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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ในการจัดทาโครงงาน การตรวจสอบเอกสาร เนื้อหาในบทนี้ประกอบด้วย ชื่ อและที่ต้ งั สถาน
ประกอบการ ลักษณะการประกอบผลิ ตภัณฑ์การให้บริ การหลักขององค์กร รู ปแบบการจัดการ
องค์กรการบริ หารงานขององค์กร ตาแหน่งและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย ชื่ อและตาแหน่งงาน
ของพนักงานที่ปรึ กษา ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน ขั้นตอนการดาเนินงานและอุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้
ผูจ้ ดั ทาโครงงานมีวธิ ี ดาเนินงานโครงงานตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1. ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อ บริ ษทั ไทยเทคโนกลาส จากัด

รู ปที่ 3.1 สัญลักษณ์บริ ษทั ไทยเทคโนกลาส จากัด
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ทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
เลขที่ 21-24/25 สาทรบิ ส ซิ เนสปาร์ ค ถนนกรุ งธนบุ รี แขวงคลองต้น ไทร เขตคลองสาน
กรุ งเทพ 10600 TEL : 0-2862-0311 FAX 0-2862-0312-4 E-mail : mkt@bsgglass.com

รู ปที่ 3.2 แผนที่ บริ ษทั ไทยเทคโนกลาสจากัด
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั ไทยเทคโนกลาส จากัดเป็ นผูผ้ ลิ ตและจัดจาหน่ ายกระจกนิ รภัย และกระจกตกแต่ง
ภายใน ชั้นนาของประเทศไทย “กระจกบีเอสจี ” กระจกนิ รภัย และกระจกตกแต่งภายใน สาหรับ
งานก่ อ สร้ า งงานเฟอร์ นิ เจอร์ และงานอุ ต สาหกรรม ที่ ไ ด้รั บ ยอมรั บ อย่า งกว้า งขวางในกลุ่ ม
ผูอ้ อกแบบตกแต่งภายใน ผูต้ ิดตั้งกระจก และโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยเหตุผลที่ “กระจกบีเอสจี”
ทุกแผ่นมี ดีไซน์ที่โดดเด่ นเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตัว จากทีมออกแบบวิจยั และพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ ที่
มุ่งมัน่ คิ ดค้น ผลิ ตภัณ ฑ์ ใหม่อย่างต่ อเนื่ อง ท าให้ส ามารถนาเสนอกระจกตกแต่งภายในรู ป แบบ
ใหม่ๆ ที่หลากหลาย และตอบสนอง ความคิดสร้างสรรค์ของลูกค้า ได้อย่ารวดเร็ ว “กระจกบีเอสจี”
ทุกแผ่นผลิตด้วยเครื่ องจักรที่ทนั สมัยจากยุโรป วัตถุดิบที่ได้รับการคัดสรรเป็ นพิเศษ และระบบการ
บริ หารจัดการ ที่ได้มาตรฐานสากล ทาให้กระจกที่ ส่งถึ งมื อลู กค้าทุ กแผ่นมีคุณภาพที่ ดีที่สุด โดย
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“บริ ษ ัท ไทยเทคโนกลาส จากัด ” ได้ผ่านการรั บ รองระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ ISO 9001:2000 พ.ศ.
2549 ปั จ จุ บ ัน บริ ษ ัท ได้มี ก ารปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาระบบบริ ห ารงานอย่า งไม่ ห ยุ ด ยั้ง เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการผลิต คุณภาพสิ นค้าและบริ การ และนาเสนอนวัตกรรมใหม่ออกสู่ ตลาดให้ทนั ต่อ
ความต้องการของลู กค้าอย่างต่อเนื่ อง เพื่อมุ่งสู่ วิสัยทัศน์ “เป็ นผูแ้ ปรรู ปกระจกระดับโลก ด้วยสุ ด
ยอดนวัตกรรมดารดีไซน์ เทคโนโลยีล้ าหน้า และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง”
3.3 รู ปแบบการจัดการองค์ กรการบริหารงานขององค์ กร
Organization Chart
บริษัท ไทยเทคโนกลาสจากัด
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รู ปที่ 3.3 โครงสร้างบริ ษทั ไทยเทคโนกลาส จากัด
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ชื่อ : นางสาวสุ นิสา เชื้ออินต๊ะ
ตาแหน่ง : Graphic Designer
ลักษณะงาน :
 จัดวางโปสเตอร์สินค้า โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6
 ถ่ายภาพสิ นค้าใหม่ของบริ ษทั เป็ นการนาสิ นค้าที่ บริ ษทั นาเข้ามาทาการถ่ ายภาพ
เพื่อจัดทาสิ นค้าในแคตตาล็อกให้กบั บริ ษทั
 ท าแคตตาล็ อ กสิ น ค้า Klavish ของบริ ษ ัท เป็ นการน าสิ น ค้าที่ บ ริ ษ ัท น าเข้ามาท า
ออกแบบและจัดทาสิ นค้าในแคตตาล็อกให้กบั บริ ษทั
 ปรับแต่งรู ปภาพสิ นค้า เป็ นการทาภาพสิ นค้าที่มีรอยตาหนิหรื อมาทาการตัดต่อภาพ
ให้มี ความคมชัดมากขึ้น
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณธนิตานันท์

ธนาชัยวัชระภัทร์

ตาแหน่ง ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด

คุณพัทรนันทร์

พวงทอง

ตาแหน่ง Graphic designer

3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ระยะเวลาในการดาเนินงานผูจ้ ดั ทาได้ใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นงานทั้งสิ้ น 16 สัปดาห์ โดย
เริ่ มดาเนินการจัดทาตั้งแต่วนั ที่ 3 มกราคม 2560 ถึง 28 เมษายน 2560
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 รวบรวมข้อมูลและศึกษาขอมูลผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการทาโครงงาน การรวบรวมข้อมูล
ดังกล่ าวนั้นคื อการรวบรวมข้อมู ลโดยการสอบถามพี่เลี้ ยงในเรื่ องราคาผลิ ตภัณฑ์ที่ ใช้ในการท า
โครงงานนี้
3.7.2 ศึกษาการทาสื่ อโฆษณาโมชัน่ กราฟิ ก โดยการสื บค้นข้อมูลงานวิจยั ต่างๆ ผ่านช่องทาง
อินเตอร์เน็ต
3.7.3 ศึกษารู ปแบบโฆษณาผลิตภัณฑ์หลายๆ ประเภท เพื่อเป็ นแนวทางในการทาโครงงาน
เป็ นการศึ กษาการโฆษณาผลิ ตภัณฑ์ในรู ปแบบที่ คล้ายๆกัน ผ่านช่ องทางเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อเป็ น
แนวทางในการทาโครงงาน
3.7.4 ร่ างรู ปแบบสื่ อโฆษณาโมชั่นกราฟิ ก เป็ นการจัดทาสตอรี่ บอร์ ด เพื่อร่ างรู ปแบบของ
แผนงาน
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3.7.5 จัดทาสื่ อโฆษณาโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ในการใส่ สีและทาฉากพื้น
หลังและใช้โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 ในการทาภาพเคลื่อนไหว
3.7.6 จัดทารู ปเล่มโครงงาน 5 บท
ตารางที่ 3.1 แผนการดาเนินงาน

ลาดับ

หัวข้องาน

1.
2.
3.
4.
5
6.

รวบรวมข้อมูลและศึกษาผลิตภัณฑ์
ศึกษาการทาสื่ อโฆษณาโมชัน่ กราฟิ ก
ศึกษารู ปแบบโฆษณาผลิตภัณฑ์หลายๆ ประเภท
ร่ างรู ปแบบสื่ อโฆษณาโมชัน่ กราฟิ ก
จัดทาสื่ อโฆษณาโมชัน่ กราฟิ ก

จัดทารู ปเล่ม 5 บท
แผนงาน
งานจริ ง

3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ ดแวร์
1. UPC Intel Core TM i3-4005U
2. Hard Disk 500 GB HDD
3. RAM 4 GB
4. DVD – Super Multi DL Drive
5. Intel HD Graphics 3000
6. Printer
7. Scanner
8. Speaker
9. Microphone
ซอฟต์ แวร์
1. Microsoft Window 7 Ultimate 64-bit
2. Microsoft Office Word 2010

2560
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
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3. Adobe Flash CS6 Professional
4. Adobe Photoshop CS6
5. Gold Wave 5.5

