บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 หน่วยงานที่ปฏิบตั ิงาน
- คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
3.1.2 ที่ต้ งั ของสถานประกอบการ
- เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร 10160

รู ปภาพที่ 3.1 ตรามหาวิทยาลัยสยาม

รู ปภาพที่ 3.2 ตราสัญลักษณ์คณะนิเทศศาสตร์

รู ปภาพที่ 3.3 แผนที่มหาวิทยาลัยสยาม
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
มหาวิทยาลัยสยามเป็ นมหาวิทยาลัยเอกชน 1 ใน 5 สถาบันแรกของประเทศไทยได้รับการริ เริ่ มขึ้น
ในปี พุทธศักราช 2508 และได้รับการสถาปนาอย่างเป็ นทางการเมื่ อปี พุทธศักราช 2516 โดยอาจารย์ ดร.
ณรงค์ มงคลวนิ ช ใช้ชื่อเดิมว่า วิทยาลัยเทคนิ คสยามซึ่ งต่อมาได้เปลี่ยนสถานภาพเป็ น มหาวิทยาลัย เมื่อปี
พ.ศ.2529 และได้เปลี่ยนชื่ อเป็ น “มหาวิทยาลัยสยาม”ในลาดับต่อมา ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยสยามมีสถานะ
เป็ นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิ การ
วัตถุประสงค์ในการสถาปนาสถาบันแห่ งนี้ คือ เพื่อสนองความต้องการของชาติในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเพื่อผลิตทรัพยากรมนุ ษย์ที่เพียบพร้ อมด้วยความเป็ นเลิศทางวิชาการมีทกั ษะขั้นสู งในการ
ประกอบอาชี พ และประกอบด้วยจริ ยธรรมสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือ “ ปั ญญาเป็ นรัตนะ
ของนรชน ”
ปั จจุ บ นั มหาวิท ยาลัย สยามเป็ นดาเนิ นการสอนระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิ ตศึ ก ษาทั้ง หลัก สู ตร
ภาษาไทยและหลัก สู ต รนานาชาติ โดยเปิ ดสอนระดับปริ ญ ญาตรี ห ลัก สู ต รภาษาไทย 7 คณะ คื อ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะบริ หารธุ รกิ จ คณะนิ ติศาสตร์ คณะนิ เทศ
ศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ ระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตรนานาชาติ 2 สาขาวิช า ได้แก่ หลักสู ตรคือบริ หารธุ รกิจ
มหาบัณฑิต (หลักสู ตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์ มหาบัณฑิตรัฐ
ประศาสตร์มหาบัณฑิต ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบณั ฑิตสาขาวิชา
การบริ หารการศึกษา

3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร

ตารางที่ 3.1 ผังการบริ หารงานคณะนิเทศศาสตร์
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
- ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการและงานวิจยั
3.4.2 ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
- จัด ท าเอกสาร เช่ น ตารางสอน พิ ม พ์ง านตามที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย , ท าแบบสอบถาม
นิ เทศศาสตร์ ปริ ทศั น์ , ข้อมูลนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 , เป็ นตัวแทนคณะในการให้สัมภาษณ์ตรวจสอบหลักสู ตร
และทาวิจยั ของคณะนิเทศศาสตร์
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 นางสาววลัยวรรณ สี คา
3.5.2 ตาแหน่งของพนักงานที่ปรึ กษา เลขานุการการประจาคณะนิเทศศาสตร์

3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
3.6.1 ระยะเวลาในการดาเนิน
- วันที่ 4 มกราคม - 22 เมษายน 2560 (รวม 16 สัปดาห์)
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ
- วันอังคาร ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน

ตารางที่ 3.2 ตารางขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.8.1 ฮาร์ดแวร์
1.สมุดจดบันทึก
2.เครื่ องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบตั ิการ windows7
3.เครื่ องปริ้ นเตอร์
4.เครื่ องคิดเลข
3.8.2 ซอฟแวร์
1.โปรแกรม Microsoft Word
2.โปรแกรม Microsoft Excel
3.โปรแกรม SPSS

3.9 สรุ ปผลการปฏิบัติงาน
ในการฝึ กปฏิ บ ัติ ง านสหกิ จ ที่ ค ณะนิ เ ทศศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ในต าแหน่ ง ผู ้ช่ ว ยเลขานุ ก าร
ได้ท าให้ข ้า พเจ้า ได้เ รี ย นรู ้ ก ระบวนการการท างานในระบบมหาวิท ยาลัย ซึ่ ง ไม่ ต่า งจากการท างานใน
ระบบบริ ษัท ภายนอก ซึ่ งมหาวิ ท ยาลั ย เป็ นองค์ ก รหนึ่ งที่ มี ก ระบวนการท างานเป็ นขั้ น เป็ นตอน
ในการปฏิ บตั ิ งานนั้นข้าพเจ้า ได้รับ รู ้ ก ระบวนการในการทางานต่ าง ทั้งเอกสารที่ เกี่ ยวข้องภายในมหา
วิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย การรับเรื่ องจากฝ่ ายบุคลากร และผูต้ ิดต่อเรื่ องต่าง ทาให้ตอ้ งมีความ
รอบคอบอย่างมากในการแยกแยะเรื่ องต่าง ในส่ วนของงานที่ขา้ พเจ้าได้รับมอบหมายส่ วนใหญ่จะเป็ นการ
พิมพ์เอกสารและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ซึ่ งในส่ วนนี้ตอ้ งใช้ความละเอียดและความคล่องแคล่ว
ในการพิมพ์ ซึ่ งต้องทาให้ทนั เวลาตามที่กาหนดมอบหมาย ในส่ วนที่ขา้ พเจ้ารู ้สึกว่ามีประโยชน์กบั ตัวข้าพเจ้า
ในการฝึ กงานสหกิ จครั้ งนี้ คือ การติ ดต่อกับบุ คลากรภายในมหาวิทยาลัย ซึ่ งข้าพเจ้าได้รู้จกั ส่ วนของการ
ทางานต่าง ที่ไม่เคยรู ้มาก่อนในขณะที่ศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัย ซึ่ งถือว่าเป็ นประโยชน์อย่างมากในภายภาค
หน้าในการติดต่อกับกับผูค้ นภายในและนอกองค์กร โดยมีประสบการณ์จากการฝึ กงานสหกิจ จึงทาให้รู้วา่
ควรปฏิบตั ิตนอย่างไรให้การทางานมีความราบรื่ นและไม่มีขอ้ ผิดพลาดเกิดขึ้นในการทางาน

