
 

 
ระเบียบการขอเข้าเยี่ยมชมดูงานบริษัท ขอนแก่นแหอวน จ ากัด 

1.วันเวลาที่บริษัทฯอนุญาตให้เข้าศึกษาดูงาน คือวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลาการเข้าเยี่ยมชม จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ 
-ช่วงเช้า   เวลา 9.00 – 12.00 น. 
-ช่วงบ่าย   เวลา 14.00 - 17.00 น. 

2.จ านวนในการเข้าเยี่ยมชมดูงานต้องมีจ านวนอย่างน้อย 30 ท่าน และไม่เกิน 70 ท่าน 
3.หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่ขอเข้าดูงาน ประกอบด้วย สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรอ่ืนที่ต้องการดู
งานในหัวข้อดังต่อไปนี ้

1.ระบบคลังสินค้าอัตโนมตั ิ
เนื้อหา เป็นระบบคลังสินค้าอัตโนมัติที่ใช้ระบบ AS/RS ควบคุมดว้ยหุ่นยนต์ในการจัดเก็บสินค้า ซ่ึงด าเนินการสร้างโดย
บริษทั ออโต้โมช่ันเวิรค์ จ ากัด (บริษัทในเครือของบรษิัท ขอนแก่นแหอวน จ ากัด) เป็นนวัตกรรมที่สร้างความคุ้มค่าและลด
ความผิดพลาดจากการจัดเก็บสินค้าใหเ้ป็น 0 รวมทั้งลดก าลังคนทีใ่ช้ซ่ึงเดิมทางบริษทัใช้คนทีดู่แลประมาณ 100 คน 
หลังจากท าระบบคลังสินค้าอัตโนมัติใช้ก าลังคนเพียง 15 คนในการบริหารจดัการ 
เหมาะส าหรับดูงานในกลุ่ม สถานศึกษาที่สอนด้านวิศวกรรมทุกสาขา ด้านระบบคลังสินค้า และผู้ทีส่นใจทั่วไป  

2.การตลาด 
เนื้อหาเปน็กลยุทธ์ต่างๆในการท าการตลาดที่บรษิัทฯใช้ อาทิ การวางแผนการตลาด การใช้เครื่องมือ 4P ในการท าการตลาด 
เป็นตน้  
เหมาะส าหรับดูงานในกลุ่ม สถานศึกษาที่สอนด้านวิทยาการจัดการ การตลาด 

3.ระบบบ าบดัน้ าเสีย ในโรงงาน  
เนื้อหา ศึกษาดูงานด้านระบบบ าบัดน้ าเสียทีใ่ช้ในโรงงาน จะมีทั้งศึกษาภาคทฤษฎีในห้อง และไปดสูถานที่จริง  
เหมาะส าหรับดูงานในกลุ่ม สถานศึกษาที่สอนในสาขาวิชาเกี่ยวกับการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม  

4.กระบวนการผลิตอวน 
เนื้อหา ศึกษากระบวนการผลิตสินค้าของบรษิัทฯ ตัง้แต่กระบวนการแรก จนถึงขั้นตอนสุดท้าย 
เหมาะส าหรับดูงานในกลุ่ม สถานศึกษาที่สอนในสาขาวิชาเกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรม วิศวกรรมอุตสาหการ หรือผู้ที่
สนใจทั่วไป 

5.กระบวนการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร 
เนื้อหา ศึกษาถึงขัน้ตอนการผลิตช้ินส่วนของเครื่องจักรต่างๆที่ใช้เครื่องมือทางช่างในการปฏบิัติงาน ไม่ว่าจะเป็น 
เครื่องกลึง กัด เจาะ เจียรไน CNC เป็นตน้ เพื่อใช้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องจักรในโรงงาน  
เหมาะส าหรับดูงานในกลุ่ม สถานศึกษาที่สอนในสาขาวิชาเกี่ยวกับช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม ช่างกลึง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

6.อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการท างานของบรษิัทฯ 
เนื้อหา เป็นมาตรฐานระบบการรักษาความปลอดภัยของบคุลากรในการปฏิบตัิงานในบรษิัทฯ 
เหมาะส าหรับดูงานในกลุ่ม สถานศึกษาที่สอนในสาขาวิชาด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย จป. 

7.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เนื้อหา เป็นระบบโปรแกรมต่างๆที่บรษิัทฯใช้ในการปฏิบัตงิานหรอืติดต่อสื่อสาร เช่น การใช้แทปเล็ตในการบันทึกข้อมูล
ควบคุมคุณภาพ เป็นต้น 
เหมาะส าหรับดูงานในกลุ่ม สถานศึกษาที่สอนในสาขาวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT สาขาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์
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4.ขั้นตอนการติดต่อเพื่อขอเข้าเยี่ยมชมดูงาน 

4.1 ติดต่อขอเข้าเยี่ยมชมดูงานล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน 
4.2 ระบุรายละเอียดดังนี้ 

-ช่ือหน่วยงานและชื่อบุคคล ที่จะเข้าศึกษาดูงาน พร้อมต าแหน่ง 
-ช่ือผู้ประสานงาน พร้อมเบอร์โทรติดต่อกลับ 
-วัตถุประสงค์ ส่ิงที่หวังว่าจะได้รับจากการเยี่ยมชมดูงาน 
-ระบุหัวข้อการเข้าเยี่ยมชมดูงาน ตามที่ปรากฏในแบบฟอร์มการขอเข้าเยี่ยมชมดูงานของบริษัทฯ 

4.3 ก าหนดการ เวลา ที่ชัดเจนในการเข้าเยี่ยมชมดูงาน 
5.ในกรณีที่มีหลายหน่วยงานท าการจองขอเข้าเยี่ยมชมดูงานในวันและเวลาเดียวกัน ทางบริษัทฯจะให้สิทธิกับหน่วยงานที่
ด าเนินการยื่นเรื่องขอเข้าเยี่ยมชมดูงานมายังบริษัทฯเป็นหน่วยงานแรก 
6. การจองเข้าเยี่ยมชมดูงานจะสมบรูณ์ได้ ก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯติดต่อประสาน กลับไปยังหน่วยงานของท่าน 
7. ในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลาในการอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน สงวนสิทธิแก่ทางบริษัท ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงวัน 
เวลาได้ตามความเหมาะสม แต่จะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 
8. กรณีที่หน่วยงานนั้นได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมดูงานจากทางบริษัทฯแล้ว ต้องการเปลี่ยนแปลงก าหนดการเยี่ยมชมดู
งาน โปรดติดต่อประสานกับทางบริษัทฯ 043-221880 ต่อ 423 (แผนกส่ือสารและภาพลักษณ์องค์กร) ก่อนถึงก าหนดการ
เยี่ยมชมดูงานเดิม อย่างน้อย 7 วัน 
9. กรณีการเยี่ยมชมดูงานขั้นตอนกระบวนการผลิตอวนหรือในส่วนที่ต้องเข้าไปในไลน์การผลิตจะไม่อนุญาตให้
บันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวโดยเด็ดขาด 
10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ในทุกวันท าการ 
-โทรศัพท์ 043-221880 ต่อ 423 
-โทรสาร 043-270972 , 043-221879 
- E-mail : personal@kkfnets.com 
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แบบฟอร์มการขอเข้าเยีย่มชมดูงาน 
บริษัท ขอนแกน่แหอวน จ ากดั 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ช่ือหน่วยงาน.............................................................................................................................................................................. 
ที่อยู่..............................................ต าบล................................อ าเภอ.................................................จังหวัด.............................. 
โทรศัพท์(ส านักงาน)............................................................................โทรสาร........................................................................ 
ช่ือผู้ประสานงาน...............................................................................ต าแหน่ง.......................................................................... 
โทรศัพท์(มือถือ,ส่วนตัว)...................................................................E-mail :.......................................................................... 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลรายละเอียดการ 
วันที่เข้าเยี่ยมชมดูงาน..............................เวลา..........................ถึง..............................จ านวนผู้เข้าศึกษาดูงาน....................คน 
วัตถุประสงคข์องการเข้าเยี่ยมชมดูงาน...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 
ท าสัญลักษณ์ ลงในด้านหน้าหน่วยงานทีต่้องการเข้าเยี่ยมชมดูงาน 
 ระบบคลังสินค้าอัตโนมัต ิ
การตลาด 
ระบบบ าบัดน้ าเสีย ในโรงงาน 
กระบวนการผลิตอวน 
กระบวนการผลิตส้ินส่วนเครือ่งจักร 
อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการท างานของบรษิัทฯ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เรื่องอื่น(โปรดระบ)ุ............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
 

  ผู้แจ้งขอรบัเข้าการเยี่ยมชมดูงาน 
 
                                   ลงช่ือ ..................................................... 

          (.......................................................) 
ต าแหน่ง.......................................................  

 
โดยส่งแบบขอรบัการเข้าเยี่ยมชมดูงานมาที่  แผนกส่ือสารและภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายทรัพยากรบคุคล  
บริษทั ขอนแก่นแหอวน จ ากัด  
โทรศัพท์ 043-221880 ต่อ 423 
โทรสาร 043-270972 , 043-221879 
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