหาที่น่าสนใจทั้งในด้านคุณภาพ
สังคม แฟชัน่ ความงาม
1.3.3 นิตยสารอะลัวร์ (A ‘lure) เป็ นนิตยสารรายเดือน นาเสนอภาพเซ็กซี่แฟชัน่ จากสาว ๆ
อะลัวร์ (A ‘lure Girl) ซึ่ งเป็ นสาว ๆ ที่สวยและเซ็กซี่ แถวหน้าของเมืองไทย โดยเน้นการถ่ายทอด
ความสวยงาม ความสดใส น่ารัก หลายหลายสไตล์
1.3

1.4

กลุ่มธุรกิจสื่ อทีวี (TV)
ปัจจุบนั มีช่องรายการ 2 ช่องได้แก่ ช่อง Mono29 และ Mono Plus

1.4.1 ช่อง Mono 29 มีคอนเซ็ปต์ “ฟรี ทีวี ที่มีหนังดี ซีรียด์ งั มากที่สุดในประเทศไทย” ด้วย
การซื้ อลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์ ต่างประเทศจากสตูดิโอชื่อดังระดับโลก ไม่ว่าจะเป็ น Universal Studio,
Columbia, Pixar รวมถึงสหมงคลฟิ ล์ม เพื่อนาภาพยนตร์ระดับ Premium Blockbuster และSeries
ดังที่ได้รับความนิยมเข้ามาฉายทางช่อง Mono29 อีกทั้งยังมีรายการ The Choice รายการลิขสิ ทธิ์
ระดับโลกมาฉายทางช่อง Mono29 อีกด้วย
1.4.2 ช่อง Mono Plus ช่องที่นาภาพยนตร์ และซีรียร์ ะดับดีที่ไม่ใช่ Premium Blockbuster
เข้ามาฉายฟรี โดยสามารถรับชมได้ทางช่องหมายเลข 77
2.

ธุรกิจการให้ บริการด้ านบันเทิง (Entertainment Business)
แบ่งการให้บริ การออกเป็ น 2 กลุ่มธุรกิจได้แก่

กลุ่มธุรกิจเพลง
ศิลปิ นในค่ายโมโน มิวสิ ค แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ (Music)
2.1.1 กลุ่มศิลปิ นที่เน้นความสามารถในการแสดงระดับมาตรฐานสากล ประกอบด้วย
ศิลปิ นแนวเพลงแดนซ์ไตล์ทีป๊อป (T-Pop) ทั้งเกิร์ลกรุ๊ ปอย่าง G-Twenty และ Candy Mafia และ
2.1
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กลุ่มบอยแบนด์ อย่างวง “อีโว ไนท์” ทั้งนี้ในปี 2555 Candy Mafia ได้รับเลือกเป็ นตัวแทนศิลปิ น
ไทยไปรับรางวัลศิลปิ นกลุ่มมาแรงแห่ งปี (Kazz Award 2012) และร่ วมแสดงบนเวที “เอเชีย ซอง
เฟสติวลั 2012” (Asia Song Festival 2012) ที่ประเทศเกาหลี ซึ่งเป็ นมหกรรมคอนเสิ ร์ตที่ยงิ่ ใหญ่
ที่สุดของเอเชีย
2.1.2 กลุ่มศิลปิ นที่เน้นตลาดภายในประเทศ ประกอบด้วยศิลปิ นหลายแนว เช่ น แนว
เพลงฟังสบาย (Eazy Listening) อย่าง หนึ่ ง อภิวฒั น์ ที่มี Single ล่าสุ ดที่ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่าง
มากในอัลบั้มชุด “วิวาห์” และ พีท พีระที่มีบทเพลงโดนใจและติดอันดับต้นๆของการจัดอันดับ
เพลงเพราะในประเทศ
2.2 กลุ่มธุรกิจภาพยนตร์
โมโนฟิ ล์ม เป็ นบริ ษทั ที่ทางานเกี่ยวกับด้านการผลิตภาพยนตร์ ในประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี
พ.ศ.2547 เคยมีผลงานมาแล้วทั้งภาพยนตร์ ในแนวแอคชัน่ , แฟนตาซี , ผจญภัย, สยองขวัญ และ
ภาพยนตร์ โรแมนติก อีกทั้งยังผลิตผลงาน “ภาพยนตร์ซีรีย”์ ให้กบั คอบันเทิงทางบ้านอีกด้วย ทาง
โมโนฟิ ล์มเล็งเห็ นถึ งการผลิ ตภาพยนตร์ คุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของคนดู ที่
ต้องการเห็นภาพยนตร์คุณภาพ
โมโนฟิ ล์มเป็ นส่ วนหนึ่งของบริ ษทั ในกลุ่ม โมโนกรุ๊ ป ที่มีแนวทางในการสร้างสรรค์คงาน
ด้านธุรกิจบันเทิง ผนวกเข้ากับโลกในยุคดิจิทลั ดังนั้นเราจึงได้เริ่ มขยายธุรกิจไปที่ตลาดต่างประเทศ
เราจึงได้เห็นงานทางด้านการส่ งออกภาพยนตร์คุณภาพของบริ ษทั เรานาไปเสนอขายที่ เวทีต่างชาติ
อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนเลือกสรรภาพยนตร์ คุณภาพเยี่ยมจากต่างประเทศ เพื่อมาจัดฉายขั้นใน
ประเทศไทย เรามีความมุ่งมัน่ ฝังอยูใ่ นอุดมคติที่จะสรรค์สร้างงานภาพยนตร์ คุณภาพชั้นเยี่ยม และ
คัดเลือกภาพยนตร์ ดีเด่น เพื่อให้คอหนังคนไทยได้รับชม โดยเพียงแค่หวังว่าจะเป็ นผูน้ าพามาซึ่ ง
ความตื่นเต้นและความแปลกใหม่ให้กบั วงการภาพยนตร์ไทย
ค่ านิยมหลัก (Core Value)
กลุ่มบริ ษทั โมโนเชื่อ และมุ่งมัน่ ที่จะสร้าง Content ที่มีคุณค่าให้กบั ลูกค้า ทั้งนี้ Content ที่ดี
จะเกิดขึ้นได้ตอ้ งเริ่ มต้นที่บุคลากร ซึ่งจะต้องยึดถือค่านิยมหลักในการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน อันได้แก่
1. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
มีความคิดสร้ างสรรค์ที่ทนั สมัย (Modern) อาจะเป็ นความคิดใหม่ หรื ออาจเกิ ดจากการ
ปรั บปรุ งต่อยอดสิ่ งที่มีอยู่เดิ มให้ดียิ่งขึ้น ต้องเป็ นความคิดที่เป็ นผลดี (Positive) ต่องาน และต่อ
บริ ษทั และสามารถนามาปรับใช้ (Practical) หรื อต่อยอดให้งานมีคุณค่าสูงสุ ด ทั้งต่อองค์กร และต่อ
ลูกค้า
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2. การทางานเป็ นทีม (Teamwork)
ทางานร่ วมกันเป็ นทีมได้อย่างแข็งแกร่ ง ทั้งในสายงานเดียวกัน และข้ามสายงาน มีน้ าใจ
(Spirit) ที่จะช่วยเหลือผูอ้ ื่น อีกทั้งยินดีที่จะรวมพลัง (Synergy) ของตนเข้ากับทีม เพื่อที่จะทางานให้
สาเร็ จ (Success) ตามเป้ าหมาย
3. การใฝ่ เรี ยนรู ้ (Learning)
กระตือรื อร้ น (Energetic) ที่จะเรี ยนรู ้ ในสิ่ งต่าง ๆ รอบตัว มุ่งมัน่ ที่จะเรี ยนรู ้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่ อง (Continuous) รวมไปถึง มีใจรักที่จะแบ่งปั น (Sharing) ความรู ้ให้กบั คนอื่น
และให้กบั องค์กร

Creativity
- Modern
- Positive
- Pracitcal

Teamwork
- Spirit
- Synergy
- Success

Learning
- Energetic
- Continuous
- Sharing

รู ปที่ 3.5 ค่านิยมหลักของบริ ษทั โมโนเทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ ให้ บริการหลักขององค์ กร
ผลิ ต สื่ อ ที่ ใ ห้ ค วามบัน เทิ ง ในรู ปแบบต่ า งๆ อาทิ สื่ อ ออนไลน์ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ รวมถึ ง
สถานีโทรทัศน์ และสถานีวิทยุ
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รู ปที่ 3.6 Logo MThai.com

รู ปที่ 3.7 Logo ช่องโทรทัศน์ MONO29

รู ปที่ 3.8 Logo Campus-Star.com
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รู ปที่ 3.9 Logo สถานีวิทยุ Mono Fresh 91.5

รู ปที่ 3.10 Logo Mono Maxx เว็บไซต์ชมภาพยนตร์ออนไลน์
3.3 รูปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานองค์ กร
1) นายพิชญ์ โพธารามิก
ตาแหน่ง
2) นายสุ ธี จันทร์แต่งผล ตาแหน่ง

ประธานบริ ษทั
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ

3.4 ตาแหน่ งงานและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
นักศึกษาสหกิจปฏิบตั ิงานเป็ นฝ่ ายการตลาดออนไลน์
ชื่อ : นายพงษ์ธร จันท์กะพ้อ
รหัสนักศึกษา : 5704600118
คณะ : นิเทศศาสตร์ ภาควิชาการโฆษณา
ลักษณะงานที่ได้ รับมอบหมาย
ดูแล Social media ของ MThai คัดเลือกเนื้อหามานาเสนอ
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3.5 ชื่อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
นายสุ ธี จันทร์แต่งผล ตาแหน่ง

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ

3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
3.6.1 ระยะเวลา 16 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 – 25 สิ งหาคม 2560 (รวม
15 สัปดาห์)
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09:00 น. – 18:00 น.
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ทาการคัดเลือกคอนเทนท์จากสื่ อต่างๆในองค์กรมานาเสนอ โดยก่อนการนาเสนอนั้นต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และเรี ยบเรี ยงหัวข้อใหม่เพื่อให้เกิดการจูงใจผูบ้ ริ โภค จากนั้นจึง
เลือกช่วงเวลาในการเผยแพร่ ของแต่ละคอนเทนท์ให้เหมาะสม นอกจากนั้นยังได้ร่วมงานกับกราฟิ ก
ในการคิด เรี ยบเรี ยงข้อมูล ก่อนบรี ฟให้ทางกราฟิ กผลิต Infographic ขึ้นมา หรื อผลิตคลิปวีดีโอสั้น
ที่เนื้อหาเป็ นการสรุ ปสิ่ งที่น่าสนใจในเวลา 1:30 นาที
3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
เครื่ องมือด้านซอฟต์แวร์
โปรแกรม Hootsuite
โปรแกรม Feedly

