บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 บริษัท เมโทร ปาร์ ติเกิล จากัด (Metro Particle Co., Ltd.)
ที่ต้ งั : เลขที่ 74 หมู่ 2 ถนน รัตนาธิเบศร์ 1
ตาบล บางกระสอ อาเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2968-0800 เว็บไซต์ : www.metroply.com

รู ปที่ 3.1 แผนที่บริ ษทั เมโทร ปาร์ ติเกิล จากัด
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3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั เมโทรปาร์ ติเกิล จากัด เป็ นหนึ่งในผูน้ าในอุตสาหกรรมบนแผงไม้ที่ ผลิตในประเทศ
ไทยด้วยเครื่ องจักรที่มีมาตรฐานและเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับ โลก บริ ษทั เมโทรปาร์ ติเกิ ล
จากัด มี ความกว้างขวางในเรื่ องการผลิ ตเพื่อตอบสนองกับ ความต้องการของลู กค้าที่ แตกต่างกัน
รวมถึงผูผ้ ลิต, ผูแ้ ทนจาหน่ายหรื อผูใ้ ช้
บริ ษทั เมโทรปาร์ ติเกิ ล จากัด มี ความมุ่งมัน่ อย่างแท้จริ งที่ จะพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง บริ ษทั
มุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้มีคุณภาพที่สูงยิ่งขึ้นและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม สะท้อน
ให้ เห็ น ถึ งความรั บ ผิดชอบของเราต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้อม บริ ษ ทั เมโทรปาร์ ติเกิ ล จากัด เป็ น
บริ ษทั แรกในประเทศไทยที่จดั การธุ รกิ จโดยผ่านมาตรฐานสากลของการจัดการป่ าไม้และได้รับ
การรับรองเป็ นห่วงโซ่ของการดูแลป่ าไม้
ด้ านการรับรองของบริษัท
- ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO 9001-2000 ในปี 2008
- ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO 9002 จาก องค์การระหว่างประเทศ
- โครงการฉลากเขียว ( GREEN LABEL : THAILAND )

รู ปที่ 3.2 มาตรฐานด้านการรับรองของบริ ษทั
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ด้ านผลิตภัณฑ์
ไม้ปาร์ ติเกิ ล เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับโลก เรามี ทีมงานที่ มีประสบการณ์ ดา้ นการ
ผลิ ตและเทคโนโลยี จานวนมาก จึงท าให้ ผ ลิ ตภัณ ฑ์ ไม้ป าร์ ติ เกิ ล ของเรามี ค วามเพี ยงพอต่ อการ
ส่ งออก เนื่ องจากจานวนความต้องการของลูกค้ามีมากและเป็ นที่รู้จกั ในกลุ่มประเทศอาเซี ยน เอเชี ย
และยุโรป
ปัจจุบนั Particle Board ใช้กนั อย่างแพร่ หลาย เป็ นวัสดุหลัก สาหรับใช้ทาเฟอร์นิเจอร์
บ้าน , เฟอร์นิเจอร์สานักงาน, การติดตั้งผนัง กล่อง ลาโพง และอื่น ๆ
ทางบริ ษทั เราจึงมีให้บริ การในรู ปแบบ UF- E2 , UF- E1, E0 , MUF -E2 และ E1
( ทนความชื้น ) เกรดขนาดมาตรฐาน 1220mm x 1830mm (4 'x 6' )
1220mm x 2440mm (4 'x 8' )
1530mm x 2440mm ( 5'x8 ' )
1830mm x 2440mm (6 ' x 8 ' )
ความหนามาตรฐานมี

9mm
12mm
15mm
16mm
18mm
25mm
28 mm

รู ปที่ 3.3 ตัวอย่าง Particle Board

รู ปที่ 3.4 Particle Board
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

ตารางที่ 3.1 ตารางรู ปแบบการจัดองค์การและการบริ หารงานขององค์กร
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
นายจิรวัฒน์ คุม้ ภัย ได้รับตาแหน่ง Logistic มีหน้าที่ทาเอกสารส่ งออก ได้รับมอบหมายทา
เอกสาร INVOICE PACKING LIST SHIPPING PARTICULAR แบบขอฟอร์ ม FORM D แบบ
ขอฟอร์ม FORM C/O แบบขอฟอร์ม FORM AI แบบขอฟอร์ม FORM AK
นายธนกฤต ศักดาไสวกุล ได้รับตาแหน่ ง Marketing มีหน้าที่ ผสานงานกับ Supplier จาก
ต่างประเทศ เพื่อทาการนาเข้าสิ นค้าและผสานงานกับฝ่ ายขายต่างประเทศเพื่อนาสิ นค้าไปเสนอขาย
กับลูกค้าต่างประเทศ และทาหน้าที่เกี่ยวกับการเช็ค stock ตัวอย่างสิ นค้าของทางบริ ษทั
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
1. คุณทวีพร โพธิ์ ไทย ตาแหน่ง พนักงาน Logistic แผนก ขายต่างประเทศ
2. คุณฉฎาปภา ดาราศรี ตาแหน่ง Product Specialist แผนก Marketing
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 2 กันยายน
พ.ศ. 2559
3.7 ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน
1. กาหนดหัวข้อโครงงาน
ทาการปรึ กษากันระหว่างพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึ กษาว่าจะกาหนดหัวข้อโครงงานอย่างไร
ให้เกิดประโยชน์กบั องค์กร
2. กาหนดระยะเวลาในการดาเนินงาน
ทาการกาหนดระยะเวลาในการทาโครงงาน และแบ่งเวลาในการทาโครงงานให้มีความ
เหมาะสม
3. เก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาข้อมูลของโครงงาน
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ทาการรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบตั ิงานและรวบรวมข้อมูลจากพี่เลี้ยงโดยการสัมภาษณ์
และจดบันทึกลงสมุด และการถ่ายรู ประบบขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4. จัดเตรี ยมเอกสารในการทาโครงงาน
ทาการรวบรวมสาเนาเอกสารที่มีความจาเป็ นต่อการทาโครงงานโดยการถ่ายรู ปหรื อสแกน
จากคอมพิวเตอร์ เพื่อนามาเป็ นข้อมูลในตัวโครงงาน
5. จัดทาโครงงาน
เริ่ มจัดทาโครงงานโดยใช้ความรู ้ที่ได้รับจากการปฏิบตั ิงานและใช้ขอ้ มูลและเอกสารต่างๆ
ที่รวบรวมมาเพื่อใช้ในการเขียนเป็ นรายงานวิธีการทาเอกสารส่ งออก

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

พฤษภาคม
2559

มิถุนายน
2559

กรกฎาคม
2559

1. กาหนดหัวข้อโครงงาน
2. กาหนดระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน
3. เก็บรวบรวมข้อมูลและ
ศึกษาข้อมูลของโครงงาน
4. จัดเตรี ยมเอกสารในการทา
โครงงาน
5. จัดทาโครงงาน
ตารางที่ 3.2 ตารางแสดงระยะเวลาในการดาเนินโครงงาน

สิ งหาคม
2559

