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โรงพยาบาลพญาไท 3 เป็นโรงพยาบาลหนึ่งในกลุ่มเครือโรงพยาบาล
พญาไท ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ตั้งขึ้นเมื่อ 4 ตุลาคม 1996
ให้บริการทางการแพทย์ให้กับลูกค้าในเขตพื้นที่ธนบุรี เปิดให้บริการ
เกี่ยวกับสุขภาพทุกๆด้านในระดับตติยภูมิตลอด 24 ชั่วโมง ครอบคลุม
ผู้ป่วยทุกสาขา โดยแผนกบริหารคุณภาพ Quality Management System
: QMS เป็นฝ่ายควบคุมดูแล มีการประเมินผลการรักษา และผลการ
ทางานต่างๆ การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรักษาภายในโรงพยาบาล
รวมถึงเรื่องการปรับเปลี่ยนคุณภาพมาตรฐาน ส่งผลให้แผนกบริหาร
คุณภาพมีการดาเนินการที่ค่อนข้างหลากหลาย และจะต้องมีการจัด
ประชุมเพื่อดาเนินงานในแต่ละด้าน เนื่องจากภาระงานทาให้พนักงาน
ในแผนกมีการประชุมค่อนข้างมาก ทาให้เกิดปัญหาการจัดตาราง
ประชุม เช่น การจองห้องประชุมซ้าซ้อน การที่บุคลากรมีการประชุม
ซ้ากัน ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลให้การทางานของบุคลากรในแผนกมี
ความล่าช้า
ดังนั้นคณะผู้จัดทาเห็นว่าควรจัดทาตารางการประชุมให้เป็นรูปธรรม
มากขึ้น เพื่อลดปัญหาต่างๆลงจึงได้จัดทาโครงงานเรื่อง ระบบบันทึก
ตารางการประชุม ขึ้นเพื่อปรับปรุงระบบงาน สามารถค้นหาวันประชุม
และหัวข้อการประชุมของบุคลากรในแผนกได้อย่างถูกต้องแม่นยา
ทั้งนี้ทาให้การสืบค้นข้อมูลง่ายขึ้น ลดปัญหาการสับสนซ้าซ้อน ซึ่งการ

We the researchers are interested in preparing the meeting
schedule record system in order to improve system performance. This
system is accurately to find the meeting dates and Topics of the
meeting. Besides, it is easy to search the information and reduce the
booking room redundancy. This system will solve the problems in the
QMS department.

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลการประชุม
-เพื่อให้เกิดความแม่นยาและถูกต้องของรายละเอียดการประชุม
- เพื่อลดปัญหาความซ้าซ้อนในการนัดประชุมและการใช้ห้องประชุม
รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ
ขอบเขตของโครงงาน
การจัดทาระบบบันทึกตารางการประชุมนี้ แบ่งการทางานออกเป็น

2

ส่วน ได้แก่ ระบบฐานข้อมูล Microsoft Excel และ ระบบ Calendar
โดยแต่ละส่วนจะมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆของการประชุมเพื่อให้
สะดวกต่อการสืบค้น

ทาระบบการบริหารตารางการประชุมทาให้สามารถแก้ปัญหาดังกล่าว
ที่เกิดขึ้นได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

Abstract

-การสืบค้นข้อมูลมีความสะดวกรวดเร็วถูกต้องมากยิ่งขึ้น
-เกิดความสะดวกรวดเร็วในการจัดเตรียมการประชุม
-บุคลากรภายในแผนกทราบวัน,เวลาประชุมของตนเอง

Phayathai 3 Hospital is the one famous hospital
inphayathai hospital group. The hospital was established on 4 October
1996 to extend medical service to customer at thonburi area. The
hospital provides completely health service and facilities with open
daily and 24 hours. Thehospitalcontrolled by the department of
quality management system or QMS. The herponsibitity of QMS are
evalution of treatment the results of operations the complaints about
the treatment including modification of standard quality. As a result
including modification of the quality management department is quite
diversity. The department will hold the meeting.Due to the meeting
local in the department such as scheduling meeting, booking rooms
redundancy, it causes the working delay in the QMS department.

ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน
1.กาหนดโครงเรื่อง โดยดูจากงานที่รับมอบหมายและนาข้อมูลของงาน
มาเป็นแนวทางในการกาหนดวางแผนการทางานกาหนดรูปแบบของ
โครงงาน
2.เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาข้อมูลรายละเอียดในเรื่องของตารางการ
ประชุม เก็บข้อมูลรายละเอียดด้านวันเวลา เพื่อให้สามารถสืบค้นได้ง่าย
ยิ่งขึ้น

3.ออกแบบตารางประชุม เน้นการออกแบบที่สะดวกเข้าใจง่าย โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 แบบคือ ระบบฐานข้อมูลใน Program Microsoft Excel และ
ระบบ Calendar

การบันทักข้อมูลที่จัดทาขึ้นใหม่ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel

4.ดาเนินการจัดทาตารางการประชุม นารายละเอียดต่างๆเข้าระบบที่ได้
ออกแบบไว้โดยใช้ข้อมูลที่สาคัญ เช่น หัวข้อการประชุม สถานที่จัด
ประชุม เวลาเริ่มประชุม
5.สรุปผลการดาเนินโครงการ เป็นการทดสอบการใช้งานว่ามีความ
ถูกต้องและตรงกับความต้องการหรือไม่ เพื่อให้เห็นว่ามีความ
เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากน้อยเพียงใด

รูปที่ 1.3 ขั้นตอนการออกแบบด้วย Microsoft Excel

รายละเอียดของโครงงาน

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงงานแบบระบบฐานข้อมูล Microsoft
Excel
ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลแบบเดิม

รูปที่ 1.4 หน้าจอ Program Microsoft Excel ที่ออกแบบแล้ว

หลังจากที่ออกแบบระบบการบันทึกข้อมูลตารางประชุมด้วย Program
Microsoft Excel แล้ว นาข้อมูลการประชุมที่ได้มาบันทึกรายละเอียดลง
ในโปรแกรม
รูปที่ 1.1การบันทึกข้อมูลการประชุมลงปฏิทินตั้งโต๊ะแบบเดิม

รูปที่ 1.5 ข้อมูลรายละเอียดการประชุม

รูปที่ 1.2การบันทึกข้อมูลการประชุมลงปฏิทินตั้งโต๊ะแบบเดิม

ส่วนที่ 2 การบันทึกข้อมูลแบบ Calendar
ขั้นตอนการทา

รูปที่ 1.6 ข้อมูลที่บันทึกเรียบร้อยแล้วในแต่ละเดือน

รูปที่ 1.9 นาบอร์ดไม้มาวัดขนาดเพื่อวาดโครง และ นาปืนกาวมายิง
บอร์ดติดกล่องใส่ป้ายชื่อ

รูปที่ 1.7 ข้อมูลที่บันทึกเรียบร้อยแล้วในแต่ละเดือน

รูปที่ 1.10 ทาวันที่และ วัน เดือน ปี โดยการนาตัวหนืดมาติดที่บอร์ด
และเคลือบพลาสติกใส

รูปที่ 1.8Sheet วันประชุมของพนักงานแต่ละคน

รูปที่ 1.11 จัดทารายละเอียดการประชุมที่ต้องกรอกเพื่อใส่ในบอร์ดการ
ประชุม

การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานโครงงาน
•

พยายามเลือกวันเวลาที่มีความสะดวกต่อการทางานให้มาก
ที่สุด

•

ควรมีการวางแผนด้านการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ให้เพียงพอ

•

ช่วยกันเลือกและออกแบบให้ตรงกับชิ้นงานที่จะทารวมถึง
ขอความคิดเห็นจากพนักงานในแผนก

ข้อเสนอแนะ
ระบบฐานข้อมูลและแบบปฏิทิน แม้จะจัดทาตรงตาม
รูปที่ 1.12 ข้อมูลรายละเอียดการประชุมที่เสร็จแล้ว

วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ แต่ยังมีข้อจากัดในการทางานและการใช้งาน
บางส่วนที่ต้องนาไปพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการใช้งานได้
อย่างสูงสุดและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้น ยังมีผลดีโดยรวมต่อการ
ทางานในระบบอื่นๆขององค์กรอีกด้วย

สรุปผลการปฎิบัติงานโครงการสหกิจ
จากการที่ได้เข้ามาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่โรงพยาบาลไท
3 ในแผนกบริหารคุณภาพ (QMS) ทาให้ได้เรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการ
การทางานในองค์กรได้ฝึกปฏิบัติงานที่แท้จริง และได้นาความรู้จาก
การเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้กับการทางานและการปรับตัวเข้ากับ
รูปที่ 1.13 ข้อมูลรายละเอียดการประชุมที่เสร็จแล้ว
สรุปผลจากการไปปฏิบัติงานโครงงาน
ในการจัดทาโครงงานสหกิจ คณะผู้จัดทาได้ทาการ
ออกแบบระบบบันทึกตารางการประชุม แบ่งออก เป็น 2 ส่วนคือ
1.ระบบบันทึกการจองห้องด้วยโปรแกรม
2.ระบบบันทึกการจองห้องด้วย Calendars
ซึ่งจากการดาเนินการดังกล่าวส่งผลให้ปัญหาด้านการจอง
ห้องประชุมลดน้อยลง ทาให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็ว ตรงเป้าหมายที่ตั้งไว้ และทางแผนกมีความพึงพอใจอย่างมาก
ที่นักศึกษาได้ออกแบบและปรับปรุงระบบให้การบันทึกตารางการ
ประชุมเป็นรูปธรรมมากขึ้น
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานโคงงาน
• เวลาว่างในการทาโครงการไม่ตรงกัน

กลุ่มสังคมใหม่ๆ
ด้านสังคม
• ทาให้ปรับตัวเข้ากับบุคลากรในสถานประกอบการได้ดี
• ทาให้ได้รับประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆจากบุคลากรใน
แผนก
• รู้จักปรับการวางตัวเหมะสมทั้งในด้านการพูดสื่อสารและ
การแต่งกาย
ด้านวิชาการ
• นาความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้กับโครงการสห
กิจศึกษา
• นาความรู้จากการปฏิบัติงานไปใช้ปรับปรุงและพัฒนา
อาชีพในอนาคต
• นาประสบการณ์ที่ได้มาบูรณาการให้เข้ากับการเรียน
ปัจจุบัน
ปัญหาที่พบในการปฎิบัติงานโครงการสหกิจ

•

วัสดุ อุปกรณ์บางครั้งไม่พอกับความต้องการ

•

ความคิดเห็นด้านการเลือกซื้อและออกแบบโครงการมี
ความหลากหลายบางครั้งจึงทาให้มีความคิดไม่ตรงกัน

-เวลาว่างในการทาโครงการไม่ตรงกัน
-วัสดุ อุปกรณ์บางครั้งไม่พอกับความต้องการ
-ความคิดเห็นด้านการเลือกซื้อและออกแบบโครงการมีความ
หลากหลายบางครั้งจึงทาให้มีความคิดไม่ตรงกัน

การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฎิบัติงานโครงการสหกิจ
•
•
•

หาแหล่งอุปกรณ์เครื่องใช้สานักงานจากแผนกอื่นๆใน
โรงพยาบาลเพื่อให้งานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
จัดสัดส่วนโต๊ะทางานให้เป็นระบบและหาวิธีเก็บเอกสาร
ให้ประหยัดพื้นที่มากที่สุด
พยายามทาการศึกษาศัพท์เฉพาะต่างๆเพื่อให้การสื่อสารใน
การปฏิบัติงานเกิดความราบรื่นและลดความผิดพลาด

ข้อเสนอแนะในการปฎิบัติงานโครงการสหกิจ
ต้องมีการวางแผนในการปฏิบัติงานเรียงลาดับงาน จัด
ความสาคัญของงานให้ชัดเจน ว่างานไหนควรเริ่มทาก่อน – หลัง เพื่อ
เป็นการวางแผนให้งานเสร็จตามวันที่ได้กาหนดไว้ รวมถึงเปิดใจ
ยอมรับการเรียนรู้ใหม่ๆและพยายามฝึกฝนความรู้ที่ได้ ให้การทางาน
ออกมามีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

กิตติกรรมประกาศ
การที่คณะผู้จัดทา ได้มาปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษา
ณ โรงพญาบาลพญาไท 3 ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 21
มิถุนายน 2556 ส่งผลให้คณะผู้จัดทา ได้รับความรู้และประสบการณ์
ต่างๆ ที่มีค่ามากมายสาหรับรายงานกิจศึกษาฉบับนี้สาเร็จลงได้ด้วยดี
จากความร่วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่าย ดังนี้
1.อาจารย์โสภิดา ทะสังขา
2.คุณ นิภาภรณ์ เปรมสงวนศิลป
3.คุณ กนกพรรณ อบสุวรรณ
4.คุณ นภา สุนทรนามวงศ์
5.คุณ จารุวรรณศุขพิทัก
6.คุณ จารุณี เจริญแสงรุ่ง
7.คุณ นาตยา กิตตินุกูลกิจ
8.คุณ ธัญธาดา สอนดิษฐ์
9.คุณ ณัฐจอมขวัญ ทวีธนานนท์
10.คุณ พรชนิตว์ ชัยอนันต์โชติ
และบุคคลท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนา
ช่วยเหลือในการจัดทารายงาน
คณะผู้จัดทา ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มี
ส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและเป็นที่ปรึกษาในการทารายงานฉบับนี้จน
เสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจกับชีวิตของการ
ทางานจริง ซึ่งคณะผู้จัดทา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย

