บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั โรงงานเหล็กกรุ งเทพฯ จากัด สถานที่ทาการตั้งอยูเ่ ลขที่ 42 หมู่ 4 ถนนสุ ขสวัสดิ์
ตาบลบางครุ อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยด้านหลังของโรงงานอยูต่ ิดกับแม่น้ า
เจ้าพระยาและมีท่าเรื อของตนเอง

รู ปที่ 3.1 แผนที่ต้งั สถานประกอบการ
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์กร
บริ ษทั โรงงานเหล็กกรุ งเทพฯ จากัด หรื อ BISW (บลกท.) เป็ นบริ ษทั ผลิ ตเหล็กเส้น
ก่อสร้างที่มีหลายรู ปแบบ เช่ น เหล็กเส้นกลม, เหล็กเส้นข้ออ้อ ย, เหล็กลวดคาร์ บอนต่าและเพลา
บริ ษทั ก่อตั้งในปี พ.ศ.2507 เป็ นบริ ษทั ในเครื อ ฉื่ อ จิ้น ฮั้ว (ผูผ้ ลิตภาชนะอลูมิเนี ยมและผลิตภัณฑ์
เสาไฟฟ้ าตรา จระเข้) โดยบริ ษทั ได้มีการลงทุนเพือ่ พัฒนาและปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้มี
- ประสิทธิภาพดีข้ นึ
- คุณภาพของผลิตภัณฑ์ดีข้ นึ
- กาลังการผลิตเพิม่ ขึ้น ตามความต้องการของตลาด
- รองรับความต้องการของตลาดเกรดพิเศษ
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โดยมี ข้ นั ตอนการผลิ ต เริ่ ม ต้น ตั้ง แต่ กระบวนการหลอม กระบวนการหล่ อ จนถึ ง
กระบวนการรี ด จนออกมาเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ต ามข้า งต้น ด้ว ยเทคโนโลยีที่ ท ัน สมัย เป็ นมิ ต รต่ อ
สิ่ งแวดล้อม ทางบริ ษทั เรามุ่งมัน่ ที่จะเป็ นผูน้ าที่มีขีดความสามารถแข่งขันระดับโลก โดยใช้ความ
เป็ นเลิศในการให้บริ การอย่างมืออาชีพ และใช้ปัจจัยที่เรามีอย่างคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุ ด โดย
คานึ งถึ งปั จจัยบวกและลบ ทั้งจากภายใน (คุ ณค่า วัฒนธรรม ความรู ้ สมรรถนะ) และภายนอก
(กฎหมาย เทคโนโลยี สภาพการแข่งขัน การตลาด วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจระดับโลก ระดับชาติ
ระดับภูมิภาค หรื อระดับท้องถิ่น) ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ทิศทางและกลยุทธ์ และ
ผลกระทบต่อความสามารถของบริ ษทั
3.3 รู ปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร

รู ปที่ 3.2 รู ปแบบการจัดองค์กร
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ส่วนงานที่ปฏิบตั ิสหกิจศึกษา ได้แก่ ฝ่ ายวิศวกรรมและพัฒนาและฝ่ ายบริ หารงานบุคคล
ณ บริ ษทั โรงงานเหล็กกรุ งเทพฯ จากัด รายละเอียดที่ได้รับมอบหมาย มีดงั นี้
1. ปฏิบตั ิงานการบันทึกและแจกจ่ายสาเนาเอกสารควบคุม
2. วิเคราะห์แผนการบริ หารความเสี่ยงในการควบคุมเอกสารและการบริ หารความเสี่ ยง
ของฝ่ ายบริ หารงานบุคคล
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3. บันทึก Procedure, WI และ Form เอกสารจากไฟล์ Microsoft Word และ Excel
บันทึกเป็ นไฟล์ในรู ปแบบ PDF สาหรับแจกจ่ายในระบบออนไลน์
4. เรี ยกคืนสาเนาเอกสารควบคุมฉบับ Revision 0 และยกเลิกสาเนาเอกสารควบคุม
5. จัดเก็บ Procedure และ WI เข้าแฟ้ มเอกสาร
6. จัดทารายชื่อผูท้ ี่เข้าร่ วมประชุมและผูท้ ี่เข้าร่ วมอบรม
7. จัดเตรี ยมอาหารและสถานที่สาหรับผูท้ ี่เข้าร่ วมอบรม
8. จัดทาแผนการอบรมประจาปี ของแต่ล ะฝ่ าย เพื่อ จัดหาวิทยากรภายนอกมาอบรม
พนักงาน เพือ่ เพิม่ ความรู ้และศักยภาพของพนักงานให้มีมากยิง่ ขึ้น
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานที่ปรึกษา
1. คุณจิราภา ถาเป็ ง ตาแหน่ง ผูช้ ่วยหัวหน้าส่วนบริ หารงานบุคคล
2. คุณพรทิพย์ ปั ญใต ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC)
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ในการปฏิบตั ิงานโครงการสหกิ จศึกษาได้ใช้เวลาในการปฏิบตั ิงานนับตั้งแต่วนั ที่ 15
พฤษภาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560 เป็ นระยะเวลา 14 สัปดาห์
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 กาหนดหัวข้อในการทาโครงงานหลังจากที่ได้ปฏิบตั ิงานมาระยะหนึ่ง
3.7.2 เริ่ มเก็บรวบรวมข้อมู ลเอกสารที่เกี่ยวกับการทาโครงงาน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ
ของรายละเอียดเนื้อหาโครงงาน
3.7.3 ค้นหาวิธีการแก้ปัญหาและการควบคุมเอกสาร พร้อมปรึ กษาและรับฟั งคาแนะนา
ในการจัดทาโครงงานนี้จากอาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงานพีเ่ ลี้ยง
3.7.4 ดาเนินการแก้ปัญหาและการควบคุมเอกสาร เพือ่ จัดทาเป็ นรู ปแบบเล่มโครงงาน
3.7.5 สรุ ปผลโครงงาน
3.7.7 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
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ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
พ.ค.60
1. กาหนดหัวข้อโครงงาน
2. เก็บรวบรวมข้อมูล
3. ค้นหาวิธีแก้ปัญหาและการควบคุมเอกสาร
4. ด าเนิ น การแก้ ปั ญหาและการควบคุ ม
เอกสาร
5. สรุ ปผลโครงงาน

มิ.ย.60

ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60

3.8 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้
รายละเอียดของอุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ทาโครงงาน โดยใช้เครื่ องมือด้านฮาร์ดแวร์
และ ซอฟต์แวร์ ดังนี้
ฮาร์ ดแวร์
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์
2. เครื่ องถ่ายเอกสาร
3. เครื่ อง Printer
4. เครื่ องสแกนภาพ
ซอฟต์ แวร์
1. โปรแกรม Microsoft word
2. โปรแกรม Microsoft Excel

