
แบบฟอร์มที่  ๓ 
 

แบบเสนอข้อมูลสำหรับการคัดเลือกและตัดสินรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น  
ระดับมหาวิทยาลัยทักษิณ  ปีการศึกษา  256๓ 

 
โครงงาน/ผลงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ 
   
• อธิบายการจัดทำโครงงาน  การจัดระบบการทำงานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะงาน 

ระยะเวลา  และระบบพี่เลี้ยงสอนงาน  
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ กำหนดความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4) 
 ในการปฏิบั ติสหกิจคร้ังน้ีได้เข้ามาปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎ ร์ ตั้งแต่ 30 
พฤศจิกายน 2563 ถึง 19 มีนาคม 2564 ได้ รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในแผนกงานสรรหาและคัดสรร
บุคลากร งานทะเบียนประวัติพนักงาน ซึ่งดูแลในเร่ืองเอกสารต่างๆของพนักงานใหม่ โดยดูแลตั้งแต่
ในเร่ืองของ การตรวจเช็คความถูกต้องของเอกสาร การตรวจลายเซ็นของเอกสารของบริษัท  เช่น 
สัญญาจ้างงาน, หน้าที่ความรับผิดชอบ และไปจนถึงการสแกนเอกสาร การนำเอกสารเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลอีเล็กทรอนิค 
 โดยในการปฏิบัติสหกิจในคร้ังน้ีมีพนักงานที่ปรึกษา คือ คุณธนภณ โพธิ์แก้วกุล ตำแหน่ง 
Manager, Recruitment and Hiring Management 
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับการจัดทำรายงาน 
 จากการปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พบว่า ก่อนเอกสารพนักงานใหม่จะเข้าสู่
ระบบฐานข้อมูลอีเล็กทรอนิค ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน ซึ่งห น่ึงในขั้ นตอนน้ันก็คือ การ
สแกนเอกสารต่างๆ และก่อนที่จะทำการสแกนเอกสารจะต้องแยกประเภทของเอกสารออกเปน็แต่ละ
ประเภทให้ถูกต้อง การแยกเอกสารแต่ละประเภทก่อนการสแกนน้ันจะต้องไม่ ผิดพลาด เน่ืองจาก
เอกสารต่างๆจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ JCI (Joint Commission International) ดังน้ันจึงทำ
ให้เกิดความสับสนในการแยกเอกสารแต่ละประเภท ถ้าหากแยกเอกสารแต่ละประเภทผิดแล้วได้
สแกนเข้าไปจะทำให้เกิดความผิดพลาดและจะต้องแก้ไขใหม่ ซึ่งการแก้ไขบุคลากรที่ทำหน้าที่ในส่วนน้ี
ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลที่เข้าสู่ระบบได้ ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนของ IT เท่าน้ัน จึงทำให้เสียเวลา และ
เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อน  

ดังน้ัน ดิฉันจึงเกิดแนวคิดสร้างคู่มือ Electronic employee profile น้ีขึ้นมาเพื่อให้สามารถ
มองเห็นภาพอย่างชัดเจน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้การทำงานมีความผิดพลาดน้อยลงและ
เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
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• อธิบายวิธีการทำโครงงาน  บทคัดย่อ  การดำเนินงาน  ระเบียบแบบแผน และการประยุกต์ใช้วิชา
ความรู้/ทักษะตามที่ได้เรียนมา 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ กำหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4) 
  

 

 

ลำดับที่ 

 

 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน 

ธันวาคม 2563 มกราคม 2564 กุมภาพันธ์ 2564 มีนาคม 2564 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 ศึกษาปัญหาท่ีเกิดขึ้นในองค์กร                 

2 กำหนดหัวข้อและวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

                

3 นำเสนอต่ออาจารย์และพนักงานท่ี
ปรึกษา 

                

4 รวบรวมและศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
แยกประเภทของเอกสาร 

                

5 คิดและออกแบบเครื่องมือในการจัดทำ
คู่มือ และดำเนินการจัดทำคู่มือ  

                

6 นำเสนอคู่มือแก่ ผู้จัดการการสรรหาและ
การจัดการการจ้างงาน 

                

7 จัดทำคู่มืออีเล็กทรอนิคฉบับสมบูรณ์                 

 
วิธีการทำโครงงาน : 
 1. ศึกษาปัญหา และความต้องการขององค์กรที่นำมาสู่การทำโครงงานโดยใช้เวลา 1 เดือน 
 2. กำหนดหัวข้อและวัตถุประสงค์ของโครงงาน ผู้จัดทำได้ปรึกษาพนักงานที่ปรึกษาในการคิดชื่อหัวขอ้
โครงงานที่เหมาะสม เมื่อได้หัวข้อโครงงานที่จะทำแล้วจึงเสนอหัวข้อและปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา จากน้ัน
กำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคลอ้งกับการจัดทำคู่มืออีเล็กทรอนิคน้ี     
 3. นำเสนอต่ออาจารย์และพนักงานที่ปรึกษา นำหัวข้อที่ได้จากการรวบรวมปัญหา มาเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาและพนักงานที่ปรึกษา        
 4. รวบรวมและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อแยกประเภทของเอกสาร วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 
  4.1 รวบรวมข้อมูลจากแฟ้มประวัติพนักงาน ระบบฐานข้อมูลพนักงาน   
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  4.2 สอบถามและสัมภาษณ์จากพี่ แผนกสรรหาและคัดสรรบุคลากร   
  4.3 สอบถามและสัมภาษณ์จาก Manager, Recruitment & Hiring management 
 5. คิดและออกแบบเคร่ืองมือในการจัดทำคู่มือ และดำเนินการจัดทำคู่มือ Electronic employee 
profile โดยจัดทำในโปรแกรม Microsoft Power point       
 6. นำเสนอคู่มือแก่ ผู้จัดการการสรรหาและการจัดการการจ้างงาน ดำเนินการให้ทางผู้จัดการการสรร
หาและการจัดการก ารจ้างงาน คุณธนภณ  โพธิ์แก้ว กุล ตำแห น่ง  Manager, Recruitment & Hiring 
management พิจารณาการจัดทำคู่มืออีเล็กทรอนิค ของฝ่ายทะเบียนประวัติพนักงานเพื่ออนุมัติว่าผ่าน
หรือไม่            
 7. จัดทำคู่มืออีเล็กทรอนิคฉบับสมบรูณ์ 

บทคัดย่อ : โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง ย่านสุขุมวิท เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชีย ที่ได้ รับการรับรอง
คุณภาพระดับสากล เป็นโรงพยาบาลที่บุกเบิกการให้บริการดูแลสุขภาพทีไ่ด้มาตรฐานระดับโลกและให้บริการ
ดูแลสุขภาพแก่ชาวต่างชาติมาเป็นเวลานาน        
 จากการที่ได้เข้ามาปฏิบัติงานของโครงการสหกิจศึกษา ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง ย่านสุขุมวิท 
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ในแผนกงานสรร
หาและคัดสรรบุคลากร งานทะเบียนประวัติพนักงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ศึกษาเรียนรู้ในส่วนของ
งานเอกสารพนักงานใหม่ เรียนรู้การคีย์ข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลพนักงาน การจัดแยกประเภทของเอกสาร
พนักงาน อีกทั้งข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหัวข้อสหกิจเร่ือง คู่มือเอกสารอีเล็กทรอนิกของงานทะเบียน
ประวัติพนักงาน (Electronic employee profile) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนไม่ผิดพลาด และมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานเรียนรู้งานได้เร็วขึ้น ทั้งตอนที่ทำงานใหม่หรือมีผู้ปฏิบัติงานย้ายเข้ามา เพื่อให้การทำงานเกิดความ
ผิดพลาดน้อยลง มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น และงานที่ได้รับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ในการจัดทำโครงงานสหกิจในคร้ังน้ี ก่อให้เกิดการนำความรู้และทักษะที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้
มากมาย ทั้งในเร่ืองของการจัดระบบและข้อมูล กระบวนการคิดอย่างเป็นแบบแผน การคิดวิเคราะห์ดูความ
เหมาะสมของเน้ือหาและการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน และยังสามารถสร้างความสะดวกและ
รวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล ในรูปแบบการใช้งานที่ง่าย สะดวก และทันสมัย ให้สอดคล้องกับการทำงานใน
หน่วยงาน 
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• อธิบายการนำโครงงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ  หรือเป็นงานประจำท่ี
สามารถนำไปพัฒนาองค์กร/หน่วยงานได้อย่างชัดเจน อาทิ ลดเวลาในการทำงานประจำ/ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ กำหนดความยาวไม่เกิน 3 หน้า A4) 
 งานทะเบียนประวัติพนักงาน แผนกสรรหาและคัดสรรบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นงาน
ท่ีเก่ียวกับเอกสารท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็น เอกสารพนักงานใหม่ เอกสารการตรวจสอบPSV (Primary Source 
Verification) เป็นต้น ซ่ึงโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนช่ันแนล เป็นโรงพยาบาลท่ีได้รับมาตรฐาน JCI 
(Joint Commission International) มาตรฐาน JCI คือ มาตรฐานด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยซึ่ ง
เป็นเร่ืองที่  JCI ได้ทำการพัฒนาร่วมกับองค์การอนามัยโลกมาอย่างต่อเน่ือง  และเอกสารต่างๆของ
บุคลากรก็มีความจำเป็นท่ีจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องทุกข้ันตอน เพ่ือให้โรงพยาบาลมั่นใจว่า
บุคลากรทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซ่ึงเมื่อ
ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแล้ว พนักงานแผนกสรรหาและคัดสรรบุคลากร งานทะเบียน
ประวัติพนักงาน จะเป็นผู้อัพโหลดเอกสารท้ังหมดเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลอีเล็กทรอนิค เพ่ือให้บุคลากรในฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลได้ค้นคว้าหาข้อมูลเมื่อจำเป็น แต่ก่อนการนำเอกสารเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล ก็จะต้องทำการ
แยกเอกสารแต่ละประเภทออกมาก่อนจะทำการสแกน เอกสารพนักงานก็จะมีหลายประเภท เช่น สัญญา
จ้างงาน, สัญญาบริการ(พาร์ทไทม์), หน้าท่ีความรับผิดชอบ (Job Description) เป็นต้น ถ้าแยกเอกสารผิดก็
จะทำให้เอกสารท่ีเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลผิดพลาดไปด้วย และใช้เวลาในการแก้ไขนานพอสมควร ซ่ึงทาง
บุคลากรท่ีทำหน้าท่ีในส่วนนี้ไม่สามารถแก้ไขงานได้เอง จะต้องให้ทางฝ่าย IT (information technology )  
มาแก้ไขระบบได้เพียงผู้เดียว จึงทำให้งานเกิดความล่าช้าและเกิดการทำงานท่ีซ้ำซ้อนหลายๆคร้ัง 
 การนำโครงงานสหกิจศึกษา Electronic employee profile มาใช้ในแผนกสรรหาและคัดสรร
บุคลากร งานทะเบียนประวัติพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ช่วยให้การทำงานสะดวกมากย่ิงข้ึน เกิดความ
สะดวกและรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล ไม่จำเป็นต้องพกพาหนังสือ  พนักงานสามารถดาวน์โหลดคู่มือ
เก็บไว้ดูและศึกษาได้ในภายหลัง ซ่ึงมีหลายหัวข้อท่ีสามารถเลือกศึกษาได้ ดังนี้ 

o Work History เป็นเอกสารเก่ียวกับประวัติการทำงาน ก็จะแยกออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
1. Employment contract (สัญญาจ้างงาน)  
2. Job Description (หน้าท่ีความรับผิดชอบ)  
3. Non-Disclosure Agreement (สัญญาไม่เปิดเผยข้อมูล)  
4. Service Contract (สัญญาบริการ) 
5. Request (ใบเสนอขอเล่ือนตำแหน่ง, เปล่ียน, ปรับความก้าวหน้า)  

o Training Record เป็นเอกสารเก่ียวกับการบันทึกการฝึกอบรมต่างๆ ได้แก่ 
1. Certificate (ใบอบรมต่างๆ) 

o Personal Information เป็นเอกสารเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล แบ่งออกเป็น 20 ประเภท ได้แก่ 
1. Application (ใบสมัครงานของโรงพยาบาล)  
2. Copy of Change Name-Surname Letter (ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล)  
3. Copy of Education Certification-Bachelor (ปริญญาบัตร ป.ตรี)  
4. Copy of Graduation Certification-Bachelor (หนังสือรับรองปริญญาตรี)  
5. Copy of House Registration (สำเนาทะเบียนบ้าน)  
6. Copy of Marital Status (ใบสมรส)  
7. Copy of Military document (เอกสารการผ่านเกณฑ์ทหาร)  
8. Copy of National ID Card (สำเนาบัตรประชาชน)  
9. Copy of Passport (หนังสือการเดินทาง)  
10. Copy of Professional License (สำเนาอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล)  



5 
 

11. Copy of Professional nurse Membership Card (บัตรสมาชิกพยาบาล)  
12. Copy of Transcript-Bachelor (ใบเกรด ป.ตรี)  
13. Copy of Work Experience (หนังสือรับรองการทำงาน) 
14. Interview Evaluation (การสัมภาษณ์, การประเมิน)  
15. Primary Source Verification: Criminal (ใบรับรองอาชญากรรม) (PSV)  
16. Primary Source Verification: Education (ใบรับรองการศึกษา) (PSV) 
17. Primary Source Verification: Experience (ใบรับรองการทำงาน) (PSV)  
18. Primary Source Verification: Certificate (ใบรับรองการทำงาน) (PSV) 
19. Primary Source Verification: License (ใบรับรองประกอบวิชาชีพ) (PSV)  
20. Resume 

o Other เป็นเอกสารนอกเหนือจากท่ีได้กล่าวมาข้างต้น 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา         
 1. เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัตงิานให้สามารถทำงานได้อย่างถูกตอ้งตามขั้นตอนไม่
ผิดพลาด และมีประสิทธิภาพ         
 2. เพื่อให้ผู้ปฏบิัติงานเรียนรู้งานได้เร็วขึ้น ทั้งตอนที่ทำงานใหม่หรือมีผู้ปฏิบัติงานย้ายเขา้มา 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ         
 1. ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทำงาน และผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความสับสน   
 2. สามารถเร่ิมปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเมื่อมีการโยกย้ายตำแหน่งงาน ช่วยลดเวลาการ
สอนงาน 

ตัวอย่าง Content Electronic employee profile 
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ตัวอย่าง การเลือกเอกสารแต่ละประเภท 

 
ตัวอย่างเอกสารแต่ละประเภท 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 
   


