บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้ งั สถานที่ประกอบการ
บริ ษทั สามมิตรมอเตอร์ สแมนูแฟคเจอริ ง จํากัด สํานักงานใหญ่ 39 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตําบล
อ้อมน้อย อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
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3.2 ประวัติความเป็ นมา
บริ ษทั สามมิตรได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2510 ในวันที่ 19 พฤษภาคม เพื่อประกอบธุ รกิจใน
ด้านชิ้นส่ วนรถยนต์และรถบรรทุก และในปี ต่อมาก็เริ่ มผลิตสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับอะไหล่ของรถพ่วง
และรถบรรทุกที่ออกแบบมาพิเศษ หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2535 ก็ผลิตเพลาล้อ และขยายการลงทุน
ไปยังประเทศจีน และก่อตั้งบริ ษทั ในประเทศจีน ซึ่งชื่อบริ ษทั ว่า CHANGCHUN MOTORS
CO., LTD. (CCSMM) และต่อมาในปี พ.ศ. 2538 บริ ษทั เริ่ มออกแบบผลิตและจําหน่ายหลังคาเหล็ก
รถปิ คอัพและดัดแปลงเครื่ องยนต์เอ็นจีวีสําหรับรถยนต์ส่วนบุคคล ยี่ห้อ VOLKSWAGEN และ
AUDI และในปี พ.ศ. 2548 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ในด้านระบบการจัดการ
ด้า นคุ ณ ภาพสํ า หรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ม่ พิ ม พ์ หลัง คาเหล็ ก รถดัม พ์ รถพ่ ว ง และได้รั บ การรั บ รอง
มาตรฐาน ISO/TS 16949 : 2002 ในด้านระบบบริ หารคุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2549 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 ในด้านระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม
และในปี ถัดมา บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550
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3.3 บริษัทในเครือของบริษัทสามมิตร
บริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั สามิตรมอเตอร์ สแมนูแฟคเจอริ งมีท้ งั ในประเทศและต่างประเทศ
ภายในประเทศไทย ได้แก่
- บริษทั สามมิตรมอเตอร์ สแมนูแฟคเจอริง จํากัด (มหาชน) - SMM5
85/1 หมู่ 3 ถนนเศรษฐกิ จ 1 ตําบลอ้อมน้อย อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
74130
- บริษัทสามิตรมอเตอร์ สแมนูแฟคเจอริงจํากัด (มหาชน)- SMT
99/97 หมู่ 4 ซอยสวยสมพล ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลอ้อมน้อย อําเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
- บริษทั สามมิตรมอเตอร์ สแมนูแฟคเจอริง จํากัด (มหาชน) - SMS 86 หมู่ 5
ซอยวิรุณราษฎร์ ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลท่าไม้ อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
74130
- บริษัทสามมิตร กรีนพาวเวอร์ จํากัด Sammitr Green Power Co., Ltd (SGP)
703 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพฯ 10160
17

17

17

17

ต่ างประเทศ ได้ แก่
- บริษัท ฉางชุ นสามมิตรมอเตอร์ จํากัด CHANGCHUN SAMMITR MOTORS CO.,
LTD. (CCSMM)
1999 ถนนต้าซิ น เขตพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ เมืองฉางชุน
มณฑลจี่หลิน สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนจีน
- SAMMITR (AUSTRALIA) PTY. LTD. 10 GREEN ROAD, DANDENONG
SOUTH, VICTORIA, AUSTRALIA 3175
17
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3.4 โครงสร้ างองค์ กรของบริ ษัทสามมิตร

นายอภิสิทธิ์ เวียงสิ มา 5604300210 ตําแหน่ง ผูช้ ่วยพนักงานแผนกนําเข้า-ส่ งออก ลักษณะของงาน
ที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานกับสายเรื อเพื่อให้ทราบถึงกระบวนการขนส่ งสิ นค้า
นางสาวศิริรัตน์ สําราญสุ ข 5504300711 ตําแหน่ง ผูช้ ่วยพนักงานแผนกนําเข้า-ส่ งออก ลักษณะ
ของงานที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบ E-mail จากที่บริ ษทั สายเรื อส่ งข้อมูลมาให้เกี่ยวกับวันเรื อเข้า
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3.5 วิสัยทัศน์
3.5.1 วิสัยทัศน์
3.5.1.1 เป็ นผูน้ าํ ด้านพลังงานทดแทนและระบบการผลิตเครื่ องมีซ่ ึ งสามารถ
แข่งขันในระดับโลกได้
3.5.2 วัตถุประสงค์
3.5.2.1 สร้างความเชื่อมัน่ ในคุณภาพ และความน่าเชื่ อถือของผลิตภัณฑ์
3.5.2.2 มุ่งเน้นลูกค้าและสร้างพันธมิตรทางธุ รกิจ
3.5.2.3 มุ่งเน้นบริ การ
3.6 นโยบายคุณภาพ ปรัชญาในการดําเนินงาน
3.6.1 สร้างสิ่ งที่ดีและมีประโยชน์ให้กบั ลูกค้า
3.6.2 ทุกคนมีส่วนร่ วม
3.6.3 สิ นค้าต้องมีคุณภาพและแข่งขันกับนานาชาติได้
3.6.4 ทําประโยชน์ให้แก่สังคม
3.6.5 พัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่ อง
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3.7 ชื่ อและตําแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
นางอุทยั วรรณ พิมพา ตําแหน่ง Master Export
3.8 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
เริ่ มปฏิบตั ิงานวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 สิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิงานวันที่ 2 กันยายน 2559
3.9 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
- กําหนดหัวข้อโครงงานโดยปรึ กษาร่ วมกันระหว่างนักศึกษากับพนักงานที่ปรึ กษา
และอาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษา
- รวบรวมข้อมูลของโครงงาน เช่น ค้นหาข้อมูลต่างๆ ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากพนักงาน
ที่ปรึ กษา ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน มีข้ นั ตอนการดําเนิ นงานและ
การทําเอกสารตามลําดับ
- วิเคราะห์ขอ้ มูลและตรวจสอบข้อมูลที่จะนําไปใช้ในแต่ละขั้นตอน
- ออกแบบขั้นตอนในการทําโครงงาน โดยมีการจัดเรี ยงลําดับเนื้อหาในแต่ละขั้นตอน
การจัดทําโครงงาน
- ร่ างรู ปแบบโครงงาน ทําการร่ างรู ปแบบเนื้อหาตามลําดับความสําคัญ
- จัดทําเอกสารประกอบโครงงาน โดยนําเอกสารที่รวบรวมไว้แล้วมาจัดเรี ยงลําดับ
ตามรู ปแบบโครงงานวิชาสหกิจศึกษาให้ถูกต้อง
- จัดทําโครงงาน
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ตารางที่ 3.1 ประกอบขั้นตอนการดําเนินงาน

ขั้นตอนการดําเนิ นงาน
1.รวบรวมข้อมูล
2.วิเคราะห์ขอ้ มูล
3.ออกแบบขั้นตอนการทํา
โครงงาน
4.ร่ างรู ปแบบโครงงาน
5.จัดเตรี ยมเอกสารประกอบ
6.จัดทําโครงงาน

พ.ค. 59

มิ.ย. 59

ก.ค. 59

ส.ค. 59

ก.ย. 59

\

3.2 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.2.1 Software คอมพิวเตอร์
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4

โปรแกรม Microsoft wordในการจัดทํารู ปเล่มโครงงาน
โปรแกรม Microsoft power point สําหรับนําเสนอ
โปรแกรม Adobe Premiere Pro สําหรับตัดต่อคลิปวิดีโอ
โปรแกรม Paint สําหรับวางรู ปถ่ายจากคอมพิวเตอร์
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