
การพัฒนา
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์

งานเวชนิทัศน์



1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Background)
งานเวชนิทัศน์เป็นหน่วยงานท่ีให้บรกิาร การใชห้้องประชุมภายในศูนยก์ารแพทยปั์ญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
โดยเป็นผู้ดูแล บรหิารจัดการ การใชง้านห้องประชุม รวมท้ังโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องประชุม

กุมภาพันธ ์2560 ถึง เดือนกรกฎาคม 2560 

การเพ่ิมขีดสมรรถนะองค์กรสู่โรงพยาบาลแห่งปัญญา 
เป็นองค์กรท่ีตอบรบัต่อเทคโนโลยี 

ปรกึษากับหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ เพ่ือหาแนวทางการพัฒนา
ระบบจองห้องประชุม

งานเวชนิทัศน์พัฒนาระบบจองหอ้งประชุมออนไลน์

67%



1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Background)
ได้เป็นระบบจองห้องประชุมออนไลน์

เดือนกุมภาพันธ ์2561 ถึงเดือนกรกฏาคม 2561

89%



1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Background)

เดือนกุมภาพันธ ์2561 ถึงเดือนกรกฏาคม 2561

89%

กุมภาพันธ ์2560 ถึง เดือนกรกฎาคม 2560 

67% เปิดใช้บรกิารระบบ
จองห้องประชุมออนไลน์

มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ให้มีการยืนยันเมื่อห้อง
ประชุมท่ีจองได้รบัการอนุมติัเรยีบรอ้ยแล้ว



ไม่ก่อให้เกิดรายได้

ก่อนก าหนดวตัถุประสงค์ ตัวชี้วัด งานเวชนิทัศน์

ได้ทบทวนบทบาทการท างานของงานเวชนิทัศน์

ไม่เก่ียวข้องกับผู้ป่วยโดยตรง

ทบทวนผลการประเมินความพึงพอใจ



2. วตัถปุระสงค์ และตัวชีว้ดั

1.เพ่ือลดระยะเวลาในการจองห้องประชุม ภายในศูนย์
การแพทยปั์ญญานันทภิกขุ ชลประทาน

2.เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจให้กับผูใ้ช้บรกิารห้องประชุม 
ภายในศูนยก์ารแพทยปั์ญญานันทภิกขุ ชลประทาน



3. ข้ันตอนการด าเนินงาน

PLAN DO

CHECKACT

1.ทบทวนผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร

2.วเิคราะห์ปัญหา ข้อเสนอแนะ

3.ท าระบบยนืยนัการจองห้องประชุม
ตามข้อเสนอแนะของผูใ้ชบ้รกิาร

4.เริม่ใชบ้รกิารระบบจองห้องประชุม
ออนไลน์พรอ้มระบบยนืยนัการจอง
ห้องประชุมตามข้อเสนอแนะ

5.ส ารวจความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้รกิาร

6.ทบทวนผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร

7.สรปุผลการด าเนินงาน
8.น าเสนองานมหกรรมคุณภาพ



3. ข้ันตอนการด าเนินงาน

ระบบยืนยันเมื่อห้องประชุมท่ีจอง
ได้รบัการอนุมัติเรยีบรอ้ยแล้ว

- เมื่อระบบแจ้งเตือนวา่ผู้ท าการจองห้องประชุม
- เจ้าหน้าท่ีท าการตรวจสอบ ภายใน 24 ชัว่โมง ในวนัท าการ
- เจ้าหน้าท่ีส่งรปูภาพเพื่อเป็นการยนืยนัการจองห้องประชุม

ตัวอย่าง



4. ผลลัพธก์ารด าเนินงาน 

เพ่ือลดระยะเวลาในการ
จองห้องประชุม 

ภายในศูนย์การแพทย์
ปัญญานันทภิกขุ 

ชลประทาน

เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจ
ให้กับผูใ้ช้บรกิาร
ห้องประชุม ภายใน

ศูนย์การแพทย์ปัญญา
นันทภิกขุ ชลประทาน

ลดระยะเวลา
การจอง

ห้องประชุม
ลงอย่างน้อย 

10 นาที

ผูใ้ช้บรกิารมี
ความพึงพอใจ

≥90%

(ระบบเดิม
ประมาณ 
50 นาที)

ลดลง
ประมาณ 
10 นาที

ลดลง
ประมาณ 
30 นาที

67% 88% 95%

กุมภาพันธ ์2560 
ถึงกรฏาคม 2560

กุมภาพันธ ์2561 
ถึง กรกฎาคม 2561

ธนัวาคม 2561 ถึง
พฤษภาคม 2562

เปิดให้บรกิาร
ระบบจอง
ห้องประชุม
ออนไลน์

เปิดใชร้ะบบ
การตอบ

รบัอติัโนมัติ



4. ผลลัพธก์ารด าเนินงาน 
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ระบบจองหอ้งประชมุแบบเดิม ระบบจองหอ้งประชมุออนไลน์

 ว   ย เว  ใ                  10     

 ว   ย เว  ใ                  50     



4. ผลลัพธก์ารด าเนินงาน 
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ผลประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้รกิารห้องประชุม



4. ผลลัพธก์ารด าเนินงาน 

• ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ ชว่ยลดระยะเวลาจากเดิม คือใชเ้วลา 50 นาที เป็น 10 นาที 
ในการให้บรกิารจองห้องประชุม

• การจองห้องประชุม สะดวก รวดเรว็ และไม่ทับซ้อนเวลาในการใชห้้อง ระบบออกแบบให้มี
ความสะดวก ง่ายต่อการใชง้าน ผูใ้ชบ้รกิารสามารถตรวจสอบตารางการใชห้้องประชุม
ได้ด้วยตนเอง

• ชว่ยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี

• เพ่ิมความพึงพอใจให้ผูใ้ชบ้รกิารมากกวา่รอ้ยละ 90 ตามค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้

• ได้ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ท่ีมีประสิทธภิาพ

• เพ่ิมขีดสมรรถนะองค์กรสู่โรงพยาบาลแห่งปัญญา เป็นองค์กรท่ีตอบรบัต่อเทคโนโลยี



5. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน
ผูใ้ชบ้รกิารขาดความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับระบบการจองห้องประชุมออนไลน์

ต้องใชร้ะยะเวลาในการเรยีนรูแ้ละจัดท าคู่มืออธบิาย เพื่อท าความเข้าใจอยา่งละเอยีด



6. แนวทางการแกไ้ขปัญหา / การขยายผล
 พัฒนาจัดท าระบบยมื – คืน โสตทัศนูปกรณ์ท่ีใชภ้ายในห้องประชุม
 พัฒนาระบบใบงานออนไลน์
 พัฒนาจัดท าระบบคลังภาพ
 พัฒนาระบบจองห้องประชุมให้มีประสิทธภิาพ พรอ้มให้บรกิารกับบุคลากร

และ ผู้สนใจใชบ้รกิารห้องประชุมเพื่อก่อเกิดรายไดใ้ห้กับองค์กร



การพัฒนา
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์

งานเวชนิทัศน์

การน าเสนองานมหกรรมคณุภาพ
ประจ าปี 2562


