บทที$ 3
รายละเอียดการปฎิบัตงิ าน
3.1 ชื$ อและทีต$ :งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื%อสถานประกอบการ
3.1.2 ที%ตB งั สถานประกอบการ

บริ ษทั ไทยซัมซุง ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
เลขที% 287 อาคาร ลิเบอร์ตB ีสแควร์ ชัBนที% 10 ถนนสี ลม
แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
หมายเลขโทรศัพท์ 02-631-1929-171
หมายเลขโทรสาร 02-631-1928

รู ปที%3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั ไทยซัมซุง ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)

รู ปที% 3.2 แผนที%ตB งั อาคาร ลิเบอร์ตB ีสแควร์

3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั ไทยซัมซุ ง ประกันชี วิต จํากัด (มหาชน) ได้ถือกําเนิ ดขึBนจากกิจการประกันชี วิตที%เริ% ม
ก่อตัBงในประเทศเกาหลีในปี พ.ศ. 2500 และเริ% มนํากิจการเข้ามาในประเทศไทยเพื%อขยายกิจการ โดยมี
จุดมุ่งหมายอันแรงกล้าในการเป็ นผูน้ าํ ด้านประกันชีวติ ในระดับนานาชาติ ด้วยมาตรฐานสู งสุ ดในระดับ
สากล
โดยทางบริ ษทั ไทยซัมซุ ง ประกันชี วิต จํากัด (มหาชน) มีการให้บริ การในด้านให้คาํ ปรึ กษา
และวางแผนในเรื% องการเงิ นในรู ปแบบของประกันชี วิต ซึ% งเป็ นการนําเสนอแบบประกันชี วิตให้กบั
ผูบ้ ริ โภค ได้รับรู ้ถึงคุณค่าของประกันชีวิตมากยิง% ขึBน โดยองค์กรจะแต่งตัBงตัวแทนให้เป็ นบุคคล ซึ% งเป็ น
ช่องทางในการดูแลลูกค้าในเรื% องการบริ หารในมรดก หรื อทรัพย์สิน และ ยังมีการดําเนิ นงานในเรื% อง
การดูแลเรื% องการเงินให้กบั ลูกค้าเมื%อยามเจ็บป่ วยอีกด้วย รวมไปถึงการจ่ายสิ นไหมทดแทนในหลายๆ
กรณี ที%ผบู ้ ริ โภค ไม่สามารถทําหน้าที%หวั หน้าครอบครัว ที%เป็ นเสาหลักของบ้านได้ โดย ทางบริ ษทั จะจ่าย
เป็ นสิ นใหมทดแทนให้ ตามข้อตกลงที%ให้ไว้กบั บริ ษทั
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารขององค์ กร
วิรัทธิ`พล โชติภทั รอัศวิน
รองผูบ้ ริ หาร
ทีมงานพลังเพชร (PLP)
พสิ ษฐ์ ธนณัฏฐ์กลุ บดี
ผูจ้ ดั การ

อานนท์ แก้วมะณี
นักศึกษาสหกิจศึกษา
(กราฟฟิ ก)

ณัฐวุฒิ โศภาวชิราสิ ริ
นักศึกษาสหกิจศึกษา
(กราฟฟิ ก)

ศิวพล เสนาฤทธิ`
นักศึกษาสหกิจศึกษา
(กราฟฟิ ก)

3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีน$ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตําแหน่งที%นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
• ณัฐวุฒิ โศภาวชิราสิ ริ ตําแหน่ง กราฟิ กดีไซน์
• ศิวพล เสนาฤทธิ`

ตําแหน่ง กราฟิ กดีไซน์

• อานนท์ แก้วมะณี

ตําแหน่ง กราฟิ กดีไซน์

3.4.2. ลักษณะงานที%นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
ได้รับมอบหมายให้ดูแลในส่ วนของการปิ ดใบประกาศรับสมัครงาน ตามที%คณะผูจ้ ดั ทําได้รับ
มอบหมายเพื%อเพิ%มจํานวนพนักงานให้แก่บริ ษทั

3.5 ชื$ อ สกุลและตําแหน่ งงานของพนักงานทีป$ รึกษา
3.5.1 คุณ พสิ ษฐ์ ธนณัฏฐ์กลุ บดี
3.5.2 ตําแหน่ง ผูจ้ ดั การ (Manager)

รู ปที%3.3 พนักงานที%ปรึ กษา คุณ พสิ ษฐ์ ธนณัฏฐ์กลุ บดี
ตําแหน่ง ผูจ้ ดั การ (Manager)

3.6 ระยะเวลาทีป$ ฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดําเนินงาน ตัBงแต่วนั ที% 14 พฤษภาคม 2561 – 31 สิ งหาคม 2561
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ – ศุกร์ 08.00 น. – 16.00 น.
3.7 ขั:นตอนและวิธีการดําเนินงานสํ าหรับรายงานการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา ในรู ปแบบตาราง
แสดงระยะเวลาและการพัฒนาการของตัวโครงงานสหกิจศึกษา(Gantt chart)
ขัBนตอนการ
พฤษภาคม 2561 มิถุนายน 2561 กรกฎาคม 2561 สิ งหาคม 2561
ดําเนินงาน
เรี ยนรู ้ระบบงาน
และ วัฒนธรรมของ
x x
องค์กร
ปรึ กษากับทีมงาน
และ พี%เลีBยง ถึงความ
x x
x
x
ต้องการในการทําสื% อ
ดูแล และ จัดทําสื% อ
โฆษณาลงเพจ
x x x x x x x x
x
เฟซบุก๊ (สื% อ
ออนไลน์)
จัดทําสื% อโฆษณา
แบบใบประกาศรับ
x
x
x x
x
สมัคร (สื% อออฟไลน์)
สะสรางงานทัBงยังคง
ค้างคาทัBงหมด ตามที%
x
สถานประกอบการ
ต้องการ

3.8 อุปกรณ์ และเครื$ องมือทีใ$ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์พกพา (Laptop)

2 เครื% อง Acer, Lenovo

สมาร์ทโฟน

3 เครื% อง Oppo, Samsung, iPhone

3.8.2 อุปกรณ์ดา้ นซอฟต์แวร์
โปรแกรม Adobe Illustrator
โปรแกรม Adobe Photoshop
โปรแกรม Microsoft Word
โปรแกรม Microsoft Power point

