บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั สามมิตรมอเตอร์ สแมนูแฟคเจอริ ง จากัด (มหาชน) สาขา SMM.5
85/1 หมู่ 3 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์: 02-429-4888 (อัตโนมัติ)
โทรสาร: 02-429-4792

รู ปภาพที่ 3.1 ภาพแสดงแผนที่บริ ษทั สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริ ง จากัด (มหาชน)
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รู ปภาพที่ 3.2 ภาพแสดงหน้าบริ ษทั สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริ ง จากัด (มหาชน)
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั สามมิตรมอเตอร์ สแมนูแฟคเจอริ ง จากัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จากัด
เมื่อปี พ.ศ. 2510 เพื่อประกอบธุ รกิจผลิตชิ้นส่ วนตัวถังรถยนต์และรถบรรทุก แม่พิมพ์ข้ ึนรู ป และ
อุปกรณ์จบั ยึด สาหรับโรงงานผูป้ ระกอบรถยนต์ ก่อนที่จะขยายไลน์ในการลงทุนในอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องอย่างเป็ นระบบ
ปั จจุบนั ธุ รกิจของบริ ษทั สามมิตรมอเตอร์ สแมนูแฟคเจอริ ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั
ในเครื อสามารถแบ่งได้เป็ น 3 กลุ่มธุ รกิจหลัก ได้แก่
1.กลุ่มธุ รกิจชิ้นส่ วนยานยนต์(Auto parts)
- แม่พิมพ์สาหรับปั๊ มขึ้นรู ปชิ้นส่ วนรถยนต์
- อุปกรณ์จบั ยึดเพื่อการประกอบรถยนต์และตรวจสอบคุณภาพ
- ชิ้นส่ วนขึ้นรู ปโลหะ
- หลังคาเหล็กและอุปกรณ์ตกแต่งสาหรับรถปิ คอัพ
2.กลุ่มธุ รกิจพาหนะเพื่อการขนส่ ง(Logistics Solution)
- รถดัมพ์และรถพ่วง
- เพลาล้อและกระบอกยกไฮดรอลิค
- พาหนะและเครื่ องจักรกลการเกษตร
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3.กลุ่มธุ รกิจยานยนต์พลังงานก๊าซธรรมชาติ(NGV Vehicle and Equipment Business)
- รถบรรทุกเอ็นจีวี
- รถบรรทุกอเนกประสงค์เพื่อการเกษตรใช้เชื้ อเพลิงไบโอดีเซล บี 100
- บริ การรับดัดแปลงและติดตั้งเครื่ องยนต์เอ็นจีวี

รู ปภาพที่ 3.3 ภาพแสดงผลิตภัณฑ์รถดัมพ์และรถพ่วง
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

รู ปภาพที่ 3.4 รู ปแบบการจัดองค์การและการบริ หารงานขององค์กร

รู ปภาพที่ 3.5 รู ปแบบการบริ หารงานแผนกฝ่ ายบุคคลและธุรการ-SMM.5

12

3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
นักศึกษาปฏิ บตั ิ งานในตาแหน่ งพนักงานฝ่ ายบุ คคลและธุ รการซึ่ งจะทางานที่ได้รับ
มอบหมายจากพนักที่ปรึ กษา เช่น ทาการโหลดดึ งข้อมูลเข้า-ออก ที่สแกนนิ้วลงเวลาการทางานทุก
วัน การปฏิบตั ิงานในส่ วนของเอกสาร เก็บรวบรวมข้อมูล,จัดเรี ยงใบขออนุญาตออกจากบริ ษทั ของ
แต่ละวัน ,นาใบลาของพนักงานที่คียข์ อ้ มูลแล้วมาจัดเรี ยงใส่ แฟ้ มแยกเป็ นแต่ละแผนก,ทาการตรวจ
พื้นที่โรงอาหารทุกวัน เช่ น อาหารในโรงอาหารและแม่คา้ , ทาบอร์ ดประชาสัมพันธ์เรื่ องต่างๆ,คีย ์
ข้อมูลใบอนุญาตนาสิ่ งของออกจากโรงงานของแต่ละเดือน ทากิจกรรมต่างๆ เช่น ทุกวันอังคารจะมี
กิจกรรมmorning exercise, กิจกรรม5ส,กิจกรรมตลาดนัดสามมิตร,การแข่งขันกีฬาปิ งปอง,กิจกรรม
โครงการอาหารเพื่อสุ ขภาพ,กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ,กิจกรรมส่ งน้ าหวานจากใจถึงใจ,เดินไลน์การ
ผลิตสารวจและดูการทางานของพนักงาน
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณวันชัย สุ วรรณมณี ตาแหน่ง ผูจ้ ดั การแผนกบุคคลและธุ รการสาขา SMM.5
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
3.6.1 ระยะเวลาในการดาเนินงานวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 25 สิ งหาคม 2560
เป็ นระยะเวลา 15 สัปดาห์
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 07.30 – 17.00 น.
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ผูจ้ ดั ทาได้ดาเนินงานตามขั้นตอนต่อไปนี้
3.7.1 รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดของการดาเนินงานในแผนกบุคคลละธุรการ
3.7.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเลื อกหัวข้อในการทาโครงงานและนาเสนออาจารย์ที่
ปรึ กษา
3.7.3 ปรึ ก ษาและรั บคาแนะนาในการเขี ยนโครงงานจากอาจารย์ที่ปรึ กษาและ
พนักงานพี่เลี้ยง
3.7.4 รวบรวมข้อมูลและออกแบบโครงงาน
3.7.5 การดาเนินการตามขั้นตอนของการทาโครงงานที่ได้วางแผนไว้
3.7.6 ติดตามสรุ ปและประเมินผลโครงงาน
3.7.7 จัดทาเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์
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ตาราง 3.1 ตารางแสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.รวบรวมข้อมูล
2.วิเคราะห์ขอ้ มูล
3.ปรึ กษาอาจารย์และพี่เลี้ยง
4.ออกแบบโครงงาน
5.ดาเนินการตามแผนงาน
6.สรุ ปและประเมินผล
7.จัดทารู ปเล่มฉบับสมบูรณ์

พ.ค.60

มิ.ย.60

3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
- คอมพิวเตอร์
- เครื่ องมือสานักงาน เช่น แม็ก, กรรไกร , กระดาษ
- สมุดจดบันทึก
- เครื่ องปริ้ น
- เครื่ องถ่ายเอกสาร

ก.ค.60

ส.ค.60

