บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อของสถานประกอบการ
3.1.2ที่ต้ งั ของสถานประกอบการ

กรมสวัสดิการทหารเรื อ
2/9, ถนนอิ ส รภาพ, แขวงบ้ า นช่ า งหล่ อ เขต
บางกอกน้อย กรุ งเทพมหานคร, 10700
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2411 5864
หมายเลขโทรสาร 0 2411 52363

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์กรมสวัสดิการทหารเรื อ

รู ปที่ 3.2 แผนที่แสดงที่ต้ งั ของกรมสวัสดิการทหารเรื อ
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3.2 ลักษณะการประกอบการการให้ บริการหลักขององค์ กร
กรมสวัสดิการทหารเรื อจะดาเนิ นการเกี่ยวกับการสงเคราะห์ในเรื่ องที่อยูอ่ าศัย การให้กเู้ งิน
การฌาปนกิจ การฌาปนสถานและกิ จกรรมการผ่านศึกและเป็ นหน่ วยงานหลักด้านการสวัสดิ การ
ให้กาลังพลของกองทัพเรื อมีขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จอมพลเรื อ หลวงยุทธศาสตร์ โกศลผูบ้ ญั ชาการทหารเรื อ ซึ่ งขณะดารงตาแหน่ งยศพลเรื อ
ตรี ได้จดั ตั้งแผนกบริ การพิเศษขึ้น เมื่อ 14 ตุลาคม พ.ศ.2494 เรี ยกว่าแผนกสวัสดิการ ฝากสังกัดไว้
เป็ นส่ วนราชการของราชนาวิกสภา ซึ่ งขณะนั้นเป็ นหน่วยขึ้นตรงของกรมเสนาธิ การทหารเรื อ ด้วย
วัตถุ ป ระสงค์เพื่ อจัดดาเนิ นการส่ งเสริ มสวัส ดิ ภาพและให้ความสงเคราะห์ แก่ บ รรดาข้าราชการ
กองทัพเรื อ

รู ปที่ 3.3 จอมพลเรื อ หลวงยุทธศาสตร์โกศล
ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎี กาจัดวางระเบี ยบราชการกองทัพเรื อในกระทรวงกลาโหม พ.ศ.
2496 ให้ไว้ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2496 เป็ นปี ที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบนั และให้ใช้พระราชกฤษฎีกา
ย้อนหลังตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 0496 เป็ นต้นไป (มาตรา 2) กองทัพเรื อได้มีคาสั่งที่ 132/96 ลง
วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2496 ให้แยกส่ วนราชการต่างๆของราชนาวิกสภา ไปขึ้นอยูใ่ นกรมสวัสดิการ
ทหารเรื อ ตั้งแต่วนั ที่ 15 มี นาคม 0496 ดังนั้นกรมสวัสดิ การทหารเรื อ จึงได้รับมอบส่ วนราชการ
ต่างๆ จองราชนาวิกสภามาดาเนินการคือ ส่ วนกิจการกุศลฌาปนกิจและของเช่า ขึ้นอยูก่ บั กองการ
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สงเคราะห์ ส่ วนกิ จการภัณฑุ ปกรณ์ ข้ ึ นอยู่กบั กองการจัดหาและจาหน่ าย ส่ วนกิ จการกี ฬา บันเทิ ง
สหโภชน์ และการเงินทีเกี่ยวกับสโมสร ขึ้นอยูก่ บั กองการกีฬาและบันเทิง
ต่อจากนั้นกองทัพเรื อได้มีคาสั่งที่ 175/96 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2496 ให้องค์การประมง
ของ อศ. มอกิ จการให้กบั กองการประมงและปศุ สัตว์ กรมสวัสดิ การทหารเรื อ (เว้นแต่เรื อสมุ ทร
ศาสตร์ คงให้กองสมุทรศาสตร์ อศ. รักษาไว้ต่อไป) และต่อมาได้มีคาสั่งกองทัพเรื อที่ 223/96 ลง
วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน พ.ศ.2496 ให้ อ งค์ ก ารอาหารมอบกิ จ การให้ แ ก่ กองการกสิ กรรมและ
อุตสาหกรรม กรมสวัสดิการทหารเรื อ จึงนับว่ากรมสวัสดิการทหารเรื อ ได้มีกิจการที่จะดาเนิ นการ
ขึ้นแล้ว แต่ยงั ไม่มีสถานที่ทางานเป็ นสัดส่ วนคงใช่ราชนาวิกสภาเป็ นที่ทาการ อาคารราชนาวิกสภา
นั้นได้ใช้เป็ นสโมสรของข้าราชการชั้นสัญญาบัตร เมื่อกองทัพเรื อมีขา้ ราชการชั้นสัญญาบัตรมาก
ขึ้น สถานที่ราชนาวิกสภาไม่พอรับรองข้าราชการได้ กองทัพเรื อ จึงได้จา้ งเหมาบริ ษทั คริ สเตียนนี่
และนิ สเส็ น (ไทย) จากัด เป็ นผูก้ ่อสร้ างอาคารราชนาวีสโมสรขึ้น เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2496
และเสร็ จเรี ยบร้อยเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2496 ต่อมาปรากฏว่าอาคารที่ก่อสร้างขึ้นนั้นยังไม่
กว้างขวางพอที่จะรับรองข้าราชการชั้นสัญญาบัตรได้ จึงได้มีการต่อเติมเสริ มชานออกไปทางด้าน
ใต้อีก 12 เมตร ทั้ง 3 ชั้น เมื่อการก่อสร้างเสร็ จเรี ยบร้อย กรมสวัสดิการทหารเรื อ จึงได้ยา้ ยจากราช
นาวิกสถานมาเปิ ดที่ทาการใหม่ ณ อาคารราชนาวีสโมสร เมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม พ.ศ.2497 เป็ นต้น
มา และได้ถือเป็ นวันสถาปนากรมสวัสดิการทหารเรื อ
ต่อมากรมส่ งเสริ ม กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ ได้ยา้ ยสถานที่ ทาการไปอยู่เทเวศร์
และได้ส่งมอบที่ทาการเดิมให้แก่กองทัพเรื อ ซึ่ งกองทัพเรื อได้ช่วยเหลืองบประมาณ ในการก่อสร้าง
ที่ ท าการแห่ งใหม่ และอนุ มตั ิ ให้ก รมสวัสดิ การทหารเรื อซ่ อมแซมและปรั บ ปรุ งอาคารของกรม
ส่ งเสริ มสหกรณ์เดิม เป็ นสถานที่ทาการของกรมสวัสดิการทหารเรื อเอง โดยย้ายเข้าไปอยูใ่ นอาคาร
ใหม่ เมื่ อ วัน จัน ทร์ ที่ 15 ธัน วาคม พ.ศ.2523 โดยมี พล.ร.ต.ทวิช บัญ ยรั ตนพัน ธุ์ ดารงตาแหน่ ง
เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรื อในขณะนั้น
ในปี พ.ศ.2546 รั ฐบาลไทยได้รับ เกี ยรติ ให้เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุ ม ความร่ วมมื อทาง
เศรษฐกิจภาคพื้นเอเชี ย และแปซิ ฟิคหรื อเอเปค 2003 ในวันที่ 20-21 ตุลาคม พ.ศ.2546 และรัฐบาล
ไทยได้กาหนดให้ ทร. ทาการก่อสร้ างหอประชุ มขนาดใหญ่อยูใ่ นพื้นที่ กรม สห.ทร. เพื่อให้เป็ น
สถานที่จาเลี้ยงอาหารค่า และชมการแสดงกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคให้กบั ผูน้ าทางเศรษฐกิจ
ที่เข้าร่ วมประชุ มเอเปค และรื้ อถอนอาคารปรับปรับสถานที่บริ เวณใกล้เคียง เพื่อปรับปรุ งภูมิทศั น์
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ซึ่ งรวมถึ งอาคารของกรมสวัสดิ การทหารเรื อ โดยให้ร้ื อถอนและปรับปรุ งจาก 3 ชั้น เหลื อเพียง 1
ชั้น เพื่อมิให้บดบังพระบริ มมหาราชวัง โดยกรมสวัสดิการทหารเรื อได้ยา้ ยมาเช่ าสานักงานเอกชน
เป็ นที่ปฏิบตั ิงาน ณ อาคารธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์ (ชั้น 14-16) ซึ่ งในขณะเดี ยวกัน ทร. ได้อนุ มตั ิให้
ก่อสร้างอาคารกรมสวัสดิการทหารเรื อแห่ งใหม่ข้ ึนภายในบริ เวณวังนันทอุทยาน ฐท.กท. และเป็ น
สถานที่ใช้ปฏิบตั ิงานเพื่อบริ การด้านสวัสดิการต่างๆให้กบั ข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างของ ทร. จน
ปั จจุบนั นี้
3.3รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

รู ปที่ 3.4 โครงสร้างกรมสวัสดิการทหารเรื อ
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
นางสาววรวงษ์ พงษ์พานิช ตาแหน่งผูช้ ่วยฝ่ ายประชาสัมพันธ์
3.4.2 ลักษณะงานและหน้าที่นักศึกษาได้รับมอบหมายดาเนิ นโครงงานได้รับมอบหมาย
งานนอกเหนือจากการโครงงานคือ
- เข้าร่ วมประชุมเกี่ยวกับกิจกรรมที่จดั ขึ้น
- ถ่ายภาพงานกิจกรรมต่างๆที่ทางกรมสวัสดิการทหารเรื อจัดขึ้น
- นารู ปภาพที่ถ่ายมาบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์
- ส่ งเอกสารไปในแผนกต่างๆ
- พิมพ์จดหมายเรื่ องกฎภายในองค์กร
3.5 ชื่ อ สกุลและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่อพนักงานที่ปรึ กษา : พลทหารธรรมรัตน์ ชุมภู
ตาแหน่ง
: พลทหารลูกมือ ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.1ระยะเวลาในการด าเนิ น งาน วัน ที่ 16 พฤษภาคม 2560 – 25 สิ งหาคม 2560
(รวม 16สัปดาห์)
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
สัปดาห์

มิถุนายน 2560
1

2

รวบรวมข้อมูลและ
ความต้องการของ
สถานประกอบการ

x

x

ศึกษาค้นคว้าข้อมูล
เบื้องต้นสาหรับการ
ผลิตวารสารเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์

x

x

ดาเนินงานในการ
ถ่ายภาพกิจกรรมและ
ผลิตวารสาร

x

x

เผยแพร่ วารสารภายใน
กรมสวัสดิการ
ทหารเรื อ
ประเมินผลการ
ดาเนินงาน

กรกฎาคม2560

3

4

1

2

x

x

x

x

x

3

x

สิ งหาคม2560
4

x

1

2

3

x

x

x

x

x

x

ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดาเนินงานจัดทารายงานโครงงานสหกิจศึกษา

4

x
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3.8 อุปกรณ์ ด้านซอฟต์ แวร์ .
-โปรแกรม Adobe Photoshop.
-โปรแกรม Microsoft office

