บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและสถานทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั กระจกไทยอาซาฮี จากัด (มหาชน)
AGC Flat Glass (Thailand)
สานักงานใหญ่ โรงงานสมุทรปราการ
200 หมู่ 1 ถ. สุ ข สวัส ดิ์ ต. ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุ ท รเจดี ย ์ จ. สมุ ท รปราการ 10290
โทรศัพท์ 0-2815-5000 โทรสาร 0-2815-7375
เว็บไซต์ : www.agc-flatglass.co.th
อีเมล์ : aft.glassinfo@agc.com

รู ปที่ 3.1 แผนที่บริ ษทั
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3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั กระจกไทยอาซาฮี จากัด (มหาชน) เป็ นผูผ้ ลิ ตกระจกแผ่นเรี ยบ ชั้นนาของไทย ผลิ ต
กระจกในระบบโฟลต ซึ่ งเป็ นระบบการผลิตกระจกที่ทนั สมัย ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริ ษทั ได้รังสรรค์นวัตกรรมการผลิตเพื่อให้ได้กระจก
คุณภาพสู ง สาหรับใช้ในงานสถาปั ตยกรรมและการตกแต่งรวมทั้งการแปรรู ปเพื่ออุ ตสาหกรรม
ต่อเนื่ อง เช่ น กระจกเทมเปอร์ กระจกลามิเนต กระจกฮีตสเตร็ งเท่น กระจกเงาคุณภาพสู ง กระจก
สะท้อนแสง และกระจกฉนวนความร้ อ นเพื่ อ การประหยัด พลังงาน กระจกพิ เศษส าหรั บ งาน
อุตสาหกรรม เช่น กระจกบางพิเศษ กระจกใสพิเศษ เพื่อเป็ นอุปกรณ์ชิ้นส่ วนสาหรับอุตสาหกรรม
การผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็ นต้น
3.3 รู ปแบบการจัดการองค์ การและการบริหารขององค์ กร
บริ ษทั ฯมี ความมุ่งมัน่ สู่ องค์กรที่ เป็ นเลิ ศในทุ กๆด้าน ทั้งในด้านคุ ณภาพของสิ นค้า ความพึง
พอใจของลูกค้า ความรับผิดชอบต่อสังคม ความพึงพอใจของพนักงาน การปฏิบตั ิตามหรื อเคารพ
ต่อกฎหมายอย่างเคร่ งครัด พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรม การสร้างความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วต่อไป ปรัชญาของบริ ษทั ฯ
คือ “ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อคุณ ” บริ ษทั จะยึดมัน่ ในความจริ งใจต่อผูถ้ ือหุ ้น พนักงาน ลูกค้า รวมทั้ง
ชุ ม ชนที่ อยู่รอบข้า ง มี ส่ วนร่ วมในการสร้ า งสรรค์สั ง คม มี ค วามรั บ ผิดชอบต่ อสั ง คม เคร่ ง ครั ด
จรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิ จ ทั้งด้านการบริ หาร การผลิตและการบริ การ เพื่อประโยชน์สูงสุ ด
ต่อผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องทุกฝ่ ายพร้ อมที่ จะพัฒนาขี ดความสามารถของบริ ษทั ให้แข็งแกร่ งยิ่งขึ้ นและ
พัฒนาสู่ ความเป็ นหนึ่ งในการผลิ ตกระจกที่มีนวัตกรรมที่ลูกค้าเลือกได้ตามความต้องการใช้งานที่
หลากหลาย
การพัฒนาบุคลากรของบริ ษทั : บริ ษทั ถื อว่าพนักงานเป็ นพลังสาคัญในการสร้ างสรรค์ความ
เจริ ญก้าวหน้าให้แก่บริ ษทั โดยตระหนักว่า ความสามารถในการแข่งขันและความเจริ ญเติบโตของ
บริ ษทั นั้น มีปัจจัยพื้นฐานมาจากพนักงานที่มีคุณภาพซึ่ งประกอบด้วยความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์
ความชานาญงาน ขวัญและกาลังใจในการทางานและความสามารถในการปรั บตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงทางธุ รกิจ ซึ่ งบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญและเล็งเห็นคุณค่าของแต่ละบุคคลได้หลอมรวม
ความแตกต่าง ความหลากหลาย เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาศักยภาพในการทางานอย่างต่อเนื่ องในการ
พัฒนาบุคลากรของบริ ษทั นั้นจะมุ่งเน้นทั้งความรู ้ ทักษะทัว่ ไป ทักษะเฉพาะในงาน โดยได้นาระบบ
“ โมโนซูคูริ ” (Monozukuri) มาเป็ นแนวทางในการพัฒนาความสามารถให้แก่พนักงาน ซึ่งเป็ น
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ระบบที่มุ่งการพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานให้สูงขึ้นโดยวิธีการถ่ายทอดจาก
ผูช้ านาญการไปสู่ เพื่อนร่ วมงานอย่างเป็ นระบบและตรงกับความต้องการ ในที่สุดแล้วพนักงาน
โดยรวมจะมีความสามารถสู งขึ้น ส่ งผลให้พนักงานมี การพัฒนาไปอย่างรวดเร็ วและเป็ นทิศทาง
เดียวกัน เพื่อศักยภาพที่แข็งแกร่ งและความพึงพอใจของลูกค้าในระดับสู งสุ ด โดยพนักงานเป็ นผูอ้ ยู่
เบื้องหลังแห่ งความสาเร็ จนั้น นอกจากนั้นบริ ษทั ได้มุ่งมัน่ ในการสร้างความพึงพอใจในการทางาน
ของพนักงาน (Employee satisfaction) โดยมีการสารวจความพึงพอใจในการทางานของพนักงาน
และจัดทากิจกรรมยกระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานอย่างเป็ นระบบและดาเนิ นการ
อย่างต่อเนื่อง
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ผูช้ ่วยพนักงานแผนกการส่ งออก ทาหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารส่ งออกเบื้องต้นเช่น
- Invoice
- Packing list
- Order sheet
- New Shipment
- Stuffing
- Provisional bill of landing: Pro B/L เป็ นต้น
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
นายณัฐพงศ์ ตันติสันติวงศ์
ตาแหน่ง : Professional Officer
แผนก : Back Office
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2559
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูลและขั้นตอนต่างๆในการดาเนิ นการการส่ งออก โดยสอบถามจากพนักงานที่ปรึ กษา
และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาจัดทาเป็ นฐานข้อมูล
3.7.2 วิเคราะห์ขอ้ มูล
หลัง จากเก็ บรวบรวมข้อมู ลแล้ว นาข้อมู ลที่ ไ ด้ม าวิเคราะห์ โดยวิธีก ารแยกข้อมู ลต่ างๆตาม
ขั้นตอนการส่ งออก
3.7.3 ปรับปรุ งแก้ไข
นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาตรวจสอบและแก้ไขเพื่อลดข้อผิดพลาดให้นอ้ ยที่สุด เพื่อให้
ข้อมูลมีความสอดคล้องกันและวางแผนการทางานในขั้นตอนต่อไป
3.7.4 สรุ ปผลการดาเนินงาน
หลังจากปรั บปรุ งแก้ไขข้อมูลและเอกสารต่างๆแล้วนั้นจึงทาการสรุ ปผลการดาเนิ นงานและ
สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานโดยรวบรวมข้อมูลตัง่ แต่ข้ นั แรกจนถึงขั้นสุ ดท้าย
3.7.5 จัดทารู ปเล่มโครงงาน
นาข้อมูลที่รวบรวมและสรุ ปผลทั้งหมดมาจัดทาโดยนาเสนอเป็ นรู ปเล่มรายงานการปฏิบตั ิงาน
สหกิจศึกษา
ตารางที่1.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. รวบรวมความต้ องการ
2. วิเคราะห์ ข้อมูล
3. ปรับปรุ งแก้ ไข
4. สรุ ปผลการดาเนินงาน
5. จัดทารู ปเล่ มโครงงาน

มิ.ย. 59

ก.ค. 59

ส,ค. 59

ก.ย.

