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บทที3่
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่ อและทีต่ ้งั บริษัท
โรงพยาบาลเพชรเกษมการแพทย์ 2
( บริ ษทั เพชรเกษมการแพทย์ จากัด )
675 ถนนเพชรเกษม
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริ ญ
กรุ งเทพฯ 10160
เวลาทาการ: จันทร์ - อาทิตย์ 8.30 - 17.30 น.
เบอร์โทรศัพท์ 024555599
Fax : 02-4555970
E-mail : admin@petkasam2hospital.com

รู ปที่ 3.1 แผนที่การเดินทางมาบริ ษทั

7

3.2 ลักษณะการประกอบการ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั เพชรเกษมการแพทย์ จากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2520 เพื่อประกอบกิจการโรงพยาบาล
เพชรเกษมบางแค ขนาด 30 เตียงโดยตั้งอยูท่ ี่ซอยเพชรเกษม 39/2 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขต
บางแคกรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริ การแก่ผปู ้ ่ วยทัว่ ไปในปี พ.ศ.2544
ได้มีการเปลี่ยนแปลงผูถ้ ือหุ น้ และทีมผูบ้ ริ หารชุดใหม่โดยมี น.พ.ธราธิ ป วนาวณิ ชย์กุลเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ
และ น.พ.สมพร ละออพัฒนาสกุล เป็ นผูอ้ านวยการผูด้ าเนิ นการสถานพยาบาล มี ก ารก่ อสร้ างปรั บปรุ ง
สถานพยาบาลเพชรเกษม-บางแคใหม่ เพื่อเปิ ดดาเนิ นการในเดื อนพฤษภาคม 2544 จนมีผูร้ ับบริ การมากขึ้น
เรื่ อยๆจนจานวนเตียงไม่เพียงพอ ในปี 2553 มีการก่อสร้างโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 ขนาด 120 เตียงขึ้น เพื่อ
ขยายการให้บริ การและรองรับจานวนผูป้ ่ วยที่มีจานวนเพิ่มขึ้นมาก โดยตั้งอยูท่ ี่ 675 ถนนเพชรเกษม แขวง
บางหว้า เขตภาษีเจริ ญกรุ งเทพมหานคร อยูห่ ่างจากโรงพยาบาลเพชรเกษมบางแคเดิมเพียง 1.3 กิโลเมตรและ
ได้รับ ใบอนุ ญาตดาเนิ นการในเดื อนกันยายน 2554 โดยมี น.พ.ธราธิ ป วนาวณิ ชย์กุ ล เป็ นผูด้ าเนิ นการ
สถานพยาบาลและผูอ้ านวยการคนแรก ประกอบกิจการโดยบริ ษทั เพชรเกษมการแพทย์ จากัด โดย
น.พ.ธราธิ ป วนาวณิ ชย์กุล เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ พศ.2555 - 2557 นพ.ปรี ชา เลิศศิวาพร เข้ารับตาแหน่ ง
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลเพชรเกษม2 ปั จ จุ บ นั นพ.เขตโสภณ จัต วัฒ นกุ ล ด ารงต าแหน่ ง ผูอ้ านวยการ
โรงพยาบาลเพชรเกษม2
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร
โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 ได้มีระบบการติดตามเอกสารลูกหนี้ ประกันภัยเพื่อทาการส่ งให้กบั บริ ษทั
ประกันภัยต่างๆเพื่อทาการเบิ กค่าใช้จ่าย สาหรับการทางานและการวางแผนงานการติดตามเอกสารของ
ลูกหนี้ ประกันภัยให้กบั แต่ละบริ ษทั ได้จดั ทาที่ละบริ ษทั และทาด้วยกันแต่จะแบ่งหน้าที่วา่ ใครทาเกี่ ยวกับ
อะไรมีโครงสร้างของบริ ษทั และมีระบบการดาเนินการดังนี้
โครงสร้ างของบริษัทและระบบการทางาน
 กรรมการผูจ้ ดั การ
 ผูจ้ ดั การแผนกงานบัญชี
 พนักงานบัญชี
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นพ. ธราธิป วนาวณิชย์ กลุ
กรรมการผู้จดั การ

ธะวงศ์ บุญญาคม
หัวหนาฝ่ ายบัญชี

นริสา สารจันทร์

เพลินจิต เปี่ ยมทองคา

ณัฏฐา พุทธสัมฤทธิ์

ศรัญญา กลางพิมาย

บัญชี – ลูกหนี้

บัญชี – ลูกหนี้

บัญชี – ลูกหนี้

บัญชี – ลูกหนี้

ฝนฤทัย บุญทศ

จันจิรา ลากุลเพีย

บัญชีทวั่ ไป

บัญชี – เจ้ าหนี้

รู ปที่ 3.2 โครงสร้างของบริ ษทั ระบบการดาเนินงานของบริ ษทั
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งงานผูช้ ่วยพนักงานจัดทาบัญชีของบริ ษทั แผนกบัญชี
3.4.2 ลักษณะงานที่ทาเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี เช่น
3.4.2.1 การตั้งหนี้ของเจ้าหนี้
3.4.2.2 การรับวางบิล
3.4.3 ลักษณะงานที่ทาเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft office Excel
3.4.3.1 การบันทึกยอดหนี้ของเจ้าหนี้ เพื่อทาการกระทบยอด
3.4.3.2 การจัดทาตารางสรุ ปค่ารักษาพยาบาลของลูกหนี้ประกันสังคมในแต่ละเดือน
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3.4.4 ลักษณะงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ
3.4.4.1 ตรวจสอบค่าใช้จ่ายของลูกหนี้ผปู ้ ่ วย IPD และ OPD สิ ทธิ 30 บาท , ประกันสังคม ,
พ.ร.บ.
3.4.4.2 ตรวจสอบยอดในการตั้งหนี้ของลูกหนี้
3.4.4.3 ตรวจสอบค่า D/F ของลูกหนี้ผปู ้ ่ วย UC สิ ทธิ 30 บาท , ประกันสังคม , พ.ร.บ.
3.4.4.4 ตรวจสอบค่าใช้จ่ายของลูกหนี้เครื อข่ายคลินิค
3.4.5. ลักษณะงานอื่นๆ
3.4.5.1 ถ่ายเอกสาร
3.4.5.2 ส่ งแฟกซ์ (FAX)
3.4.5.3 สแกนเอกสาร
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
พนักงานที่ปรึ กษา
ธะวงษ์ บุญญาคม
ตาแหน่งงาน หัวหน้างานบัญชี-การเงิน
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ระยะเวลาในการออกไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม 2559 – 2 กันยายน 2559
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 รวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลได้มาจากการปฏิบตั ิงานในแต่ล่ะวันที่คณะผูจ้ ดั ได้รับมอบหมายงานจาก
พนักงานที่เลี้ยง นักศึกษาจะเก็บข้อมูลจากการงานที่ได้รับมอบหมาย หากมีการสงสัยหรื อไม่เข้าใจ
กับงานที่ได้รับมอบหมายให้ทาก็จะไปถามพนักงานที่ปรึ กษา และได้สังเกตข้อพกพร่ องของบริ ษทั
ว่าต้องการอะไรที่ จะเข้ามาช่ วยในบริ ษทั ซึ่ งสังเกตจากงานที่ ได้รับมอบหมายและปั ญหาที่ได้เจอ
เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน
3.7.2 วางแผนขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
คณะผูจ้ ดั ได้มีการวางแผนขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งานเพื่อการดาเนิ นงานจะได้เป็ นไปอย่างมี
ระบบตามระยะเวลาที่กาหนดก่อนทาการลงมือปฏิบตั ิงาน
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3.7.3 การวิเคราะห์หวั ข้อโครงงาน
การวิเคราะห์หัวข้อโครงงานได้มาจากการรวบรวมข้อมูลการทางานของในแต่ละวัน และ
วิเคราะห์ดูวา่ บริ ษทั ต้องการอะไรหรื อขาดอะไร มีสิ่งใดที่จะเข้ามาช่วยในข้อบกพร่ องนี้ ได้หรื อไม่ซ่ ึ ง
ในการทาหัวข้อโครงงานในเรื่ องนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใดให้กบั บริ ษทั
3.7.4 การจัดทาโครงงาน
เมื่อวิเคราะห์หวั ข้อโครงงานเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วจึงดาเนินการจัดทาโครงงาน ซึ่ งรายละเอียด
เนื้ อหาของโครงงานได้มาจากปั ญหาของการทางานในแต่ละวันทาให้มีการดาเนิ นโครงงานเรื่ องนี้
เพือ่ แก้ไขปั ญหา ในการทางานในบริ ษทั

3.7.5 ตรวจสอบผลงาน
ทาการตรวจสอบข้อผิดพลาดของงานว่าต้องแก้ไขปรับปรุ งงานในส่ วนไหนบ้างเพื่องานที่
ออกมาจะได้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
รวบรวมข้อมูล

มิ.ย. 59

ก.ค. 59

วางแผนขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
การวิเคราะห์หวั ข้อโครงงาน
การจัดทาโครงงาน
ตรวจสอบผลงาน
ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส.ค. 59

ก.ย. 59
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ในการทาโครงงานแบ่งเป็ น 2 ด้านคือ
ฮาร์ ดแวร์
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์
2. เครื่ อง Printer
3. เครื่ องถ่ายเอกสาร
4. เครื่ องสแกนเอกสาร
ซอฟต์ แวร์
1.โปรแกรม Microsoft office Excel
2.โปรแกรม Microsoft office Word
3.โปรแกรมสาเร็ จรู ป HOSxP

