บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั โรงพยาบาลเอกชัย

รู ปที่ 3.1โรงพยาบาลเอกชัย
ชื่อองค์กร : โรงพยาบาลเอกชัย (Ekachai Hospital)
ที่ต้ งั : 99/9 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ตาบลโคกขาม อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034 417 999 สายด่วน 1715
อีเมล์ : inter@ekachaihospital.com

รู ปที่ 3.2 แผนที่โรงพยาบาลเอกชัย
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3.2 ลักษณะการให้ บริการของโรงพยาบาลเอกชัย
3.2.1 การให้บริ การด้านการแพทย์และการพยาบาล
 ศูนย์อุบตั ิเหตุ-ฉุกเฉิน
 ศูนย์ส่งเสริ มสุ ขภาพ
 ศูนย์ผวิ หนังและความงาม
 ศูนย์ศลั ยกรรมตกแต่ง
 ศูนย์ศลั ยกรรมตกแต่งทัว่ ไป
 ศูนย์ศลั ยกรรมตกแต่งกระดูกและข้อ
 ศูนย์ลดน้ าหนัก
 ศูนย์มีบุตรยาก
 ศูนย์สูติ-นรี เวช
 ศูนย์กุมารเวช
 ศูนย์อายุรกรรม
 ศูนย์ไตเทียม
 ศูนย์ทนั ตกรรม
 ศูนย์กายภาพบาบัด
 ศูนย์จกั ษุ
 คลินิกพัฒนาการเด็ก
 คลินิกฝังเข็ม
 บริ การห้องพัก
วิสัยทัศน์ ของโรงพยาบาลเอกชัย
โรงพยาบาลเอกชัยคานึ งถึ งผูท้ ี่มาใช้บริ การให้ได้รับการดู แลอย่างทัว่ ถึ ง เพื่อให้เกิ ดการ
ดู แล รั ก ษาและการให้บ ริ ก ารที่ เกิ ดผลดี ก ับ ผูท้ ี่ ม าใช้บ ริ ก ารให้ไ ด้ม ากที่ สุ ด สมดัง ปณิ ธ านของ
โรงพยาบาลเอกชัยที่วา่ “สัมผัสจากใจ ห่วงใยดูแลคุณ”
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3.3 รายชื่ อคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชัย
 นายแพทย์อานาจ เอื้ออารี มิตร (ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลเอกชัย)
 นายแพทย์กวีชยั เลิศอัศวรัตน์ (รองผูอ้ านวยการโรงพยาบาลเอกชัย)
 นางพิชามญชุ์ พัฒนปุณยาภิรมย์ (รองผูอ้ านวยการโรงพยาบาล-ฝ่ ายบริ หาร)
 นางเพ็ญรุ่ ง เลาหสม (ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการโรงพยาบาล-ฝ่ ายพัฒนาคุณภาพ)
 นายแพทย์การุ ณ พรวิทย์วรกุล (ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการโรงพยาบาล-ฝ่ ายองค์กรการแพทย์)
 นายสุ ทธิ พงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ (ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการโรงพยาบาล-ฝ่ ายบัญชีและการเงิน)
3.4 แผนผังแผนกทรัพยากรบุคคลและฝึ กอบรม

คุณนาชัย สนัน่ วรกุล
ผูจ้ ดั การแผนกทรัพยากรบุคคลและฝึ กอบรม

คุณนิภาพรรณ พันธุ์เจดีย ์ ตาแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการ
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คุณธิ ตยา เนตรล้อมวงษ์ ตาแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายค่าจ้าง

คุณวราภรณ์ พูนกลาง ตาแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึ กอบรม

คุณวรรณภา ปานชง ตาแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหาว่าจ้าง
รู ปที่ 3.3 เจ้าหน้าที่ประจาแผนกทรัพยากรบุคคลและฝึ กอบรม
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3.5 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย

รู ปที่ 3.4 ภาพนักศึกษาฝึ กงาน
นางสาว ศศินิภา บุตรเบ้า
รหัสประจาตัวนักศึกษา 5804500026
ปฏิบตั ิสหกิจศึกษาในแผนกทรัพยากรบุคคลและฝึ กอบรม
ตาแหน่ งงานทีไ่ ด้ รับมอบหมายคือ จัดเรี ยงเอกสารและติดต่อสื่ อสารกับแผนกต่างๆ
ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
- นาเอกสารพนักงานเข้าประวัติ
- ติดต่อสื่ อสารกับแผนกอื่นๆ
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 31 สิ งหาคม 2561
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 กาหนดหัวข้อโครงงานที่สนใจเพื่อไปเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
3.7.2 รวบรวมเนื้ อหาของโครงงานที่จะทาให้ละเอียดเพื่อไปปรึ กษาอาจารย์และพนักงานที่
ปรึ กษา
3.7.3 รวบรวมคาศัพท์และตัวย่อในขณะที่ได้ปฏิบตั ิงานอยู่
3.7.4 รวบรวมคาศัพท์และตัวย่อที่ใช้ในโรงพยาบาลเอกชัย
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3.7.5 นาคาศัพท์และตัวย่อที่ได้มารวบรวม จัดเรี ยงตามตัวอักษรและหาความหมายของแต่
ละคา
3.7.6 นาคาศัพท์และตัวย่อต่างๆ มาจัดเรี ยงในรู ปแบบตาราง
3.7.7 นาข้อมูลต่างๆที่รวบรวมไว้ส่งให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไข
เมื่อมี ข้อผิดพลาด
3.7.8 จัดเรี ยงรู ปเล่มโครงงานให้สมบูรณ์และพร้อมนาเสนอ
3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.8.1 ฮาร์ ดแวร์
- Notebook
- กล้องถ่ายภาพโทรศัพท์มือถือ
3.8.2 ซอฟแวร์
- Microsoft Word 2010
- Microsoft PowerPoint 2010

